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ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΓΔΙ

ΛΟΓΟΣ ΤΟΪ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΤ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΤΛΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

"Εχω πλήρη επίγνωση της σημασίας των καθηκόντων που αναλαμβάνω.
Δεν αρκούμαι εν τούτοις στήν τιμή πού ή ανάθεση αύτή περιποιεΐ στό πρόσωπο
μου. Διαπνέομαι, επιπλέον, από τή διακαή επιθυμία να συμβάλω, κατά τό δυνα-
τόν, στήν εκπλήρωση του έργου της Ακαδημίας 'Αθηνών σύμφωνα μέ τον οργα-
νισμό της. Ή προσπάθειά μου θά εστιαστεί προς τέσσερις κυρίως κατευθύνσεις:
πρώτον, στήν έπικέντρο^ση τοΰ έ'ργου αύτοΰ στήν έπιστημονική καί, γενικότερα,
στήν αποστολή της στον πνευματικό αποκλειστικά τομέα· δεύτερον, στήν έντα-
ση της δραστηριότητας της, ώστε νά διαδραματίζει ρόλο άκόμη πλέον καθορι-
στικό στη διαμόρφωση του πολιτιστικού μας βίου- τρίτον, στήν επιλογή, σε κά-
θε περίσταση, τών αρίστων είτε ώς τακτικών καί αντεπιστελλόντων μελών, είτε
ως συνεργατών καί συμπαραστατών στήν αποστολή της· τέταρτον, στήν εύρύ-
τερη προβολή, χωρίς εύτέλειες καί έκπτώσεις, της πολυδύναμης προσφοράς της.
Τό διάστημα τών δώδεκα μηνών δεν προσφέρεται για νά επιτρέψει ίσως τήν ευό-
δωση κάθε πρωτοβουλίας. 'Αρκεί ομως γιά νά υποδηλώσει τή φορά πρός καίριας

* Δημοσία Συνεδρία της 19ης Ιανουαρίου 2010.
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σημασίας επιλογές. Οι καιροί δέν είναι «μενετοί» — τό γνωρίζουμε όλοι- καί,
άλλοίμονο, αν στήν προσπάθεια για τή διατύπωση αξιόπιστων προτάσεων δεν
συμβάλουν οι δυνάμεις πού είναι ακριβώς επιφορτισμένες νά τό πράξουν.

Κατά τή χρονική περίοδο πού διανύουμε συμπληρώνονται εκατό χρόνια από
τό κίνημα στό Γουδί. Τά, τότε, βασικά γεγονότα είναι γνωστά. Στις 15 Αυγού-
στου 1909, 446 αξιωματικοί, 2.546 υπαξιωματικοί καί 200 ιππείς διατύπωσαν
όρους ρηξικέλευθους προσβλέποντας σέ μία ριζική άναμόρφωση της δημόσιας
ζωής. "Αν κατόρθωσε ή συνέγερση αυτή νά δημιουργήσει κατάσταση επαναστα-
τική, τούτο οφείλεται στή μαζική παρουσία τους καί στήν αθρόα, μέ τήν πάρο-
δο τοϋ χρόνου, προσέλευση καί άλλων ένστολων ομολόγων τους, κυρίως ομως
στήν ευρεία λαϊκή κάλυψη τών αρχικών αιτημάτων, διευρυμένων πρός τήν ίδια
κατεύθυνση.

Πολλές, έκτοτε, έχουν έπιχειρηθεϊ αναλύσεις καί πραγματεύσεις σέ επίπεδο
πολιτικό καί κοινωνικό. Στις τελευταίες αυτές θά προσθέσω καί τήν ιδική μου
άποψη, τήν οποία καί προσπάθησα νά τεκμηριώσω έπιστημονικά.

1. Ενωρίς συσχετίστηκε ή έξέγερση στό Γουδί μέ τήν επικράτηση της
αστικής τάξης — ή υιοθέτηση, μάλιστα, από τόν Γεώργιο Βεντήρη προσέδωσε
στήν έρμηνεία αυτή εύρος αποδοχής γενικότερο. Στή συνέχεια υποστηρίχτηκε,
μέ περισσότερη αληθοφάνεια, καί ή θέση της ένδοαστικής διαμάχης: άπέναντι σέ
μια προνομιούχο κοινωνική μερίδα κρατικών λειτουργών καί εισοδηματιών ορθώ-
θηκε μία άντίστοιχη όπου δέσποζαν καταλυτικά οι επιχειρηματίες καί οι εμπο-
ρευόμενοι. Στήν απόλυτη μορφή τών θεωρήσεων αυτών πού ειδε κατά καιρούς
τό φώς, ό άντιρρητικός λόγος είναι δυνατό νά συσχετιστεί μέ τρεις διαπιστώσεις.
Πρώτον, είναι εύλογο νά υποστηριχτεί ότι αστική τάξη κατά ένα μέρος λειτουρ-
γούσε στήν Ελλάδα άπό μισό ήδη αιώνα. Πρός τήν κατεύθυνση αυτή συνηγορεί
ή εφαρμογή, ένωρίς, προωθημένου συστήματος κοινοβουλευτικού. Σέ ποιά, άρα-
γε, κοινωνική κατηγορία — θά ήταν εύλογο νά διερωτηθούμε — είναι δυνατό νά
ένταχθούν όσοι υιοθέτησαν καί ένεργοποίησαν τό συγκεκριμένο πολιτικό σύστη-
μα; Οι πολιτικές ιδέες, ή ψυχολογία, ή πνευματική καί ήθική αγωγή τους αντι-
κατόπτριζε τις παράλληλες ροπές τών άστών της δυτικής Ευρώπης. Έξ αιτίας,
μάλιστα, της ανυπαρξίας άριστοκρατίας στόν ελλαδικό χώρο, ή ανώτερη κοινω-
νική κατηγορία ταυτιζόταν μέ τά μεγαλοαστικά στρώματα — έ'στω ανεπαρκή
οικονομικά.
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Δεύτερον, αποβαίνει κατεξοχήν δύσκολη ή διάκριση μιας κυρίως ταξικής δια-
μάχης, δταν οί άναγκαϊες πολιτικές, κοινωνικές καί ψυχολογικές προϋποθέσεις
ελλείπουν. Στήν έλληνική περίπτωση, πέρα άπό τήν απουσία άριστοκρατίας, καί
αύτοί οί έργαζόμενοι στις πόλεις ή τήν ύπαιθρο δέν συμμετείχαν αύτοτελώς σέ
μια κοινωνική άντιπαράθεση πρόσφορη νά χαρακτηριστεί ως πάλη μεταξύ τά-
ξεων. Κατά τις άρχές τού 20ού αιώνα ή πολυπληθής άγροτική οικογένεια, παρά
τήν ένταση τών διεκδικήσεών της ειδικά στή Θεσσαλία, συνδεόταν στήν πλειο-
ψηφία της μέ τούς παραδοσιακούς πολιτικούς τοπάρχες καί άποτελούσε συχνά
έρεισμα της συντηρητικής μερίδας ακολουθώντας ρεύματα πού διαμορφώνονταν
στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα καί, ιδίως, στήν πρωτεύουσα. Τά έργατικά
στρώματα, έξ άλλου, ήταν άδύναμα κατά τήν προ-βιομηχανική άκόμη φάση νά
προβάλουν συλλογικά αιτήματα μείζονος κοινωνικής εμβέλειας· καί, επιπλέον,
έκλιναν πρός τή συντεχνιακή καί τήν κλαδική καί οχ ι πρός τή συνδικαλιστική
οργάνωση. 'Αλλά καί, γενικότερα, ή δημόσια ζωή δέν καθοριζόταν άπό τό κίνη-
τρο, κατά κύριο λόγο, μιας δυναμικής κοινωνικής χειραφέτησης, άλλά άπό τήν
παρόρμηση γιά τήν επιτέλεση έ'ργου πού θά συνέβαλλε, γενικότερα, στήν ικανο-
ποίηση καίριων αιτημάτων, πανεθνικής εμβέλειας.

Τρίτον, οί ενδείξεις συγκλίνουν στήν άποψη ότι δέν συνέτρεχαν κατά τά έ'τη
πού προηγήθηκαν τού κινήματος οί άναγκαϊες προϋποθέσεις γιά ένα μείζον
άστικό κίνημα: ή έλληνική βιομηχανία, διανύοντας πάντοτε τό προ-καπιταλι-
στικό στάδιο, δέν είχε σημειώσει τήν άπαιτούμενη πρόοδο, ή οποία έπιτεύχθηκε
στή διάρκεια της δεύτερης καί της τρίτης δεκαετίας τού 20ού αιώνα- καί οπωσ-
δήποτε, ή παράδοση της έπίδοσης στό μεταπρατικό έμπόριο δέν άρκούσε γιά νά
προκαλέσει μίά γενικευμένη άστική έξέγερση.

2. Ή επίλυση τού άρχικού προβλήματος διευκολύνεται άπό τήν άπάντηση
στά επόμενα έρωτήματα: ποιοι διετύπωσαν καί ποιο υπήρξε τό περιεχόμενο όσων
άλλαγών τότε προτάθηκαν;

"Έχει κατά καιρούς εξαρθεί ή καί, καθοριστικά ενίοτε, συντελέσει στήν ερμη-
νεία τού κινήματος ή πρωτοβουλία τού στρατού. Ή πρόταξη αυτή οδηγεί αύτο-
νόητα στήν υπερτίμηση τού στόχου της άναδιοργάνωσης τών ένοπλων δυνάμε-
ων καί της έντασης τών έξοπλισμών της χώρας. Στόχευση όμως πού, έκτος άπό
τή συνταύτιση μέ τήν έπιδίωξη μιάς γενικότερης άνασύνταξης, προσκρούει καί
στό κοινωνικό εύρος πού κατέληξε νά άντιπροσωπεύεί τό κίνημα. Σύντομα οί
πρωτουργοί στήν έκδήλωσή του διαπίστωναν ότι έκφράζουν ευρύτερες λαϊκές
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επιδιώξεις, οί όποιες άφενός προσφέρονταν για νά προαγάγουν τή σκοπιμότητα
γιά τήν άμεση έπιβολή τους, αυτών καθεαυτών, καί, άφετέρου, άνταποκρίνονταν
σέ ένδιάθετες τάσεις ένός ευρύτερου κοινωνικού σώματος.

Δέν είναι, πράγματι, υπερβολή νά τονιστεί ότι όλες οί ομάδες πού κλήθηκαν
νά άναλάβουν δράση επιδίωκαν μιά ριζική άναπροσαρμογή, όχι μόνο τών ειδικό-
τερων επαγγελματικών τους όρων, άλλά καί, γενικότερα, τών δημόσιων πραγ-
μάτων. Φορείς δυναμικού πνεύματος στήν οικονομία, βιομήχανοι, βιοτέχνες καί
οί έμποροι άπέβλεπαν στήν ικανοποίηση τών επιταγών μιας νέας συγκυρίας.
Άλλά καί μισθοσυντήρητοι, εργάτες καί, άκόμη, άγρότες - στις πόλεις ή στήν
ύπαιθρο — διεκδικούσαν, γιά πρώτη ίσως φορά δυναμικά, τή λήψη άπό τήν κεν-
τρική έξουσία ριζικών μέτρων γιά τήν κατοχύρωση τών επαγγελματικών τους
συμφερόντων. 'Ιδού ένα φαινόμενο πρωτοφανέρωτο, σ' αύτή τήν έκταση, στήν
Ελλάδα: τά πολιτικά κόμματα άδυνατούν νά ανταποκριθούν σέ έπιτακτικές άνάγ-
κες της κοινωνίας καί τείνουν νά ύποκατασταθούν άπό άλλες οργανωμένες ομά-
δες πολιτών, μακράν της πολιτικής έξουσίας! Θά ήταν εύλογο νά διερωτηθεί ό
παρατηρητής τών γεγονότων αν ή ρηξικέλευθη αύτή πρωτοβουλία τών συγκε-
κριμένων φορέων ήταν επαναστατική, έφόσον λειτουργούσε έξακολουθητικά τό
κοινοβουλευτικό πολίτευμα" κατά μείζονα λόγο, αν ληφθεί ύπόψη ότι γινόταν συ-
χνά έπίκληση της προσφυγής, έν άνάγκη, στήν εξέγερση καί τή βία, προκειμέ-
νου νά έπιτευχθούν οί στόχοι πού είχαν έπιλεγεΐ. Δικαιολογούσε, άραγε, τήν πρω-
τοβουλία αύτή ή φθορά τού πολιτικού συστήματος ή τό γεγονός ότι τό ένεργό
πολιτικό δυναμικό δίσταζε, έπί ποινή άπώλειας της άναγκαίας κομματικής στή-
ριξης, νά επιχειρήσει μιά μεταρρυθμιστική τομή; 'Εφόσον ήταν έκδηλη ή σταθε-
ρή, μέ τήν πάροδο τού χρόνου, υιοθέτηση τού στόχου της άλλαγής άπό μία όλο
καί μεγαλύτερη πλειονότητα τού λαού, ή στάση αύτή, έστω καί επαναστατική,
είναι δυνατό νά θεωρηθεί ώς καταρχήν άποδεκτή.

Οί συνενώσεις αύτές τών πολιτών εδράζονταν σέ ποικίλες, άκόμη καί πολι-
τιστικές, παρορμήσεις - όπως π.χ. ή Πανεπιστημιακή "Ενωση, ό Δικηγορικός
Σύλλογος 'Αθηνών ή ή εταιρία «Ό Ελληνισμός». 'Εκπροσωπούνταν όμως κα-
τεξοχήν άπό έ'ναν θεσμό πού έδινε ένα ιδιαίτερο γνώρισμα στήν έλληνική κοινω-
νία: τις συντεχνίες. Προϊόν μακράς παράδοσης βιωμένης υπό διάφορες παραλ-
λαγές στή μακραίωνη ιστορία τού έλληνισμού, άπέβλεπαν στήν προάσπιση τών
συμφερόντων ένός έπαγγελματικού κλάδου — άποτελούσαν, δηλαδή, μία μορφή
συσσωμάτωσης κάθετης, άντίθετης μέ τήν οριζόντια, συνδικαλιστική. Συσσω-
ματώνοντας τόν έπιχειρηματία, τό στελεχειακό δυναμικό καί τούς έργάτες άντι-
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παρερχόταν, κατά τή συγκεκριμένη τοπική και χρονική συγκυρία, τις τυχόν αδυ-
ναμίες που ενίοτε συνεπαγόταν τό περιορισμένο αριθμητικά ποσοστό μιας μεμο-
νωμένης κατηγορίας έργαζομένων ή ή άνεπάρκεια τών οικονομικών τους μέσων.
Μέσω συλλαλητηρίων στό κέντρο τής πρωτεύουσας ή στις έπαρχιακές πόλεις
καί μέσω, άκόμη, σειράς γραπτών υπομνημάτων, οί συντεχνίες έθεταν μείζονος
σημασίας θέματα πρός έπίλυση άπό τήν πολιτεία, άπαιτώντας «άλλαγή μεθό-
δων», μεταβολή πραγμάτων «καί όχι, πλέον, μόνο προσώπων».

"Αν άναζητηθεϊ ό έντοπισμός τών μεταρρυθμιστικών προτάσεων πού υπο-
βλήθηκαν, θά ήταν δύσκολο νά μή συναφθούν — άμεσα ή έμμεσα — μέ τον φιλε-
λευθερισμό. "Αραγε, δέν είχε, όμως, ώς θεμελιακή ιδεολογία, άκριβώς ό φιλελευ-
θερισμός έπιδράσει καθοριστικά στήν Έλληνική Επανάσταση τού 1821; καί
έκτοτε — τουλάχιστον άπό τό 1875 — δέν είχε άποτελέσει τον καθοδηγητικό κα-
νόνα στον κοινοβουλευτικό βίο τής άνεξάρτητης πολιτείας; Ή εξέλιξη πού συμ-
πίπτει μέ τό κίνημα τού 1909, πράγματι, έγκειται στό γεγονός ότι, ήδη, ώς συ-
νάρτηση τόσο μιας γενικής θεωρίας όσο καί τής συγκεκριμένης οικονομικής πο-
ρείας στόν εύρύτερο εύρωπαϊκό καί, κατ' έπέκταση, στόν έλλαδικό χώρο, έτεινε
νά συνδεθεί περισσότερο οργανικά μέ τά εκκρεμή αιτήματα τού κοινωνικού σώ-
ματος, ώς συνόλου· είχε, μάλιστα, υιοθετηθεί καί ό διεθνής όρος τού «κοινωνικού
φιλελευθερισμού». Τά ειδικότερα οικονομικά αιτήματα συνάπτονταν μέ τήν άπο-
ψη ότι καί ή προαγωγή τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας άπαιτούσε τήν ένεργότερη
κρατική παρέμβαση. Μετά τον άκρατο άτομικισμό, είχε διεθνώς υιοθετηθεί, άπό
τό δεύτερο ήμισυ τού 19ου αιώνα, ή έπέκταση τής δράσης καί τής, κατά περί-
πτωση, συμμετοχής τού κράτους σέ ποικίλες έκφάνσεις τής ζωής τών πολιτών
— ιδιαίτερα τής οικονομικής — χάριν τού κοινού συμφέροντος. Μολονότι δέν ήταν
ταυτόσημες μέ τις άντίστοιχες τής δυτικής Εύρώπης, οί συνθήκες στήν Ελλά-
δα — ποσοτικά έκδηλα δυσμενέστερες — έμελλαν νά εύνοήσουν μία παράλληλη
έξελικτική πορεία. Πράγματι, ή έφαρμογή ένωρίς τής διαδικασίας γιά πολιτικό
εκδημοκρατισμό, άλλά καί ή παράδοση τής συντεχνιακής όργάνωσης, είχε συν-
δράμει τήν προβολή κοινωνικών διεκδικήσεων προτού καν δημιουργηθούν οί αντι-
κειμενικές πρός τούτο συνθήκες. Οί πολίτες τού έλεύθερου βασιλείου διαπίστω-
ναν ότι ή έπαγγελματική καί ή βιοτική τους κατάσταση δέν προοριζόταν νά βελ-
τιο^θεί, εφόσον ή κυβερνητική έξουσία δέν θά παρενέβαινε ύπέρ τών αιτημάτων
τους" κατά μείζονα λόγο, αφότου, οί περιστάσεις — τόσο έσωτερικές όσο καί διε-
θνείς — ώθούσαν πρός τήν ίδια κατεύθυνση. «Τό κράτος έκυβερνήθη εική καί ώς
έτυχεν, άνευ εύσυνειδήτου δημοσιονομικής ή καί γενικής οικονομικής πολιτικής» —
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τονιζόταν «Οι λαοί σώζονται και εύημερούσιν διά μόνης τής ιδέας τοϋ Νόμου» —
υπογραμμίζει ακόμη σέ υπόμνημα τών Συντεχνιών από τις 18 Φεβρουαρίου
1909. Στις κατευθυντήριες αυτές αρχές δέν θά ήταν, άραγε, εύλογο νά διακρι-
θεί και το θεμελιακό ιδεολογικό έρεισμα τοϋ ριζοσπαστισμού: ή «οργάνωση» τοϋ
φιλελεύθερου κράτους;

'Απάντηση όμως επιζητεί και ένα πρόσθετο έρώτημα: οι πρωτοστάτες στήν
εξέγερση τοϋ 1909 δέν είχαν, παράλληλα μέ τό κοινωνικό, προσδώσει και εθνικό
περιεχόμενο στήν πρωτοβουλία τους; 'Ασφαλώς, ναι! 'Αλλά τα δύο κίνητρα, προ-
τού στις μέρες μας έν μέρει διαφοροποιηθούν, ήταν αλληλένδετα. Τά στοιχεία που
καταξίωναν τήν προάσπιση τοϋ δικαιώματος τών ατόμων και τών λαών στήν
αύτεξουσιότητα υπαγόρευαν και τήν έμβάθυνση τοϋ εθνικού αισθήματος· ακόμη
περισσότερο —υποστηρίζει ό Harold Laski— οι φιλελεύθερες ιδέες είχαν ελπίδα
επιτυχίας στό μέτρο πού συνδέονταν μέ τις άντίστοιχες εθνικές. Στήν Ελλάδα,
ή γνωστή λαϊκίζουσα χαλκογραφία τοϋ Μουσείου Μπενάκη έξεικονίζει παρα-
στατικά τή σύνθεση, σέ ενιαίο σχήμα, τής κοινωνικής χειραφέτησης και τής
έθνικής υπερηφάνειας. Ή ιδέα τής έθνότητας αναβιβαζόταν από τό έπίπεδο τού
κράτους στό αντίστοιχο τού λαού: συναίσθηση που ώθησε και τούς κύριους
εκφραστές τού πνεύματος τής έξέγερσης τού 1909 νά έπιζητήσουν τήν επέκτα-
ση τής κρατικής εξουσίας, προκειμένου νά πλήξουν τά ιδιαίτερα προνόμια κάθε
επί μέρους «κάστας» — τελικά και τής Αυλής- χωρίς όμως τούτο νά συνεπάγε-
ται αναγκαστικά μιά ριζική αντίθεση πρός τό καθεστώς τής βασιλευομένης δη-
μοκρατίας: εφόσον θά συναινούσε έπί τού μείζονος θέματος τής υπαγωγής τών
ένοπλων δυνάμεων στόν έλεγχο τής έθνικής κοινότητας, ήταν ο θρόνος - κατά
τήν άποψη τής πλειοψηφίας τών κινηματιών — άποδεκτός.

3. θά ήταν, άραγε, εύλογο οι φορείς παρόμοιων αιτημάτων νά υπαχθούν σέ
μία οριζόντια κοινωνική κατηγορία; Σύμφωνα μέ τις παραπάνω ένδείξεις, όχι!
Είναι, μήπως, δυνατό νά έπισημανθοΰν τουλάχιστον τά κέντρα αποφάσεων εναν-
τίον τών οποίων στράφηκαν όσοι συντάχθηκαν μέ τις θέσεις τών κινηματιών; Τή
φορά αυτή, ή καταρχήν απάντηση είναι καταφατική. "Αν αποβαίνει προβλημα-
τικός ό συνταυτισμός τής έξέγερσης μέ μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, είναι
έν τούτοις έφικτός ο εντοπισμός τών αιτίων και τών υπαιτίων πού τήν είχαν προ-
καλέσει. Σέ αναζήτηση τους, είναι σκόπιμο νά έπισημανθεϊ οτι ή πολιτική ζωή
τής Ελλάδος τελούσε υπό τόν έ'λεγχο ορισμένης κοινωνικής κατηγορίας, αριθ-
μητικά κλειστής, ή οποία, μέσω τής έπίκλησης οικογενειακών τίτλων ή τής
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αξιοποίησης παγιωμένης οικονομικής ισχύος, διαιώνιζε τήν κυριαρχία της επί τού
κοινοβουλευτικού συστήματος. 'Απέναντι της ορθωνόταν ένα απείρως πολυαριθ-
μότερο κοινωνικό σώμα, τό οποίο, ευνοημένο άπό τήν οικονομική συγκυρία

— έσωτερική καί διεθνή —, έμποτισμένο έπίσης άπό τις δημοκρατικές άρχές, διεκ-
δικούσε, δυναμικά ήδη, τή συμμετοχή στόν δημόσιο βίο. «Νέοι άνδρες» — έπιβε-
βαιώνουν ήδη καί τά στατιστικά στοιχεία — συνιστούσαν μιά άληθινή στρατιά πο-
λιτευτών, ή όποια άνήγε τον χαρακτηρισμό αύτόν όχι άσφαλώς σέ ήλικιακά αλλά
σέ κριτήρια επιστημονικής έπάρκειας καί, κυρίως, έπαγγελματικής καταξίωσης.
"Αν έπιζητηθεϊ ένα πρότυπο, θά ήταν δυνατό νά προταθεί ή παραβολή μέ τό
προηγούμενο τής μετατροπής πού σημειώθηκε όταν, κατά τό 1870-71, διευ-
ρύνθηκε καί ένισχύθηκε ή συμμετοχή τών Γάλλων πολιτών στή διαχείριση τών
κοινών σέ βάρος τών προυχόντων — τών "notables", όπως έπονομάζονταν.

Ό όρος τών "notables", συναρτημένος μέ τήν εισαγωγή τής δημοκρατίας
καί τού άστισμού, βασιζόταν γενικώς στήν κοινωνική έπιβολή καί τήν τοπική
έπιρροή. Στήν άρχαία ήδη Ελλάδα ό 'Αριστοτέλης είχε κατά βάση διακρίνει τό
φαινόμενο — «έκ τών γνωρίμων... κατέστησε πάσας τάς άρχάς» — σπεύδοντας
νά άντιδιαστείλει τήν έπισήμανσή του μέ τό «δέον» πού συνηγορεί υπέρ τού συν-
δέσμου, ώς άναγκαίου, τής έξουσίας μέ τήν άρετή. Στούς νεώτερους χρόνους,
κατά τή διαδρομή τού άνεξάρτητου κράτους, τό κοινωνικό αύτό μόρφωμα θά πα-
ρουσιαζόταν μέ περισσότερο καθαρή μορφή κατά τον 19ο αιώνα: οί πολίτες συγ-
κροτούσαν μιά κατηγορία προυχόντων χωρίς νά χρειαστεί νά συμπεριλάβουν

— όπως στή λοιπή Εύρώπη — τά υπολείμματα μιας άνύπαρκτης άριστοκρατίας,
ώς κοινωνικό σώμα κατά βάση πλέον άστικό" πρόσφορο όμως νά χαρακτηριστεί,
έπιπλέον, καί ώς ολιγαρχικό. Πόσες ήταν, άραγε, οί έξαιρέσεις — ένός άπρόσμε-
νου κυρίως γάμου ή, έστω, μιας έντελώς έξαιρετικής σταδιοδρομίας — πού άπέ-
ληγαν στήν ένταξη σέ μία ιθύνουσα μερίδα τής κοινωνίας;

4. Στήν πολιτική ένα καί ένα δέν κάνουν πάντοτε δύο... Τό κίνημα τού 1909
έπιβεβαιώνει τήν εύστοχη αύτή ρήση: άνταποκρινόταν σέ μιά βαθιά ζήτηση τής
έλληνικής κοινωνίας, είχε τύχει μιας ευρείας λαϊκής συμπαράστασης, είχε, άκό-
μη, κατορθώσει νά έπιβληθεΐ. Τραγική όμως ειρωνεία! Μία άρετή τών πρωτερ-
γατών του, ή δύναμη νά άποσυνδέσουν τις έπιδιώξεις τους άπό προσωπικές πο-
λιτικές βλέψεις, έμελλε νά άποδειχτεΐ άχίλλειος πτέρνα τής πρωτοβουλίας τους,
αν δέν άναφαινόταν ήγέτης ικανός νά συναρμόσει τις διακηρύξεις τους μέ άπτές
πραγματικότητες τής έλληνικής πολιτικής ζωής. «"Ολοι μιλούν άλλά κανείς δέν
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ενεργεί» — παρατηρούσε γνωστός Βρετανός δημοσιογράφος, δ Ντίλλον και κα-
τέληγε διατυπώνοντας τό έρώτημα: «θά αναφανεί, άραγε, όσο είναι ακόμη και-
ρός, ό ικανός άνδρας πού θά πει μέ αυτοπεποίθηση οπως δ αρχαίος αρχιτέκτο-
νας τών 'Αθηνών "όσα αυτοί είπαν έγώ θά τά πραγματοποιήσω";»·

"Εως τή στιγμή αυτή έπιχειρήθηκε ή καταγραφή τών συλλογισμών καί,
άκόμη, τών ένίοτε βαθύτερων δυνάμεων πού συνετέλεσαν στή διάπλαση τής
πραγματικότητας. Θά μαρτυρούσε ομως μεθοδολογική άντίληψη ριζικά έσφαλ-
μένη ή παραγνώριση ενός πρόσθετου σημαντικού παράγοντα στή ροή τού ιστο-
ρικού γίγνεσθαι: τού πολιτικού ήγέτη, δ όποιος καλείται κατά κανόνα νά διαμορ-
φώσει τις έπιδιώξεις καί τις αποφάσεις του σέ συνάρτηση μέ τήν έπιρροή πού οι
δυνάμεις αυτές άσκούν. 'Επιπλέον, μάλιστα, οταν διαθέτει ιδιαίτερα ήγετικά χα-
ρίσματα, ή άποφασιστική ατομική ιδιοσυγκρασία κατορθώνει, όχι σπάνια, νά
υπερβεί καί αυτά τά opta πού τού θέτουν κατά μείζονα λόγο, αν οι θεσμοί αμφι-
σβητούνται από μία πλειοψηφική μερίδα, ή όποια έναποθέτει τις προσδοκίες της
σέ μία άξια προσωπικότητα προκειμένου νά τούς μεταβάλει.

"Οταν, πράγματι, ό Ντίλλον διερωτώνταν, στριφογύριζε στή σκέψη του ένα
όνομα: 'Ελευθέριος Βενιζέλος. 'Αγωνιστής στό πεδίο τής μάχης καί πολιτικός
καταξιωμένος στήν πανελλήνια συνείδηση για τή διττή προσήλωσή του στήν
έθνική ιδέα καί τά δημοκρατικά ιδεώδη, οραματιστής άλλά καί ρεαλιστής,
αυστηρός τιμητής άλλά καί οπαδός τής συνδιαλλαγής, οσάκις οί περιστάσεις τό
άπαιτούσαν, ό Κρής πολιτικός προσφερόταν γιά νά δρομολογήσει πορεία εξόδου
άπό τις συμπληγάδες πού απειλούσαν μέ συντριβή τό σκάφος τού κινήματος.
Παρορμήσεις συναισθηματικές, κατά συνέπεια, άλλά καί έκτιμήσεις ορθολογικές
θά τρέψουν τούς ήγέτες του, πριν άπό τό τέλος τού 1909, προς αυτή τήν κα-
τεύθυνση· κίνητρα, άκόμη, ιδεολογικά: ό Βενιζέλος ήταν δέκτης, όπως υποσυ-
νείδητα ένδεχομένως καί οί ίδιοι, τών κανόνων τού «κοινωνικού φιλελευθερι-
σμού». 'Αντίθετος στις άρχές τού σοσιαλισμού, ενστερνιζόταν, όπως καί γενικό-
τερα οί «ριζοσπάστες» τής εποχής του — έχω υποστηρίξει κατά τό παρελθόν —,
τό αίσθημα «τής κοινωνικής άλληλεγγύης πασών τών τάξεων».

Είναι, ένίοτε, δυνατό ή δράση ενός πολιτικού ήγέτη νά μήν εδράζεται στα-
θερά ή νά άνταποκρίνεται περιστασιακά στους διαλογισμούς πού έμπνέουν ένα
κοινωνικό σώμα- είναι, όμως, αντίστροφα πιθανό καί νά προηγείται χρονικά άπό
τούς τελευταίους. Φαινόμενα πού δέν συνέβησαν έν τούτοις μέ τον Βενιζέλο.
'Αντίθετα, χωρίς νά χρειαστεί νά προσαρμόσει ειδικά τις ιδέες ή τή δράση του,
άνταποκρίθηκε στις ένδιάθετες τάσεις ενός μεγάλου τμήματος τής κοινής γνώ-
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μη ς. Μήν επιδιώκοντας μάλιστα νά επωφεληθεί άπό τήν αοριστία τών αιτημά-
των της, τους προσέδωσε συγκεκριμένο περιεχόμενο πού άνταποκρινόταν στις
ιδικές του έπιλογές: «Δέν έρχομαι — θά διακηρύξει κατά τήν κάθοδο του στήν
έκλογική άναμέτρηση τού 1910 — ώς άρχηγός νέου καί έσχηματισμένου πολιτι-
κού κόμματος. "Ερχομαι άπλώς ώς σημαιοφόρος νέων πολιτικών ιδεών». "Ο,τι
σχεδόν είχε κατά βάση έκφραστεΐ στή διάρκεια τής έξέγερσης θά διατυπωθεί καί
θά ύλοποιηθεΐ στήν πολιτική πράξη: άποκατάσταση μεγαλύτερης κοινωνικής
ισορροπίας, μέσω καί τής προάσπισης τών συμφερόντων τών ολιγότερο εύνοημέ-
νων στρωμάτων — τών έργατών καί τών αγροτών μετατροπή τού έμπειρικού
συστήματος φορολόγησης καί μείωση τών έμμεσων φόρων πού έπλητταν τις πε-
νέστερες κοινωνικές ομάδες" συγκρότηση ισχυρού στρατού σέ βάση εθνική, ικα-
νού νά άντεπεξέλθει πλήρως στήν άποστολή του" έπαναφορά — τουλάχιστον άμε-
ση — τού θρόνου στα καθήκοντά του, ώς θεματοφύλακα τών δημοκρατικών θε-
σμών άλλά καί τής εθνικής πολιτικής· διασφάλιση τών προϋποθέσεων γιά τήν
εύόδωση τού άλυτρωτικού προγράμματος- έπέκταση, άκόμη, τών ένδιαφερόντων
τής Ελλάδος καί στόν έξω έλληνισμό, μέ έμφαση στήν ιδέα τού έκπολιτισμού
τής 'Ανατολής· άπόλυτη, τέλος, προστασία τού νόμου, σύμφωνα μέ ρητή επι-
ταγή τής δημοκρατικής ιδεολογίας. Κατ' αύτόν τον τρόπο, όχι μόνον άξιοποιούσε
τή μεταρρυθμιστική δυναμική τού στρατιωτικού κινήματος, άλλά καί έπωφε-
λούνταν «διά τήν έγκοίτωσιν τής άκαθορίστου μεταρρυθμιστικής κινήσεως»
— κατά τον 'Αλέξανδρο Σβώλο — σέ θεσμικό μόρφωμα: στό Σύνταγμα τού 1911.

Πριν άπό 100 χρόνια ή έλληνική κοινωνία μαστιζόταν άπό βαριά αρρώστια.
Οί πολιτικοί, άπορροφημένοι άπό τις σκοπιμότητες τού κομματικού παιχνιδιού,
ελέγχονταν ώς άνεπαρκεΐς γιά νά αντεπεξέλθουν στις έπείγουσες άνάγκες τής
χώρας καί νά προδιαγράψουν τις μελλοντικές προοπτικές της. Ή κρατική μη-
χανή χώλαινε - στή διοίκηση, στήν έκπαίδευση, στή ριζική άντιμετώπιση άνοι-
χτών κοινωνικών πληγών. Οί ένοπλες δυνάμεις, παρά τήν πρώτη άνασύνταξή
τους, δέν φαίνονταν πάντοτε ικανές νά προασπίσουν τό έθνικό έδαφος καί τήν
έθνική άξιοπρέπεια. Ό τύπος όχι μόνο δέν άντιδρούσε αλλ' έπέτείνε τις δυσλει-
τουργίες στό πεδίο τής δημόσιας ζωής. "Οσοι άπό τήν έθνική οικογένεια ήταν σέ
θέση νά συνειδητοποιήσουν τήν κατάσταση — καί ήταν πολλοί — διακατέχονταν
άπό άγωνία γιά τό μέλλον ορισμένοι άποφάσισαν νά άντιδράσουν δυναμικά. Ή
πρωτοβουλία τους θά δικαιωθεί όταν περιβληθεί μέ τήν ισχύ τού λαϊκού κινήμα-
τος· καί θά εύοδωθεϊ όταν εύρεθεΐ ό πολιτικός ήγέτης πού μέ δεξιότητα πραγ-
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ματιστική καί σθένος δημοκρατικά προσανατολίσει εποικοδομητικά τις πρακτικά
ακαθόριστες παρορμήσεις μιας γνήσια προοδευτικής κοινής γνώμης.

Μέ αφετηρία τό κίνημα στό Γουδί, έστω καί χωρίς νά μορφοποιηθεί έξ ύπαρ-
χής τό σχήμα, παρασχέθηκαν οί προϋποθέσεις καί διαγράφηκε ή προοπτική μιας
ρηξικέλευθης μεταβολής τών ορων καί τών ισορροπιών στόν δημόσιο βίο τής χώ-
ρας. Οί παρεμβάσεις τοϋ στρατοϋ στήν έλληνική πολιτική έχουν συνδεθεί μέ προ-
σωπικές — ένίοτε υπερφίαλες — φιλοδοξίες τών πρωταγωνιστών τους. Φωτεινή
εξαίρεση, οί πρωτεργάτες τού κινήματος κατέληξαν νά έκφράσουν, μέ ειλικρίνεια
καί άνιδιοτέλεια, τή βούληση τού λαού για ριζική άναθεώρηση τών μεθόδων δια-
κυβέρνησης καί γιά άνανέωση τών προσανατολισμών τού έθνους ώς αυτοδύνα-
μης οντότητας. "Ενα ισχυρό ρεύμα θά ένστερνιστεΐ τις γενναίες αυτές προτάσεις,
προσδίνοντας στήν άποδοχή τους εύρος κοινωνικό πού ξεπερνούσε αισθητά τά
παραδοσιακά κομματικά πλαίσια. Νέες δυνάμεις πού πήγαζαν άπό έναν έκδηλα
διευρυμένο κοινωνικό χώρο θά κληθούν, έκτοτε, νά άναλάβουν καθοριστικό ρόλο
στή διαχείριση τών δημόσιων πραγμάτων τού τόπου.

'Ιδού γιατί τό έτος 1909-1910 τέμνει κάθετα τή νεώτερη ιστορία τής
Ελλάδος σέ έπίπεδο κοινωνικό, πολιτικό καί πνευματικό.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος αναγγέλλει τον θάνατο τοϋ ξέ-
νου εταίρου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών Sir Hugh Lloyd-Jones.

Ή 'Ολομέλεια τηρεί ενός λεπτοϋ σιγή εις μνήμην τοϋ εκλιπόντος.
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ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Ο ΤΖΙΟΡΤΖΙΟΝΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ.
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ*

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

* Η ανωτέρω ομιλία θά δημοσιευθεί ως αυτοτελής εργασία στή σειρά τών δημοσιευμάτων τοϋ
Γραφείου "Ερευνας τής Νεοελληνικής Τέχνης.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος αναγγέλλει τόν θάνατο του ξέ-
νου εταίρου τής 'Ακαδημίας Αθηνών Giovanni Pugliese Carratelli.
Ή "Ολομέλεια τηρεί ένός λεπτού σιγή εις μνήμην του εκλιπόντος.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Μέ τήν έναρξη τής συνεδρίας ό Πρόεδρος τής 'Ακαδημίας κ. Κωνσταντίνος
Σβολόπουλος απηύθυνε σύντομη προσφώνηση, μετά τήν οποία έλαβε τόν λόγο ό
ακαδημαϊκός κ. Βασίλειος Χ. Πετράκος.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΙΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Γ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΙ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ

Πρίν αρχίσω τήν πραγμάτευση τοϋ θέματος για τό όποΐο ή Σύγκλητος μού
ανέθεσε νά μιλήσω σήμερα, χρεωστώ νά υπενθυμίσω δτι κατά τήν έδώ ετήσια πα-
νηγυρική συνεδρία τής 25ης Μαρτίου τιμώνται τρία γεγονότα πού είναι δεμένα μέ
τή ζωή τών Ελλήνων: Ό Ευαγγελισμός τής Παναγίας, ή 'Επανάσταση τοϋ '21
καί ή ίδρυση τής 'Ακαδημίας. Ό Ευαγγελισμός θεωρήθηκε άπό τούς παλαιούς
ώς ή ήμέρα ή συνισταμένη άπό όλες τις κατά τόπους έξεγέρσεις τών Ελλήνων
κατά τών Τούρκων, τόν Μάρτιο τοϋ '21. Τής 'Ακαδημίας ή πρώτη συνεδρίαση
έγινε σέ τούτη τήν αίθουσα, στις 25 Μαρτίου τού 1926, καί συνδέθηκε ή ί'δρυσή
της μέ τό μεγαλύτερο γεγονός τής ολης ιστορίας μας, τήν 'Επανάσταση, ώς δή-
λωση τής πολιτικής καί πνευματικής άναγεννήσεως τών Ελλήνων.

Ή ομιλία μου άφορα τήν προστασία τών άρχαιοτήτων κατά τήν περίοδο τής
διακυβέρνησης τής Ελλάδος άπό τόν 'Ιωάννη Καποδίστρια, στά χρόνια 1828-
1831. Θά παρουσιάσω συνοπτικά καί έκλεκτικά τό έργο πού επιτέλεσε ή κυ-
βέρνηση τού Καποδίστρια γιά τά ελληνικά μνημεία καί θά δείξω πόσο δέν ήταν
άληθινή ή κατηγορία τών άντιπάλων τοϋ Κυβερνήτη, άνάμεσά τους μεγαλύτε-
ρος ό Κοραής, ότι 'Εκείνος, ό Καποδίστριας, έχθρευόταν τήν ελληνική αρχαιό-
τητα γιατί, έλεγαν, ένέπνεε στους θαυμαστές καί μελετητές τών μνημείων έπα-
ναστατικές ιδέες κατά τής Κυβερνήσεώς του.
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Επειδή ίσως είπωθή ότι δ Καποδίστριας δεν ανήκει στήν Επανάσταση, θα
θυμίσω λίγα γεγονότα και χρονολογίες. Ή καταναυμάχιση στο Ναυαρΐνο τοϋ
τουρκοαιγυπτιακού στόλου, στις 8 'Οκτωβρίου τοϋ 1827, αποτέλεσε μέγα και
καθοριστικό για τή σβησμένη Επανάσταση γεγονός και αφετηρία της δημιουρ-
γίας της πολιτικής μας υπόστασης. Ακολούθησε στις 6 'Ιανουαρίου 1828 ή άφι-
ξη τοϋ Καποδίστρια στο Ναύπλιο. Λίγες μέρες αργότερα, στις 12 'Ιανουαρίου, ό
Κυβερνήτης πάτησε στήν προσωρινή πρωτεύουσα τοϋ κράτους, στήν Αίγινα. Δο-
λοφονήθηκε στό Ναύπλιο στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 τό πρωί, μπροστά στήν
εκκλησία τοϋ αγίου Σπυρίδωνος. Τό διάστημα ανάμεσα στόν ερχομό του και τόν
θάνατο του είναι ακριβώς 44 μήνες και είκοσι μέρες, χρόνος μικρότερος άπό τέσ-
σερα χρόνια, δσο και ή θητεία μιάς σημερινής κυβέρνησης. Στους μήνες αυτούς
έγιναν πολεμικές επιχειρήσεις μέ τούς Τούρκους και εμφύλιοι πόλεμοι. Ή τε-
λευταία μάχη της 'Επαναστάσεως τοϋ '21 έ'γινε στόν δρόμο Θήβας-Λειβαδιάς,
στήν Πέτρα, σήμερα Υψηλάντη, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου τοϋ 1829, 20
μήνες μετά τήν έλευση τοϋ Καποδίστρια. Έκεΐ, στήν Πέτρα, οί "Ελληνες, μέ
άρχηγό τόν Δημήτριο Υψηλάντη, νίκησαν τούς Τούρκους πού έσπευδαν πρός
βορρά και ελευθέρωσαν μεγάλο τμήμα τής 'Ανατολικής Στερεάς. Έκείεληξε τό
πολεμικό μέρος τής Επανάστασης.

Άπό τήν τότε Ελλάδα μόνον δ Μοριάς, οί Βόρειες, Νότιες και Δυτικές
Σποράδες και ή Στερεά έ'ως τή Λαμία ήταν ελεύθερες. Ή 'Αθήνα μέ τήν 'Ακρό-
πολη, τό φρούριο τοϋ Καράμπαμπα και ή Χαλκίδα βρίσκονταν στά χέρια των
Τούρκων.

Ή 'Αθήνα παραδόθηκε στους "Ελληνες 18 μήνες μετά τή δολοφονία τοϋ
Καποδίστρια, στις 2 Μαρτίου τοϋ 1833, και ή 'Ακρόπολη είκοσιεννέα ήμέρες
ύστερώτερα, στϊς 31 Μαρτίου. Μνημονεύω όλα αυτά τα γνωστά, γιατί όσα θα
έκθέσω συνοπτικά γίνονται στά λίγα χρόνια τοϋ Καποδίστρια άλλα μέσα στήν πε-
ρίοδο τοϋ 'Αγώνος, όταν δ Κυβερνήτης έβαζε τα θεμέλια τοϋ νόμου και όταν τά
αρχαία τής Ελλάδος έπαψαν νά είναι μόνο αντικείμενο συναλλαγής Ελλήνων και
ξένων τυμβωρύχων και τήν προστασία τους άνέλαβε ή Ελληνική Πολιτεία. 'Ακό-
μη θύμισα τόπους και χρονολογίες για νά δείξω ότι τό έργο τοϋ Κυβερνήτη δέν
έ'γινε μέσα σέ ειρήνη· ούτε εξωτερική, αφού οί Τούρκοι πατούσαν στήν Ελλάδα
και γίνονταν πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε εσωτερική γιατί τή χώρα σκοτείνιαζαν
οί έμφύλιες έξεγέρσεις και ή έμπρακτη άντίδραση κατά τοϋ Καποδίστρια.

Για τήν άγάπη και τή στοργή τών Ελλήνων πρός τις άρχαιότητες κατά τά
χρόνια τής δουλείας και τής 'Επαναστάσεως έχουν γραφεί πολλοί ωραίοι μύθοι
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πού μας κολακεύουν, άλλα είναι μύθοι. Και οί άρχαιότητες ήταν καί είναι ένα
υλικό αγαθό πού έχει χρηματική αξία. Δέν είναι σάν τήν άρχαία ποίηση, τή φι-
λοσοφία, τήν ιστοριογραφία, πού άπό πολλούς αιώνες έχουν γίνει άϋλες καί το μό-
νο πού μπορούν νά προκαλέσουν, έκτος άπό τήν πνευματική ωφέλεια, είναι κά-
ποια διαμάχη μεταξύ λογίων. "Αν καί, πρέπει νά προσθέσω, τά παλιά χειρόγρα-
φα μέ τά έργα τών άρχαίων υπήρξαν καί αύτά, άπό τά χρόνια τού μεσαίωνα,
πράγματα πού συλλέγονταν, άντιγράφονταν, άγοράζονταν καί πωλούνταν.

Οί άρχαιότητες όμως, κυρίως τά έργα τέχνης, αποτελούσαν, άπό τά χρόνια
τών Περσικών πολέμων, άντικείμενα άρπαγής καί έμπορίου. "Οταν ήλθε ό Κα-
ποδίστριας στήν Ελλάδα, ή συναλλαγή γύρω άπό τ' αρχαία άκμαζε. Αγάλμα-
τα, άγγεΐα, νομίσματα, δακτυλιόλιθοι, έπιγραφές, ξεθάβονταν άπό τούς χωρικούς
καί πωλούνταν έλεύθερα στους περιηγητές. Ξένοι στρατιωτικοί έκαναν άνα-
σκαφές καί οικειοποιούνταν έκεΐνα πού έβρισκαν. Πολεμικών πλοίων, όχι μόνο
τών τριών Προστάτιδων Δυνάμεων αλλά καί τής μεγάλης υπερατλαντικής δη-
μοκρατίας1, τά πληρώματα έπιδίδονταν σέ άνασκαφές καί αρπαγές. Οί περισσό-
τεροι "Ελληνες όλα αυτά τά θεωρούσαν φυσικά καί βοηθούσαν τούς αρπαγές
όταν τούς τό ζητούσαν.

Τήν Ελλάδα πού βρήκε ό Καποδίστριας έχει περιγράψει2 έκεΐνος ό ίδιος στον
έναν άπό τούς φονεΐς του, τόν άγωνιστή Γεώργιο Μαυρομιχάλη, δευτερότοκο γιό
τού Πετρόμπεη. Επιγραμματικά όμως τήν Ελλάδα πού κλήθηκε ό Καποδί-
στριας νά κυβερνήσει εικονίζει ή δεύτερη παράγραφος τής Γενέσεως: «ή δέ γή
ή ν άόρατος καί άκατασκεύαστος». Ήταν μιά Ελλάδα σε εμφύλιο πόλεμο- οΰτε
νόμοι, οΰτε ειρήνη, ούτε σχολεία υπήρχαν. Ό Καποδίστριας άπό τήν πρώτη

1. κυριακου σίμοποϊλογ, Ή λεηλασία, καί καταστροφή τών ελληνικών αρχαιοτήτων,
'Αθήνα 1993, σ. 318. Οί 'Αμερικανοί τής φρεγάτας Constitution άρπαξαν το 1827 το έ'να άπό
τά αγάλματα τής οικογενείας Θ. Ρέντη. Για τήν 8λη υπόθεση θά δημοσιεύσει μελέτη ό Γεώρ-
γιος Δεσπίνης. Τά αγάλματα αναφέρονται σέ έγγραφα: κ. πίττακησ, ΑΕ, 1853, σ. 805-
Ιστορικά έγγραφα περί αρχαιοτήτων καί λοιπών μνημείων της ιστορίας κατά τούς χρόνους τής
'Επαναστάσεως καί τοϋ Καποδίστρια, εκδιδόμενα υπό Ε. Γ. πρωτοψαλτη (Βιβλιοθήκη τής έν
'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 59), Έν 'Αθήναις 1967, άρ. 23 και 63 (εις τό εξής
πρωτοψαλτησ) καί στό βιβλίο μου, Ή ελληνική αυταπάτη τοϋ Λουδο6ίκου Ross, 'Αθήναι 2009,
σ. 128,129,444.

2. Διήγησις Συμβάντων τής 'Ελληνικής Φυλής, άπο τά 1770 έως τά 1836. 'Υπαγόρευ-
σε Θεοδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης, Άθήνησιν 1846, σ. 295-299.
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στιγμή άρχισε τό κτίσιμο τοϋ Κράτους, χωρίς νά άφίνει οϋτε στιγμή εκείνο πού
θεωρούσε ως το περισσότερο σπουδαίο- τήν προσπάθεια γιά τό άπλωμα των συ-
νόρων και τή στερέωση στις εύρωπαϊκές αυλές τής υπόστασης τής Ελληνικής
Πολιτείας. Ό στρατός, ή οικονομία, ή δικαιοσύνη, ή ναυτιλία, ή παιδεία, υπήρξαν
οί καθημερινές του μέριμνες· μαζί και οί αρχαιότητες.

Σήμερα τά κρατικά άρχαιολογικά μουσεία και οί συλλογές ξεπερνούν τις δύο
εκατοντάδες μέ έπιστέγασμα τό νέο μουσείο τής 'Ακρόπολης, πολυτελές, με τήν
άρχαία έννοια- τότε δέν υπήρχαν στόν τόπο μας μουσεία, ούτε αρχαιότητες· δέν
υπήρχε 'Αρχή πού νά τις γνωρίζει και νά τις φροντίζει ούτε τόπος για νά φυλά-
γονται και νά προστατεύονται.

Δέν παραδοξολογώ όταν λέγω ότι δέν υπήρχαν αρχαιότητες. 'Εκτός άπό τά
μνημεία των 'Αθηνών, οικτρά παραμορφωμένα άπό τις καταστροφές και τις νε-
ώτερες προσθήκες, έκτός άπό τούς λεηλατημένους ναούς τής 'Αφαίας, τής Φι-
γαλείας, τής Κορίνθου, τά έπιχωσμένα τείχη τών Μυκηνών, τά άλλα άρχαία
μνημεία μας ήταν σκεπασμένα μέ χώμα, άταύτιστα και άγνωστα. Τά χρόνια
έκεΐνα οί άρχαιόφιλοι κυνηγούσαν κυριώτατα τά κινητά άρχαία- τά γλυπτά,
άγάλματα και άνάγλυφα, τά ωραία άγγεϊα, τις έπιγραφές, τούς δακτυλιόλιθους,
τά νομίσματα. Αυτά ένδιέφεραν τούς περιηγητές και τούς τυμβωρύχους, γιατί
ήταν δυνατόν νά μεταφερθούν εύκολα και νά πουληθούν γιά νά κοσμήσουν κάποιο
άρχοντικό. Σπάνια άπασχολούσε τούς τότε φιλότεχνους συλλογείς ή μνημειακή
τοπογραφία, πού ήταν κυρίως θέμα συζητήσεων και άνακοινώσεων στις ευρω-
παϊκές ακαδημίες και τις επιστημονικές έταιρεϊες.

Ποιά ήταν ή άρχή τής μέριμνας τοΰ Κυβερνήτη γιά τά μνημεία; Δέν γνω-
ρίζουμε. Οί έπιστολές του και τά έγγραφά του είναι ακόμη σέ μεγάλο βαθμό
άγνωστα. Άπό τά έ'ως τώρα διαθέσιμα στοιχεία συμπεραίνουμε ότι πρώτος δ
Σαμιώτης γιατρός Ίώσηπος Δούκας, στις 23 Μαρτίου τού 1828, πρότεινε3
στόν Καποδίστρια νά τού δείξει τά άρχαία πού κατείχε, πού τοΰ είχαν ζητήσει
νά προσφέρει στόν Αύτοκράτορα τής Ρωσσίας. Λίγες μέρες μετά, στις 31 Μαρ-
τίου, ό Νικόλαος Φλογαΐτης, Λευκάδιος άγωνιστής, νομομαθής και σύμβουλος
τού Δημητρίου Υψηλάντη, εισηγήθηκε στόν Κυβερνήτη τήν άπαγόρευση τής
έξαγωγής άρχαιοτήτων άπό τό κράτος και τήν ί'δρυση Δημοσίου Μουσείου

3. Πρωτοψάλτης άρ. 27.
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'Αρχαιολογίας4. Πρόσφερε μάλιστα ό Φλογαΐτης στόν Καποδίστρια τά εξήντα
περίπου αρχαία πού είχε άγοράσει άπό τυμβωρύχους, γιά νά τεθούν στό μελλον-
τικό μουσείο. Ή πρόταση τού Λευκάδίου άγωνιστή πραγματοποιήθηκε- ένα μή-
να μετά, στις 12 Μαΐου 1828, ό Κυβερνήτης μέ «ξεχωριστές οδηγίες» πρός
τούς 'Εκτάκτους 'Επιτρόπους τών νησιών τού Αιγαίου άπαγόρευσε τήν έξαγωγή
τών αρχαιοτήτων καί όρισε ότι όσες είχαν στά χέρια τους οί πολίτες, έπρεπε «νά
παραχωρώνται κατά προτίμησιν εις τήν Κυβέρνησιν»5.

Τέσσερις μήνες λοιπόν μετά τήν άφιξή του στήν Αίγινα ό Κυβερνήτης στέλ-
λει στους μόλις διορισμένους 'Εκτάκτους 'Επιτρόπους τή σημαντική εγκύκλιο
μέ τις ξεχωριστές οδηγίες. Τό κείμενο της είχε νομοθετική ισχύ σύμφωνα μέ τις
έξουσίες πού είχε ό Πρόεδρος τής Πολιτείας. Ήταν διατάξεις πρωτόφαντες καί
δύσκολα οί τότε κάτοικοι τής έλεύθερης Ελλάδος, δηλαδή τής Πελοποννήσου,
τών Κυκλάδων καί τών Βόρειων Σποράδων, θά αποχωρίζονταν τά άρχαΐα πού
κατείχαν χωρίς κάποιο διάφορο.

Ή πρώτη ευνοϊκή άντίδραση στήν έγκύκλιο τού Καποδίστρια έκδηλώθηκε
στις 7 Αυγούστου τού '28. Ό "Εκτακτος 'Επίτροπος τών Νοτίων Κυκλάδων
Μιχαήλ Σούτσος άνέφερε στόν Κυβερνήτη6 ότι πήγε στήν 'Ανάφη μέ τή συν-
τροφιά τού γνωστού μας γιατρού Ίώσηπου Δούκα καί βρήκε πολλά άρχαΐα σέ
χέρια ίδιώτου πού ετοιμαζόταν νά πουλήσει σέ άρχαιοκάπηλο. Ό Ίώσηπος Δού-
κας, «άρχαιολόγος ιατρός», όπως τόν ονομάζει ό "Εκτακτος Επίτροπος, έκανε
έπί τόπου καί τή χρηματική έκτίμηση τών άρχαίων, χίλια δίστηλα τάλληρα.
'Ακόμη συνέταξε καί κατάλογο τών άρχαίων στόν όποιο τά περιγράφει καί τά
αξιολογεί, μέ παρατηρήσεις πού δείχνουν άνθρωπο οικείο μέ τά μνημεία καί μέ
τά βιβλία. "Εχουμε έναν ιατροφιλόσοφο καί πρόδρομο άρχαιολόγο.

'Ενώ γίνονται ένέργειες γιά τήν περισυλλογή άρχαίων, τόπος γιά νά φυλά-
γονται δέν υπάρχει άκόμη στήν Αίγινα. Στις 8 'Οκτωβρίου τού '28 θεμελιώνε-
ται τό 'Ορφανοτροφείο, τό πρώτο μεγάλο έργο τού Καποδίστρια, πού θά στέγα-
ζε τά ορφανά τού 'Αγώνα καί τά παιδιά πού είχε φέρει ή Πολιτεία άπό τήν Αίγυ-
πτο, τά σκλαβάκια τού Ίμπράΐμ. 'Εκεί, στό 'Ορφανοτροφείο, σέ δύο στοές, άρι-

4. Πρωτοψάλτης άρ. 28.

5. Πρωτοψάλτης άρ. 29.

6. Πρωτοψάλτης άρ. 31.
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στερά και δεξιά τής εκκλησίας τοΰ Σωτήρος άρχισαν νά αποθέτουν τά πρώτα
αρχαία μάρμαρα. Ό Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός7 μας παραδίδει ότι τό
πρώτο αρχαίο τό κατέθεσε ό Βιάρος Καποδίστριας στόν όποιο δ Κυβερνήτης είχε
άναθέσει τή φροντίδα τής δημιουργίας τοΰ Μουσείου. Τό πραγματικό ένδιαφέρον
τοΰ Βιάρου φαίνεται και άπό τά έγγραφά του. Στις 31 'Ιουλίου τοΰ '29 γράφει
στόν Μάρκο Καλογερά, Πληρεξούσιο τής Μυκόνου, και τόν εύχαριστεΐ γιά
άρχαία πού τοΰ έστειλε: «κολακεύει τάς έλπίδας μου νά 'ίδω έντός ολίγου τό αύτό
μουσεΐον, τό οποίον κατά τήν άρχήν του ταπεινώτατον και εύτελές, διά τής συν-
δρομής τών φιλοπάτριδων ομογενών νά φθάση εις τόν βαθμόν, τόν οποίον τοΰ
εύχονται ή πατρίς και οί εύεργέται του»8.

Περισσότερο χαρακτηριστικό είναι ένα γράμμα τοΰ Βιάρου πού έγραψε τέσ-
σερις ήμέρες μετά τή θεμελίωση τοΰ 'Ορφανοτροφείου, στις 12 'Οκτωβρίου
1828. Τό στέλλει9 στόν Γραμματέα τής 'Επικρατείας Σπυρίδωνα Τρικούπη και
τόν πληροφορεί: «Εις Έπίδαυρον ευρέθησαν τρία άγάλματα. "Ηκουσα ότι δ Φίν-
λεϋ έπήγεν ίνα τά άγοράση. Σας τό ειδοποιώ ίνα έμποδίσητε τούτο τό κακόν, και
όπως ταύτα τά πράγματα μείνωσιν όπου είναι, ή τά λάβη ή Κυβέρνησις». Ό Γε-
ώργιος Φίνλεϋ (1799-1875) είναι δ γνωστός ιστορικός τής 'Επαναστάσεως,
άντικαποδιστριακός, δ οποίος δέν θεωρούσε άνάρμοστο νά άγοράζει άρχαία γιά
λογαριασμό του ή και γιά λογαριασμό άλλων ένώ υπήρχε νόμιμη Κυβέρνηση. Δέν
τήν σεβόταν όμως, όπως δέν τήν σεβάστηκε λίγες μέρες άργότερα ένας "Αγγλος
πλοίαρχος, πού έβαλε τούς ναύτες του νά κάνουν άνασκαφές στήν Πάτρα και

χρειάστηκε νά επέμβει δ στρατηγός Schneider γιά ν' άποσοβηθή ή αρπαγή

' ' 10
αρχαίων .

Δέν υπήρχε λοιπόν 'Αρχαιολογική Υπηρεσία, υπάλληλοι, μουσεία, άνασκα-
φές, όλα όσα θεωρούμε σήμερα ως φυσικά και άπαραίτητα. Και πώς ήταν δυνα-
τόν; Προτεραιότητα είχαν ή περίθαλψη τών ορφανών, ή νομοθεσία, ή διοικητική

7. André Papadopoulo-Vretos, Mémoires biographiques-historiques sur le president de la
Grèce, Le comte Jean Capodistrias, Paris 1838, tome II, σ. 122-123.

8. Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος (εις το έξης Γεν. Έφημ.) άρ. 56, 17 Αυγούστου 1829,
σ. 229.

9. Πρωτοψάλτης άρ. 32.

10. Πρωτοψάλτης άρ. 37.
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διάρθρωση τοϋ κράτους πού υπήρχε σχεδόν μόνο κατ' όνομα, ή δημιουργία δικα-
στηρίων, στρατού καί ναυτικού, σχολείων, ό,τι συνιστά μιάν ελεύθερη πολιτεία.
Κατόπιν έρχονται τά μουσεία καί οί άνασκαφές.

Γι' αυτό στις 18 Δεκεμβρίου τού '28 ό Καποδίστριας γράφει11 στόν 'Ανδρέα
Μουστοξύδη, στή Βενετία όπου βρισκόταν εκείνος, γιά νά τού έπαναλάβει ότι τού
είναι δύσκολο νά τόν καλέσει στήν Ελλάδα όπου όλα βρίσκονταν σέ χαοτική κα-
τάσταση. Δέν βλέπει όμως κάποιον καλύτερο άπό εκείνον, τόν παλιό του φίλο,
γιά νά άναλάβει τό έργο τής οργάνωσης τής παιδείας καί μαζί της συλλογής τών
άρχαίων πού λεηλατούνταν ή μέ πιεστικό τρόπο ζητούνταν ώς υποχρεωτικά
δώρα άπό τούς ξένους βασιλιάδες. Τώρα, Δεκέμβριο τού '28, περιοδεύει στά νη-
σιά τών Κυκλάδων ένας Γερμανός γλύπτης, ό Αιμίλιος Βόλφ, καί άγοράζει
άρχαΐα γιά τόν βασιλιά τής Πρωσίας πού ήθελε νά πλουτίσει τό μουσείο τού Βε-
ρολίνου. Οί άρχές στά νησιά, σύμφωνα μέ τις οδηγίες τού Κυβερνήτη, άπαγο-
ρεύουν τήν πώληση άρχαίων στόν Γερμανό ώς παράνομη. Ό Καποδίστριας βρί-
σκεται σέ άμηχανία. Ζητεί12 άπό τό Πανελλήνιο, τό συμβουλευτικό σώμα πού
ιδρύθηκε τόν Γενάρη τού '28, νά έγκρίνει τήν άγορά τών άρχαίων άπό τήν Κυ-
βέρνηση καί τήν προσφορά τους μετά στόν βασιλιά τής Πρωσίας μέ τήν .έλπίδα
ότι έκεΐνος θά έστελνε στήν Ελλάδα ώς άντάλλαγμα πολεμικά ε'ιδη, όπλα βε-
βαίως. Τό Πανελλήνιο όμως μέ τις υπογραφές τού 'Ανδρέα Ζαΐμη καί τού Χρι-
στόδουλου Αίνιάνος τού άπαντά13 κάπως άπότομα: «γνωρίζετε κάλλιστα τόν ήδη
προϋπάρχοντα νόμον, άπαγορεύοντα ρητώς τήν έκ τής 'Επικρατείας έξαγωγήν
πάσης άρχαιότητος, καί τό Πανελλήνιον δέν δύναται νά παραβή τόν νόμον
τούτον». Υπονοείται διάταξη τού συντάγματος τής Τροιζήνος14 σύμφωνα μέ τήν
όποια «Ό Διοικητής χρεωστεΐ νά φροντίζη νά μή πωλώνται, ή νά μή μεταφέ-
ρωνται έκτος τής 'Επικρατείας αί 'Αρχαιότητες». Δικαίως δέν άρεσε στό Πα-
νελλήνιο ή πρόταση τοϋ Καποδίστρια. 'Αλλά κι έκεΐνος προσπαθούσε άκόμη καί

11. Έπιστολαί I.A.Καποδίστρια, Κυ6ερνήτου της 'Ελλάδος, Συλλεγεΐσαι μεν καί κατα-
ταχθεϊσαι φροντίσι τών αδελφών αυτοϋ, έκδοθεΐσαι δέ παρά Ε.Α. Βετάν, ενός τών γραμματέων
τοϋ Κυβερνήτου, 'Αθήνησιν 1842, τόμ. Β ' άρ. 355.

12. Πρωτοψάλτης άρ. 41.

13. Πρωτοψάλτης άρ. 44.

14. Είναι ή ΙΗ ' παράγραφος της «Διατάξεως Διοικήσεως τής Ελληνικής 'Επικρατείας»
τής 1 Μαΐου 1827 τής Γ ' Έθνικής Συνέλευσης τών Ελλήνων στήν Τροιζήνα.
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με τ' άρχαία νά κερδίσει βοήθεια άπό τις ξένες Αυλές. Έδώ προβάλλει τον οπλι-
σμό, τόν όποιο χρειαζόταν άλλά δέν είχε τους πόρους νά άγοράσει. Και δέν πρέ-
πει νά μας ξενίζει ό τρόπος πού έβλεπε τά πράγματα ό Κυβερνήτης. Ή άπόλυ-
τη άποψη γιά τις άρχαιότητες σχηματίστηκε πολλές δεκαετίες άργότερα και
όλοι γνωρίζουμε ότι και σήμερα άκόμη σέ ορισμένες στιγμές και σέ ορισμένους
κύκλους υπάρχει άρκετή έλευθεριότητα.

'Αλλά πριν άπό τήν περιοδεία τού Wolf, λίγους μήνες νωρίτερα, ένα στρα-
τιωτικό γεγονός θά έπιδράσει και στά πολιτικά πράγματα της Ελλάδος και στήν
άρχαιολογία. Στις 17/ 29 Αύγούστου τού 1828 έφθασε στή Μεσσηνία, στο Πε-
ταλίδι, γαλλικό έκστρατευτικό σώμα 14.000 ανδρών, υπό τόν στρατηγό Maison.
Ή άποστολή του είχε εγκριθεί στις 19 'Ιουλίου 1828 μέ τό πρωτόκολλο τής
Τριμερούς Διάσκεψης τού Λονδίνου, και σκοπός του ήταν νά διώξει τούς Αιγυ-
πτίους άπό τήν Πελοπόννησο, νά άναγκάσει τήν Πύλη σέ υποχωρήσεις άπέναντί
μας και νά περιορίσει τις βλέψεις της Ρωσσίας στήν Ελλάδα. "Οταν όμως ήλθε,
είχε άποφασισθεΐ ή άποχώρηση τοΰ 'Ιμπραήμ και ή έπιστροφή μέ τόν στρατό του
στήν Αίγυπτο, ώς συνέπεια τής συνθήκης τής 'Αλεξανδρείας πού είχε συνάψει ό
Κόδρινγκτον μέ τόν Μεχμέτ Άλή. Περιορίστηκε λοιπόν ό Maison στήν κατά-
ληψη φρουρίων πού είχαν έγκαταλείψει οί Αιγύπτιοι: Πάτρα, Ρίο, Χλουμούτσι,
Μεθώνη, Κορώνη, Νεόκαστρο. Εκείνο όμως πού έχει σημασία γιά τις άρχαιό-
τητες και τά μνημεία είναι ότι μέρος τοΰ εκστρατευτικού σώματος τοΰ Maison
τό άποτελοΰσε, κατά τή φρασεολογία τής έποχής, ή «Επιτροπή Σοφών». Οι
σοφοί ήταν ή φημισμένη Expédition Scientifique de Morée, πού έφθασε μέ τή
σειρά της στις 3 Μαρτίου 1829 στή Μεθώνη, μέ τή φρεγάτα Κυβέλη. Ό Κα-
ποδίστριας δέν τό γνώριζε. Τόν ενημέρωσε ό Maison μέ γράμμα του15, μέ τό
όποιο τοΰ ζητούσε διευκολύνσεις γιά τό έργο τής Επιτροπής, τήν οποία άποτε-

15. Πρωτοψάλτης άρ. 49. Ό Maison ενημερώθηκε γιά την έλευση τής Επιτροπής τών
Σοφών άπό τον υπουργό τών Εσωτερικών τής Γαλλίας με έγγραφο τής 15 Νοεμβρίου 1828.
Μέρος του κειμένου του εγγράφου, που δημοσίευσε σέ μετάφραση ό βασιλησ κρεμμϊδασ, Ό
γαλλικός στρατός στήν Πελοπόννησο, Πελοποννησιακά IB ', 1976-1977, σ. 99, εχει ώς έξής:
«Ή κυβέρνηση τοϋ Βασιλιά προτίθεται νά έπωφεληθή άπό τήν παρουσία στήν Πελοπόν-
νησο τοϋ στρατοϋ πού διοικείτε γιά τήν εκτέλεση διαφόρων ερευνών σχετικά μέ τήν κατάστα-
ση τής άρχαίας αυτής κλασσικής γης. Ή θέση όπου βρισκόταν ή 'Ολυμπία θά είναι άπό τις
πρώτες περιοχές που πρέπει νά έρευνηθοϋν και πιστεύουμε οτι οί άνασκαφές κάτω άπό καλή κα-
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λούσαν φυσικοί, γεωλόγοι, γεωγράφοι, αρχαιολόγοι, ζωγράφοι, άρχιτέκτονες, ώς
κι ένας φιλόλογος, "Ελληνας αυτός, ό Μιχαήλ Σχινάς- είχαμε στόν Μοριά μιάν
επανάληψη τής Επιτροπής πού είχε συστήσει ό Ναπολέων γιά τήν έπιστημο-
νική εξερεύνηση τής Αιγύπτου. Σέ τούτο λοιπόν μιμήθηκε τόν Κορσικανό, τό
1828, ένας άπό τούς διαδόχους του, ό βασιλιάς Κάρολος I'.

Ό Καποδίστριας βοήθησε16 τούς Γάλλους στό έργο τους καί έκεΐνοι έως τις
29 Δεκεμβρίου τού 1829 είχαν συγκεντρώσει πλήθος στοιχείων μέ τά οποία συ-
νέθεσαν μνημειώδες πολύτομο έργο. Τρεις άπό τούς τόμους άφορούν τήν άρχαία
άρχιτεκτονική καί γλυπτική. Οί Γάλλοι όμως έκαναν καί άνασκαφές σέ άρκε-
τούς τόπους τής Πελοποννήσου μέ κυριώτερο τό ιερό τού Διός στήν Όλυμπία.
'Από τις 9 Μαΐου τού 1829, καί γιά έξη βδομάδες, ερεύνησαν τό ιερό καί βρήκαν
άρκετές μετόπες τού ναού τού Διός. Αυτές καί άρκετά άλλα κομμάτια ζήτησαν
νά τά πάρουν στή Γαλλία. Δέν μάς είναι άκόμη γνωστό τί άκριβώς ισχυρίστη-
καν οί Γάλλοι στόν Κυβερνήτη, είναι βέβαιο όμως ότι ή άποστολή τών Σοφών
στόν Μοριά είχε έξ αρχής ώς κύριο κίνητρο τήν κτήση άρχαίων. ΤΗταν έπανά-
ληψη τής ναπολεόντειας έπιχείρησης στήν Αίγυπτο. Τό πρώτο μέσον πίεσης, τό
φανερό, ήταν ή ύπαρξη στήν Πελοπόννησο ενός γαλλικού στρατιωτικού σώμα-
τος καί ή κατοχή άπό μέρους του πολύτιμων φρουρίων. Γνωρίζουμε άκόμη ότι ή
Ελλάδα χρειαζόταν, εκτός άπό τήν οικονομική, καί τήν πολιτική βοήθεια τής
Γαλλίας γιά νά άπλώσει τά σύνορά της, πού ή Μεγάλη Βρετανία τά ήθελε στόν
'Ισθμό17.

Τόν Καποδίστρια άπασχολούσαν άκόμη καί οί άλλες έλλείψεις τού τόπου.
"Ενας Γάλλος τής 'Αποστολής τοϋ Μοριά, ό Amaury-Duval, διηγείται στις

θοδήγηση θά μας προμηθεύσουν με αυθεντικές αποδείξεις γιά τήν άρχαία τοπογραφία αυτής τής
χώρας καί μέ πολύτιμα υπόλοιπα τής άρχαίας γλυπτικής... Δίκαιο είναι, ή Γαλλία, πού τά προ-
στατευτικά της στρατεύματα άπελευθέρωσαν τήν Ελλάδα, νά είναι ή πρώτη πού θά έπωφε-
ληθή άπό τόν πλούτο πού τό ελληνικό έδαφος μπορεί άκόμη νά προσφέρη στήν έπιστήμη καί
στις καλές τέχνες».

16. Πρωτοψάλτης άρ. 49 και 64· Γεν. Έφημ. άρ. 20, 9 Μαρτίου 1829.

17. Γιά τήν ολη δράση τοϋ γαλλικού έκστρατευτικοϋ σώματος στήν Ελλάδα, πού άπο-
χώρησε οριστικά στις 27 Ίουλίου/7 Αύγούστου 1833, βλ. περικλη περρωτη, Ή εκστρατεία
τοϋ Μαιζώνος εις Πελοπόννησον, Ελληνικά 9, 1936, σ. 37-54 καί βασιλη κρεμμϊδα, ο.π.
σ. 75-102.
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αναμνήσεις του18 πώς ό Κυβερνήτης σε συζήτηση με έ'ναν τής Επιτροπής τών
Σοφών, τον Leon Jean Joseph Dubois, άφισε νά εννοηθεί μια ενδεχόμενη παρα-
χώρηση στους Γάλλους κάποιων άρχαίων με άντάλλαγμα βιβλία. Ή συζήτηση
γινόταν πριν άρχίσουν οί Γάλλοι τις ανασκαφές. Τό αίτημα γιά τις μετόπες τής
'Ολυμπίας υπέβαλε άργότερα, μέ γράμμα του πρός τόν Καποδίστρια, ό στρα-
τηγός Antoine Virgile Schneider (1779-1847), τό όποιο διαβίβασε στόν Κυ-
βερνήτη ό Εδουάρδος Marchand, σύνδεσμος του μέ τό γαλλικό εκστρατευτικό
σώμα, στις 25 Μαίου19. Ή κατάληξη ήταν, δύο μήνες άργότερα, νά ζητήσει20
ό Καποδίστριας άπό τήν Δ ' Εθνική Συνέλευση πού συνεδρίαζε στο Άργος, τόν
'Ιούλιο τού 1829, τήν άδεια έξαγωγής «συντριμμάτων μόνον» άρχαίων, γιατί
κατά τό άρθρο ΙΗ ' τού συντάγματος τής Τροιζήνος, πού ήδη μνημόνευσα, άπα-
γορευόταν ή έξαγωγή άρχαίων άπό τήν 'Επικράτεια. Ήταν διάταξη πού μέ
άλλα λόγια επαναλαμβάνεται στήν άρχαιολογική νομοθεσία μιας εως σήμερα, ή
βασικώτερη, μαζί μέ τήν άλλη, πού ορίζει οτι οί άρχαιότητες άνήκουν στο Κρά-
τος. Στις 2 Αύγούστου τού 1828 ή Δ' 'Εθνική Συνέλευσις δέχτηκε τό αίτημα
τού Καποδίστρια και μέ τό I ' ψήφισμα21 τροποποίησε τό σύνταγμα τής
Τροιζήνος ορίζοντας έπί πλέον ότι παρά τή νομοθεσία πού ίσχυε έπιτρεπόταν ή
έξαγωγή συντριμμάτων «όταν μόνον ζητώνται ώς συντελούντα εις τάς άρχαιο-
λογικάς έρεύνας έπιστημονικού τίνος καταστήματος οποιασδήποτε Κυβερνήσε-
ως». Ή ικανοποίηση τής άπαίτησης τών Γάλλων άποτελεΐ και σήμερα γιά κά-
ποιους ιστορικούς βαρύτατο σφάλμα τοϋ Κυβερνήτη πού προστίθεται σέ ό,τι άλλο

\ ' \ — ν 22 ' 5 ~ \ 5/ç,

πραγματικό ή φανταστικό του καταλογίζουν · συγχρόνως αποτελεί για τους ιοι-
ους ιστορικούς και άπόδειξη τής άμουσίας του, τής άδιαφορίας του γιά τή μνη-
μειακή παράδοση, κάτι πού είναι άνυπόστατο. Κι έδώ πρέπει νά άναλογιστούμε
ότι οί 'ίδιοι ιστορικοί δέν έκφράζονται μέ τόν Γδιο τρόπο γιά τή σύμβαση23 τής άνα-

18. Amaury-Duval, Souvenirs (1829-1830), Paris 1835, σ. 101.

19. Γ AK, Γεν. Γραμμ., φ. 205, άρ. 118.

20. Πρωτοψάλτης άρ. 67.

21. Πρωτοψάλτης άρ. 68.

22. Βλ. πρόχειρα: ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΤ, Ή κοινωνική σημασία της 'Επαναστάσεως τοΰ
1821, Συλλογή, 2008, σ. 256-258· ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣίΜΟΠΟΥΑΟΥ, Ή λεηλασία και καταστροφή
τών ελληνικών αρχαιοτήτων, 'Αθήνα 1993, σ. 333-337.

23. Τή σύμβαση βλ. στο βιβλίο τοϋ βασιλειου Λεονλρδου, Ή 'Ολυμπία, Άθήνησι 1901,
σ. 140-145.
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σκάφης τής 'Ολυμπίας που ψήφισε ή Βουλή τών Ελλήνων στις 30 'Οκτωβρίου
του 1875 καί κατά το άρθρο 6 τής οποίας «Ή Ελλάς έ'σται ιδιοκτήτρια πάν-
των τών προϊόντων τής άρχαίας τέχνης καί παντός άλλου πράγματος ου τίνος
ήθελεν έπέλθη ή άνακάλυψις ώς έκ τών άνασκαφών. Άπό μόνης δέ τής θελή-
σεώς της θέλει έξαρτάσθαι τό νά παραχωρήση εις τήν Γερμανίαν, προς άνάμνη-
σιν τών άπό κοινού γενομένων έργασιών, καί ένεκα τών θυσιών, εις όσας θέλει
ύποβληθή ή Γερμανία διά τήν έπιχείρησιν ταύτην, τά διπλά ή όμοια (doubles ou
répétitions) τών κατά τάς άνασκαφάς ταύτας εύρεθησομένων καλλιτεχνημά-
των». "Ετσι λοιπόν τό 1881 τό έλεύθερο καί άρκετά μεγαλύτερο ελληνικό κρά-
τος παραχώρησε στή Γερμανία άρχαΐα τής άνασκαφής τής 'Ολυμπίας, έκεΐνα
πού άντιεπιστημονικά λέγονται διπλά ή όμοια· σήμερα βρίσκονται στό Μουσείο
τού Βερολίνου.

Ό Μακρυγιάννης άποκαλεΐ τόν Καποδίστρια «φιλόσοφο τών Κορφών»24,
ειρωνικά βέβαια, άλλά τό ένδιαφέρον τού Κυβερνήτη γιά τις άρχαιότητες υπήρξε
πραγματικό καί συστηματικό. "Ηδη έως τότε είχε φροντίσει μέ τούς 'Εκτά-
κτους 'Επιτρόπους νά περισυλλέγωνται άρχαΐα στις περιοχές τους καί νά στέλ-
λωνται στήν Αίγινα όπου συγκεντρώνονταν στό 'Ορφανοτροφείο. Ή άνταπόκρι-
ση τών τοπικών αρχών ύπήρξε άμεση καί άποτελεσματική. Άπό τις Δυτικές
Σποράδες, δηλαδή άπό τά νησιά τού Σαρωνικού, άπό τή Στερεά καί τήν Πελο-
πόννησο, τις Κυκλάδες, τήν Ανάφη, τή Μύκονο, τή Δήλο άρχισαν νά έρχωνται
στήν Αίγινα ειδήσεις γιά εύρεση καί συλλογή άρχαίων. Ό "Εκτακτος 'Επίτρο-
πος τής "Ηλιδος, ό Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος (1790-1854), συναρχηγός
τής Φιλικής Εταιρείας καί άγωνιστής, όλοι γνωρίζουμε τόν δρόμο μέ τό όνομά
του στό Κολωνάκι, στις 9 'Οκτωβρίου 1828 άπηύθυνε25 εγκύκλιο προς τούς κα-
τοίκους τής περιφερείας του καί τούς προέτρεπε νά παραδίδουν στήν Κυβέρνηση
τις άρχαιότητες πού είχαν στήν κατοχή τους ή έβρισκαν στά χωράφια τους. Ή
Κυβέρνηση, κατά τούς λόγους του, «προ ενός ήδη χρόνου κατέβαλε κάθε
σπουδήν νά προσδιορίση εις τό έν Αιγίνη Όρφανοτροφεΐον έν μέρος μέ τό όνομα
Μουσεΐον. Μουσεΐον όνομάζεται τό μέρος, όπου τίθενται αί άρχαιότητες καί φυ-
λάττονται. Άρχαιότητες λέγονται αί παλαιότητες, όσα δηλαδή είναι έργα τών

24. '.Απομνημονεύματα, εκδ. Γαλαξία, σ. 342.

25. Εγκύκλιος άρ. 73, Πρωτοψάλτης άρ. 82.
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προγόνων Ελλήνων και διεσώθησαν ύποκάτω ή επάνω τής γης». Φαίνεται
αφελής ό ορισμός τοΰ αρχαίου άπό τόν 'Αναγνωστόπουλο, ήταν όμως άκριβής
καί, κυρίως, κατανοητός άπό τούς άνθρώπους τής εποχής του, οί όποιοι γιά πρώ-
τη φορά άκουγαν ότι οί άδέσποτοι αρχαίοι λίθοι, χωρίς σημασία γιά πολλούς ή
άντικείμενο ελεύθερης έως τότε χρηματικής συναλλαγής, είχαν άξια γιά τό Κρά-
τος καί έπρεπε νά τούς προσέχουν.

Προχωρεί ό Παναγιώτης 'Αναγνωστόπουλος καί στή λεπτομερειακή μνημό-
νευση τι είναι άρχαιότητες. Λέγει ότι «συνίστανται αί άρχαιότητες άπό εί'δωλα
λίθινα, ή άπό μάρμαρον [...] άπό άγγεΐα [...] θαμμένα εις τήν γήν [...] ή τούς
έλληνικούς παλαιούς τάφους. [...] άπό νομίσματα [καί έπεξηγεΐ: μονέδες] [...]
άπό βιβλία εις μεμβράνας. [...] καί εις άλλα διάφορα τεχνητά [...] δακτυλίδια,
δακτυλιδόπετρες [...] μέ άνάγλυφα, παρίστώντα μορφήν άνθρώπων, ζώων, πτη-
νών, έντόμων, όφεων, φυτών. "Ολα ταύτα συνιστώσι τάς άρχαιότητας, καί δι'
αύτάς ή Σ(εβαστή) Κυβέρνησις έσύστησε τό ΜουσεΤον καί τάς συναθροίζει». Δί-
νει καί άλλες εξηγήσεις καί οδηγίες πού έγιναν γνωστές στήν περιφέρειά του μέ
τούς κήρυκες, τούς τελάληδες, πού διάβαζαν τήν έγκύκλιό του στις πλατείες τών
χωριών καί έξω άπό τις έκκλησίες.

"Εως τώρα, έπί 20 περίπου μήνες, ή έρευνα καί ή προστασία τών άρχαίων
γινόταν χωρίς πρόγραμμα, κατά τή διάθεση, τήν άντίληψη, τό ενδιαφέρον ή τή
μόρφωση τών κρατικών υπαλλήλων, άνώτερων ή κατώτερων. Δυό βδομάδες
μετά τήν έγκύκλιο τοϋ Παναγιώτη 'Αναγνωστόπουλου, ό Καποδίστριας ιδρύει26
τήν 'Αρχαιολογική Υπηρεσία. Μέ τό Γ ' ψήφισμά του, τής 21 'Οκτωβρίου
1829, διορίζει ώς Διευθυντή καί "Εφορο τού 'Εθνικού Μουσείου τόν 'Ανδρέα
Μουστοξύδη (1785-1860), συμπατριώτη του, παιδικό φίλο καί διάσημο φιλόλο-
γο καί ιστορικό.

Σπουδαία είναι ή αιτιολογία τού διορισμού πού δείχνει τήν ιδέα πού είχε ό Κυ-
βερνήτης γιά τή σημασία τών άρχαίων: «Θεωρούντες τήν άνάγκην καί τήν ώφέ-
λειαν τού νά κάμωμεν βαθμηδόν τήν συλλογήν όλων τών άρχαιοτήτων, τάς όποι-
ας καλύπτει εισέτι τό έδαφος τής Ελλάδος, καί αί όποΐαι, δυνάμεναι νά συντε-
λέσωσιν εις τήν πρόοδον τής Φιλολογίας καί τών Τεχνών, ευρίσκονται διεσπαρ-
μένα! εις διάφορα μέρη τής 'Επικρατείας. Θεωρούντες ώς πρώτην άνάγκην νά

26. Πρωτοψάλτης άρ. 84.
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έμπιστευθώμεν τό έργον τούτο εις πολίτην έμπειρον περί τήν άρχαιολογίαν [...]
Επιθυμούντες νά σαφηνισθώσιν αί εις τό Όρφανοτροφεϊον τής Αιγίνης άποκεί-
μεναι άρχαιότητες και όσαι θέλουν αυξήσει ακολούθως ταύτην τήν συλλογήν [...]
ψηφίζομεν ό κύριος 'Ανδρέας Μουστοξύδης, έγνωσμένος διά τάς άρχαιολογικάς
καί φιλολογικάς γνώσεις του, διορίζεται Διευθυντής καί "Εφορος τού 'Εθνικού
Μουσείου».

Μέ τόν διορισμόν αύτόν, σημειώστε το, άρχισε ή πορεία καί ή έπιστημονική
καί έθνική παράδοση τής 'Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, παλιάς σήμερα όσο καί τό
ελληνικό κράτος. Ό Μουστοξύδης ονομάζεται "Εφορος τού 'Εθνικού Μουσείου.
Βρισκόμαστε στό 1829 καί ό τίτλος τού 'Εφόρου δίδεται άπό τόν Κυβερνήτη
στόν πρώτο αρχαιολόγο τής Πολιτείας πού γεννιέται. Εις τό εξής ό τίτλος αύτός,
πού ήταν καί βαθμός, θά άπονέμεται, έπειτα άπό έπιστημονική δοκιμασία, στά
άνώτερα στελέχη τής 'Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Καί πραγματικά τόν έφεραν
καί τόν τίμησαν διαπρεπείς "Ελληνες άρχαιολόγοι έως τά χρόνια μου. Καί
πράγμα παράξενο καί άνεξήγητο. Καταργήθηκε27 ή σεβάσμια αύτή ονομασία,
άφού είχε κερδίσει έπί 153 χρόνια τήν υπόληψη τών έπιστημόνων καί αφού είχε
δοκιμαστεί ή ήθική υπόσταση τών κατόχων του μέσα στις έσωτερικές καί εξω-
τερικές θύελλες τής ιστορίας μας τών χρόνων αύτών. Τό πλέον θλιβερό όμως
είναι ότι σήμερα αντιποιούνται τόν τίτλο έκεΐνοι πού ζήτησαν καί συνέργησαν
στήν κατάργηση του. Ήταν άραγε άντικαποδιστριακοί καί τούς θύμιζε ό τίτλος,
πριν άπό 28 χρόνια, τόν Καποδίστρια καί τόν Μουστοξύδη ή γνώριζαν ότι δέν
είχαν τήν έπιστημονική δυνατότητα νά τόν άποκτήσουν; Μιά παρόμοια περί-
πτωση περιγράφει ένας άρχαίος μυθογράφος28.

Κύριας σημασίας στό ψήφισμα διορισμού τού Μουστοξύδη είναι τά καθή-
κοντα πού τού άνέθεσε ή Πολιτεία. Πρώτο καθήκον ήταν οί άνασκαφές γιά τήν
εύρεση τών άρχαίων πού βρίσκονταν θαμμένα στή γή καί ή συλλογή καί φύλα-
ξη στό Μουσείο όλων εκείνων πού ήταν σκορπισμένα καί αδέσποτα σ' όλο τό

27. Ν. 1232/1982.

28. Αίσωπου, Άλώπηξ κ/xi βότρυς. Οι ί'διοι άνθρωποι, στερημένοι άπό οιαδήποτε έπιστη-
μονική υπόσταση και συνείδηση διέλυσαν, στό ονομα τής «δημοκρατικής ισότητος», κάθε επί-
τευγμα τοϋ πρό του 1967 παρελθόντος, άκόμη καί ο,τι ειχε σεβαστεί τό 1967, έξ αιτίας τής
άδυναμίας τους νά ένσωματωθοϋν σέ μιά 'Υπηρεσία πού λειτουργούσε μέ κανόνες, κυριώτερος
άπό τούς όποιους ήταν ή άνάγκη ύπαρξης στά μέλη της ήθους καί έπιστημονικού πνεύματος.
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Κράτος. Ό λόγος γιά τόν όποιο πρέπει νά γίνει ή συλλογή είναι επιστημονικός·
συντελεί στήν πρόοδο τής Φιλολογίας καί τών Τεχνών. Δέν γίνεται άκόμη επί-
κληση τών ενδόξων προγόνων οΰτε μνημονεύονται οί απόγονοι πού τούς μοιάζουν,
κάτι πού θά φθάσει στήν υπερβολή κατά τήν πρώτη βασιλεία. Οί άρχαιότητες
γιά τόν Καποδίστρια είναι ωφέλιμες στήν έπιστήμη καί τήν Τέχνη, δηλαδή στούς
άνθρώπους.

Ή Κυβέρνηση δέν αύτοσχεδίαζε πλέον. Γιά τά καθήκοντα τού Εφόρου χρει-
αζόταν πρόσωπο έμπειρο στήν άρχαιολογία, έπιστήμονα. Στά χρόνια έκεϊνα
υπήρχαν στήν Κέρκυρα καί στήν Αίγινα έξαίρετοι "Ελληνες φιλόλογοι, ό Κων-
σταντίνος Άσώπιος καί ό Γεώργιος Γεννάδιος, άλλά όχι άρχαιολόγοι. Μόνος ό
Μουστοξύδης άνάμεσα στούς "Ελληνες ήταν ό κατάλληλος. Ό Καποδίστριας
τόν κάλεσε γι' αύτόν τόν λόγο καί όχι γιατί ήταν Επτανήσιος, ή Βενετσιάνος,
όπως ειρωνευόταν ή 'Αντιπολίτευση.

Άλλος λόγος τού διορισμού τού Εφόρου τού Μουσείου ήταν ή καλλιέργεια
τής έπιστήμης· δ Καποδίστριας ζητούσε νά σαφηνιστοΰν οί άρχαιότητες, δηλαδή
νά μελετηθούν, νά έξηγηθούν καί νά δημοσιευθούν. Δέν έπιθυμούσε μόνο τόν κα-
ταρτισμό μιάς συλλογής, έστω σπουδαίας, όπως ήταν τότε ή μόδα- ήθελε τήν
έξήγηση τών άρχαιοτήτων. Πρέπει νά συσχετίσωμε τό ψήφισμα διορισμού τού
Μουστοξύδη μέ όσα άρχαιολογικά είχαν γίνει άκριβώς έξη μήνες πριν στήν 'Ιτα-
λία. Στις 21 'Απριλίου τοϋ 1829 έγινε στή Ρώμη ή πρώτη συνεδρίαση τού
'Ινστιτούτου τής 'ΑρΓχαιολογικής 'Αλληλογραφίας (instituto di Corrispon-
denza Archeologica), αύτό πού άργότερα έγινε καί είναι σήμερα τό Γερμανικό
'Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής Ρώμης, πρόδρομος τού άθηναϊκού, πού ιδρύθηκε
47 χρόνια άργότερα, τό 1876. Άνάμεσα στά μέλη τού 'Ινστιτούτου τής Ρώμης
ό Μουστοξύδης ήταν δ μόνος "Ελληνας τακτικό μέλος.

Γνώριζε ό Καποδίστριας τήν ίδρυση τοϋ 'Ινστιτούτου καί τό έλαβε ώς πρό-
τυπο, γιατί κύριος σκοπός του ήταν ή καλλιέργεια τών Ελλήνων, τών νέων
πρώτα πρώτα, ή όποια έπιτυγχάνεται μέ τή μόρφωση καί τήν κλασική παιδεία.
"Ενα μουσείο μέ βουβές πέτρες τού ήταν άχρηστο.

Μέ τήν τοποθέτηση ώς 'Εφόρου τού Μουστοξύδη γεννήθηκε ή 'Αρχαιολο-
γική Υπηρεσία. "Ενας "Ελληνας, δ μόνος έκεϊνα τά χρόνια, πού γνώριζε άρχαι-
ολογία μέ τή σημερινή της έννοια, ότι δηλαδή είναι πρώτα πρώτα ιστορική έπι-
στήμη καί όχι θησαυροθηρία, άνέλαβε τή φροντίδα τής συλλογής καί τής προ-
στασίας τών άρχαίων. "Εως τότε ήσαν άδέσποτα ή στά χέρια άνθρώπων πού
άπό τήν άξια τους εννοούσαν μόνο τή χρηματική. Μέ νομοθετικά όπλα τό άρθρο
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ΙΗ ' τοϋ συντάγματος τής Τροιζήνος καί τις ξεχωριστές οδηγίες τοϋ Κυβερνή-
τη προς τούς Εκτάκτους Επιτρόπους άρχισε ό Μουστοξύδης τόν αγώνα του.
'Αλληλογραφία μέ τις 'Αρχές, τούς Τοποτηρητές, τούς Διοικητές, τούς Δημο-
γέροντες. 'Ανασκαφές, περιοδείες, όλα συγχρόνως μέ τά άλλα του καθήκοντα, τά
σπουδαιότερα, πού ήταν τό 'Ορφανοτροφείο μέ τά ορφανά τοϋ 'Αγώνα καί τό
Κεντρικό Σχολείο πού μόρφωνε τούς νέους δασκάλους γιά τά σχολεία πού ένα-
ένα ξεπετάγονταν στά χωριά τής έλευθερωμένης γης.

Δέν άποτάθηκε ό Μουστοξύδης γιά τή συγκέντρωση άρχαίων μόνο στούς
υπαλλήλους τοϋ Κράτους. Καί οί άγωνιστές δέν έξαιρέθηκαν. Σέ γράμμα του
πρός τόν Κωνσταντίνο Κανάρη, τόν πυρπολητή, τού έγραψε: «... Ό Κόντε Βιά-
ρος μοϋ άναγγέλλει, πώς έχετε στείλει κομμάτια άπό άγάλματα. Σας εύχαριστώ
έκ μέρους τοϋ Μουσείου μας καί σάς συνιστώ στά ταξίδια σας νά ψάχνετε γιά
έπιγραφές, άγάλματα, άνάγλυφα καί 0,τι μπορείτε νά βρήτε άρχαΐο. Μέ τήν άξια
τού ονόματος σας θά είναι εύκολο νά τά άποκτήσετε καί ή κορβέτα σας είναι άρι-
στον μέσον μεταφοράς.

Σημειώνετε, σάς παρακαλώ, τή χώρα, τόν τόπο, ή τό κτίριο, άπ' όπου έχε-
τε πάρει τις άρχαιότητες αύτές. Αυτά τά υπολείμματα, πού δείχνουν τήν κα-
λαισθησία τών προγόνων μας, θά χρειασθούν, γιά νά εμπνεύσουν τούς νέους μας
καί ισως βρούν έκεΐνοι (οί πρόγονοι δηλαδή) σέ τούτους μιά μέρα συναγωνιστές
στις τέχνες, όπως βρήκαν στό πρόσωπο σας τέτοιους στήν άξία. Καί προσφέ-
ροντας έτσι μιά υπηρεσία στήν Πατρίδα, θά προβλέψετε ίσως γιά τή δόξα σας,
γιατί θά συντελέσετε νά φανούν γλύπτες, πού θά τιμήσουν, δέν άμφιβάλλω, τή
σμίλη τοψς, μέ τό νά φιλοτεχνήσουν τό άγαλμα τού άφοβου έμπρηστοϋ τών βαρ-
βάρων...»29.

Μάς έχουν σωθεί πολλά έγγραφα τού άρχείου τοϋ 'Εθνικού Μουσείου τής
Αίγινας καί μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τή διεξαγωγή τής υπηρεσίας μέρα-
μέρα. Γνωρίζουμε άκόμη ποιά καί πόσα άρχαία συγκέντρωσε ό Μουστοξύδης,
καί πριν άπό αύτόν δ Βιάρος Καποδίστριας, στό 'Εθνικό Μουσείο, έργο μεγαλύ-
τερο άπ' ό,τι θά περίμενε κανείς εκείνη τήν εποχή καί συγχρόνως θεμελιακό.
"Ομως οί σύγχρονοι, καί εννοώ κυρίως τόν 'Αδαμάντιο Κοραή καί κάποιους

29. Αγαθής ΝικΟΚΑΒΟΤΡΑ, Ό 'Ανδρέας Μουστοξύδης καί ή παιδεία, Κέρκυρα 1965,
σ. 63.
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"Ελληνες πού έμειναν ανώνυμοι, αρνούνται το έργο αυτό τών δύο Επτανησίων,
όπως τούς χαρακτήριζαν, καί τούς αποδίδουν αισθήματα μίσους προς τήν αρχαι-
ότητα καί τή μνημειακή της παράδοση.

Άπό τούς άρνητές πού όνόμασα, ό Κοραής, 83 έτών, μακρυά άπό τήν
Ελλάδα τήν οποία ποτέ δέν πάτησε καί δέν είδε, έκρινε τά πράγματα μέ τά μά-
τια τών έχθρών τού Κυβερνήτη, εκείνων πού τόν έφεραν καί στόν θάνατο. Δέ-
χεται ό Κοραής τις συκοφαντίες τών άλληλογράφων του τής Αίγινας καί τής
Σαλαμίνας, πιστεύει τά όσα άνυπόστατα διακηρύσσει ή έφημερίδα Ό ''Απόλλων
τής "Υδρας, καί συνθέτει λιβέλλους έναντίον τού Καποδίστρια. Τό 1830 τύπω-
σε τόν «Πρώτο διάλογο δύο Γραικών»30, κείμενο γεμάτο εμπάθεια καί άνακρί-
βειες καί τόν επόμενο χρόνο 1831 κυκλοφόρησε τόν δεύτερο31, μετά τή δολοφο-
νία τού Κυβερνήτη. Σ' αύτόν διατυπώνει τή συκοφαντία ότι «"Ολων τών άλλων
ποτέ τόπων λαμπρών τής Ελλάδος περισσότερον αποστρέφεται ό Καποδίστριας
τάς Αθήνας, διότι μόνον τόνομα Αθήναι ανακαλεί εις τούς "Ελληνας λαμπράς
άναμνήσεις. Καί ήθελε χαρή καθ' ύπερβολήν, αν οί βάρβαροι κατεσύντριβον καί
δ,τι άκόμη σώζεται εις τήν πόλιν αύτήν τής άρχαίας δόξης μνημεϊον [...] τί φα-
νερόνουσι ταύτα; Είναι "Ελλην ό Καποδίστριας;».

Προχωρεί όμως άκόμη περισσότερο. Τόν κατηγορεί ότι άρπάζει τά πολύτιμα
άρχαΐα τοϋ μουσείου τής Αίγινας καί τά κρύβει σέ υπόγειες άποθήκες, τά δίνει
στους φίλους του πού τά παίρνουν μαζί τους έξω άπό τήν Ελλάδα καί, τέλος,
τά πουλάει. Σήμερα, 180 χρόνια μετά τή συγγραφή τού άξιοθρήνητου ψευδώνυ-
μου κειμένου άπό τόν Κοραή γνωρίζουμε, άπό τά έγγραφα τών άρχείων καί άπό
τά ίδια τά πράγματα, δηλαδή τις άρχαιότητες πού άφισε συγκεντρωμένες στό
μουσείο τής Αίγινας ό Μουστοξύδης, πόσο μωρόπιστος καί έμπαθής υπήρξε στό

30. Τί συμφέρει I εις την ελευθερωμενην άπό Τούρκους I 'Ελλάδα I νά πράξη εις τάς πα-
ρούσας περιστάσεις, I δια νά μή δουλωθή I Εις Χριστιανούς τουρκίζοντας. Διάλογος δύο
Γραικών, εκδιδόμενος άπό τόν Γ. πανταζιδην, Έν Παρισίοις 1830.

31. Τί συμφέρει I εις τήν ελευθερωμενην άπό Τούρκους I 'Ελλάδα I νά πράξη εις τάς πα-
ρούσας περιστάσεις, I διά νά μή δουλωθή I Εις Χριστιανούς τουρκίζοντας. Διάλογος δύο Γραικών
δεύτερος, έκδιδόμενος άπό τόν Γ. πανταζιδην, Έν Παρισίοις 1831, σ. 28-31, 63-64.

Σύμμικτα 'Ελληνικά. Άπό της άρχής τής Κυβερνήσεως τοϋ Καποδίστρια και έφεξής. Μέ-
ρος πρώτον, Έν Παρισίοις 1831, σ. 16-17, 35-36.

Σύμμικτα 'Ελληνικά. Άπό τής άρχής τής Κυβερνήσεως τοϋ Καποδίστρια καί έφεξής. Μέ-
ρος δεύτερον. Φιλοτίμψ δαπάνη τοϋ Δ. Βέρνη, Έν Παρισίοις 1832, σ. 13-14.
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ζήτημα αύτό ό Κοραής. Άλλα αν δ μεγάλος φιλόλογος υπήρξε άδικος και υιοθέ-
τησε ψεύδη τά όποια έμφάνισε ώς άλήθειες, τούτο οφείλεται κυρίως στούς πλη-
ροφοριοδότες του στούς οποίους έδινε πίστη. Κάποιος άπό τούς "Ελληνες αντι-
πάλους τού Κυβερνήτη, λόγιος οπωσδήποτε, ίσως ένας άπό τούς δασκάλους τού
Κεντρικού Σχολείου, έπλασε τήν ιστορία τής άντίδρασης τού Καποδίστρια πρός
τά μνημεία τών Αθηνών32. Ή ίδια ιστορία έπαναλαμβάνεται μέ ελαφρές παραλ-
λαγές, άπό τόν Κοραή, άπό τόν Φρειδερίκο Θείρσιο33, άπό τόν Κυριάκο Πιττά-

32. Επιστολή σταλεϊσα εκ Σαλαμίνος άπό φίλου πρός φίλον διατρί&οντα εις Παρίσια. 1831
Δεκεμβρίου 8, σ. 20-21:

«... 'Αλλ' επειδή ό λόγος εινε περί τοϋ χαρακτήρος τοΰ Μακαρίτου, δέν ήμπορώ νά
μή σέ κοινοποιήσω, φίλε, δσα ήκουσα άπό ανθρωπον διά πολλούς λόγους άξιόπιστον, συνόμιλον
τοϋ Κυβερνήτου καί όμοτράπεζον, διά νά έξηγήσης έκ τούτων καί άλλα αινίγματα. ""Οταν ύπή-
γαμεν, λέγει, εις τάς 'Αθήνας, όλη ή συνοδία, καί προ πάντων έγώ, ήμεθα ένθουσιασμένοι διά
τόν κλασικόν τοϋτον τόπον, καί επομένως ή ομιλία μας καθ' όλον τόν διάπλουν καί τήν άπό τοϋ
Πειραιώς εις τό άστυ άνάβασιν δέν έστρέφετο εις άλλο, ειμή εις τήν άρχαιότητα, τής οποίας τά
λαμπρά ίχνη μας περιεκύκλωναν πανταχόθεν. 'Αλλ' οποίοι ψυχρότης εις τό πρόσωπον καί εις
τούς λόγους τοΰ Κυβερνήτου! ποσάκις παρέτρεψε τήν όμιλίαν εις ύλικώτερα άντικείμενα, άπο-
φεύγων, οσον ήδύνατο, τό νά λάβη μέρος εις τάς περί τών άθανάτων εκείνων μνημείων σπου-
δαιολογίας μας! Ή άναλγησία του αυτη τόσον έφάνη εις όλους καί παράδοξος καί παράκαιρος,
ώστε καί ό ίδιος Κόμης Πάνιν, δ Τωσσικός 'Αντιπρέσβυς, τήν έσημείωσε, καί μέ άνέφερεν
ύστερον πολλάκις περί αυτής μέ άκραν του άπορίαν».

Εξέταση ολων τών μαρτυριών περί τής εχθρότητας τοϋ Καποδίστρια καί τοϋ Μουστοξύ-
δη δείχνει πώς δέν υπάρχει βάση άληθείας στις έναντίον τους κατηγορίες. Είναι επαναλαμβανό-
μενες φήμες αύριανικοϋ τύπου. Ό κύριος κατήγορος, δ Κοραής, ήταν, έκ τών πραγμάτων, έ
πλέον άναρμόδιος γιά νά μιλήσει.

Ή ψυχρή στάση τοϋ Καποδίστρια, κατά τόν λιβελλογράφο τής Σαλαμίνας, δέν αφορούσε
τά άρχαία μνημεία οΰτε τήν καλλιτεχνική καί πνευματική κληρονομιά τών άρχαίων Ελλήνων.
ΤΗταν σιωπηρή άποδοκιμασία τής προγονοπληξίας πού είχε άρχίσει νά εκδηλώνεται καί θά με-
σουρανήσει με τήν 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία καί τούς ιδρυτές της 'Ιάκωβο Ρίζο Νερουλό καί
'Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή. Ό Καποδίστριας είχε πραγματιστικό πνεύμα καί, υποθέτω, εύρισκε
βαρετούς τούς ενθουσιασμούς τών άγνώστων μας συντρόφων του στό ταξίδι στήν 'Αθήνα. Τό
ενδιαφέρον του γιά τά μνημεία άποδεικνύεται άπό τις ένέργειές του γι' αυτά, οπως καί τό ένδια-
φέρον του γιά τήν κτήση τής 'Αθήνας καί τής Στερεάς γενικώτερα. "Ας ιδεί κανείς τήν πολι-
τική του γιά τήν επέκταση τών συνόρων πού βρήκε τό 1828. "Οσο γιά τά λαμπρά ίχνη πού πε-
ριέβαλλαν πανταχόθεν τήν ομάδα τοϋ Καποδίστρια στήν 'Αθήνα, δέν έχει κανείς παρά νά δια-
βάσει τήν περιγραφή τοΰ L. Ross οταν πρωτοπάτησε στήν πόλη.

33. De l'état actuel de la Grèce et des moyens d'arriver à sa restauration, par Mr. Frédéric
Thiersch, Leipzig F. a. Brockhaus 1835. Ελληνική μετάφραση: φρειδερικοϊ τίρσ, ή
Ελλάδα τοϋ Καποδίστρια (μετ. Ά. Σπήλιου), Άφοί Τολίδη, 1972, Α ', σ. 67.
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κη,34 άπό τόν Λουδοβίκο Ross35, άπό τον Αλέξανδρο Ραγκαβή36. "Ολοι τά
άκουσαν από τρίτους, τής 'Αντιπολίτευσης.

Άλλα τά παλιά χαρτιά, λησμονημένα καί άγνωστα, τους διαψεύδουν όλους.
Ό Καποδίστριας καί ό Μουστοξύδης είχαν γνώση τού ελληνικού πνευματικού
παρελθόντος καί θεωρούσαν τις άρχαιότητες ώς κύριο μέλημά τους. Ό "Εφορος
τού Μουσείου ήταν ό πρώτος "Ελληνας πού μελέτησε καί δημοσίευσε γλυπτά
καί έπιγραφές, ό μόνος πού ασχολήθηκε μέ τήν άρχαία τοπογραφία. Στις 26
Μαΐου τού 1830 γράφει37 στόν Κυβερνήτη, στό Ναύπλιο:

«Θέλω νά ιδώ οργανωμένο, υπό τή διακυβέρνηση σας, τό Αρχαιολογικό
Τμήμα. Είχα υποβάλει στήν έγκρισή σας σχέδιο ψηφίσματος. Σάς στέλλω τώ-
ρα τή μετάφραση. Δέν έχω χρόνο νά τό ξαναδιαβάσω άλλά αυτή τή στιγμή έχουν
σημασία οί πράξεις κι όχι τά λόγια. Τό πρωτότυπο τό έστειλα στόν κύριο Χρυ-
σόγελο μαζί μέ τήν "Εκθεσή μου άριθμός 51».

Τό σχέδιον ψηφίσματος^ τό είχε υποβάλει στόν Καποδίστρια στις 23 Δε-
κεμβρίου τού 1829, δηλαδή δύο μόνον μήνες μετά τό διορισμό του. Καί ήταν τά
26 άρθρα του τό σχέδιο γιά τόν πρώτο ελληνικό άρχαιολογικό νόμο. Δέν κυρώ-
θηκε γιά λόγους, υποθέτω, κοινωνικούς καί πολιτικούς. Ήταν αύστηρό καί πρό-
βλεπε χρηματικές ποινές πού δέν θά ήταν δυνατή ή επιβολή τους καί κατανοητή
ή σκοπιμότητα τους, σέ μιάν εποχή κατά τήν οποία ή άντιπολίτευση έβλεπε
παντού ανελεύθερα μέτρα. Άντί τοϋ νόμου ό Κυβερνήτης έκρινε καλύτερο νά
στείλει στους 'Εκτάκτους 'Επιτρόπους τήν 'Εγκύκλιο39 άρ. 953 τής 23 'Ιου-
νίου 1830, στήν οποία περιέχονταν όλα τά ουσιώδη μέτρα γιά τήν προστασία τών

34. Τή διήγηση τοϋ Κ. Πιττάκη γιά τήν αντιπάθεια τοϋ Καποδίστρια προς τά μνημεία δια-
σώζει ό Λουδοβίκος Ross.

35. Λουδοβίκου Ρος, 'Αναμνήσεις καί ανακοινώσεις άπό τήν 'Ελλάδα, 1832-1833 (μετ.
"Α. Σπήλιου), Άφοί Τολίδη, 'Αθήνα 1976, σ. 49-50.

36. Antiquités helléniques, Athènes 1842, σ. 7-8. Βλ. και σχετική επιστολή τοϋ Μουστοξύ-
δη πού δημοσιεύει ή ΑΓΑΘΗ ΝικΟΚΑΒΟΥΡΑ, ο.π. σ. 93.

37. Μητρόπολη Κερκύρας. 'Αρχείο Μουστοξύδη. Ή επιστολή στά γαλλικά.

38. Αγγελικής Κοκκου, Ή μέριμνα για τις αρχαιότητες στήν Ελλάδα καί τά πρώτα
μουσεία, 'Αθήνα 1977 καί 2009, σ. 51-53' Β. Χ. πετρακου, Δοκίμιο γιά τήν αρχαιολογική
νομοθεσία, 'Αθήνα 1982, σ. 117-120 (Εις τό έξής: Δοκίμιο).

39. Γεν. Έφημ. Ε' άρ. 50, 28 'Ιουνίου 1830' Πρωτοψάλτης άρ. 117.
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άρχαίων πού είχε προτείνει μέ το σχέδιο του ό Μουστοξύδης. Καί γιά τήν ιστο-
ρία τού πράγματος, το σχέδιο ψηφίσματος τού Μουστοξύδη, πού δέν έφαρμό-
στηκε στήν Ελλάδα τού Καποδίστρια, έγινε αρχαιολογικός νόμος τού Ηνωμέ-
νου Κράτους τών Ιονίων Νήσων έπειτα άπό 18 χρόνια, τόν Απρίλιο τού 1847,

όταν τά 'Ιόνια Νησιά διοικούσε Λόρδος Μεγάλος "Αρμοστής καί βασίλευε ή Βι-

' 40
κτωρια.

Ή μεγάλη λοιπόν κατηγορία κατά τού Καποδίστρια καί τού Μουστοξύδη
ήταν πώς μισούσαν τις άρχαιότητες τής 'Αθήνας. Τούς έξερέθιζε, λένε, καί ή
μνεία τού ονόματος τής πόλης. Πώς όμως θά τις προστάτευαν άφού, τότε, ή
'Ακρόπολη ήταν φρούριο άπρόσιτο, όπου έμενε ισχυρή τουρκική φρουρά καί τήν
'Αθήνα τήν έξουσίαζαν οί Τούρκοι; "Ομως ό Μουστοξύδης κάνει σχέδια γιά τήν
ήμέρα πού ή 'Αθήνα θά γίνει έλληνική. Σέ άγνωστο καί άδημοσίευτο41 γράμμα
του τής 15 Αύγουστου 1830 γράφει προς τόν Καποδίστρια, στό Ναύπλιο:

«"Οταν ή 'Αθήνα περιέλθει στήν κατοχή μας, θά είναι ορθό νά συστήσουμε
μιά έπιτροπή, γιά νά έπιβλέπει τή διαφύλαξη τών μνημείων καί γιά νά έπισημά-
νει τά σημεία όπου θά έπιτραπή ή οικοδόμηση ώστε νά μή έπιβαρυνθούν οί τό-
ποι όπου θά είναι δυνατόν στό μέλλον νά γίνουν άξιόλογες άνασκαφές».

'Εδώ θυμίζω ότι, όταν έπί Βαυαρών έγινε ή 'Αθήνα πρωτεύουσα, δέν λή-
φθηκε άπό τούς "Ελληνες ή ίδια φροντίδα, έκείνη πού σχεδίαζε ό Μουστοξύ-
δης, ό όποιος γιά νά ένεργήσει δέν περίμενε τήν έλευθέρωση τής πόλης, άλλά,
παρά τις πολιτικές άντιξοότητες, έστειλε στήν 'Αθήνα ειδικό ύπάλληλο, τόν
'Αθανάσιο Ίατρίδη, γιά περισυλλογή άρχαίων. 'Απευθύνεται42 προς τήν κατά
τήν 'Αττική καί Εύβοια Έπιτροπή καί ζητεί τή συνδρομή της. 'Εκείνη βιά-
στηκε νά πληροφορήσει σχετικά τούς 'Αθηναίους· λέγει μάλιστα στήν άπάν-
τησή της προς τόν Μουστοξύδη ότι «έσπεύσαμεν νά έκδώσωμεν προς τούς
ένταύθα κατοίκους προτρεπτικήν έπ' αύτω τούτω πρόσκλησιν [,..] συνοδευο-
μένην μέ προσταγήν τοϋ Έξουσιαστού 'Οθωμανού». Ή 'Επιτροπή καί ό Ία-
τρίδης, μέ τήν άδεια καί τήν υποστήριξη τών Τούρκων, παρουσιάστηκαν στους
'Αθηναίους προύχοντες, οί όποιοι όμως άρνήθηκαν νά συνεργασθούν. Ίσχυρί-

40. Δοκίμιο, σ. 120-123.

41. Μητρόπολη Κερκύρας. 'Αρχείο Μουστοξύδη. Ή επιστολή στά γαλλικά.

42. Μητρόπολη Κερκύρας. 'Αρχείο Μουστοξύδη.
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στηκαν ότι θά έκαναν μουσείο μόνοι τους καί θά συγκέντρωναν έκεΤ τά σκορ-
πισμένα αρχαία. Ό Ίατρίδης δέν τους πίστεψε καί παρακάλεσε43 τόν Μου-
στοξύδη: «'Εάν εύαρεστήσθε λοιπόν λάβετε τήν καλωσύνην νά γράψητε τοϋ
κυρίου Καλογεροπούλου (έπειδή ή έπίλοιπος Επιτροπή ολίγον φροντίζει νά
όμιλήση εις τούς έδώ προεστούς), οπού έάν τω όντι έχουν σκοπόν νά άναγεί-
ρωμεν Μουσεΐον νά λάβουν φροντίδα καί νά συνάξουν όλας τάς σποράδην
άρχαιότητας εις έν μέρος διά νά τάς άπαλλάξουν εις τό εξής άπό τάς καθημε-
ρινάς κολοβώσεις καί κτισίματα εις τούς οίκους όπου κτίζουν καθημερινώς».
Καί τελειώνει τό γράμμα του: «Οίους ευρον τούς Μεγαρείς καί Ελευσίνιους
εις τήν άδιαφορίαν καί δύστροπον, τό διπλούν ευρίσκω τούς νύν 'Αθηναίους εις
τήν άνόρθωσιν τού καλού».

Καί αύτούς τούς λόγους δέν τούς γράφει κάποιος πού συμπαθεί τόν Μου-
στοξύδη άλλά ένας κρυφός έχθρός τής Κυβερνήσεως, όπως αποδείχτηκε εύθύς
μετά τή δολοφονία τού Κυβερνήτη44. Ό Μουστοξύδης προσπάθησε νά προστα-
τεύσει τά άρχαία τής 'Αθήνας, όταν ή πόλη ήταν άκόμη κάτω άπό τόν ζυγό τών
Τούρκων. Οί 'Αθηναίοι άντιδρούσαν. Φανερός πρωταγωνιστής στήν άντίδραση
ήταν ό δημογέροντας 'Ανάργυρος, ό κατόπιν πρώτος δήμαρχος 'Αθηναίων 'Ανάρ-
γυρος Πετράκης (1793-1876). Ό Ίατρίδης προσπάθησε νά τόν πείσει νά τόν
βοηθήσει άλλά εκείνος ήταν άρνητικός, όπως μας διηγείται σέ άναφορά του τού
'Ιουνίου 1831: «Περί δέ τής έξ 'Αθηνών μετακομιδής, δέν μ' έσυγχωρήθη ούδε-
μία άρχαιότης. 'Αρκεταί ήσαν ένώπιον τής 'Επιτροπής παρόντων καί τών Δη-
μαρκοτσαμπασίδων διά νά τούς άπαλύνω τήν θρασύτητα, άλλά δέν επιτυχόν η
πρώτη καί ή έσχάτη άκανθα διά νά έμποδισθούν ήσαν δ κυρ 'Ανάργυρος»45.

Ό Μουστοξύδης άπελπισμένος άπό τή στάση τών 'Αθηναίων γράφει46 αμέ-
σως, στις 10 'Ιουνίου, πρός τήν 'Επιτροπή 'Αττικής καί Εύβοιας: «Αί 'Αθήναι
έχουσι βεβαίως διά τήν άρχαίαν δόξαν, διά τά πλούτη τών άρχαιοτήτων, τό δι-
καίωμα ν' άπαιτώσιν έν Μουσεΐον, άλλ' είναι λυπηρόν έν τοσούτω οί ξένοι ή άμε-
λεϊς νά φθείρωσι τά άξιοσέβαστα έκεϊνα λείψανα. Επαγρυπνείτε, παρακαλώ, όχι

43. Μητρόπολη Κερκύρας. 'Αρχείο Μουστοξύδη.

44. ΓεωργιΟϊ Φαρμακιδη, Ό ζωγράφος 'Αθανάσιος Ίατρίδης, 'Αθήνα 1960.

45. Μητρόπολη Κερκύρας. 'Αρχείο Μουστοξύδη.

46. Μητρόπολη Κερκύρας. 'Αρχείο Μουστοξύδη.



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

45

μόνον διά τήν ύπόληψιν τοϋ Ελληνικού ονόματος, άλλά καί διά τήν ίδικήν σας,
ώστε νά άπαγορευθώσι αί φθοραί αύται καί πωλήσεις, ώστε οί έκεϊ τών δυναμέ-
νων ξένοι ή τοιούτοι νομιζόμενοι, νά μή οικειοποιούνται τήν ιδίαν οίκιακήν μας
κληρονομίαν».

Τό κλίμα τής συκοφαντίας κατά τοϋ Καποδίστρια, πού είχε δημιουργήσει ή
'Αντιπολίτευση, φάνηκε εύχάριστο καί σέ ορισμένους ξένους. Εννοώ κυρίως τόν
Φρειδερίκο Θείρσιο, διάσημο Γερμανό φιλόλογο, φιλέλληνα, έμπιστο τού Λουδο-
βίκου Α' τής Βαυαρίας, πού ήλθε στήν Ελλάδα τό 1831· μέ τόν Καποδίστρια
όμως είχε παλαιότερη άλληλογραφία. Σέ γράμμα του47 τής 26 'Οκτωβρίου
1829 τοϋ συνιστά τούς δύο πρώτους νέους "Ελληνες πού έκπαιδεύτηκαν στή
στρατιωτική σχολή τοϋ Μονάχου, τόν 'Αλέξανδρο Ραγκαβή καί τόν Σκαρλάτο
Σούτσο (1806-1887)· τοϋ κάνει λόγο καί γιά άλλα επουσιώδη θέματα καί κα-
ταλήγει: «Τό μεγάλο ζήτημα γιά τό όποιο πρέπει νά ληφθή άπόφαση θά είναι -
όχι νά βρεθή άλλά νά σχηματισθή ό ήγέτης πού θά είναι σέ θέση νά κυβερνήσει
τήν Ελλάδα όταν ή Θεία Πρόνοια σάς άνακαλέσει άπό τό δοξασμένο πεδίο τής
πολιτικής σας ζωής». Καί τό σπουδαιότερο άκολουθεΐ. Ό Λουδοβίκος τής Βαυ-
αρίας ευχαρίστως θά έκανε ό,τι έπρεπε γιά νά άνατραφή ό μικρότερος γιός του
κατά τέτοιο τρόπο, πού νά είναι άξιος διάδοχος τού Καποδίστρια.

'Ακολούθησαν κι άλλες έπιστολές τού Θειρσίου πρός τόν Κυβερνήτη γιά τόν
ίδιο σκοπό καί τό φθινόπωρο τοΰ 1831 ήλθε στήν Ελλάδα γιά νά μελετήσει τά
άρχαία μνημεία καί νά κάνει άνασκαφές. Ό Καποδίστριας τόν υποδέχτηκε μέ
τόν καλύτερο τρόπο48. "Εστειλε έντολές49 στις διοικητικές άρχές τού Κράτους
νά τόν διευκολύνουν σέ ό,τι χρειαζόταν καί έγραψε50 στόν Μουστοξύδη μέ τό ίδιο
πνεύμα. Ό Θείρσιος έκανε τήν περιοδεία του μέ τή συντροφιά τού 'Αλεξάνδρου
Ραγκαβή καί τή συνοδεία άρχιτέκτονος καί τις έντυπώσεις του άπό τήν 'Αργο-
λίδα άνακοίνωσε στόν Μουστοξύδη51 στις-25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 2 ήμέρες πριν
άπό τή δολοφονία τοϋ Καποδίστρια.

47. Μητρόπολη Κερκύρας. 'Αρχείο Μουστοξύδη.

48. Πρωτοψάλτης άρ. 75 καί 138.

49. Πρωτοψάλτης άρ. 139, 140.

50. Μητρόπολη Κερκύρας. 'Αρχείο Μουστοξύδη.

51. I. Κ. παπαδημητριοϊ, Ό. Thiersch εις τήν Ελλάδα καί αί έλληνικαί άρχαιότητες
επί Καποδιστρίου, έφημ. Κέρκυρα, 21 'Ιουνίου 1934.
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Παρά τις διευκολύνσεις καί τις περιποιήσεις προς τον Βαυαρά καθηγητή,
εκείνος δέν παρέλειψε νά ακολουθήσει πιστά τον Κοραή καί τον άνώνυμο λιβελ-
λογράφο τής Σαλαμίνος καί νά έπαναλάβει τήν ιστορία τής άπέχθειας τού Κυ-
βερνήτη προς τά μνημεία τής 'Αθήνας. Ό θείρσιος τοποθετεί το έπεισόδιο κατά
το οποίο ό Καποδίστριας φανέρωσε τά έχθρικά του αισθήματα προς τις άρχαιό-
τητες στόν Γενάρη τού 1828, άλλά ήλθε στήν Ελλάδα τέλος Αύγούστου ή Σε-
πτέμβριο τού 1831. Δέν άκουσε λοιπόν ό 'ίδιος όσα ισχυρίζεται ότι είπε ό Κυ-
βερνήτης. Τις ήμέρες έκεΐνες πού οί άντίπαλοί του είχαν άποφασίσει νά τελειώ-
νουν μαζί του, καθώς ό Θείρσιος δέν είδε τόν Καποδίστρια πρόθυμο νά δεχθή τόν
"Οθωνα ώς βασιλιά τής Ελλάδος, υιοθέτησε έντελώς τις συκοφαντίες τής αντι-
πολίτευσης, τις περιέλαβε στό γνωστό βιβλίο του μέ άλλες καί όλες μαζί συνε-
χίζουν, άπό τό 1833, μία πορεία άπρόσκοπτη. Δέν θά μας ενδιέφερε ή ιστορία
αύτή, πού γιά λόγους μνησικακίας διέδωσε, αν δέν τήν δέχονταν ώς άληθινή καί
σύγχρονοι μας "Ελληνες ιστορικοί52 οί όποιοι τήν έπαναλαμβάνουν διαιωνίζοντας
ένα ψεύδος καί μία άδικία, άκολουθώντας τόν έμπαθή καί στραβό δρόμο τοϋ Κο-
ραή.

"Ολες αύτές οί κατηγορίες καί οί μεταγενέστερες διηγήσεις άλλων, ή κατό-
πιν έχθρότητα τών Βαυαρών πρός κάθε έπίτευγμα τοϋ Καποδίστρια, έφθασαν
έως τόν μεγάλο του αντίπαλο, τόν Μέτερνιχ. Τό 1841 γράφοντας στόν φίλο του,
Λόρδο τοϋ Μπωβάλ, άξιολογεΐ τό άρχαιολογικό έργο τού Κυβερνήτη μέ δυο
γραμμές λέγοντας53 ότι έκεΐνος « ίδρυσε ένα μουσείο γιά άρχαιότητες πού δέν γέ-
μισε, γιατί οί ξένοι είχαν άδειάσει τήν Ελλάδα στά τελευταία δύο χιλιάδες χρό-
νια». Μά τό θαυμαστό γιά τόν Καποδίστρια είναι ότι μέσα σέ 40 μήνες γέμισε
τό μουσείο τής Αίγινας καί έσωσε άπό τή διαρπαγή έκατοντάδες άρχαιότητες
πού τις έχουμε σήμερα καί τις μελετούμε.

'Από τόν Καποδίστρια ζητήθηκε τό άκατόρθωτο- νά ικανοποιήσει τις επι-
θυμίες καί τις προσδοκίες τού κάθε "Ελληνα. Τών συνταγματικών, δηλαδή τού

52. Βλ. παραπάνω τή σημείωση γιά τον Γ. Κορδάτο καί τον Κ. Σιμόπουλο.

53. Guillaume de Bertier de Sauvigny, Metternich et son temps, Paris 1959. 'Αγγλική με-
τάφραση: Metternich and his time, London 1962. To εδώ απόσπασμα στά ελληνικά άπό τό βι-
βλίο τοϋ Γρηγοριοτ δαφνη, 'Ιωάννης Καποδίστριας. Ή γένεση τοϋ ελληνικού κράτους, "Ικα-
ρος, 1976, σ. 594.
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Πετρόμπεη, τοϋ Φαρμακίδη, τοϋ Κωλέττη, τοϋ ΙΙολυζωΐδη, τών Σούτσων.
Και ακόμη τής Εκκλησίας, τών κοτζαμπάσηδων, τών άτακτων, τών Υδραί-
ων. Εκείνων πού βρίσκονταν στήν Ελλάδα καί πολέμησαν κι έκείνων πού
κατά τή διάρκεια τού Αγώνα σπούδαζαν στή Γερμανία. 'Ακόμη έπρεπε νά
ικανοποιήσει τις έπιθυμίες καί τις προσδοκίες τών Φαναριωτών. Γιά όλους
αύτούς υπήρξε τύραννος καί όσοι τόν χαρακτήριζαν έτσι θεώρησαν φυσικό καί
δημοκρατικό, δύο χρόνια μετά τή δολοφονία του νά ύπηρετήσουν τήν άπόλυτη
μοναρχία.

'Εμείς όμως άντικρίζοντας δσα συμβαίνουν στόν τόπο μας καί δσα έγιναν
στά 180 χρόνια πού πέρασαν άπό τότε, θά βαστήξουμε στή μνήμη μας τήν
εικόνα πού μάς άφισε ένας νέος Γάλλος άρχαιολόγος 26 χρονών τότε, ό Edgar
Quinet (1803-1875), ό κατόπιν διάσημος ιστορικός, ποιητής καί φιλόσοφος.
Περιηγείται ό Quinet τό 1829 τήν Πελοπόννησο καί στις 31 Μαρτίου τό με-
σημέρι συναντά κάπου τόν Καποδίστρια μέ τή συνοδεία του· τούς γραμματικούς
του, λίγους στρατιώτες τής φρουράς του, μαζί τόν Κολοκοτρώνη καί τόν Νι-
κηταρά καί τοϋ παρουσιάζεται: «Τοϋ εξομολογήθηκα» λέει «πόσο κακή ιδέα
είχα στήν άρχή γιά τή διακυβέρνησή του καί τή λαϊκότητά του. Καί πόσο, έπει-
τα άπό τό ταξίδι μου, άναγκάστηκα ν' άλλάξω γνώμη γιά όλα αύτά». Φεύγει δ
Καποδίστριας καί ό νεαρός Quinet τόν παρακολουθεί νά ξεμακραίνει: «περπα-
τούσε πεζή όπως κι όλη του ή συνοδεία. Οί σημαίες τών λογχοφόρων τόν προ-
σπερνούσαν μερικά βήματα. Περπατούσε στή μέση ομάδας καπεταναίων πού
ήταν ντυμένοι μέ κάτασπρη λινή στολή. Τούς άκολουθούσαν τά άλογά τους, πού
τά έσερναν ξοπίσω τους [...] "Εμεινα γιά πολλήν ώρα στήν ίδια θέση, μέ τά μά-
τια καρφωμένα πάνω σ' αύτό τό καραβάνι, καθώς κατέβαινε άπό κάτω μας κά-
νοντας όλο στροφές ώς τό βάθος τής κοιλάδας. Μ' αύτή τή θανατερή ζέστη
έβλεπα νά περπατάει πάντα επικεφαλής, μέ βήμα σταθερό, αυτός ό ίδιος άντρας
μέ τήν μπλέ ρεδινγκότα, καταβλημένος κιόλας άπό τά χρόνια, ένώ ή ζωή του
δέν τόν είχε προετοιμάσει γιά τέτοιες ταλαιπωρίες. "Οταν σκέφτηκα ότι μόνο ή
δύναμη τής ψυχής του τόν συγκρατούσε σ' αύτό τό βαρύ καθήκον, ή σκηνή μέ
συγκίνησε άκόμα πιό πολύ. "Ολοι εκείνοι πού τόν περιστοίχιζαν έμοιαζαν σάν νά
είχαν μαζευτεί τριγύρω του γιά νά υπερασπίσουν τήν ιδέα πού αύτός άντιπρο-
σώπευε. Γιατί ήταν μόνος δίχως όπλα. 'Αναλογίστηκα πώς δέν ήταν χωρίς τήν
έπέμβαση τής θείας Πρόνοιας πού αύτή ή άχαλίνωτη έπανάσταση κι έκεΐνες οί
άμέτρητες μέρες σφαγής είχαν έπί τέλους βρει, γιά νά τις σταματήσει καί γιά
νά τις ενώσει μέ τήν κοινωνία τής Εύρώπης, τόν άνθρωπο τόν πιό ήρεμο, τόν
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περισσότερο ήσυχο, τόν λιγώτερο πολεμικό, τόν πιο νηφάλιο, τό πνεϋμα τό πε-
ρισσότερο άνοιχτό στις μέρες μας.

Καθώς γλιστρούσε άνάμεσα στά βράχια, θά 'λεγε κανείς ότι έμοιαζε μέ ίε-

t \ ν *» / \ t t η \ ·> t / \ nt £»4-

ραποστολο που εσερνε ςοπισω του το ποίμνιο του απο άγριους, μεσα σε έρημο» .

54. Edgar Quinet, De la Grèce Moderne et de ses rapports avec l'antiquité, A Paris 1830,
σ. 200·<211 (Ή συνάντηση). Στά ελληνικά: Ή 'Ελλάδα τοϋ 1830 καί οι σχέσεις της με την
αρχαιότητα (μετ. Λίλας Γκινάκα), Άφοί Τολίδη, 'Αθήνα 1988, σ. 144-145. Ή πληρέστερη
έκδοση του βιβλίου τοϋ Quinet πλούσια σχολιασμένη είναι τοϋ 1984 (Les Belles Lettres), Suivie
du Journal de Voyage (inédit), Edition critique par W. Aeschimann et J. Tucco-Chala, ή οποία
αναπαράγει τήν έκδοση τού 1857, τήν πέμπτη.
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΓΣ
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ-ΦΑΙΔΩΝΑ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

'Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
'Αξιότιμε κύριε πρώην Πρωθυπουργέ,
'Αξιότιμοι κύριοι 'Ακαδημαϊκοί,
Κυρίες καί Κύριοι,

Πολεοδομικός προγραμματισμός και κοινωνία

"Ολοι καί όλες βιώνουμε τά προβλήματα τών πόλεών μας, τά δποΤα είναι
ακριβώς πολεοδομικά προβλήματα. Τά βιώνουμε σέ καθημερινή βάση καί προ-
βάλλονται συχνά άπό τά MME. Ό άριθμός τους είναι ικανός καί άνάμεσα σ'
αύτά άναφέρω δειγματοληπτικά τις ύπερβολικά υψηλές πυκνότητες άτόμων καί
κτιρίων στις κεντρικές περιοχές τών πόλεων —μέ αποτέλεσμα, άνάμεσα σέ άλλα,
τήν έλλειψη ικανοποιητικού ήλιασμού καί αερισμού—, τήν έκδηλη άνισότητα τής
ποιότητας τής κατοικίας μεταξύ διάφορων μερών τής πόλης, τό μεγάλο έλλειμ-
μα πρασίνου καί έλεύθερων χώρων, τό υψηλότατο κόστος άστικής γης καί κα-
τοικίας, στις κεντρικές έπίσης περιοχές, κυρίως, τήν κυκλοφοριακή συμφόρηση
καί τήν έλλειψη έπαρκών χώρων στάθμευσης στις 'ίδιες περιοχές, τις νομικές κα-
ταπατήσεις τού άστικού χώρου σ' όλο τό φάσμα άπό τήν αυθαίρετη κατοικία μέ-
χρι τό έπίκαιρο θέμα τών ήμιυπαίθριων χώρων, ή τήν άπρογραμμάτιστη καί άπο-
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σπασματική έπέκταση-άνάπτυξη τών πόλεων, ακόμη καί σέ ακατάλληλες το-
πογραφικά, καί, ευρύτερα, οικολογικά περιοχές, όπως κλιτύς λόφων καί βουνών.
Αναμφίβολα, ή έπιστημονική μελέτη αύτών τών άστικών φαινομένων έχει βα-
ρύνουσα σημασία, επειδή είναι σέ θέση νά αποκαλύψει πτυχές οί οποίες δέν είναι
έμπειρικά ορατές, άπό όπου καί τό ιδιαίτερο ένδιαφέρον αύτών τών μελετών.

Παρά τό γεγονός αύτό, προτίθεμαι νά στρέψω τό ένδιαφέρον μου πρός άλλη
κατεύθυνση, καί συγκεκριμένα πρός αύτό τό μέρος τής παραγωγής τοϋ άστικοϋ
άλλά καί τού περιφερειακού χώρου πού άντιπροσωπεύει ή πολεοδομική καί χω-
ροταξική έπέμβαση. Πράγματι, ό χώρος παράγεται βασικά άπό τόν συνδυασμό
τού οικονομικού καί τού κοινωνικού συστήματος, καθώς καί, δευτερευόντως, άπό
τόν τρόπο μέ τόν όποιο τό πολιτικό σύστημα, παράγωγο τό Γδιο τών πρώτων, αν
καί όχι μηχανιστικά καί μέχρις έναν βαθμό βάσει άνάδρασης, παρεμβαίνει στόν
χώρο μέσω τού κατ' έξοχήν χωρικού προγραμματισμού πού είναι ή πολεοδομία
καί ή χωροταξία. Στις περισσότερες κοινωνίες σήμερα, ή πρώτη μορφή παρα-
γωγής υπακούει στούς νόμους τής ελεύθερης άγοράς, ένώ ή δεύτερη προκύπτει
άπό πολεοδομικές καί χωροταξικές πολιτικές έπιλογές, οί όποιες, παρά έναν πε-
ριορισμένο βαθμό ελευθερίας, έναρμονίζονται βασικά μέ αύτούς τούς νόμους. Άπό
τήν άλλη μεριά, δ χώρος δέν είναι ένα στατικό προϊόν άλλά άποκτά μία δική του
σχετικά, άλλά μόνον σχετικά, αύτόνομη δυναμική, γιά νά γίνει καί αύτός μέρος
τής λειτουργίας τού οίκονομικο-κοινωνικο-πολιτικού συστήματος. Οί σύνθετες
αυτές σχέσεις παραγωγής καί άνάδρασης άπεικονίζονται σχηματικά στήν Εικό-
να 1.

"Οπως φαίνεται στήν εικόνα, ή πολεοδομική έπέμβαση: α) δέν είναι ένα απο-
μονωμένο τεχνικό θέμα, άλλά άποτελεΐ τό τέλος μίας πολύπλοκης δυναμικής, ή
οποία άνάγεται στό πολιτικό επίπεδο, που μέ τή σειρά του στηρίζεται στό κοι-
νωνικο-οίκονομικό, καί β) άποτελεΐ άπλώς ένα μέρος τών δυνάμεων πού διαμορ-
φώνουν τήν οργάνωση καί μορφή τού χώρου, καί μάλιστα όχι τό κυρίαρχο. Δέν
είναι δυνατόν, λοιπόν, νά διατυπωθεί μία ολοκληρωμένη θεωρία πολεοδομίας
(ίurban planning theory) άνεξάρτητα άπό αύτό τό εύρύτερο πλαίσιο. Καθώς θά
δούμε, οί περισσότερες θεωρίες άπό τή δεκαετία τού '60 καί μετέπειτα δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση σέ αυτό τό πλαίσιο, όχι κατ' άνάγκη μέσα άπό μία κοινή οπτι-
κή. Είναι άκριβώς αύτές οί θεωρίες καί μεθοδολογίες τής πολεοδομίας, στό εσω-
τερικό τών οποίων αποδίδεται εκάστοτε καί μία φυσιογνωμία τοϋ πολεοδόμου καί
χωροτάκτη καί προσδιορίζεται ό ρόλος του, πού άποτελούν τό άντικείμενο τού
προβληματισμού μου.
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Ένώ θά μπορούσε, λοιπόν, κανείς νά υποθέσει ότι αυτό τό αντικείμενο απο-
τελεί ένα πεδίο μεγαλύτερης ή μικρότερης συναίνεσης μεταξύ ειδικών, τά συ-
γκεκριμένα έργαλεια του οποίου χρησιμοποιούν οί ειδικοί τού χώρου, πολεοδόμοι
καί χωροτάκτες, καθώς καί ότι είναι μέ αυτόν τόν τρόπο λίγο πολύ όριοθετημέ-
νο, ή πραγματικότητα τής δυναμικής τού πεδίου είναι ακριβώς ή αντίθετη.
"Οπως θά προσπαθήσω νά καταδείξω: α) δέν υπάρχει μόνον ένα κοινά άποδεκτό
σύνολο θεωρίας-μεθοδολογίας, άλλά πολλές καί συγκρουόμενες θεωρίες-μεθοδο-
λογίες, καί β) οί τελευταίες συναρτώνται τόσο μέ τό κοινωνικό σύστημα έν τή
εύρεία έννοια, όσο καί μέ πολιτικές, κοινωνικές καί άλλες θεωρίες, άκόμη καί μέ
φιλοσοφικά καί, ειδικότερα, έπιστημολογικά ρεύματα. Ή έννοια τής συνάρτησης
δέν είναι μόνον θετική, δέν συνεπάγεται δηλαδή μόνον άποδοχή τής ένταξης στό
κοινωνικό σύστημα ώς έχει, δηλαδή στό status quo, ή τών έκφάνσεων τών δια-
νοητικών αυτών σφαιρών, άλλά καί άρνητική, στό μέτρο κατά τό όποιο, βάσει
μίας διαφορετικής πολιτικής ή φιλοσοφικής θέσης άντίστοιχα, είτε ώς πρός τό
ισχύον κοινωνικό σύστημα είτε ώς πρός άντίπαλες πολιτικές καί φιλοσοφικές θέ-
σεις, άσκούνται ήπιες κριτικές βελτιωτικού χαρακτήρα ή άκόμη καί άρνητικές
ριζικού χαρακτήρα.

Δέν υπάρχει σήμερα, λοιπόν, μία ένιαία άποδεκτή θεωρία (μεθοδολογία) στήν
πολεοδομία {urban planning- καί χωροταξία, regional planning)^ καί κάθε τέτοια
θεωρία θεμελιώνεται σέ διανοητικές σφαίρες ουσιαστικά εξωγενείς τής πολεοδο-
μίας. Αυτή είναι ή δυναμική τού πεδίου άπό τή δεκαετία τού '60, όταν ή πολε-

1. Στο κείμενο πού ακολουθεί ή χρήση τού ορου «θεωρία» θά συνεπάγεται καί τήν έννοια
«μεθοδολογία», έκτος εάν δοθεί κάποια ιδιαίτερη διευκρίνιση, δεδομένου οτι ή πλειονότητα τών
πολεοδομικών θεωριών προσανατολίζεται πρός τό θέμα τής μεθοδολογίας λόγω τού έφαρμοσμέ-
νου χαρακτήρα τής πολεοδομίας. 'Αντίστοιχα, ή χρήση τοϋ ορου «πολεοδομία», πού αναφέρεται
ειτε σέ έπέμβαση στό σύνολο ή σέ εύμέγεθες μέρος ενός οικισμού, είτε οριακά σέ ένα περιορι-
σμένο σύνολο οικισμών, θά υπονοεί γενικά, έκτός έάν καί πάλι συνάγεται διαφορετικά άπό τά
συμφραζόμενα, καί τήν έννοια «χωροταξία», πού άναφέρεται τυπικά σέ έπέμβαση σέ γεωγρα-
φική έκταση σημαντικά εύρύτερη τοϋ ένός οικισμού, δηλαδή σέ μικρο-περιφερειακή ή μακρο-
περιφερειακή κλίμακα. Μέ τήν έννοια «πολεοδομία» ταυτίζεται ή έννοια «άστικός προγραμμα-
τισμός» καί μέ τήν έννοια «χωροταξία» ή έννοια «χωροταξικός προγραμματισμός». Τό σύνολο
τών δύο αυτών ειδών προγραμματισμού θά άποκαλέίται (κατ' έξοχήν) «χωρικός προγραμματι-
σμός», ή άπλώς «προγραμματισμός», αν καί ύπάρχουν, καθώς θά δούμε, καί άλλοι τύποι χω-
ρικού προγραμματισμού.
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οδομία τών πολεοδόμων απέκτησε τό δικό της σώμα θεωρίας, καθώς αποκολλή-
θηκε άπό τήν παραδοσιακή πολεοδομία τών άρχιτεκτόνων. Ήταν αναπόφευκτη
ή δημιουργία ενός τέτοιου σώματος, δεδομένου ότι τό άπαιτοΰσαν οί άνάγκες πα-
νεπιστημιακής διδασκαλίας2 ένός πεδίου μέ συνεχώς αυξανόμενη παρουσία στήν
άκαδημαϊκή σφαίρα.

Ή πολεοδομία δέν είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, στό μέτρο κατά τό όποιο,
σκοπεύοντας στόν προγραμματισμό ένός συγκεκριμένου φαινομένου, τού χώρου,
άποτελεΐ μία υποπερίπτωση τής γενικής κατηγορίας τού προγραμματισμού. Ή
τυπική μορφή τού προγραμματισμού είναι ή δημόσια παρέμβαση, ή όποια καλύ-
πτει όλο το φάσμα άπό τό κρατικό σύστημα μέχρι τήν τοπική αύτοδιοίκηση.
Είναι λογικό, λοιπόν, ότι μπορεί νά υπάρχουν τόσες μορφές προγραμματισμού
όσες και κρατικές άρμοδιότητες, δηλαδή κρατικές υπηρεσίες.

'Οποιασδήποτε μορφής προγραμματισμός είναι ή μεθοδευμένη παρέμβαση
πάνω σ' ένα υπάρχον άντικείμενο, ώστε νά έπιτύχει σ' έναν συγκεκριμένο μελ-
λοντικό χρονικό δρίζοντα μία έπιδιωκόμενη, ιδανική, βέλτιστη ή καί άπλώς ικα-
νοποιητική κατάσταση αύτού τού άντικειμένου. Ή Εικόνα 2 άπεικονίζει δια-
γραμματικά καί αφαιρετικά τή γενική λογική τού προγραμματισμού, όπως μπο-
ρεί νά έξειδικευθεΐ μέ άντικείμενο τις χρήσεις εδάφους. χο είναι ή χρονική στιγμή
άρχής τής επέμβασης πάνω σ' ένα σύστημα χρήσεων Α, βάσει ένός συνόλου
σκοπών Π, πού θεωρείται ότι οδηγούν στήν επιδιωκόμενη στό μέλλον μορφή
τους. Ώς μέλλον έχει δρισθεΐ ό χρονικός δρίζοντας ν έτών χ. Ένώ ή αύθόρμη-
τη, δηλαδή χωρίς έπέμβαση, έξέλιξη τού άντικειμένου θά οδηγούσε σ' αύτόν τόν
χρονικό ορίζοντα σέ μία κατάσταση Α ', ό προγραμματισμός του τό κατευθύνει
πρός τήν κατάσταση Α ' '.

Όρίσμένες μορφές τού προγραμματισμού είναι «ά-χωρικές» καί άλλες χω-
ρικές. Βέβαια όλες οί μορφές προγραμματισμού είναι σέ τελευταία άνάλυση χω-
ρικές, εφόσον άναφέρονται πάντοτε σέ μία συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα,
ει'τε πρόκειται γιά μία πόλη είτε γιά μία περιφέρεια είτε γιά τό σύνολο μίας
έθνικής εδαφικής έπικράτειας. Ή έννοια τού ά-χωρικοΰ όμως έχει τό νόημα ότι

2. J.W. Dyckman, Three Crises of American Planning, R.W. Burchell καί G. Sternlieb
(έπιμ.), Planning Theory in the 1980's: A Search for Future Directions, The Center for Urban Policy
Research, Rutgers University, New Brunswick, NJ 1978, σ. 285.
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ό προγραμματισμός αναφέρεται στο σύνολο αυτής τής ένότητας, μέ πλήρη
απουσία προσανατολισμού ή μέ οριακό προσανατολισμό πρός τις έσωτερίκές γε-
ωγραφικές διαφοροποιήσεις της, όπως π.χ. είναι ή περίπτωση τής νομισμα-
τικής ή φορολογικής πολιτικής ενός κράτους, τής αναπτυξιακής στρατηγικής
του, ή αύτή τού γενικού άθλητικού προγραμματισμού. 'Αντίθετα, ό χωρικός προ-
γραμματισμός δίνει έμφαση στή γεωγραφική διάσταση, επειδή ακριβώς προσα-
νατολίζεται πρός αύτές τις έσωτερικές διαφοροποιήσεις.

'Από τήν πλευρά του πάλι, ό χωρικός προγραμματισμός έν γένει δέν ταυτί-
ζεται μέ τόν πολεοδομικό προγραμματισμό, έπειδή άποτελεΐ μία εύρύτερη κατη-
γορία ή όποια περιλαμβάνει καί άλλες μορφές προγραμματισμού, όπως π.χ. ό
οικονομικός προγραμματισμός τού χώρου. Ή συγκεκριμένη υποκατηγορία χωρι-
κού προγραμματισμού πού έκπροσωπεΐται άπό τήν πολεοδομία (καί τή χωροτα-
ξία) διαφέρει άπό όλες τις άλλες υποκατηγορίες του, λόγω τού δεδομένου ότι
άντικείμενό της άποτελεΐ μία συγκεκριμένη όψη τού χώρου, αύτή τών χρήσεων
γής, γεγονός τό όποιο δέν άμφισβητεΐται άπό καμία πολεοδομική θεωρία (Πίν.
1). Αυτού τού είδους δ χωρικός προγραμματισμός, όκατ' έξοχήν χωρικός
προγραμματισμός, είναι είτε πολεοδομικός (Είκ. 3) είτε χωροταξικός (Είκ. 4),
άναλόγως τής γεωγραφικής κλίμακας καί διάρθρωσης τής περιοχής άναφοράς
του. Σέ πιο στενή γεωγραφική κλίμακα, τού επιπέδου τής άρχιτεκτονικής με-
γάλης κλίμακας, άπαντάται ό άστικός σχεδιασμός (urban design, Είκ. 5), ένα
πεδίο τό όποιο θεωρείται γενικά μέρος τής πολεοδομίας' αύτή ή λογική όμως θά
μπορούσε νά τύχει άμφισβήτησης, όπως θά δούμε στή συνέχεια.

α
ά-χωρικός β

προγραμματισμός ν
t  α

χωρικός β'

χρήσεις γής*

* Κατ' εξοχήν χωρικός προγραμματισμός.

Πίν. 1. Τεχνικά εΐ'δη προγραμματισμού.
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Ό προγραμματισμός τών χρήσεων γης, όπως καί κάθε δημόσιος προγραμ-
ματισμός, άποτελεΐ έκ τών πραγμάτων μέρος ένός ευρύτερου καί σύνθετου κοι-
νωνικού καί γεωγραφικού περιβάλλοντος. Ή Εικόνα 6 τό άποδίδει
σχηματικά ώς μία σειρά τριών δμόκεντρων κύκλων, στό κέντρο τών όποιων το-
ποθετείται ή έκπόνηση ένός τοπικού πολεοδομικού προγράμματος. Ό έξωτερικός
κύκλος άντιπροσωπεύει τή γενική οικονομική, κοινωνική καί πολιτική δομή μίας
(μακρό-) κοινωνίας. Τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες, οί οικονομικές καί κοι-
νωνικές δομές εδράζονται υλικά στό κεφαλαιοκρατικό σύστημα, καί οί πολιτικές,
ιδεολογικά, στις άρχές τής δημοκρατίας, μέ όποια συγκεκριμένη μορφή λαμβά-
νουν δομές καί άρχές σέ κάθε χώρα. Ειδικότερα τό πολιτικό σύστημα περιλαμ-
βάνει τό διοικητικό σύστημα προγραμματισμού, πού στηρίζει τις πολεοδομικές
έπεμβάσεις καί συγχρόνως παράγει τήν πολεοδομική νομοθεσία. "Ο,τι, λοιπόν,
παράγεται ώς πρόταση μέσα σέ μία πολεοδομική δμάδα υπόκειται άναπόφευκτα
στις έπιρροές αύτών τών δομών. Ό μεσαίος κύκλος, ή μεσο-κοινωνία, άντιπρο-
σωπεύει ένδεχόμενες ένδιάμεσες διοικητικές κλίμακες, οί όποιες ένδέχεται νά
σχετίζονται καί μέ μία ιδιαίτερη έκφανση τής κοινωνικο-οικονομικής δομής.
Αύτές οί ενδιάμεσες κλίμακες έχουν τή μορφή περιφερειών ή μικρότερων χω-
ρικών μονάδων (π.χ. νομών), ένδέχεται όμως καί νά έχουν μεγαλύτερη αύτοτέ-
λεια, όπως συμβαίνει στά δμοσπονδιακά κράτη. "Οπως είναι φυσικό, οί ιδιαιτε-
ρότητες αύτών τών γεωγραφικών έπιμερισμών έπηρεάζουν έπίσης τήν εργασία
τού πολεοδόμου. Τέλος, ό έσωτερικός κύκλος άντιπροσωπεύει τήν τοπική μικρο-
κοινωνία, τής όποιας δ χώρος πρόκειται νά δεχθεί τήν πολεοδομική έπέμβαση καί
ή όποια, ώς έκ τούτου, έχει ιδιαίτερο λόγο άναφορικά μέ αύτή.

Τίθεται, βάσει τών παραπάνω, τό έρώτημα τού βαθμού έπιρροής τής μακρο-
κοινωνίας, τής μεσο-κοινωνίας καί τής μικρο-κοινωνίας στήν πολεοδομική πρα-
κτική καί κατ' επέκταση στήν πολεοδομική θεωρία, έφόσον ή δεύτερη ένσωμα-
τώνει άναπόφευκτα τήν έμπειρία τής πρώτης, αν καί δέν πρέπει νά άγνοούνται
οί διαπολιτισμικές έπιρροές, άκόμη περισσότερο σέ μία περίοδο παγκοσμιοποίη-
σης. Σημαντική βοήθεια γιά τή διερεύνηση αύτού τού θέματος προσφέρει μία
έργασία τήν όποια δημοσίευσαν προ δεκαπενταετίας περίπου οί Peter Newman
καί Andy Thornley καί άναφέρεται στά κράτη τής Εύρώπης3. Οί συγγραφείς

3. P. Newman καί Α. Thornley, Urban Planning in Europe: International Competition, National
Systems and Planning Projects, Routledge, Λονδίνο καί Νέα Υόρκη 1996, σ. 27-42, 71-75.
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αναφέρουν ορθά ότι ή ποικιλία τών νομοθετικών μηχανισμών μεταξύ χωρών έπη-
ρεάζει τις προσεγγίσεις στήν πολεοδομία καί ότι ή ποικιλία διοικητικών συστη-
μάτων έπηρεάζει τήν έφαρμογή τών σχεδίων. Μέ βάση αυτήν τή λογική, επιλέ-
γουν άπό τό ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο τής πολεοδομίας τή μελέτη αυτών τών
δύο συνιστωσών τού πολιτικού έπιπέδου, δηλαδή τό νομοθετικό καί τό διοικητικό
σύστημα. Σύμφωνα μέ τούς συγγραφείς, υπάρχει μία γενική συμφωνία στή βι-
βλιογραφία ότι ή Ευρώπη διαχωρίζεται, βάσει αυτών τών δύο συστημάτων, σέ
τέσσερις νομικο-διοικητικές οικογένειες, στις όποιες προσθέτουν τά υπό διαμόρ-
φωση συστήματα τών πρώην σοσιαλιστικών χωρών άποκαλούν τις τέσσερις
αύτές οικογένειες βρετανική, ναπολεόντεια, γερμανική καί σκανδιναβική (Είκ.
7). Μία σύνοψη τής περιγραφής τών χαρακτηριστικών τους, τήν οποία δίνουν,
είναι ή έξής:

Βρετανική οικογένεια. Τό βρετανικό νομικό σύστημα είναι πολύ διαφο-
ρετικού τύπου άπό τις άλλες οικογένειες καί εδράζεται στό παραδοσιακό άγγλο-
σαξονικό Κοινοδίκαιο (Common Law), τό οποίο θεμελιώνεται στή νομολογία. Πά-
λι μέ βάση τήν παράδοση, ή τοπική διοίκηση (μικρο-κοινωνία) έπιτηρεΐται άπό
τήν κεντρική κυβέρνηση (μακρο-κοινωνία), μέ άποτέλεσμα τόν υψηλό βαθμό κε-
ντρικού έλέγχου καί τόν περιορισμό τής αύτονομίας τής τοπικής διοίκησης, σέ
άντίθεση μέ τις υπόλοιπες οικογένειες, στις όποιες ή τελευταία έχει σημαντική
αυτονομία. Αύτός ό γενικότερος έλεγχος επί τής τοπικής διοίκησης άντανα-
κλάται στήν ουσιαστική έλλειψη περιφερειακού προγραμματισμού (έπιπέδου με-
σο-κοινωνίας) καί στήν υποταγή τής τοπικής πολεοδομίας στις έθνικές κατευ-
θύνσεις. Καί πάλι υπάρχει έντονη διαφορά μέ τις ύπόλοιπες οικογένειες τής
Εύρώπης, στις οποίες εγείρονται άντιρρήσεις στά τοπικά σχέδια μόνον όταν θί-
γουν έθνικά ή περιφερειακά συμφέροντα.

Ναπολεόντεια οικογένεια. Σέ πλήρη άντίθεση μέ τό Κοινοδίκαιο, τά
νομικά συστήματα τής Γαλλίας, τής Όλλανδίας, τού Βελγίου, τού Λουξεμβούρ-
γου, τής Πορτογαλίας, τής 'Ισπανίας, τής 'Ιταλίας καί τής Ελλάδας (στήν
όποια υπάρχει έπιρροή καί άπό τή γερμανική οικογένεια), αν καί σημαντικά ετε-
ρογενή μεταξύ τους, θεμελιώνονται σέ άφηρημένους νομικούς κανόνες, οί οποίοι
διαμορφώθηκαν βασικά μετά τή Γαλλική 'Επανάσταση καί ένσωματώνουν τόν
ορθολογισμό τού Διαφωτισμού. Σέ συμφωνία μέ τό πνεύμα τού ναπολεόντειου νο-
μικού συστήματος, οί χώρες αυτής τής οικογένειας έχουν έναν συστηματικό
εθνικό κώδικα νομικών ρυθμίσεων. Ό κρατικός έλεγχος τής τοπικής αυτοδιοί-
κησης παραμένει ισχυρός, υπάρχει όμως καί τοπική έκπροσώπηση. Αύτός ό συν-
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δυασμός κεντρικού ελέγχου καί ανταπόκρισης στις τοπικές πιέσεις, δηλαδή διά-
δρασης μεταξύ κεντρικής καί τοπικής διακυβέρνησης, χαρακτηρίζεται άπό τούς
συγγραφείς ώς «συγχωνευμένο» (fused) σύστημα. Σύγχρονη έξέλιξη αύτού τού
συστήματος ήταν ή αύξουσα άποκέντρωση καί ή μεγαλύτερη έμφαση στις περι-
φέρειες. Ειδικότερα στήν 'Ισπανία καί τό Βέλγιο, ή τάση είναι πρός ομοσπον-
διακή δομή, μέ άμεση έπίπτωση στό σύστημα χωρικού προγραμματισμού.

Δεδομένων, λοιπόν, αύτών τών τριών έπιπέδων, τού εθνικού, τού περιφερει-
ακού καί τού τοπικού, προβλέπεται μία μορφή προγραμματισμού πού βασίζεται
στόν κατακόρυφο άλλά καί τόν οριζόντιο συντονισμό. Υπάρχει έθνικός κώδικας
ρυθμίσεων τού προγραμματισμού καί νομοθετείται μία ιεραρχία σχεδίων διαφορε-
τικής γεωγραφικής κλίμακας, σύμφωνα μέ τό ναπολεόντειο νομικό πνεύμα. Ή
δυναμική αύτού τοϋ συστήματος δέν είναι ομοιόμορφη σ' όλες τις χώρες τής
οικογένειας καί μάλιστα χαρακτηρίζεται άπό μία διχοτόμηση Βορρά-Νότου, δε-
δομένου ότι στή Γαλλία καί τήν Όλλανδία υπάρχει ένα σαφές καί συστηματικό
σύστημα προγραμματισμού, ένώ στήν Ελλάδα καί τήν 'Ιταλία τό σύστημα δια-
κρίνεται άπό άποσπασματικότητα, πολυπλοκότητα καί χρήση άτυπων μηχανι-
σμών.

Γερμανική οικογένεια. Τό νομικό σύστημά της είναι κατά κάποιο τρό-
πο ένας ιδιαίτερος κλάδος τής ναπολεόντειας οικογένειας καί καλύπτει τή Γερ-
μανία, τήν Αυστρία καί τήν Ελβετία (καθώς καί μερικώς, όπως είδαμε, τήν
Ελλάδα). Ιστορικά, δ γερμανικός νομικός κώδικας διαμορφώθηκε βάσει τού
άρχαίου ρωμαϊκού δικαίου καί έπηρεάσθηκε άπό τόν Διαφωτισμό στό θέμα τής
συνεκτικότητας τής νομοθεσίας, μέ άποτέλεσμα ένα ιδιαίτερα άφηρημένο σύ-
στημα, άκόμη περισσότερο καί άπό τό γαλλικό. Στή γερμανική οικογένεια δίδε-
ται ιδιαίτερη σημασία στό σύνταγμα τού κράτους καί, στήν περίπτωση τών ομο-
σπονδιακών κρατών, τό κεντρικό κράτος μοιράζεται τήν εξουσία του μέ τις πε-
ριφέρειες, πού έχουν τό δικό τους σύνταγμα. Ή συνεκτικότητα τοϋ γενικού νο-
μικού συστήματος χαρακτηρίζει καί τό σύστημα προγραμματισμού. Λόγω τοϋ
τρόπου λειτουργίας του, τό ομοσπονδιακό σύστημα χαρακτηρίζεται άπό ισχυρή
έκπροσώπηση τών περιφερειών στόν προγραμματισμό, ένώ κάθε περιφέρεια προ-
βλέπει τή δική της πολεοδομική νομοθεσία καί τά δικά της σχέδια, καθώς καί
μηχανισμούς γιά τήν έπίτευξη συναίνεσης μεταξύ καί έντός τών έπιπέδων προ-
γραμματισμού τής χωρικής ιεραρχίας.

Σκανδιναβική οικογένεια. Περιλαμβάνει προφανώς τά τέσσερα σκαν-
διναβικά κράτη καί διαφοροποιείται σαφώς άπό τή βρετανική, άλλά λιγότερο άπό
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τις άλλες δύο οικογένειες. Άν και έπηρεάσθηκε τελικά καί άπό τις άλλες τρεις
οικογένειες, ή νομοθεσία της έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, πού άποφεύγει τήν
αυστηρότητα τής γερμανικής. "Οσον άφορα στό σύστημα προγραμματισμού, ή
σκανδιναβική οικογένεια είναι ή πλέον άποκεντρωμένη, έφόσον ό εθνικός προ-
γραμματισμός είναι έξαιρετικά περιορισμένος καί ό περιφερειακός έχει άσθενή
εκπροσώπηση, ένώ ή πρωτοκαθεδρία άνήκει στό τοπικό επίπεδο τών δήμων, ση-
μείο στό όποιο ύπάρχει ομοιότητα μέ τή γερμανική οικογένεια.

Σύμφωνα πάντοτε μέ τούς Newman καί Thornley, τό εύρύτερο έθνικό
πλαίσιο δημιουργεί εύκαιρίες καί περιορισμούς γιά τό σύστημα προγραμματισμού
μίας χώρας, καί τό διοικητικό σύστημα έπηρεάζει τή σχέση μεταξύ έθνικού καί
άστικού προγραμματισμού. Κατ' άκολουθίαν, υπάρχουν σημαντικές διαφορές
τών συστημάτων προγραμματισμού, παρά τό γεγονός ότι έμφανίζονται παρόμοι-
ες τάσεις στά ευρωπαϊκά κράτη. Οί συγγραφείς υιοθετούν τήν άποψη ότι τελικά
μπορεί στό εύρωπαϊκό μέλλον νά συνεχίσουν νά υπάρχουν διαφορές, άλλά τά συ-
στήματα προγραμματισμού θά συγκλίνουν.

Οί συγγραφείς θίγουν άκόμη δύο σημαντικά θέματα. Πρώτον, μετακινούμε-
νοι άπό τό πολιτικό στό οικονομικό έπίπεδο, άναφέρονται στή σχέση μεταξύ προ-
γραμματισμού καί έλεύθερης άγοράς, σύμφωνα μέ τόν άξονα «παρεμβατικό-
άνταποκρινόμενο (στήν άγορά)» σύστημα προγραμματισμού (productive-reactive),
καί διαπιστώνουν ότι ορισμένες χώρες έχουν συστήματα προγραμματισμού ίσως
διαφορετικού είδους, άλλά μέ κοινό χαρακτηριστικό ότι περιορίζουν τούς μηχανι-
σμούς τής άγοράς -^χαρακτηριστικό άσφαλώς μίας σοσιαλδημοκρατικής λει-
τουργίας αύτών τών συστημάτων—, ένώ άλλες χώρες έπεμβαίνουν έκ τών ενόν-
των καί πιό άποσπασματικά (χαρακτηριστικό τού νεοφιλελευθερισμού ή τών
άνοργάνωτων συστημάτων προγραμματισμού).

Δεύτερον, στό έσωτερικό τού πολιτικού έπιπέδου έντοπίζουν ώς κρίσιμη σχέ-
ση —όπως έξάλλου φαίνεται καί άπό τις άναλύσεις τους τών νομικο-διοικητικών
οικογενειών, πού είναι καί οικογένειες τύπων προγραμματισμού—, τή σχέση
ισχύος μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης καί τοπικής διοίκησης, σύμφωνα μέ τόν
άξονα «άποκεντρωτικό-συγκεντρωτικό» σύστημα προγραμματισμού (decentra-
Used-centralised). Στενά συνυφασμένος μέ αυτόν τόν άξονα είναι δ άξονας «ρυθμι-
στικό (σύστημα)-σύστημα διακριτικής ευχέρειας» (regulatory-discretionary). Οί
άντίστοιχοι όροι αύτών τών ζευγών είναι στενά συνδεδεμένοι. "Ετσι, στή Βρετα-
νία π.χ., δ ύψηλός βαθμός συγκεντρωτισμού τού πολεοδομικού συστήματος συν-
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δυάζεται μέ χαμηλό βαθμό έλέγχου άπό τήν πλευρά τής τοπικής διοίκησης καί
μέ περιορισμένη συμμετοχή. 'Αντίθετα, στις περισσότερες άπό τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει μεγαλύτερη αποκέντρωση καί τοπική συμμετοχή
στήν άξιολόγηση τών τοπικών σχεδίων. Θά δούμε, έπίσης, στή συνέχεια ότι τό
θέμα της συμμετοχής τών πολιτών όχι μόνον είναι κεντρικό στις περισσό-
τερες πολεοδομικές θεωρίες, άλλά άποτελεΐ καί σήμερα τήν αιχμή τους.

Οί Newman καί Thornley άποδέχονται μία τάση σύγκλισης τών συστημά-
των προγραμματισμού τών εύρωπαϊκών κρατών, άλλά συγχρόνως διαπιστώνουν
σημαντικές διαφορές. Είναι όμως σκόπιμο νά διευκρινίσουμε τήν δπτική τής ανά-
λυσης τών συγγραφέων, τήν οποία παρουσίασα, σχετικά μέ τά εύρωπαϊκά συ-
στήματα χωρικού προγραμματισμού. Προσανατολίζονται πρός τήν πολιτική καί
γραφειοκρατική όψη τους, ή όποια περιστρέφεται γύρω άπό τά θέματα τής πα-
ρουσίας καί σημασίας τών διάφορων έπιπέδων χωρικού προγραμματισμού μίας
χώρας καί τής κατεύθυνσης καί έντασης τής ροής τής έξουσίας, ή οποία θέτει
τό έπίκαιρο θέμα —βασικά στό επίπεδο τής μικρο-κοινωνίας— τής συμμετοχής,
γενικότερα τών πολιτών καί ειδικότερα τών χρηστών μίας περιοχής επέμβασης.
Αύτή όμως ή πολιτική όψη τών συστημάτων περιβάλλει μία τεχνική όψη,
πού είναι τά συγκεκριμένα είδη καί οί μορφές τών σχεδίων κάθε χωρικής κλίμα-
κας, θέμα μέ τό όποιο έπίσης άσχολούνται οί δύο συγγραφείς4.

Πιστεύω ότι μία συστηματική μελέτη τών στοιχείων τά όποια χορηγούν
οδηγεί στά εξής συμπεράσματα:

α) Σέ όλα τά κράτη υπάρχει ένα φάσμα θεσμοθετημένων χωρικών σχεδίων,
τό μέγιστο τού οποίου έχει τή μορφή ιεραρχίας άπό τό έθνίκό επίπεδο έως τό μι-
κρο-τοπικό, καί όλα τά κράτη καλύπτουν λιγότερο ή περισσότερο αύτό τό φά-
σμα. Τά ιεραρχικά έπίπεδα είναι, σέ όλες τις περιπτώσεις, άμεσα συγκρίσιμα.

β) Τό φάσμα τών έπιπέδων χωρικού προγραμματισμού καί σχεδίων, έκ τών
άνω πρός τά κάτω, έκκινεΐ άπό τό έθνικό επίπεδο καί άκολουθούν τό περιφερει-
ακό, ενδεχομένως ένα ύποπεριφερειακό, τό γενικό τοπικό, τό έξειδικευμένο το-
πικό καί ενδεχομένως ένα άκόμη πιό λεπτομερειακό σχέδιο. Τά είδη τών σχεδίων
κάθε επιπέδου είναι κατά τό πλείστον συγκρίσιμα.

γ) Οί μεγαλύτερες άποκλίσεις έμφανίζονται στό έθνικό επίπεδο. Υπάρχουν
κράτη, όπως π.χ. ή Βρετανία, ή Γαλλία, ή Όλλανδία, ή Ελβετία καί ή Δανία,

4. Newman και Thornley, Urban Planning in Europe, σ. 42-71.
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με ισχυρή παρουσία εθνικού χωροταξικού προγραμματισμού, σε άλλα κράτη,
όπως π.χ. στήν 'Ιταλία, τό Βέλγιο και τή Νορβηγία, διατυπώνεται τομεακή πο-
λιτική σέ έθνικά θέματα (όπως είναι τό έθνικό δίκτυο μεταφορών) χωρίς έμφα-
ση στις χρήσεις έδάφους, καί στά λοιπά κράτη, όπως π.χ. στή Φινλανδία, αυτό
τό έπίπεδο προγραμματισμού είναι άπόν. Προσθέτω ότι θεσμοθέτηση σχεδίου
έθνικοϋ έπιπέδου στήν Ελλάδα υπήρξε γιά πρώτη φορά τό 2008 μέ τό 'Εθνικό
Χωροταξικό Σχέδιο, τό όποιο συνοδεύεται άπό τρία ειδικά πλαίσια, γιά τις άνα-
νεώσιμες πηγές ένέργειας, τή βιομηχανία καί τόν τουρισμό.

δ) Ή μεγάλη πλειονότητα τών κρατών έχει θεσμοθετήσει περιφερειακά χω-
ροταξικά σχέδια, ή σημασία τών όποιων όμως ποικίλλει. "Ετσι, π.χ. στή Βρε-
τανία, ή έπιρροή αύτών τών σχεδίων είναι μειωμένη, ένώ άντίθετα είναι ισχυρή
στά ομοσπονδιακά κράτη. Προσθέτω ότι στήν Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν τά τε-
λευταία χρόνια γιά πρώτη φορά περιφερειακά χωροταξικά σχέδια γιά τις 13 πε-
ριφέρειες τής χώρας, μέ τόν τίτλο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχε-
διασμού καί Άειφόρου Ανάπτυξης».

ε) Θεσμοθετημένα ύποπεριφερειακά σχέδια ύπάρχουν σέ λίγα κράτη, όπως
π.χ. στή Βρετανία, τή Γαλλία καί τή Νορβηγία. Στήν πρώτη, τά σχέδια έχουν
ώς γεωγραφική μονάδα άναφοράς τήν κομητεία καί άποκαλούνται «δομικά σχέ-
δια» (structure planst*. Ύπάρχουν καί στήν Ελλάδα άντίστόιχα σχέδια, πού είναι
τά Ρυθμιστικά Σχέδια τών μεγάλων πόλεων τής χώρας, άρχικά τής 'Αθήνας,
τής Θεσσαλονίκης, τού Ηρακλείου, τής Λάρισας καί τού Βόλου, τής Καβάλας
καί τών 'Ιωαννίνων, άλλά μέ δυνατότητα έπέκτασης καί σέ άλλες πόλεις υπό
όρισμένες προϋποθέσεις.

στ) Γενικά τοπικά πολεοδομικά σχέδια, προσεγγιστικά τής κλίμακας δήμου
ή δήμων, έχουν όλα τά κράτη -αυτού του έπιπέδου μπορεί νά είναι καί τά βρε-
τανικά δομικά σχέδια—, καθώς καί έξειδικευμένα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τά
όποια είναι κατά πολύ περισσότερα, ένώ άκόμη λεπτομερειακότερα σχέδια είναι
θεσμοθετημένα στήν 'Ισπανία καί τήν Πορτογαλία. Προσθέτω ότι, άναφορικά μέ
τήν έλληνική πολεοδομική νομοθεσία, τό Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), τό

5. Τά βρετανικά στρατηγικά σχέδια συμπυκνώνονται σέ έναν χάρτη ή μπορεί, όρισμένες φο-
ρές, νά είναι απλώς γραπτές διατυπώσεις πολιτικής (Ν. Taylor, Urban Planning Theory Since
1945, Sage, Λός "Αντζελες κτλ. 1998, σ. 54).
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οποίο άφορα σέ έναν μεγαλύτερο ή μικρότερο άστικό δήμο (δηλαδή μέ τουλάχι-
στον έναν οικισμό άνω τών 2.000 κατοίκων) ή σέ ένα σύνολο δήμων μέ τουλά-
χιστον έναν άστικό δήμο, καί τό Σχέδιο Χωρικής καί Οικιστικής 'Οργάνωσης
τής 'Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), τό όποιο άφορα σέ έναν ή περισσότερους μή
άστικούς δήμους, άντιστοιχούν στό γενικό τοπικό σχέδιο. Ή Πολεοδομική Με-
λέτη (ΠΜ) είναι άντίστοιχη μέ τό έξειδικευμένο τοπικό σχέδιο καί, τέλος, λε-
πτομερειακές μελέτες, πού μπορεί νά άναφέρονται καί σέ ένα μόνον οικοδομικό
τετράγωνο, είναι οί έλληνικές μελέτες άνάπλασης6.

ζ) Υπάρχει πρόθεση συντονισμού, ώστε τά σχέδια κατώτερου έπιπέδου νά
υπόκεινται στις κατευθύνσεις τού άνώτερου έπιπέδου/τών άνώτερων έπιπέδων,
άλλά αύτή ή έναρμόνιση είναι στήν πράξη άλλοτε συστηματικότερη καί άλλοτε
χαλαρότερη.

Τελικά, λοιπόν, ή τεχνική , όψη τοϋ χωρικού προγραμματισμού τών εύρω-
πα'ϊκών κρατών παρουσιάζει μία οφθαλμοφανή σύγκλιση, ή οποία επισκιάζει, στό
τεχνικό πάντοτε επίπεδο, τις νομικο-διοικητικές διαφορές τους, χωρίς βέβαια νά
συνεπάγεται καί άνάλογη σύγκλιση στόν βαθμό έφαρμογής τών πολεοδομικών
προτάσεων. Τό συμπέρασμα αύτό δέν άλλοιώνεται άπό τις μεταβολές πού
έπήλθαν άπό τή χρονολογία έκδοσης τού βιβλίου τών δύο συγγραφέων, όπως δεί-
χνουν τά πιό πρόσφατα άπό τά ελληνικά δεδομένα πού παρέθεσα ή τά έπίσης
πρόσφατα δεδομένα τού Ηνωμένου Βασιλείου, όπου π.χ. δόθηκε πλέον έμφαση
στις περιφερειακές χωρικές στρατηγικές καί καταργήθηκε τό δομικό σχέδιο.

'Εάν περάσουμε στή θεωρία πολεοδομίας, είναι προφανές ότι πρέπει νά συ-
ναρτάται μέ τις συγκεκριμένες, κάθε φύσης συνθήκες μίας κοινωνίας. Ούτε όμως
στις κοινωνίες μεταξύ τους ούτε καί στό έσωτερικό μίας κοινωνίας δέν υπάρχει
όμοιογένεια καί μπορεί νά υποστηριχθεί, όπως άλλωστε συνέβη μέ μετανεοτερι-
κούς θεωρητικούς, ότι αύτή ή «διαφορετικότητα» άποκλείει κάθε δυνατότητα
μίας ενιαίας θεωρίας προγραμματισμού. Μία τέτοια άποψη άποτελεΐ τόν άντιπό-
λο τής θετικιστικής σκέψης, ή οποί α άναζητά οικουμενικές θεωρίες. Ή παρα-
πάνω ευρωπαϊκή έμπειρία τής πράξης, άλλά καί ή εύρύτερη διεθνής έμπειρία
της, υποδεικνύουν τήν ύπαρξη δύο διαφορετικών όψεων τοϋ χωρικού πρόγραμμα -

6. Τά ελληνικά δεδομένα προέρχονται κυρίως άπό τον ν. 2508/1997.
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τισμου, μιας ευρυτερης κοινωνικής, ως προς την οποία ο χωρικός προγραμματι-
σμός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, καί μίας τεχνικής, ώς προς τήν οποία φαίνεται
νά είναι σημαντικά ανάλγητος. Αυτές οί δύο όψεις υποδεικνύουν, μέ τή σειρά
τους, το ένδεχόμενο μίας εύπλαστης γενικής θεωρίας «μεσαίου έπιπέδου», ή
όποία καί θά είναι τό ζητούμενο τού κειμένου τό όποιο άκολουθεΐ.

Oc μεθοδολογικές συνιστώσες της πολεοδομικής διαδικασίας

Καθώς ήδη άναφέρθηκε, ή πολεοδομία ώς σώμα θεωρίας άπέκτησε τήν
αύτονομία της σέ σχέση μέ τήν άρχιτεκτονική σκέψη κατά τή δεκαετία τού '60.
Μέχρι τότε κυριαρχούσε, ήδη άπό τήν προπολεμική περίοδο καί σέ τελευταία
άνάλυση τουλάχιστον άπό τήν 'Αναγέννηση, δ λεγόμενος «φυσικός» προγραμ-
ματισμός καί σχεδιασμός (physical planning and design)7, δ όποιος γενίκευε τήν
άρχιτεκτονική θεώρηση στήν πολεοδομική κλίμακα καί είχε δευτερευόντως επιρ-
ροές άπό τό πεδίο τού πολιτικού μηχανικού. Σύμφωνα μέ αυτήν τή θεώρηση, ή
πολεοδομία έξομοιώνεται μέ τήν αρχιτεκτονική, μέ μόνη διαφορά ότι είναι ευρύ-
τερης χωρικής κλίμακας. Τέσσερα είναι τά κύρια χαρακτηριστικά αυτής τής έξ
άρχιτεκτόνων πολεοδομίας: α) ή «φυσική» προσέγγισή της, β) κατ' άκολουθίαν,
ή κεντρικότητα τού σχεδιασμού (design), δηλαδή ή έμφαση στή μορφολογία τής
πρότασης καί ή έξέχουσα θέση τής αισθητικής (παρά τό παράλληλο ένδιαφέρον
γιά τήν οργάνωση τών χρήσεων γής), γ) ή στατικότητα τής τελικής πρότασης,
τού «κατευθυντήριου σχεδίου» (master plan), τό όποιο ήταν «φωτοτυπικό» σχέ-
διο καί παρουσίαζε τή χωρική όργάνωση τών χρήσεων γής, άλλά καί τήν άστική
μορφή, ώς μία σταθερή τελική κατάσταση, μέ τήν ίδια άκρίβεια καί πληρότητα
τών σχεδίων τού άρχιτέκτονα ή τού πολιτικού μηχανικού, καί δ) ή περιθωριο-
ποίηση τών θεμάτων τής έφαρμογής.

Τό εύρύτερο κοινωνικό πλαίσιο τής πολεοδομίας καί ή έπιρροή του σέ αύτήν
είναι πλήρως άπόντα. "Ετσι, άφενός ό πολιτικός παράγοντας στήν πολεοδομία
παραγκωνιζόταν καί άφετέρου ύπήρχε ή πίστη ότι μπορεί νά άπομονωθεί ή πρό-
ταση γιά τόν χώρο άπό τούς κοινωνικούς καί οικονομικούς παράγοντες, άλλά ότι

7. 'Αναμφίβολα, ό δρος «φυσικός» είναι παρεξηγήσιμος στά ελληνικά, εφόσον παραπέμπει
στή φύση, στά άγγλικά ομως άναφέρεται στό δομημένο περιβάλλον.
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επίσης μπορεί νά συμμετάσχει στήν πραγματοποίησή τους· συγχρόνως, αύτή ή
πίστη έφθανε στό όριο νά πρεσβεύει τόν καθορισμό αύτών τών παραγόντων άπό
τόν χαρακτήρα τοϋ χώρου (πρόκειται γιά τήν άποψη περί χωρικής αιτιοκρα-
τίας)8. Ή προσέγγιση σέ εύρύτερες χωρικές μονάδες μέ προσανατολισμό πρός
τή μορφή καί τήν αισθητική άνήκει πλέον έπί μισό περίπου αιώνα στό παρελθόν9,
είναι όμως δόκιμη όταν άναφέρεται σέ τέτοιες μονάδες περιορισμένου μεγέθους,
όταν δηλαδή ή κλίμακα έπέμβασης είναι αύτή τοϋ άστικού σχεδιασμού. Σέ αύτή ν
τήν κλίμακα τά σχέδια δέν έχουν άπλώς δισδιάστατη διαγραμματική μορφή,
άλλά στρέφονται πρός τή συγκεκριμένη όγκοπλασία καί μορφολογία τού χώρου.

Ό άστικός σχεδιασμός επανήλθε μέ έμφαση στό προσκήνιο άπό τή δεκαε-
τία τού '80, ώς παράγωγο τής μετανεοτερικής περιόδου. Ουσιαστική έκκίνηση
αυτής τής περιόδου είναι τά μέσα τής δεκαετίας τοϋ '70, όταν, μετά τήν πε-
τρελαϊκή κρίση τού 1972, άρχισαν νά συρρικνώνονται οί άρμοδιότητες κι οί οικο-
νομικές δυνατότητες τού κράτους πρόνοιας· όσον άφορά στό πεδίο τής πολεοδο-
μίας, έπαυσαν νά είναι δυνατές οί έπεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, όπως οί νέες
πόλεις, καί οί πολεοδομικές έπεμβάσεις άπέκτησαν «σημειακό» χαρακτήρα καί
άρχισαν νά βασίζονται γενικά στή σύμπραξη τοϋ δημόσιου καί τοϋ ιδιωτικού το-
μέα.

Ή πρωτοβουλία γιά τόν άστικό σχεδιασμό άνελήφθη άπό τούς άρχιτέκτο-
νες, οί όποιοι πρόβαλαν άναπόφευκτα τήν έξειδικευμένη άρχιτεκτονική παιδεία
τους, μία παιδεία ριζικά διαφορετική άπό τοϋ πολεοδόμου, πάνω στόν άστικό
σχεδιασμό, μέ άποτέλεσμα νά πιστέψουν, σέ ορισμένες περιπτώσεις, ότι αύτές οί
σημειακές πολεοδομικές έπεμβάσεις άποσπασματικού χαρακτήρα είναι δυνατόν

8. Βλ. έπίσης Taylor, Urban Planning Theory, σ. 3-19, 40-42, 44, 159· S. McConnell,
Theories for Planning: An Introduction, Heinemann, Λονδίνο 1981, σ. 79.

9. Αύτή ή μορφολογική προσέγγιση στήν πόλη χαρακτηρίζει τις αναγεννησιακές προτάσεις
για τήν ουτοπική πόλη, ή όποια πραγματοποιήθηκε ορισμένες φορές στό παρελθόν, καθώς καί
ορισμένες πραγματοποιήσεις τής νεοτερικής περιόδου, όπως π.χ. τή νέα πρωτεύουσα τής Βρα-
ζιλίας τής δεκαετίας τοΰ '50 Brasilia, στήν οποία ο άρχιτέκτων-πολεοδόμος Lùcio Costa έ'δω-
σε τό σχήμα τοϋ σώματος πουλιού, γιά νά συμβολίσει τήν «απογείωση τοϋ βραζιλιάνικου
έ'θνους». Ό ίδιος έκμυστηρεύθηκε στόν γράφοντα κι έ'ναν συνάδελφο του δτι πίσω άπό αύτόν τον
συμβολισμό κρυβόταν ένας θεμελιώδης ιστορικός συμβολισμός, καί συγκεκριμένα τό σήμα τοϋ
σταυρού πού χάραζαν οί conquistadores έπί τοϋ έδάφους πριν άπό τήν ίδρυση μίας άποικιας.
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αθροιζόμενες νά αντικαταστήσουν τή σχεσιακή θεώρηση τής πόλης άπό
πλευράς πολεοδόμων. Μία τελευταία έκφανση τής άντίληψης τών άρχιτεκτόνων
περί «άστικής άρχιτεκτονικής» αποτελεί σήμερα τό δημοφιλές στις ΗΠΑ ρεϋμα
τής «νέας πολεοδομίας» (new urbanism), ή τοϋ «νεοπαραδοσιακοϋ» (neotra-
ditionalism), ή όποία εξυπηρετεί ευθέως τήν άγορά. Παρά τή δυναμική παρουσία
της, κατηγορήθηκε ώς έξωπραγματική τύπου Ντίσνεϋλαντ νοσταλγία τής πα-
λιάς 'Αμερικής τών μικρών κωμοπόλεων. Μέ τήν πάγια άρχιτεκτονική πίστη,
πού ταυτίζεται στό προκείμενο μέ τις άπόψεις τών πρωτοπόρων τής βρετανικής
πολεοδομίας τών άρχών τοϋ 20ού αιώνα, ότι ή χωρική οργάνωση είναι ικανή νά
δημιουργήσει κοινωνική συνοχή σέ μία κοινότητα, οί νέοι πολεοδόμοι έχουν δια-
τυπώσει μία θεωρία, άμάλγαμα διάφορων ρευμάτων σκέψης, ή όποία, όπως όλες
οί κανονιστικές άρχιτεκτονικές θεωρίες, προωθεί ούσιαστικά ιδεολογικές θέσεις
γιά τή χωρική οργάνωση γειτονιών στό πλαίσιο τής βορειοαμερικανικής προα-

/ \ / 5 \ ? '10

στιοποιησης — με ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία .

Ό άστικός σχεδιασμός δημιουργεί, κατά τή γνώμη μου, ένα θεωρητικό ερώ-
τημα γιά τή θεωρία τής πολεοδομίας, καί συγκεκριμένα έάν άνήκει δομικά στήν
πολεοδομία, ώς τό χαμηλότερο όριό της, ή στήν άρχιτεκτονική, ώς τό άνώτερο
όριό της. Γιά τούς άρχιτέκτονες-πολεοδόμους, καί όχι μόνον, ή άπάντηση είναι
άσφαλώς ή πρώτη, αν καί συμπληρώνεται μέ τήν άποψη ότι καί ή δεύτερη
άπάντηση είναι ορθή, μέ αποτέλεσμα ό άστικός σχεδιασμός νά θεωρείται κοινό
τμήμα καί τών δύο πεδίων. "Ομως έπισημαίνεται ότι ή άλλαγή κλίμακας άπό
άρχιτεκτονική σέ άστικό σχεδιασμό δέν είναι άθώα καί ότι ό άστικός σχεδιασμός
δέν είναι άπλώς μεγεθυσμένη άρχιτεκτονική, λόγος γιά τόν όποιο χρειάζεται ή
συνεργασία καί τών δύο πεδίων11 — ή πολεοδομία προσφέρει έργαλεϊα έκ τών άνω,
ή άρχιτεκτονική έκ τών κάτω. Ένώ οί θεωρητικοί τής πολεοδομίας τών δεκα-
ετιών τού '70 καί τοϋ '80 δέν ένδιαφέρθηκαν ούσιαστικά γιά τόν άστικό σχεδια-

10. S.S. Fainstein, New Directions in Planning Theory, Urban Affairs Review 35(4), 2000,
σ. 461-463, 465' S. Campbell καί S.S. Fainstein, Introduction: The Structure and Debates of
Planning Theory, S. Campbell καί S.S. Fainstein (έπιμ.), Readings in Planning Theory, 2η εκδ.,
Blackwell, Maiden, ΜΑ, 'Οξφόρδη καί Βικτώρια 2003, σ. 10-11.

11.Α. Faludi, Planning Theory, Pergamon, 'Οξφόρδη κτλ. 1973, σ. 13-14' Μ. Hoppenfeld,
Planners as Architects of the Built Environment - or Vice Versa, Burchell καί Sternlieb
(έπιμ.), Planning Theory in the 1980's, σ. 18, 20-21.
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σμό, υπήρξε άπό τήν επόμενη δεκαετία ευρύτερη τάση μεταξύ τών πολεοδόμων
νά μή θέλουν νά άποποιηθοϋν τόν άστικό σχεδιασμό και τήν αισθητική διάσταση
πού τόν συνοδεύει13. Αύτή είναι καί ή στάση τής θεωρητικού τής πολεοδομίας
Susan S. Fainstein, έφόσον συγκαταλέγει τή νέα πολεοδομία στίς πολεοδομικές
θεωρίες13.

Αύτή ή άποψη τού άστικού σχεδιασμού ώς τμήματος τής πολεοδομίας δέν
μέ βρίσκει σύμφωνο. Οί έκ τών άνω θεωρίες τής πολεοδομίας θεμελιώνονται στίς
κοινωνικές έπιστήμες, άνατρέχοντας ένίοτε καί μέχρι τή φιλοσοφία, σέ σημείο
πού οί θεωρητικοί τής πολεοδομίας τή θεωρούν, καθ' ύπερβολήν, κοινωνική «επι-
στήμη»14, ένώ δέν είναι άναλυτική, όπως ή έπιστήμη, άλλά έφαρμοσμένο πεδίο.
'Αντίθετα, οί έκ τών κάτω θεωρίες τής άρχιτεκτονικής έπικεντρώνονται ειδικά
στό θέμα τής μορφολογίας, θέμα πού δέν άπασχολεΐ παρά δριακά τις θεωρίες
τής πολεοδομίας, γιά τό όποιο είτε χρησιμοποιούν, έρμηνεύοντας ή παρερμη-
νεύοντας, κάποια θεωρία άπό τό κοινωνικό, ψυχολογικό ή άκόμη καί άλλο πεδίο,
είτε άνατρέχουν στόν έκλεκτικισμό.

Δέν είναι μόνον αύτή ή άπόσταση θεωρητικού προσανατολισμού πού διαφο-
ροποιεί άρχιτεκτονική καί πολεοδομία, άλλά καί ή τεχνογνωσία τών δύο πεδίων,
στό μέτρο κατά τό όποιο οί μορφολογικές άπαιτήσεις προϋποθέτουν τή σχεδια-
στική ικανότητα τού άρχιτέκτονα ή τού άρχιτέκτονα-πολεοδόμου, ικανότητα
πού δέν διαθέτει ή μεγάλη πλειονότητα τών πολεοδόμων είτε είναι πολεοδόμοι
βάσει πτυχιακών είτε βάσει μεταπτυχιακών σπουδών. Λόγω τών παραπάνω, λο-
γικό είναι οί πολεοδόμοι νά πρέπει νά ξεφύγουν άπό τήν παραδοσιακή άποψή τους
γιά τήν ένταξη τού άστικού σχεδιασμού στό πεδίο τους15, γεγονός πού έχει θε-

12. Taylor, t/riara Planning Theory, σ. 150-151, 159-160' Campbell και Fainstein,
Introduction, σ. 3, 11.

13. Fainstein, New Directions in Planning Theory, σ. 451-452.

14. Taylor, Urban Planning Theory, σ. 150· P. Allmendinger, Planning Theory (Planning,
Environment, Cities), 2η έ'κδ., Palgrave Macmillan, Basingstoke καί Νέα Υόρκη 2009, σ. 47,
178, καί The Post-Positivist Landscape of Planning Theory, P. Allmendinger καί M. Tewdwr-
Jones (έπιμ.), Planning Futures: New Directions for Planning Theory, Roudedge, Λονδίνο καί Νέα
Τόρκη 2002, σ. 3.

15. Χωρίς νά είναι ρητός, καί ό Taylor (Urban Planning Theory, σ. 160-161) συγκλίνει
προς την ίδια άποψη, άφοϋ συνδέει τήν πολεοδομική θεωρία μέ μία ευρύτερη χωρική κλίμακα,
ένώ, άπό τήν άλλη μεριά, συνδέει τά βρετανικά εξειδικευμένα τοπικά σχέδια μέ τόν παραδοσιακά
φυσικό σχεδιασμό.
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ωρητική σημασία, χωρίς νά σημαίνει οτι στήν πράξη είναι δυνατός δ ολοκληρω-
μένος αστικός σχεδιασμός χωρίς τή συνδρομή του πολεοδόμου, όπως έξάλλου καί
άλλων πεδίων, λιγότερο κεντρικών ή θεωρητική σημασία είναι ότι ό άστικός
σχεδιασμός πρέπει, μέ βάση τά σύγχρονα δεδομένα, νά ένταχθεϊ στήν άρχιτε-
κτονική, μέ άποτέλεσμα τήν πρωτοκαθεδρία τού άρχιτέκτονα κατά τή σχεδια-
στική διαδικασία.

'Ακριβώς ή μεγάλη τομή πού έγινε στήν πολεοδομία κατά τή δεκαετία τοϋ
'60 ήταν ή ρήξη μέ τόν προηγηθέντα φυσικό σχεδιασμό καί ή πλήρης μετακί-
νηση τού άντικειμένου τής πολεοδομίας άπό τή «φυσική» καί μορφολογική λο-
γική στή λογική τού χώρου ώς δυναμικού συστήματος άλληλοσυσχετιζόμενων
στοιχείων, άπό τήν αισθητική προσέγγιση τού χώρου στήν κοινωνική, οικονομική
καί περιβαλλοντική προσέγγισή του, καθώς καί άπό τήν άντίληψη τής άποτύ-
πωσης τού χωρικού μέλλοντος σέ ένα τελεσίδικο φωτοτυπικό στατικό σχέδιο,
στήν άντίληψη τής δυναμικής διαδικασίας καί τών διαγραμματικών στρατη-
γικών σχεδίων ή έστω φωτοτυπικών σχεδίων, άλλά μέ συγκεκριμένη καί γενικά
ολιγοετή προθεσμία λήξης16. Τότε έμφανίσθηκαν οί καθαρά πολεοδομικές θεω-
ρίες, μέ κυρίαρχη τή συστημική θεωρία, κεντρικό πρόσωπο τής όποιας είναι ό
J. Brian McLoughlin. Αύτή ή θεωρία έχει χαρακτηρισθεί «κλασική»17, μέ τις
δύο έννοιες, θά έλεγα, καί αύτήν τής θεμελίωσης τής πολεοδομικής θεωρίας,
άλλά καί μέ τήν έννοια μίας προσέγγισης πού συνδέεται μέ τό παρελθόν.

Ό McLoughlin18 έμπνεύσθηκε άπό τά πεδία τής οικολογίας, τής γενικής
θεωρίας συστημάτων, τής κυβερνητικής, τής έπιχειρησιακής έρευνας καί τής
θεωρίας άποφάσεων, καθώς καί άπό τά πεδία τής άνθρωποοικολογίας καί τής
άνθρωπογεωγραφίας. Σχετικά μέ τήν οικολογία, διαπιστώνει ότι ό άνθρωπος

16. Βλ. επίσης Taylor, Urban Planning Theory, σ. 3, 159-160' McConnell, Theories for
Planning, σ. 63-64' Faludi, Planning Theory, σ. 131.

17. Πρβλ. π.χ. Allmendinger, Planning Theory, σ. 49-50. Τον ίδιο χαρακτηρισμό χρησι-
μοποιεί γιά τον ορθολογικό προγραμματισμό (βλ. παρακάτω) δ Ν. Harris, Collaborative
Planning: From Theoretical Foundations to Practice Forms, Allmendinger καί Tewdwr-Jones,
Planning Futures, σ. 24, 27.

18. J.B. McLoughlin, Urban and Regional Planning: A Systems Approach, Faber and Faber,
Λονδίνο 1969. Βλ. επίσης G. Chadwick, A Systems View of Planning: Towards a Theory of the Urban
and Regional Planning Process, Pergamon, 'Οξφόρδη κτλ. 1971.
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είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένος μέ το σύνολο τού δικτύου τής ζωής επάνω στή γη
καί συνδέει τήν οικολογία μέ τή θεωρία συστημάτων στον χωρικό προγραμματι-
σμό, παρατηρώντας ότι τά πολύπλοκα συστήματα τών άνθρώπινων δραστηριο-
τήτων άνήκουν στά οικολογικά συστήματα τής γής. "Οπως άναφέρει, ή έπιχει-
ρησιακή έρευνα έφαρμόζει τή συστημική θεωρία σέ πραγματικές καταστάσεις, ή
κυβερνητική έπιτρέπει τόν έλεγχο τών πολύπλοκων συστημάτων καί ή θεωρία
άποφάσεων έντοπίζει ένα πεδίο επιλογών, τό όποιο έχει τή μορφή έναλλακτικών
δυνατοτήτων, ή αξιολόγηση τών οποίων έπιτρέπει τή λήψη τελικής άπόφασης.

Σύμφωνα μέ τόν McLoughlin, λοιπόν, πρώτον ό χώρος είναι ένα δυναμικό
πολύπλοκο σύστημα τό όποιο δέν άναπαριστά τόν πραγματικό κόσμο άλλά κα-
θορίζεται άπό τούς λόγους γιά τούς όποιους χρησιμοποιείται, συγχρόνως όμως
είναι ένα οικοσύστημα μέ τά ίδια χαρακτηριστικά τά οποία έχουν τά οικολογικά
συστήματα τής φύσης. Τά γενικά, καί κύρια, στοιχεία τού άνθρώπινου οικοσυ-
στήματος είναι τέσσερα καί προκύπτουν άπό ένα ζεύγος συνιστωσών, τό ζεύγος
«χωροθετημένες δραστηριότητες-κατεχόμενοι άπό αύτές χώροι», καί άπό ένα
ζεύγος συνδέσεων, τό ζεύγος «έπικοινωνίες-δίαυλοι τους». Τά δύο ζεύγη συνδέο-
νται μεταξύ τους, έπειδή τό σύνολο τους άποτελεΐ ένα πολύπλοκο σύστημα καί
τό σύστημα είναι ένα σύνολο άλληλοσυνδεόμενων μερών. Συνιστώσες καί συνδέ-
σεις τού συστήματος περιλαμβάνουν σειρά έπιμέρους τύπων καί υπόκεινται σέ
ποσοτικοποίηση, μέ σκοπό τήν κατασκευή ένός προτύπου τό όποιο ένσωματώνει
καί τήν προσομοίωση τού χρόνου γιά τούς διάφορους χρονικούς ορίζοντες προ-
γραμματισμού. Τό πρότυπο περιλαμβάνει τήν άποτύπωση τής ύπάρχουσας κα-
τάστασης καί διατυπώνει μέ τή μορφή σχεδίων μελλοντικές καταστάσεις, οπό-
τε είναι δυνατή ή σύγκριση τής πρώτης μέ τις δεύτερες.

Ό McLoughlin έχει μία σαφή άποψη γιά τό σύστημα τού προγραμματισμού
ώς διαδικασία, ή όποία, κατ' αύτόν, πρέπει νά προσομοιάζει μέ τό προγραμματι-
ζόμενο άνθρώπινο οικοσύστημα. Οί δράσεις στό εσωτερικό τού συστήματος προ-
γραμματισμού ή στάδια παρομοιάζονται μέ κριτικά σημεία πάνω σ' έναν κύκλο
καί είναι τά έξης:

0) Ή άπόφαση νά γίνει έπέμβαση σέ μία περιοχή19. Σέ αύτό τό θέμα είναι
χρήσιμες τέσσερις διευκρινίσεις. Πρώτον, αύτό τό στάδιο δέν διατυπώνεται σα-

19. Βλ. καί Taylor, Urban Planning Theory, σ. 66.
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φώς άπό τον McLoughlin, άλλά έμμεσα- δεύτερον, είναι δυνατόν νά προηγηθεί
έκθεση σκοπιμότητας, όταν οί άποφασίζοντες δεν γνωρίζουν πώς νά ά-
νταποκριθούν στά προβλήματα μίας περιοχής όπως τά αντιλαμβάνονται· τρίτον,
τό στάδιο χαρακτηρίζεται άπό τήν προσεγγιστική διατύπωση ένός συνόλου σκο-
πών, φυσικά άξιολογικών καί, τέταρτον, έχει, άρα, καθαρά πολιτικό χαρα-
κτήρα.

α) Ή άποτύπωση τής ύπάρχουσας κατάστασης. "Εχει διπλό προσανατο-
λισμό. "Ενας βασικός σκοπός της είναι ή περιγραφή τού χωρικού συστήματος,
μέσω τής περιγραφής τών τεσσάρων γενικών στοιχείων του καί τών άλλαγών
τους στόν χρόνο. Τό χωρικό σύστημα, όπως κάθε πολύπλοκο σύστημα, μπορεί
νά περιγραφεί, κατά τόν McLoughlin, μέ έναν περιορισμένο άριθμό μεταβλητών.
Ένώ ό McLoughlin εντάσσει τήν περιγραφή τού συστήματος στό στάδιο αύτό
τής άποτύπωσης, τοποθετεί τήν κατασκευή τού χωρικού προτύπου μετά τό επό-
μενο στάδιο (β).

Έπίσης, στό στάδιο τής άποτύπωσης διατυπώνονται άνάγκες καί αιτήματα
βάσει τών άξιών τις όποιες έχουν άτομα καί ομάδες. Καί πάλι ορισμένες διευκρι-
νίσεις. 'Αφενός ό κόσμος τών άξιών έχει υπεισέλθει στή διαδικασία ήδη άπό τό
προηγούμενο στάδιο, έπειδή ή άπόφαση προϋποθέτει, καθώς είδαμε, ένα σύνολο
σκοπών, καί άφετέρου εισάγονται στή διαδικασία προγραμματισμού άτομα καί
ομάδες, αν καί όχι όλοι οί ένδιαφερόμενοι πολίτες, τίθεται δηλαδή τό θέμα τής
συμμετοχής, τό όποιο είναι κεντρικό στή σύγχρονη θεωρία πολεοδομίας.

β) Διατύπωση εύρέων σκοπών (goals), ειδικότερων άντικειμένων (objectives),
τά όποια πρέπει νά έπιτευχθούν, ώστε νά πραγματοποιηθούν οί σκοποί, καί υπο-
αντικειμένων ή ειδικών προγραμμάτων δράσης, μέ ιδιαίτερο κόστος τό καθένα- ή
έκτίμηση αύτού τού κόστους συντελεί στή διευκρίνιση τών σκοπών. Ή διατύ-
πωση τών τελευταίων θέτει τά κριτήρια έπίδοσης τού χωρικού συστήματος. Ή
έπιλογή τών άκολουθητέων κατευθύνσεων δράσης είναι άκαθόριστη εάν δέν
υπάρχει ένα σαφές σύνολο σκοπών. Θά ήθελα νά προσθέσω ότι αύτό τό στάδιο,
τό κρισιμότερο γιά τή διαμόρφωση τής πολεοδομικής πρότασης, άποτελεΐ τήν
πολιτική τοϋ πολεοδομικού προγραμματισμού (ό McLoughlin τήν άποκαλεΐ
«μεταβλητές πολιτικής», policy variables) καί καλείται νά δώσει τυπική μορφή
στό τελικό σύστημα τών κάθε φύσης άξιών πού τόν κατευθύνουν έπίσης, ότι
ένσωματώνει τό άμάλγαμα τών άξιών τοϋ πρώτου καί τού δεύτερου σταδίου,
καθώς καί άξιες πού προκύπτουν άπό τήν άξιολόγηση τών δεδομένων τής άπο-
τύπωσης τής ύπάρχουσας κατάστασης. Οί μεταβλητές πολιτικής περιλαμβά-
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νουν, κατά τόν McLoughlin, διάφορες υποπεριπτώσεις (τιμές τής μεταβλητής)
και ό χειρισμός τους μπορεί μερικώς νά μήν έκπροσωπεΐ άποφάσεις αλλά απλές
υποθέσεις.

γ) Διατύπωση δυνατών κατευθύνσεων δράσης (δηλαδή έναλλακτικών σενα-
ρίων-σχεδίων). Σκοπός τους είναι ή επίτευξη τής έκάστοτε διατυπωμένης πολι-
τικής. Αύτό τό στάδιο προϋποθέτει δύο σειρές ένεργειών, τήν, κατά τούς καθο-
ρισμένους χρονικούς ορίζοντες, προβολή στό μέλλον τών μεμονωμένων στοιχεί-
ων τού χωρικού συστήματος καί τήν προβολή τού συστήματος μέ καθολικό
(comprehensive) τρόπο:

ί) Προβάλλονται ξεχωριστά τά ειδικά στοιχεία πού περιλαμβάνονται στά
τέσσερα γενικά στοιχεία τού χωρικού συστήματος, μέ τις προβολές αύτές νά
έξαρτώνται άπό τις άλληλοσυνδεόμενες προβολές τού πληθυσμού καί τής οικο-
νομίας — γιά τις όποιες ό McLoughlin παρουσιάζει διάφορες μεθόδους.

ii) Κατασκευάζεται ένα πρότυπο τού χωρικού συστήματος, πού άποτε-
λεΐται άπό ένα σύνολο ιεραρχημένων ύποπροτύπων καί άποτελεΐ τή βάση γιά τήν
καθολική προβολή τού συστήματος.

Τότε τά δυνατά εναλλακτικά σχέδια άνταποκρίνονται στις άλλαγές τής κα-
τάστασης αύτού τού μοντέλου διαμέσου τού χρόνου, δηλαδή σέ μία έκάστοτε δια-
φορετική τροχιά τού χωρικού συστήματος, όπως κατευθύνεται ή καθεμία τών
καταστάσεων άπό ένα σύνολο μεταβλητών πολιτικής, τών οποίων διατυπώνονται
διάφορες ύποπεριπτώσεις.

δ) Σύγκριση καί άξιολόγηση τών έναλλακτικών μελλοντικών σχεδίων.
Προηγείται προσεγγιστική άξιολόγηση τών γενικών σχεδίων καί έπονται επάλ-
ληλες έξειδικεύσεις τών σχεδίων καί λεπτομερειακότερες άξιολογήσεις. Ή άξιο-
λόγηση λαμβάνει υπόψη τά διατιθέμενα μέσα, τά κόστη καί όφέλη κάθε σχεδίου,
καθώς καί τις έπιπτώσεις του, στό μέτρο κατά τό όποιο είναι δυνατόν νά προ-
βλεφθούν. Είναι αναγκαίος δ έντοπισμός τών πρός άξιολόγηση στοιχείων καί ή
ποσοτική άξιολόγησή τους, βασισμένη σέ κριτήρια τά όποια πρέπει νά προκύ-
πτουν εύθέως άπό τούς σκοπούς καί τά άντικείμενα καί στά όποια, όταν συν-
δυάζονται, άποδίδεται ένα «βάρος» (weighting) — καί πάλι δ McLoughlin πα-
ρουσιάζει όρισμένες μεθόδους, στό προκείμενο άξιολόγησης σχεδίων. Δεδομένου
ότι οί άξιολογήσεις άναφέρονται σέ μία σειρά διαφορετικών χρονικών όριζόντων,
πρέπει νά προβλέπουν τή μεταβολή άναγκών καί προτιμήσεων. 'Αξιολογητής
είναι δ πολεοδόμος, ό όποιος άξιολογεΐστό όνομα μίας έτερογενούς κοινωνίας καί
πρέπει νά έπιλέξει τά πρός άξιολόγηση στοιχεία καί τις μονάδες μέτρησης.
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ε) Μετά τήν τελική επιλογή σχεδίου, αναλαμβάνεται δράση γιά τήν εφαρμο-
γή του. Είναι άπαραίτητος δ συνεχής έλεγχος καί ή παρακολούθηση τής ανά-
πτυξης, πού συνεπάγονται κάθε είδους μικρότερη ή μεγαλύτερη άναθεώρηση. Οί
αναθεωρήσεις οφείλονται σέ νέες προτάσεις καί σέ άλλαγές τού πολιτικού, κοι-
νωνικού καί οικονομικού πλαισίου, πού παράγουν νέες άνάγκες καί έπιθυμίες.

Αύτή είναι, σύμφωνα μέ τόν McLoughlin, ή διαδικασία τού χωρικού προ-
γραμματισμού (Είκ. 8), ή όποία συνεπάγεται μία διαδικαστική προσέγγιση
στόν χωρικό προγραμματισμό. Ή διαδικασία είναι κυκλική, μέ τήν έννοια δτι
οί αναθεωρήσεις δδηγούν προφανώς σέ έπιστροφή στό στάδιο τής πολιτικής καί,
κατά μεγαλύτερα διαστήματα, στό προηγούμενο του στάδιο τής άποτύπωσης.
Υπάρχουν νύξεις αύτών τών μηχανισμών ανάδρασης στό έσωτερικό τής διαδι-
κασίας προγραμματισμού, άλλά όχι καί οποιαδήποτε συστηματικότερη άνάλυση.
Καθώς αντιλαμβανόμαστε, τό κυκλικό τής διαδικασίας προγραμματισμού οφεί-
λεται στήν άέναη έπανάληψη τής γραμμικής σειράς τών σταδίων της. Ώς χει-
ριστής τού διαδικαστικού προγραμματισμού καί συντονιστής τών διάφορων ειδι-
κοτήτων πού λαμβάνουν μέρος σέ αυτόν, ό πολεοδόμος είναι, κατά τόν McLou-
ghlin, «γενικός» {generalist) πολεοδόμος, έννοια πού ταυτίζεται, γι' αύτόν, μέ
τόν ειδικό συστήματος ανώτερης τάξης.

Συγγενική20 μέ τή συστημική πολεοδομική θεωρία είναι ή προσέγγιση τής
«όρθολογικής διαδικασίας» (rational process), ή όποία διατυπώθηκε μέ όλοκλη-
ρωμένη μορφή άπό τόν Andreas Faludi21. Ό Faludi τονίζει τή διαφοροποίηση
μεταξύ «διαδικαστικών» (procedural) θεωριών, θεωριών τής «μορφής» τού προ-
γραμματισμού, καί θεωριών «περιεχομένου» (substantive)· οί πρώτες, οί θεωρίες
τοϋ προγραμματισμού (of planning), άναφέρονται στούς χειρισμούς τοϋ πολεο-

20. Βλ. π.χ. Faludi, Planning Theory, σ. 39, 155' Taylor, Urban Planning Theory, σ. 60,
72, 74, σημ. 1· Allmendinger, Planning Theory, σ. 49, 68-71. Ό Faludi αποδέχεται τή σύ-
γκλιση, άλλά θεωρεί δτι, έπειδή ή συστημική θεωρία βασίζεται στή θεωρία χωροθέτησης, είναι
θεωρία στόν προγραμματισμό, Α. Faludi, Introduction, Part I: What is Planning Theory?, A.
Faludi (έπιμ.), A Reader in Planning Theory, Pergamon, 'Οξφόρδη κτλ. 1973, σ. 3.

21. Faludi, Planning Theory καί Introduction, σ. 1-5. Βλ. έπίσης Taylor, Urban Planning
Theory, σ. 152-153.
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δόμου καί πρέπει νά είναι τό αντικείμενο τής πολεοδομικής θεωρίας, ένώ οί δεύ-
τερες, οί θεωρίες στόν προγραμματισμό (in planning), αναφέρονται στά πεδία
αρμοδιότητας τών πολεοδόμων — καί άρα έπιστρατεύουν διάφορες επιστήμες"'.
Παρά τό γεγονός τής κεντρικότητας τής διαδικασίας στόν συστημικό προγραμ-
ματισμό, ό Faludi τονίζει τήν ένασχόλησή του μέ τή χωρική άνάλυση, τήν οποία
ό 'ίδιος περιθωριοποιεί στό όνομα τής διαδικασίας, χωρίς όμως νά άρνεϊται τελικά
τή σημασία τής γνώσης τού άντικειμένου τής πολεοδομίας.

Ό Philip Allmendinger θεωρεί τήν παραπάνω διχοτόμηση τών θεωριών πο-
λεοδομίας παρωχημένη καί λανθασμένη, μέ τό διπλό σκεπτικό ότι πρόκειται γιά
δύο είδη θεωρίας πού περιλαμβάνουν τόσο κανονιστικά (άναφερόμενα στήν άκο-
λουθητέα διαδικασία) όσο καί άναλυτικά στοιχεία, καθώς καί ότι ή διαφοροποίη-
ση μεταξύ διαδικασίας καί περιεχομένου (πού τό ταυτίζει μέ τήν άνάλυση) έχει
θετικιστική προέλευση, ένώ ό μεταθετικισμός άπορρίπτει τή διαφοροποίηση με-
ταξύ άξιών καί γεγονότων, έπειδή καί τά δεύτερα, ώς στοιχεία τής θεωρίας, δέν
είναι άξιολογικώς ούδέτερα. 'Αναφορικά μέ τό θέμα τού άξιολογικού τής θεωρίας,
δ Allmendinger άσπάζεται τις μετανεοτερικές άπόψεις, οί οποίες άντιλαμβάνο-
νται άπλώς τή θεωρία ώς ένα άπό τά πολλά ισότιμα είδη (συνεχούς) λόγου
(discourse) ή άφήγησης (narrative). Ό ίδιος υιοθετεί μία διάκριση, μέ τήν οποία
συμφωνώ, σέ σχέση μέ τόν ορθολογισμό στόν προγραμματισμό, μεταξύ ένός τυ-
πικού μορφικού ορθολογισμού, ό οποίος άναφέρεται σέ μία μορφική διαδικασία τού
προγραμματισμού ώς μέσου γιά τήν έπίτευξη προδιαγεγραμμένων σκοπών, καί
ένός όρθολογισμού περιεχομένου, πού έστιάζεται στίς άξιες οί όποιες (πρέπει νά)
κατευθύνουν τις στοχεύσεις τού προγραμματισμού, άσκώντας συγχρόνως κριτική
στήν άποκλειστική χρήση τού πρώτου23. Τελικά όμως καί αύτή ή διάκριση σχε-
τίζεται μέ τή διαφορά γεγονότος-άξιας.

Ή άποψη τού Allmendinger περί τοϋ άξιολογικού τής άνάλυσης, δηλαδή
τής έπιστήμης, οφείλεται, κατά τή γνώμη μου, σέ μία ριζική παρεξήγηση, ή
οποία δημιουργεί, έάν γενικευθεί, πλήρη σύγχυση γιά τή φύση τού προγραμμα-
τισμού, όπως έξάλλου καί κάθε έφαρμοσμένου πεδίου. 'Ασφαλώς δέν πιστεύω

22. Βλ. καί McConnell, Theenes for Planning, σ. 14, 65.

23. Allmendinger, Planning Theory, σ. 32-33, 38-39, 41, 210 (καί 2, 12-15), καί The
Post-Positivist Landscape of Planning Theory, σ. 11.
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στις ρεαλιστικές έπιστημολογικές θεωρίες, οί όποιες πρεσβεύουν τή δυνατότητα
άμεσης γνώσης τής πραγματικότητας, δηλαδή τής άναπαράστασής της, πού
είναι θεωρίες-αντανάκλαση, ούτε καί στήν άλήθεια-άντιστοιχία μέ τήν πραγμα-
τικότητα24, έφόσον παρεμβάλλεται πάντοτε μεταξύ υποκειμένου καί πραγματι-
κότητας ή ιδεολογία ώς άξίακό σύστημα ή άλλιώς τό σημειωτικό έπίπεδο. Ή
έπιστήμη είναι άσφαλώς, σέ τελευταία ανάλυση, άξιακή. Άπό τήν άλλη
μεριά, προσανατολισμός της είναι ή γνώση τής πραγματικότητας καί συνεπάγε-
ται, στό μέτρο τοϋ δυνατού, τήν περιθωριοποίηση τού ίδεολογικού-άξιακού
παράγοντα. Αντίθετα, κάθε είδους προσανατολισμός πρός τήν έφαρμογή, όπως
ή πολεοδομία, είναι μία κοινωνική πρακτική πού κατευθύνεται κανονιστι-
κά, μέ τήν έννοια τής ιδεολογικοπολιτικής κατεύθυνσης, άπό αύτόν τόν παρά-
γοντα. "Αρα, οί δύο σφαίρες, ή σφαίρα τής έπιστήμης καί αύτή τής έφαρμογής,
έχουν ριζικά διαφορετικό χαρακτήρα, έπειδή στήν πρώτη περίπτωση ή ιδεολο-
γία άποτελεΐ ένα (άναπόφευκτο) σημείο έκκίνησης τής γνώσης, ένώ στή
δεύτερη έναν ρυθμιστικό πολιτικό παράγοντα τών χειρισμών πού προσ-
βλέπουν στήν έφαρμογή25. Αύτή ή διάκριση έπιτρέπει καί τήν κατανόηση τής
φύσης τής πολεοδομικής διαδικασίας, ή όποία όρθά χαρακτηρίζεται κανονιστική,
άλλά είναι τέτοια μέ τήν έννοια, όχι τοϋ ιδεολογικού προσδιορισμού, άλλά τοϋ
προϊόντος τής θεωρίας, μέ τήν έννοια δηλαδή τής έργαλειακής άποτελεσματικό-
τητας, συγγενούς μέ τήν έπιστημονική τάση καί στάση ούδετερότητας.

Γιά νά έπανέλθω στόν Faludi, δίνει ιδιαίτερη σημασία στό διοικητικό σύ-
στημα προγραμματισμού καί θεωρεί τις υπηρεσίες χωρικού προγραμματισμού
μέρος ενός εύρύτερου δικτύου υπηρεσιών. Αύτό τό θέμα άφορα, κατά τόν ίδιο,
έναν «μετα-προγραμματισμό» (meta-planning), πού μελετά τις κοινωνικές καί
πολιτικές σχέσεις τόσο στό έσωτερικό τών ύπηρεσιών προγραμματισμού όσο καί
μεταξύ αύτών καί τών ύπόλοιπων ύπηρεσιών. Αναφέρει ότι αύτό τό θέμα με-
λετάται άπό τή συνεργασία πολεοδομίας καί κοινωνιολογίας καί άποτελεΐ μία κοι-
νωνιολογία τοϋ προγραμματισμού. Ό Faludi δέν περιορίζεται στήν άναλυτική
συζήτησή του, άλλά κύριο σκεπτικό του είναι ή βελτίωση τού τρόπου λειτουρ-
γίας τών ύπηρεσιών καί ή έξασφάλιση ώριμότερων αποφάσεων στό πλαίσιο τους.

24. Léna Soler, Introduction à l'épistémologie (Philo), Ellipses, Παρίσι 2000, σ. 43, 109-118.

25. Βλ. καί Taylor, Urban Planning Theory, σ. 77, 82-83, 158, 167.
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Ίο αντικείμενο, λοιπόν, τής θεωρίας πολεοδομίας είναι, κατά τόν Faludi, διτ-
τό: 'Αποτελείται άπό τό σκεπτικό τοϋ προγραμματισμού, τό όποιο εξετάζει τά
χαρακτηριστικά τοϋ προγραμματισμού καί τεκμηριώνει τή συλλογή στοιχείων
κατά τήν άποτύπωση τής ύπάρχουσας κατάστασης, καί άπό τή συνδεδεμένη μέ
αύτό τό σκεπτικό κατασκευή ένός μοντέλου τών πολεοδομικών υπηρεσιών. Τό
τελευταίο άποτυπώνει τό διοικητικό σύστημα προγραμματισμού, άμεσο περι-
βάλλον τής έργασίας τής πολεοδομικής δμάδας, ένώ ό Faludi άναφέρεται καί
σέ ένα εύρύτερο «περιβάλλον προγραμματισμού», πού είναι τό κοινωνικό περι-
βάλλον του. Τό σκεπτικό τής θεωρίας του τού προγραμματισμού είναι ότι προω-
θεί τήν άνθρώπινη άνάπτυξη χρησιμοποιώντας ορθολογικές διαδικασίες σκέψης
καί πορειών δράσης: Ό προγραμματισμός είναι μία ορθολογική διαδικασία λήψης
άποφάσεων. Οί συνιστώσες τής διαδικασίας τού προγραμματισμού, στίς όποιες
άναφέρεται ό Faludi, συμφωνούν μέ τά στάδια τού McLoughlin, ό πρώτος δίνει
όμως μεγαλύτερη έμφαση στήν άνάδραση μεταξύ τών συνιστωσών τού προγραμ-
ματισμού, άναφέροντας καί τις άναθεωρήσεις λόγω τής έφαρμογής (Είκ. 9).

Ό ρόλος τού πολεοδόμου είναι, κατά τόν Faludi, αυτός τού άναλυτή τών
κινδύνων τών άποφάσεων τών πολιτικών, λόγος γιά τόν όποιο θεωρεί ότι χρειά-
ζεται στενή συνεργασία μεταξύ τους. Ό πολεοδόμος πρέπει νά συμμετέχει στίς
δημόσιες συζητήσεις γιά τά έναλλακτικά σχέδια μέ τήν ένδιαφερόμενη κοινότη-
τα, ή οποία είναι ετερογενής καί άποτελείται άπό συνεργαζόμενες άλλά καί αντι-
μαχόμενες ομάδες (στίς οποίες άποδίδεται διαφορετικός δείκτης βάρους κατά τήν
άξιολόγηση τών σχεδίων, άναλόγως τής πολιτικής ισχύος τους). Πρέπει νά είναι
σέ θέση νά έπικοινωνεϊ τά σχέδια σέ μή τεχνική γλώσσα κατανοητή άπό τό κοινό
καί αύτή ή μετάδοση νοήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική26. Ό Faludi άναφέρε-
ται σέ τέσσερις όψεις τής δημόσιας συμμετοχής. Οί δύο άπό αύτές άφορούν στόν
πολεοδόμο, δ όποιος είτε χρησιμοποιεί πειθώ, μέ άποτέλεσμα τό αίσθημα τού κοι-
νού ότι χειραγωγείται —έκτός έάν έχει προηγηθεί γενική κοινωνική συναίνεση—,
είτε άσκει γνήσια έπιρροή, πού άφομοιώνεται ούσίαστικά άπό τό κοινό. Πρόκει-
ται περί μίας «συνεργατικής» (collaborative) διαδικασίας, στήν όποια τά άντικεί-

26. Σχετικά μέ αύτό τό θέμα, δ Faludi άναφέρεται στή σκέψη τών 'Αμερικανών συγκοι-
νωνιολόγων νά εισαγάγουν τόν ιδιαίτερο ρόλο τού «έπικοινωνητή» (communicator) — Faludi,
Planning Theory, σ. 283.
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μενα τοϋ ελέγχου αντιμετωπίζονται ώς υποκείμενα. Οί δύο υπόλοιπες όψεις αφο-
ρούν στό κοινό. Ή συνεργατική διαδικασία επιτρέπει τήν αλληλεπίδραση τοϋ κοι-
νού, τή δημιουργία συλλογικών απόψεων καί τή συμμετοχή τού κοινού στή δια-
τύπωση τών προγραμμάτων έπέμβασης, καί έτσι δέν είναι μόνο συνεργατική
άλλά καί άνοικτή. Ή τελευταία όψη τής συμμετοχής είναι ή ύπαρξη συγκρου-
σιακών απόψεων, γιά τήν επίλυση τών όποιων δ συγγραφέας άναφέρεται γενικά
στήν άνάγκη ριζικών προσαρμογών τών δημοκρατικών θεσμών τοϋ προγραμμα-
τισμού.

Οί δύο προσεγγίσεις πού άναλύθηκαν αύτού τού είδους προγραμματισμού πού
άποκαλείται «όρθολογικός-καθολικός» (rational-comprehensive) καί χαρακτηρί-
ζεται ώς «διαδικαστική θεωρία προγραμματισμού» (procedural planning theory)
υπέστησαν άπό τή δεκαετία τού '80 δριμεία κριτική καί παραμερίσθηκαν ώς
εκπρόσωποι τής αισιοδοξίας τού Διαφωτισμού καί τής νεοτερικότητας, ώς θετι-
κιστικές, ύπερβολικά γενικευμένες καί άνιστορίκές (λόγω άγνοιας τού εύρύτερου
ιστορικού πλαισίου), ώς τεχνοκρατικές, γραφειοκρατικές, κοινωνικά άνάλγητες
καί άπολιτικές, έπειδή άφήνουν στόν πολεοδόμο τή χάραξη τής πολιτικής τού
προγραμματισμού -αν καί αύτή ή άποψη αδικεί μερικώς τόν Faludi κυρίως, ό
όποιος άντιλαμβάνεται, καθώς είδαμε, τή σημασία τής συμμετοχής τού κοινού—,
γραμμικές —αν καί οί διαδικασίες άνάδρασης είναι παρούσες, ιδίως στόν Faludi—
καί σιωπηλές στά θέματα τής έφαρμογής27. θά έλεγα ότι αυτές οί κριτικές είναι
σέ έναν βαθμό ορθές, όμως βιάζονται νά άκυρώσουν έναν τύπο προγραμματισμού
ό όποιος, όπως θά προσπαθήσω νά έπιχειρηματολογήσω, δέν έχει άκόμη ξεπε-
ρασθεί στή γενική λογική του.

Στή συνέχεια, θίγονται ορισμένα θέματα τά οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά
γιά τή θεωρία πολεοδομίας καί συναρτώνται άμεσα μέ τόν προβληματισμό τών
δύο προσεγγίσεων:

α) Ή έννοια τοϋ χωρικού προγραμματισμού (planning), όπως χρησιμοποι-
είται άπό αύτές, άλλά καί σήμερα, καλύπτει ούσιαστικά στήν πολεοδομία δύο
έπιμέρους έννοιες, τόν προγραμματισμό μέ τή στενή έννοια (έπίσης planning) καί
τόν σχεδιασμό (design), έννοια ή όποια καλύπτει τή διατύπωση τής προτεινόμε-

27. Allmendinger, Planning Theory, σ. 32-33, 85, 90, 93, 96-97, 148' Taylor, Urban
Planning Theory, σ. 60, 74, 77-78, 95-96, 113-114.
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νης οργάνωσης τοϋ χώρου σε οποιαδήποτε γεωγραφική κλίμακα (καί, στήν
περίπτωση τοϋ άστικοϋ σχεδιασμού, καλύπτει καί τή γενικότερη ή ειδικότερη
σχεδίαση τής μορφολογίας τού κτισμένου χώρου). Ό προγραμματισμός γίνε-
ται βασικά μέ λέξεις, δηλαδή μέ τό σημειωτικό σύστημα τής φυσικής γλώσσας,
ένώ ό σχεδιασμός μέ σχέδια.

Ό χωρικός προγραμματισμός μέ τήν εύρεία έννοια άποτελεΐ, λοιπόν, τήν
άρθρωση μεταξύ προγραμματισμού μέ τή στενή έννοια καί σχεδιασμού, δύο ύπο-
πεδίων του πού ύπακούουν γενικά σέ διαφορετικές, αν καί συμπληρωματικές, λο-
γικές. Ή περιοχή άρθρωσης αύτών τών δύο υποπεδίων τού προγραμματισμού
είναι τό επίπεδο τών ύποαντικειμένων, δηλαδή τών συγκεκριμένων στόχων τής
πολιτικής, τό όποιο καί άποτελεΐ ένα ρητό πρόγραμμα πολεοδομικής επέμβα-
σης. Τό τελευταίο άποτελεΐ τήν κατάληξη τής προγραμματικής λογικής καί τήν
άπαραίτητη έκκίνηση γιά τή διαδικασία σχεδιασμού. Αύτή ή μετάβαση κάθε
άλλο παρά άπλή είναι, όπως γνωρίζει κάθε πολεοδόμος, δεδομένου ότι οί δυνατό-
τητες προβολής τοϋ προγράμματος στόν χώρο είναι πρακτικά άπερώριστες καί
πρέπει νά τιθασευθούν άπό τήν ιδιαιτερότητα τής σχεδιαστικής λογικής, μέ τήν
έννοια τών κατευθύνσεων καί περιορισμών στή χωροθέτηση τών χρήσεων γής
πού προέρχονται άπό τόν σχεδιασμό. Ένώ ό προσανατολισμός τής περιοχής άρ-
θρωσης είναι βασικά άπό τόν προγραμματισμό πρός τόν σχεδιασμό, ύπάρχει δευ-
τερευόντως άνάδραση κατά τόν άντίθετο προσανατολισμό. 'Αντιθέτως, στόν
άστικό σχεδιασμό έπικρατεΐ τό σχεδιαστικό σκέλος έναντι τού προγραμματικού,
άπό όπου καί ή ονομασία του.

Ή παραπάνω άρθρωση δέν άναπτύσσεται θεωρητικά άπό τις δύο προσεγγί-
σεις, προβλέπεται όμως ρητά άπό τόν McLoughlin, μέ έκκίνηση τόν χειρισμό
γ.ί καί ολοκλήρωση τό στάδιο γ (Είκ. 8).

β) Καθώς είδαμε, δ McLoughlin στηρίζει τις προβλέψεις τού χωρικού προ-
γραμματισμού σέ δημογραφικά καί οικονομικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία έκτος
τών χρήσεων γής. Ή χρησιμοποίηση τέτοιων στοιχείων θέτει τό θεμελιώδες θέ-
μα τής σχέσης τού (κατ' έξοχήν) χωρικού προγραμματισμού μέ τόν προγραμ-
ματισμό άλλων πεδίων. Οί τυπικοί προγραμματισμοί μεταξύ τών τελευταίων,
στούς όποιους άναφέρεται ή πολεοδομική βιβλιογραφία, είναι ό οίκονομικος προ-
γραμματισμός καί δ κοινωνικός προγραμματισμός, καθώς καί ό προγραμματι-
σμός τών μεταφορών, ένώ τις δύο περίπου τελευταίες δεκαετίες ύπεισήλθε δυνα-
μικά καί ή οικολογία, μή κοινωνική έπιστήμη, μέ τή μορφή τής βιώσιμης ανά-
πτυξης. Τό έρώτημα τής άρθρωσης τών παραπάνω προγραμματισμών μέ τόν
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χωρικό αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα στήν πολεοδομική βιβλιογραφία μέ έναν
άκατάληκτο τρόπο.

Πριν έπιχειρήσω μία άπάντηση σέ αυτό τό έρώτημα, είναι σκόπιμη μία σύ-
ντομη έπισκόπηση τοϋ περιεχομένου αύτών τών τύπων προγραμματισμού, ώστε
νά γίνει κατανοητό τό περίγραμμά τους. θά ξεκινήσω μάλιστα μέ παλαιότερη βι-
βλιογραφία, μέ τήν όποία καταδεικνύεται συγχρόνως ότι τό έρώτημα αύτό ειχε
ήδη άπασχολήσει προ άρκετών δεκαετιών. Θά χρησιμοποιήσω ώς άναφορά τό βι-
βλίο τό όποιο έπιμελήθηκε τό 1974 ό Michael J. Bruton28. Συναντάμε στό βι-
βλίο χωριστά κεφάλαια γιά τόν φυσικό, τόν οικονομικό, τόν κοινωνικό καί τόν συ-
γκοινωνιακό προγραμματισμό ώς παράλληλα πεδία προγραμματισμού. Στό κε-
φάλαιο περί οικονομικού προγραμματισμού, ό James Τ. Hughes θεωρεί τόν οικο-
νομικό προγραμματισμό ώς ένα άπό τά είδη οικονομικής πολιτικής, στούς σκο-
πούς τής οποίας περιλαμβάνει καί τήν κοινωνική δικαιοσύνη, μέ τήν έννοια τής
δίκαιης κατανομής τών εισοδημάτων. Σύμφωνα μέ τόν συγγραφέα, άπαιτεΐται
στενή σχέση μεταξύ οικονομικού προγραμματισμού καί άλλων μορφών προγραμ-
ματισμού, σχέση τήν όποία έντοπίζει στό στάδιο τής οικονομικής άξιολόγησης.
Άπό τήν άλλη μεριά, ασκεί στούς πολεοδόμους τήν κριτική ότι υπερεκτιμούν τή
δυνατότητά τους νά έλέγξουν τούς παράγοντες πού έπηρεάζουν τις χρήσεις
γής29. Συμπερασματικά, λοιπόν, ό οικονομικός προγραμματισμός είναι κατ'
αύτόν αυτοτελής, άλλά στό τελευταίο στάδιο τής άξιολόγησης συντρέχουν καί
άλλα είδη προγραμματισμού.

Ακολουθεί στό βιβλίο τού Bruton κεφάλαιο περί κοινωνικού προγραμματι-
σμού, μέ συγγραφέα τόν Graham M. Lomas, ό οποίος στηρίζει τήν ύπαρξη
αύτού τοϋ τύπου προγραμματισμού στήν άνάγκη βελτίωσης τού βιοτικού έπιπέ-
δου ένός πληθυσμού30. Οί Robert W. Burchell καί James W. Hughes έπανα-
λαμβάνουν τις τρεις κύριες συνιστώσες τής κοινωνικής πολιτικής, πού είναι τό
κοινωνικό κεφάλαιο ένός πληθυσμού, δηλαδή τό σύνολο τών άποθεμάτων ίκανό-

28. Μ. J. Bruton (έπιμ.), The Spirit and Purpose of Planning (The Built Environment),
Hutchinson, Λονδίνο 1974.

29. J.T. Hughes, Economic Planning, Bruton (έπιμ.), The Spirit and Purpose of Planning,
a. 124-125, 146-147.

30. G.M. Lomas, Social Planning, Bruton (έπιμ.), The Spirit and Purpose of Planning, a.
149-151, 165.



76

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

τητας τοϋ πληθυσμού, τό σύνολο τής βοήθειας τήν οποία χρειάζεται καί ή πα-
ροχή κοινωνικών υπηρεσιών, άπό εκπαίδευση καί κατοικία μέχρι οικογενειακή
συμβουλευτική καί ύγεία31. Ό κοινωνιολόγος καλείται νά μελετήσει τις κοινω-
νικές σχέσεις καί γενικότερα τόν τρόπο ζωής καί τά κοινωνικά προβλήματα μίας
κοινότητας, καθώς καί νά άντιληφθεϊ τις άξιες καί έπιθυμίες τών διάφορων ομά-
δων της, βάσει τών όποιων θά θέσει τούς σκοπούς καί τά άντικείμενα τής κοι-
νωνικής πολιτικής. Έπίσης, οφείλει νά προσπαθήσει νά έξασφαλίσει ισότητα
εύκαιριών γιά τούς κατοίκους της καί νά προστατεύσει τά συμφέροντα κάθε
εί'δους μειονότητας. Ό κοινωνιολόγος δρά ώς συνήγορος τών κατοίκων32.

"Ας έπανέλθουμε στόν Lomas, ό όποιος διαπιστώνει ότι υπάρχει δυσκολία
διαχωρισμού μεταξύ κοινωνικού, οικονομικού καί χωρικού προγραμματισμού καί
ότι ό πρώτος ένσωματώνει οικονομικά, χωρικά, πολιτικά καί πολιτισμικά στοι-
χεία, μέ τή συνδρομή έπιστημονικών καί τεχνικών πεδίων. Ό κοινωνικός προ-
γραμματισμός δέν έχει προτεραιότητα έναντι τού οικονομικού ή τού χωρικού καί
δέν ύπάρχει στήν πράξη κάποια προοδευτική πορεία άπό τόν έναν στόν άλλον.
"Οσον άφορά στόν χωρικό προγραμματισμό, τό μεγαλύτερο μέρος του έχει κοι-
νωνικούς σκοπούς καί, γι' αύτόν τόν λόγο, ό κοινωνικός προγραμματισμός πρέ-
πει νά τόν έπηρεάζει33.

Οί έπικοινωνίες άποτελοϋν, καθώς είδαμε, ένα άπό τά τέσσερα κύρια στοι-
χεία τοϋ χωρικού συστήματος κατά McLoughlin καί ό ίδιος δίνει ιδιαίτερη έμφα-
ση στίς ύλικές μεταφορές άτόμων καί άγαθών ώς υποσύστημα τών έπικοινω-
νιών34. Μέ αύτόν τόν πολύ αισιόδοξο καί φιλόδοξο τρόπο προσπαθεί νά ενσωμα-
τώσει τόν προγραμματισμό τών μεταφορών (ό οποίος κακώς άποκαλεΐται άπό
τούς συγκοινωνιολόγους «σχεδιασμός» τών μεταφορών) στόν χωρικό. 'Αντίστοι-
χη νύξη κάνει δ Bruton, δ οποίος καλύπτει ό ίδιος στό βιβλίο του τό κεφάλαιο
περί προγραμματισμού τών μεταφορών, όταν θεωρεί ότι ό τελευταίος πρέπει νά
γίνει άναπόσπαστο μέρος τού χωρικού προγραμματισμού καί οί πολεοδόμοι πρέ-

31. R.W. Burchell καί J.W. Hughes, Planning Theory in the 1980's: A Search for Future
Directions, Burchell καί Sternlieb (έπιμ..), Planning Theory in the 1980's, σ. xxix.

32. J. Ratcliffe, An Introduction to Town and Country Planning (The Built Environment),
Hutchinson, Λονδίνο κτλ. 1974, σ. 20-21.

33. Lomas, Social Planning, σ. 150, 151, 155-156.

34. McLoughlin, Urban and Regional Planning, σ. 78.
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πει νά εκπαιδευθούν στις συγκοινωνιακές μεθόδους. Άπό τήν άλλη μεριά ή με-
θοδολογία προγραμματισμού τήν όποία παρουσιάζει, καί ή όποία είναι εξαιρετικά
συγγενική μέ αυτήν τοϋ McLoughlin, δείχνει τό άντίθετο, δηλαδή τήν ένσωμά-
τωση στή διαδικασία τοϋ προγραμματισμού τών μεταφορών, τόσο άναλυτικών
«χρηστικών» (λειτουργικών) δεδομένων, όσο καί τού μελλοντικού σχεδίου/τών
μελλοντικών σχεδίων χρήσεων γης· παράλληλα μέ τις χρήσεις υπεισέρχονται,
έπίσης, οικονομικά, δημογραφικά καί άλλα δεδομένα. Τελικά, ό Bruton χειρίζε-
ται τόν προγραμματισμό τών μεταφορών καί τόν χωρικό προγραμματισμό ώς δύο
παράλληλα εί'δη προγραμματισμού, όπου ή κατάληξη τού δεύτερου άποτελεΐ βα-
σική εισροή τού πρώτου35.

Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι είναι άδύνατον ό προγραμματισμός τών χρήσεων
νά άγνοήσει τις ροές, τουλάχιστον κάποιες άπό αύτές, μεταξύ τών χρήσεων,
στήν έπαγγελματική πρακτική όμως ό προγραμματισμός τών μεταφορών άπο-
τελεΐ ένα σαφώς διακριτό πεδίο. Πέραν τών ένδεχόμενων θεωρητικών λόγων
αύτής τής διάκρισης, όπως π.χ. ότι γενικά οί συμπεριφορές μετακίνησης είναι
πολύ πιο προβλέψιμες καί πρόσφορες γιά τεχνικούς χειρισμούς άπό τις συμπερι-
φορές χωροθέτησης, υπάρχει ό έμπειρικός λόγος τής δυσκολίας κατασκευής ένός
χωρικού ύπερ-προτύπου πού νά ένσωματώνει καί τά τεχνικά πρότυπα τών συ-
γκοινωνιολόγων. Πάντως, παρά τή διάκριση τους, αύτά τά δύο εί'δη προγραμμα-
τισμού είναι ιδιαίτερα συγγενικά καί συμπληρωματικά, καθόσον είναι τά μόνα πού
διαμορφώνουν τά κύρια χαρακτηριστικά τού τεχνητού περιβάλλοντος.

"Ας άναζητήσουμε τώρα τις άπαντήσεις πού δίδονται άπό τή θεωρία πολεο-
δομίας γιά τή συγκεκριμένη διείσδυση στόν χωρικό προγραμματισμό άλλων τύ-
πων προγραμματισμού. "Ηδη άπό τά τέλη τής δεκαετίας τού '50 μία άπό τις
σημαντικές διαφορές μεταξύ φυσικού σχεδιασμού καί τού άναδυόμενου χωρικού
προγραμματισμού ήταν, όπως ήδη άναφέρθηκε, ή ένσωμάτωση στόν τελευταίο
κοινωνικών καί οικονομικών δεδομένων36. Χωρικός, κοινωνικός καί οικονομικός
προγραμματισμός είτε θεωρούνται παράλληλοι καί άναζητάται ένας συντονισμός

35. M.J. Bruton, Transport Planning, Bruton (έπιμ..), The Spirit and Purpose of Planning,
a. 178-202.

36. Βλ. π.χ. Burchell καί Hughes, Planning Theory in the 1980's, σ. xlvi· Taylor, Urban
Planning Theory, a. 6, 53-54.
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τους, π.χ. μέσω ένός «πολεοδόμου τής πόλης» (city planner), όπως προτείνει ό
Paul Davidoff37, είτε δίδεται ή έντύπωση ότι έκπονοϋνται συγχρόνως στό πλαί-
σιο μίας χωρικής πρότασης, όπως συμβαίνει μέ τά βρετανικά στρατηγικά σχέ-
δια38.

Τελικά, λείπει μία αναλυτική απάντηση γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο συνδυά-
ζονται άλλοι προγραμματισμοί μέ τόν χωρικό. Προφανώς ή φιλόδοξη άπάντηση
δέν μπορεί νά είναι ότι όλοι οί προγραμματισμοί που σχετίζονται μέ τόν χωρικό
έκπονοϋνται πλήρως στό πλαίσιο του, επειδή κάθε τύπος προγραμματισμού θά
μπορούσε νά ισχυρισθεί τό ίδιο καί έπειδή άκυρώνεται ή ιδιαιτερότητα τών άλλων
προγραμματισμών. Π.χ., καί όταν άκόμη ό οικονομικός προγραμματισμός έχει
χωρικό προσανατολισμό, είναι δηλαδή χωρικός οικονομικός προγραμματισμός,
εδράζεται σέ οικονομικές καί όχι σέ χρηστικές έννοιες. Αύτή ή διαφοροποίηση τού
άντικειμένου τών προγραμματισμών είναι έξάλλου καί ό λόγος πού άποκλείει έναν
ενιαίο ύπερπρογραμματισμό. Άντί, λοιπόν, ό χωρικός προγραμματισμός νά είναι
ένα «πλαίσιο» πού άπορροφά τούς άλλους προγραμματισμούς (Είκ. 10α), είναι
ένας «άξονας», τόν όποιο τροφοδοτούν ώς πλαίσιο του, ή άκολουθούν, άλλοι προ-
γραμματισμοί, όχι ώς αυτούσιοι καί πλήρεις, άλλά μέσω τών προ-
γραμματικών δεδομένων τους πού είναι χρήσιμα καί άπαραίτητα γιά τήν
ολοκλήρωση τού χωρικού προγραμματισμού (Είκ. 10β)· τό ί'διο ισχύει γιά κάθε
τύπο προγραμματισμού. Χρησιμότητα σημαίνει δυνατότητα τροφοδότησης τού
άξονα, καί ή τελευταία άπαιτεΐ τό σημείο άρθρωσης ένός άλλου προγραμματι-
σμού, μέ τόν χωρικό νά είναι ένα σημείο δυνατότητας μετασχηματισμού τών
έννοιών τού πρώτου σέ έπιχειρησιακές έννοιες τού δεύτερου. Έάν ήθελα νά είμαι
τοϋ συρμού, θά έλεγα ότι ή άρθρωση αυτή είναι τό σημείο «μετάφρασης» άπό
μία «γλώσσα» σέ μία άλλη «γλώσσα» καί θά προωθούσα μία άποψη τού πολε-
οδόμου ώς «μεταφραστή», άλλά αύτό δέν θά ήταν παρά ένα άπλό παιχνίδι με-

- QQ

ταφορων .

37. Ρ. Davidoff, Advocacy and Pluralism in Planning, Faludi (έπιμ.), A Reader in Planning
Theory, σ. 293-294.

38. Βλ. π.χ. Taylor, Urban Planning Theory, σ. 63. Ανάλογη άποψη διατυπώνει ο Ratcliffe
(Town and Country Planning, σ. 8-9, 10-11), δ οποίος θεωρεί οτι δ διαδικαστικός χωρικός προ-
γραμματισμός ενσωματώνει τόσο τόν κοινωνικό δσο καί τόν οικονομικό προγραμματισμό.

39. Τόν ίδιο όρο χρησιμοποιεί καί δ Scott Campbell [Green Cities, Growing Cities, Just
Cities? Urban Planning and the Contradictions of Sustainable Development, Campbell καί
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γ) "Εχοντας ξεκαθαρίσει τον χαρακτήρα τοϋ χωρικού προγραμματισμού γε-
νικά, δέν είναι χωρίς ένδιαφέρον νά διακρίνουμε τώρα μεταξύ πολεοδομικού καί
χωροταξικού προγραμματισμού, θέμα γιά το όποιο υπάρχει έπίσης μία άσάφεια
στή βιβλιογραφία. Γιά τόν McLoughlin υπάρχει μία διαφοροποίηση μεταξύ τους,
άλλά δέν τήν έντοπίζει καί, αντίθετα, τονίζει τή συνέχειά τους40. Ό John
Ratcliffe, πάλι, άσκεΐ κριτική στις άπόψεις πού διαφοροποιούν μεταξύ τους τόν
οικονομικό, τόν κοινωνικό καί τόν χωρικό προγραμματισμό καί πού θεωρούν ότι
ένεργοποιούνται κατά περίπτωση άνάλογα μέ τις γεωγραφικές κλίμακες έθνίκού,
περιφερειακού καί τοπικού έπιπέδου. 'Αναφέρει ότι, σύμφωνα μέ αύτές, τό έθνικό
καί τό περιφερειακό έπίπεδο είναι άντικείμενα τοϋ οικονομικού προγραμματισμού
καί άγνοοΰνται σέ αυτά οί χωρικές καί κοινωνικές έπιπτώσεις, ένώ άλλοτε τό πε-
ριφερειακό καί τό τοπικό έπίπεδο συνδέονται στενότερα μέ τόν χωρικό προγραμ-
ματισμό. Ό 'ίδιος πιστεύει ότι κυρίαρχη στήν περιφερειακή κλίμακα είναι ή οικο-
νομική όψη έναντι τής χωρικής41.

Πράγματι, δέν μετασχηματίζεται τό είδος τού κατάλληλου προγραμματι-
σμού μέ τήν κλίμακα, ούτε όμως καί άκυρώνεται ή άνεξαρτησία τών διάφορων
ειδών σέ κάθε χωρική κλίμακα μπορεί νά ενεργοποιηθούν όλα τά είδη προγραμ-
ματισμού. Αύτό τό οποίο πράγματι συμβαίνει μέ τήν άλλαγή τής κλίμακας είναι
ή μεταβολή τής σχετικής συμμετοχής τών προγραμματικών δεδομένων τών
διάφορων περιοχών πού τροφοδοτούν τόν προγραμματισμό-άξονα, καθώς καί τής
φύσης τους. "Ετσι, στήν περίπτωση τού χωρικού προγραμματισμού, τά οικο-
νομικά προγραμματικά δεδομένα —μέ τήν άναπτυξιακή έννοια, όχι τήν τεχνικο-
οικονομική, πού έχει σταθερή σημασία γιά όλες τις κλίμακές του— πού τροφοδο-
τούν τόν χωρικό άξονα είναι στήν έθνική καί τήν περιφερειακή κλίμακα πολύ πιο
έπεξεργασμένα, όπως έξάλλου καί τά δημογραφικά καί τά οικολογικά προγραμ-
ματικά δεδομένα, ένώ στή μικροπεριφερειακή καί τοπική κλίμακα τό βάρος δίδε-
ται στά ίδια τά χρηστικά δεδομένα αυτού τοϋ άξονα. Τά αρχιτεκτονικά δεδομέ-
να, όπως ή αισθητική τοϋ περιβάλλοντος, πού άπαντάται άκόμη καί στόν συ-

Fainstein (έπιμ.), Readings in Planning Theory, σ. 436, 449], ό οποίος αντιλαμβάνεται τον πο-
λεοδόμο ώς μεταφραστή που γεφυρώνει τις αποστάσεις μεταξύ τών γλωσσών τής οικονομικής,
τής οικολογικής καί τής κοινωνικής σκέψης.

40. McLoughlin, Urban and Regional Planning, σ. 23.

41. Ratcliffe, Town and Country Planning, σ. 8, 65.
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στημικό προγραμματισμό42, έχουν οριακή θέση και μόνον στις δύο τελευταίες
κλίμακες, σέ αντίθεση μέ τόν άστικό σχεδιασμό43, πού είναι, καθώς έπιχειρημα-
τολόγησα, ένας άρχιτεκτονικός άξονας.

δ) Είναι τρέχουσα στή βιβλιογραφία ή άποψη ότι ή πολεοδομία δανείζεται τις
θεωρίες της άπό διάφορα έξωγενή πεδία, όπως ή γεωγραφία, ή οικονομική θεωρία,
ή πολιτική έπιστήμη, ή κοινωνιολογία, οί πολιτισμικές σπουδές καί ή οικολογία44,
έάν περιορισθούμε στή σφαίρα τών έπιστημών, χωρίς νά έπεκταθούμε σέ άλλα πε-
δία, όπως ή φιλοσοφία. Ό Allmendinger επιχειρεί μία τυπολογία τών θεωριών πού
συνδέονται μέ τόν χωρικό προγραμματισμό, πρός άντικατάσταση τής κατ' αύτόν
άπορριπτέας διάκρισης τού Faludi μεταξύ θεωριών του καί θεωριών στόν προγραμ-
ματισμό. Προτείνει μία «μεταθετικιστική», όπως τήν άποκαλεΐ, τυπολογία τών
θεωριών προγραμματισμού, πού περιλαμβάνει τις εξής πέντε κατηγορίες: i) «έξω-
γενεΐς» (exogenous) θεωρίες, οί όποιες δέν στρέφονται πρός τόν 'ίδιο τόν προγραμ-
ματισμό άλλά είναι πιό ειδικές «κοινωνικές» θεωρίες ένδιάμεσου έπιπέδου [πρβλ.
(iii)], πού σχετίζονται μέ τά θέματα πού περιλαμβάνει, ii) θεωρίες «πλαισίου»
(framing), οί όποιες, συνθέτοντας διάφορα είδη θεωριών σέ μία ενότητα, άφορούν
στήν κατανόηση τού ίδιου του προγραμματισμού καί συγγενεύουν άρκετά μέ τή φι-
λοσοφική έννοια τού «παραδείγματος» (paradigm) τού Thomas S. Kuhn, iii) «κοι-
νωνικές» (social) θεωρίες, δηλαδή γενικές κοινωνιολογικές θεωρίες, iv) «κοινωνικές
έπιστημονικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις» (social scientific philosophical understand-
ings), οί όποιες άναφέρονται στά φιλοσοφικά ρεύματα πού εδραιώνουν τις κοινω-
νικές θεωρίες, καί ν) «ιθαγενείς» (indigenous) —προφανώς έννοεί «ένδογενεις»
(endogenous)— θεωρίες προγραμματισμού, οί οποίες άναφέρονται στόν ίδιο τόν προ-
γραμματισμό καί άντλούν άπό όλες τις προηγούμενες μορφές θεωρίας, επηρεάζο-
νται όμως έπίσης άπό τό θεσμικό πλαίσιο καί σχετικούς παράγοντες45.

42. McLoughlin, Urban and Regional Planning, σ. 107, 117-118.

43. Βλ. καί Α.-Φ. Λαγοποτλος, Εγχειρίδιο πολεοδομίας, Μέρος Β '. Πολεοδομική επέμ-
βαση, τ. II. Σχεδιασμός: Χωρολειτουργικός και κελυφών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσα-
λονίκη 1981, σ. 49-50.

44. Βλ. καί McConnell, Theories for Planning, σ. 10' I. Bracken, Urban Planning Methods:
Research and Policy Analysis, Methuen, Λονδίνο καί Νέα 'Υόρκη 1981, σ. 17" Taylor, Urban
Planning Theory, σ. 65.

45. Allmendinger, Planning Theory, σ. 41-46, καί The Post-Positivist Landscape of
Planning Theory, σ. 11 -12.
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Δηλαδή, ό Allmendinger προτείνει έμμεσα δύο γενικές ομάδες θεωριών, μία
κοινωνιολογική μέχρι καί φιλοσοφική ομάδα —(i), (iii) καί (iv)- καί μία ύβριδική
προγραμματική ομάδα — (ii) καί (ν). Συμπεραίνουμε δτι ή πρώτη δμάδα τροφο-
δοτεί έξωτερικά ώς πλαίσιο της τή δεύτερη, πού τήν άφομοιώνει μέσα σέ μία θε-
ωρία προγραμματισμού. Ό συγγραφέας διαστρωματώνει τήν πρώτη δμάδα σέ
τρία έπίπεδα, σέ ειδικές κοινωνιολογικές θεωρίες ένδιάμεσου έπιπέδου, γενικές
κοινωνιολογικές θεωρίες καί φιλοσοφικές έδράσεις τών κοινωνιολογικών θεωριών.
Ή ύβριδική δμάδα περιλαμβάνει τδ έπιστημολογικδ έπίπεδο κατανόησης τού
προγραμματισμού καί τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις στόν προγραμματισμό.
"Αν καί αύτή ή δεύτερη διάκριση μοιάζει κάπως ασαφής καί τεχνητή, ή τυπο-
λογία αύτή είναι ένδιαφέρουσα καί ίσως ήταν πιο διαφανής έάν δίνονταν μέ σα-
φέστερο καί άναλυτικότερο τρόπο διευκρινίσεις ώς οί προηγούμενες. Επίσης, ό
συγγραφέας δυσκολεύει τήν κατανόηση τής τυπολογίας του μέ ορισμένα ολισθή-
ματα, όπως ή ένταξη φιλοσοφικών καί. έπιστημολογικών ρευμάτων, τού τύπου
τής φαινομενολογίας καί τού μαρξισμού, στις κοινωνιολογικές θεωρίες, ή δπως ή
διχοτόμηση μεταξύ νεοτερικής καί μετανεοτερικής όπτικής, τήν όποία θεωρεί ώς
τό πιο άφηρημένο έπίπεδο τών θεωριών πλαισίου. Ή διχοτόμηση αύτή είναι ιδεο-
λογική καί πλαστή, διότι άφενός ούδέποτε ύπήρξε μία ενιαία νεοτερική όπτική
(δπως φαίνεται καί άπό τις δικές του άναφορές σέ τόσο διαφορετικά νεοτερικά
ρεύματα σκέψης, όπως ή φαινομενολογία και ό μαρξισμός) καί άφετέρου ή με-
τανεοτερική όπτική δέν είναι ιστορικά παρά μόνον ένα άκόμη τέτοιο ρεύμα, πού
παρατίθεται δίπλα στά άλλα.

Άξιοπαρατήρητη είναι ή έλλειψη τής οικολογίας σέ αυτήν τήν τυπολογία,
άλλά μέ ένδιαφέρει νά σταθώ σέ μία άλλη έλλειψη, κεφαλαιώδους, κατά τή γνώ-
μη μου, σημασίας, ή όποία άσφαλώς δέν χρεώνεται άποκλειστικά στόν Allmend-
inger, εφόσον χαρακτηρίζει τό σύνολο τής πολεοδομικής βιβλιογραφίας. Δεχό-
μαστε άδιαμαρτύρητα ότι ή κινούσα θεωρία πίσω π.χ. άπό τόν οικονομικό προ-
γραμματισμό είναι ή οικονομική θεωρία καί τό ί'διο ισχύει γιά κάθε άλλον τύπο
προγραμματισμού. Βέβαια καμία έφαρμογή δέν είναι άμιγής έφαρμογή τής άντί-
στοιχης θεωρίας της, έπειδή ή άναλυτική θεωρία, ή έπιστήμη, είναι μία άφαίρε-
ση σέ σχέση μέ τά έμπειρικά άντικείμενα, ένώ ή έφαρμογή γίνεται μέσα στή
σφαίρα τών τελευταίων καί πρέπει νά είναι ώς έκ τούτου πολύ πιό ολιστική άπό
τή θεωρία. 'Αναπόφευκτα τότε συντρέχουν κατά τήν έφαρμογή καί άλλες άνα-
λυτικές καθώς καί τεχνικές περιοχές. Αύτό τό φαινόμενο ήταν άνάγλυφο κατά
τή συζήτηση τών τύπων προγραμματισμού. Δεχόμαστε έξίσου άδιαμαρτύρητα
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ότι δ χωρικός προγραμματισμός είναι ό προγραμματισμός τών χρήσεων γης.
"Ομως ή πολεοδομική βιβλιογραφία παραπέμπει συνεχώς σέ δάνειες έξωγενείς
αναλυτικές θεωρίες, χωρίς νά προβληματίζεται γιά τή συγκρότηση μίας αναλυ-
τικής έπιστημονικής θεωρίας καθαρά τών χρήσεων γης, μίας
χρηστικής χωρικής θεωρίας, μίας «πολεολογίας» καί γενικότερα «χωρο-
λογίας», όπως θά μπορούσε νά άποκληθεί46, ή όποια φυσικά καλύπτει έπίσης
τή σημειωτική διάσταση καί τή χωρική ιστορία.

Στοιχεία μίας τέτοιας θεωρίας βρίσκουμε, εάν υποχωρήσουμε πολύ μέσα
στόν χρόνο μέχρι τήν περίοδο άπό τό 1930 περίπου έως καί τή δεκαετία τού '60,
στήν άνθρωπογεωγραφία47 καί θά θεωρούσα ώς μία έργασία άναφοράς ένα
έκτενές άρθρο τού Allen Κ. Philbrick, ό όποιος έπιχειρεϊ τήν κατασκευή μίας
θεωρίας τών χρήσεων γης48. "Ας μήν λησμονούμε, έπίσης, ότι ή συχνή χρησι-
μοποίηση στή διεθνή πολεοδομική πρακτική δεικτών προδιαγραφής (standards)49
δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή εμπειρική έκφραση μίας υπονοούμενης πολεολογίας.
Ό McLoughlin άνοιξε μέ έπιδέξιο τρόπο αύτήν τή συζήτηση μέσα άπό τή συ-
στημική οπτική του γιά τόν χώρο, ή όποια θεμελιώνεται, όπως ό 'ίδιος δηλώνει,
στή θεωρία χωροθέτησης, άλλά ό έξυπακουόμενος προσανατολισμός του πρός
τήν εφαρμογή δέν τού έπέτρεψε νά διευκρινίσει μέ έπιστημονική άκρίβεια τό ανα-
λυτικό έπίπεδο μίας επιστήμης τών χρήσεων γης.

Ό προβληματισμός τού McLoughlin γιά μία χωρική θεωρία φαίνεται καί
άπο τή συμφωνία του γιά μία κατάλληλη ταξινόμηση τών χρήσεων («δραστη-
ριοτήτων», όπως τις άποκαλεΐ, όρο μέ τόν όποιο έννοεί άστοχα καί τις σχέσεις
μεταξύ χρήσεων), πού νά άσχολείται "with activities only - a 'pure line' classifi-
cation' ■ άναζητά μάλιστα έναν όδηγό σέ υπάρχουσες βρετανικές ταξινομήσεις,

46. Βλ. Α.-Φ. Λαγοποτλος, Δομική πολεοδομία: Ό οικισμός ώς σύστημα, Τ.Ε.Ε., 'Αθή-
να 1973, και Άνάλυση αστικών πρακτικών και χρήσεων, Π. γετιμησ, γ. καΐ'καλασ καί ν.
μαραβεγιασ (έπιμ.), 'Αστική καί περιφερειακή ανάπτυξη: θεωρία, άνάλυση καί πολιτική, Θε-
μέλιο, 'Αθήνα 1994, σ. 123-166.

47. Βλ. π.χ. Α. Κ. Philbrick, Principles of Areal Functional Organization in Regional
Human Geography, Economic Geography 33(4), 1957, σ. 302-303.

48. Philbrick, Principles of Areal Functional Organization, σ. 299-336.

49. Βλ. π.χ. τους έννέα αδημοσίευτους τόμους τοϋ 'Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής, υπό
τή διεύθυνση τού κωνσταντινου δοξιαδη, "The Human Community" ('Αθήνα 1962-1967).
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όπως ή Standard Industrial Classification50. Αύτή ή σκέψη είναι χαρακτηριστική
τής αναζήτησης έκ μέρους του ένδς συστηματικού καί ιεραρχημένου ταξινομικού
μητρώου, άλλά δείχνει, έπίσης, μία σύγχυση μεταξύ τής οικονομικής ή άλλων
ταξινομήσεων καί τής αναζητούμενης χρηστικής ταξινόμησης. Ό McLoughlin,
μή διαθέτοντας μία τέτοια συστηματική χρηστική ταξινόμηση, άνατρέχει τόσο
σέ τρέχουσες άποσπασματικές άναφορές άντλημένες άπό τήν έπαγγελματική
πρακτική, όσο καί στή χρήση του «κτλ.», πού είναι ή άκύρωση δποιασδήποτε
ταξινόμησης. Είναι προφανές ότι, χωρίς τή σχετική συστηματική γνώση, πού
δέν είναι παρά μία άπό τις πάμπολλες συνιστώσες μίας χωρικής θεωρίας, ή πο-
λεοδομική πρακτική άντιμετωπίζει τό ίδιο τό άντικείμενό της μέ άσάφεια καί
άναγκάζεται νά προβεί σέ εμπειρικούς καί ad hoc χειρισμούς. Είναι τουλάχιστον
παράδοξο ότι, κατά τόν μισό περίπου αιώνα πού άκολούθησε μετά τή συστημική
θεωρία, τό έρώτημα αύτό, καθώς καί όλο τό θέμα τής άναλυτικής χωρικής χρη-
στικής θεωρίας, παρέμεινε άναπάντητο.

ε) Ή χρηστική χωρική θεωρία δέν είναι ή μόνη άναλυτική θεωρία πολεοδο-
μίας. Ή ανάλυση τού διοικητικού συστήματος τού χωρικού προγραμματισμού
άπό τούς Newman καί Thornley δέν είναι κάποια κανονιστική πολεοδομική θε-
ωρία, άλλά έπιστημονική περιγραφή ένός πολεοδομικού φαινομένου. Τό ίδιο ισχύ-
ει καί γιά τό άναλυτικό σκέλος τού μεταπρογραμματισμού τοϋ Faludi, τό οποίο
έχει ώς άντικείμενό τό «περιβάλλον τού προγραμματισμού» (planning environ-
ment), δηλαδή τό διοικητικό πλαίσιο του, καί καταγράφει, κατά τόν συγγραφέα,
ένα ορισμένο «ύφος τού προγραμματισμού» (planning style). Ό Faludi έχει πλή-
ρη έπίγνωση τής διαφοράς μεταξύ τής μελέτης τού συστήματος προγραμματι-
σμού δπως πράγματι λειτουργεί, πού είναι άντικείμενό μίας «θετικής» (positive)

θεωρίας, δπως άποκαλεΐ τήν άναλυτική θεωρία, καί τής κανονιστικής θεωρίας
51

του συστήματος .

Άναλυτικό είναι καί τό έπίπεδο στό οποίο κινούνται γενικά ή μαρξιστική ή
συγκρίσιμες προσεγγίσεις. Γιά τήν πρώτη, όχι μόνον δέν άπομονώνεται ή πολε-
οδομική δμάδα, ούτε καί σχετίζεται ή διαδικασία της μέ μία μόνον παράγωγη συ-
νιστώσα τής κοινωνικής δομής, όπως είναι ή πολιτική, άλλά βάση τής άνάλυσης

50. McLoughlin, Urban and Regional Planning, σ. 58-70, 129-133.

51. Faludi, Planning Theory, σ. 187-201.
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είναι ή θεμελιώδης κοινωνικο-οικονομική δομή, αναφορά τήν δποία συναντήσαμε
καί στους Newman καί Thornley. "Ηδη άπό τή δεκαετία τοϋ '70, αυτή ή προ-
σέγγιση, μέ τό σκεπτικό ότι ή πολεοδομία είναι μέρος τοϋ κρατικοϋ μηχανισμού
καί ότι καί τά δύο έξυπηρετούν τή λειτουργία τής άγοράς καί τήν άρχουσα τά-
ξη, δηλαδή τό κεφαλαιοκρατικό σύστημα, έδωσε μία πολιτική φυσιογνωμία τού
πολεοδόμου ώς οργάνου τους52. Πρόκειται, λοιπόν, γιά θεωρητική σύγχυση, όταν
π.χ. ή μαρξιστική προσέγγιση ταξινομείται μαζί π.χ. μέ τόν συστημικό προ-
γραμματισμό53, έπειδή άνήκουν σέ άσύμβατα έπιστημολογικά έπίπεδα.

Ό Πίνακας 2 παρουσιάζει τήν ταξινόμηση τού συνόλου τών χρηστικών θε-
ωριών, τών θεωριών δηλαδή οί οποίες, μέ έπίκεντρο τήν κανονιστική θεωρία προ-
γραμματισμού, έστιασμένη στή μεθοδολογία του, συνθέτουν τό σύνολο τής
σφαίρας τού χρηστικού προβληματισμού. Μέ άναφορά στήν τυπολογία τού
Allmendinger, αύτή ή ταξινόμηση προβάλλει άλλη διάρθρωση τής ύβριδικής κα-
τηγορίας του γιά τόν προγραμματισμό, μία διάρθρωση τήν όποια θεωρώ ώς θε-
μελιακή. Στό έσωτερικό αυτής τής διάρθρωσης, όπως καί στό εξωτερικό της,
είναι δυνατόν νά άναζητηθούν διαστρωματώσεις έπιπέδων παρόμοιες μέ αύτές τις
όποιες προτείνει δ Allmendinger.

χρηστική χωρική θεωρία
(χωρολογία)

χρηστικές χωρική έπίστήμη άναλυτική θεωρία
θεωρίες προγραμματισμού

πρακτική χωρικού (κανονιστική) θεωρία
προγραμματισμού προγραμματισμού

Πίν. 2. Ταξινόμηση τών χρηστικών θεωριών.

52. Βλ. καί Taylor, Urban Planning Theory, σ. 101-106, 126' Allmendinger, Planning
Theory, σ. 79-80, 82, 85-86, 90-92, 97-100.

53. Βλ. π.χ. Allmendinger, Planning Theory, σ. 45. 'Ανάλογη σύγχυση χαρακτηρίζει τις
απόψεις τών Ο. Yiftachel καί Μ. Huxley, Debating Dominance and Relevance: Notes on the
'Communicative Turn' in Planning Theory, International Journal of Urban and Regional Research

24(4), 2000, σ. 909-911.
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Συναντάμε στή βιβλιογραφία θετικές αναφορές στή σύλληψη τής διαδικασίας
τού προγραμματισμού μέ τή μορφή «αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης-
έρμηνευτική προσέγγιση γιά έντοπισμο τού κοινωνικού πνεύματος τής πόλης
(άνάλυση)-πολεοδομικό σχήμα (σχέδιο)», όπως διατυπώθηκε άπό τόν Patrick
Geddes (1915), καί ό McLoughlin δέν άποτελεΐ έξαίρεση54. Κατά βάθος όμως
αύτή ή άποψη ταυτίζεται στή γενική λογική της μέ τήν άρχιτεκτονική διαδικα-
σία. Έάν ξαναδούμε τήν Εικόνα 8, άντιλαμβανόμαστε ότι ό McLoughlin πραγ-
ματοποιεί μία σαφή «μετατόπιση παραδείγματος», θέμα στό όποιο συμφωνώ μέ
τόν Taylor55, μέ καίρια σημεία τήν άναζήτηση μίας χωρικής θεωρίας, καθώς καί
τό βασικό ζήτημα τής πολιτικής τού προγραμματισμού, τήν άπομάκρυνση άπό
τό μοναδικό καί παγιωμένο σχέδιο καί τήν προώθηση τής διατύπωσης έναλλα-
κτικών σχεδίων, τήν άπαίτηση καί χρήση συστηματικών μεθόδων γιά τήν ανά-
λυση τού χώρου καί τήν άξιολόγηση τών σχεδίων, τόν έλεγχο τής έφαρμογής καί
τό κυκλικό τής διαδικασίας προγραμματισμού.

Άκόμη καί αν θεωρηθεί ότι ό θετικισμός είναι ώς σύνολο καί σέ γενικό έπί-
πεδο παρωχημένος, θά ήταν άπλοϊκή ή σκέψη ότι κάθε έπιμέρους προσφορά του
είναι έξ ορισμού άπορριπτέα. Στήν περίπτωση τού συστημικοΰ προγραμματι-
σμού, οί συνιστώσες του, πού άναφέρθηκαν, δέν φαίνεται νά είναι άντικείμενό γε-
νικής άμφισβήτησης, καί προσωπικά δυσκολεύομαι νά συλλάβω οποιουδήποτε
εί'δους προγραμματική διαδικασία πού νά μπορεί νά ολοκληρωθεί άνεξάρτητα
άπό αύτές τις συνιστώσες, όποιο καί αν είναι τό θεσμικό πλαίσιο τού προγραμ-
ματισμού. Όρθά βέβαια ό Taylor επισημαίνει, συγκλίνοντας μερικώς μέ τό μο-
ντέλο «δράσης» (action-centered) τού John Friedmann, πού θέλει νά άντιτεθεΐ
στόν προσανατολισμό πρός τή διαδικασία λήψης άποφάσεων, ότι δέν πρόκειται
γιά διακριτές συνιστώσες μίας γραμμικής διαδικασίας καί ότι ό χειρισμός τής κα-
θεμίας πρέπει συγχρόνως νά μήν άγνοεΐ τις υπόλοιπες, άλλά έξίσου ορθά τονίζει,
θέμα στό όποιο διαφωνεί μέ τόν Friedmann, ότι είναι ζωτικής σημασίας ή δια-

54. McLoughlin, Urban and Regional Planning, σ. 125, καί Taylor, Urban Planning Theory,
a. 66. Σχετικά με τήν πρωτότυπη διατύπωση, βλ. P. Geddes, Cities in Evolution: An Introduction
to the Town Planning Movement and to the Study of Civics, Routledge-Thoemmes, Λονδίνο καί Νέα
Υόρκη 1915, σ. vi, 295, 313, 339-375, 397, 400.

55. Taylor, Urban Planning Theory, σ. 159.
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τήρηση τών εννοιολογικών διαφορών μεταξύ τών συνιστωσών τής ορθολογικής
δράσης56.

Πιστεύω συμπερασματικά οτι ή δρθολογική-καθολική προσέγγιση, καί ειδι-
κότερα ή καθολική, άποτελεΐ ένα σταθερό, τό σταθερότερο, πλαίσιο άναφοράς
—δχι μέ τήν κατά γράμμα διατύπωσή του, άλλά ώς λογική διάρθρωση μεθοδο-
λογικών συνιστωσών— γιά τήν κατανόηση τόσο τής τεχνικής λογικής τού
χωρικού προγραμματισμού καί τής φύσης τών συνιστωσών του, όσο καί τής λο-
γικής τών διαφορετικών καί άνταγωνιστικών προσεγγίσεων στόν προγραμματι-
σμό, διότι έπιτρέπει τήν άποτίμηση τών συγκλίσεων καί άποκλίσεών τους άπό
αύτό" άντίθετα, καμία άπό τις άλλες προσεγγίσεις δέν μπορεί νά άναλάβει αυτήν
τή λειτουργία, λόγω μερικότερης σύλληψης τής πολεοδομικής μεθοδολογίας.
Στήν επόμενη ενότητα θά σκιαγραφήσω μέ κριτικό τρόπο τή σφαίρα αύτών τών
άλλων προσεγγίσεων καί θά τις άντιπαραβάλω μέ τή συστημική προσέγγιση,
προκειμένου νά τεκμηριώσω αύτήν τή θέση μου.

Οί θεωρίες χωρικού προγραμματισμού

Ή ύποταγή τού συνόλου τών συνιστωσών τού προγραμματισμού σέ μία μό-
νον άπό αύτές, πού γενικεύεται υπερβολικά, όπως στό πρότυπο δράσης, τό όποιο
καλύπτει όλη τή διαδικασία υπό τή λογική τής δράσης, μέ τήν άποκλειστική

ν ~ ' ~ 57 ι ν r η Λ / \ t >

έννοια της εφαρμογής , αφενός πτωχαινει αυθαίρετα στη συγκεκριμένη περί-
πτωση τήν έννοια τής δράσης καί άφετέρου καταλήγει γενικά σέ μία έμπειρική
άρνηση τής συστηματικής άνάλυσης τοϋ συνόλου τής διαδικασίας τού προγραμ-
ματισμού. 'Ασφαλώς είναι σημαντικό νά λαμβάνονται υπόψη οί κατευθύνσεις καί
οί περιορισμοί πού θέτει ή έφαρμογή στό σύνολο τής προγραμματικής διαδικα-
σίας, άλλά άκριβώς τό ίδιο ισχύει γιά κάθε μεθοδολογική συνιστώσα τής τελευ-

56. Taylor, Urban Planning Theory, σ. 113-115, 117-118. Κατ' ανάλογο τρόπο, ό
Allmendinger (Planning Theory, σ. 60) επισημαίνει οτι ό συστημικός προγραμματισμός δέν πρέ-
πει νά απορριφθεί ώς έργαλεϊο στό έσωτερικό τοϋ προγραμματισμού, δταν απορρίπτεται ό ί'διος
στήν καθαρή μορφή του.

57. Άπό νωρίς, δ Friedmann επέμενε στή στενή σχέση μεταξύ διατύπωσης καί έφαρμογής
του σχεδίου [βλ. π.χ. J. Friedmann, A Conceptual Model for the Analysis of Planning Behavior,
Faludi (έπιμ.), A Reader in Planning Theory, σ. 359, 368].
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ταίας σέ σχέση μέ όλες τις υπόλοιπες. 'Εάν μέ τό μοντέλο δράσης διασώζεται ή
λοιπή διαδικασία τοϋ προγραμματισμού, έστω καί ώς έξαρτώμενη άπό τήν έφαρ-
μογή, άλλος προσανατολισμός πρός τή δράση έχει περιθωριοποιήσει αυτήν τή
διαδικασία άκόμη περισσότερο. Ό ισχυρισμός είναι ότι ή πρακτική δράση απαι-
τεί άπομάκρυνση άπό τήν πολιτική τοϋ προγραμματισμού καί τά σχέδια καί άπο-
κλειστική στροφή πρός τή δράση, μέ άποτέλεσμα νά μήν υπάρχει μία πορεία άπό
τήν πολιτική του προγραμματισμού πρός τήν έφαρμογή καί ή τελευταία νά μήν
μπορεί νά θεωρηθεί ώς «πραγματοποίηση πολιτικής», άποψη που είναι κοινή μέ
τό μοντέλο δράσης. Γιά άλλη μία φορά θά συμφωνήσω μέ τήν κριτική τοϋ
Taylor ότι, άκόμη καί αν ή πολιτική προέρχεται άπό τήν έφαρμογή, δέν παύει ή
τελευταία νά είναι πραγματοποίηση τής πολιτικής αυτής58.

Πιστεύω ότι τέτοιου είδους άπόψεις, πού άντλησαν άπό τις πολιτικές επι-
στήμες59, έχουν τό ένδιαφέρον ότι προσπαθούν νά γεφυρώσουν τό κενό μεταξύ
πολεοδομικής θεωρίας καί πρακτικής, άλλά δημιουργούν άλλο κενό στό έσωτε-
ρικό τής θεωρίας πολεοδομίας. Παρόμοια είναι καί ή περίπτωση τής «στα-
διακής» (incremental) προσέγγισης, πού διατυπώθηκε πριν άπό τή δεκαετία τού
'60 στις ΗΠΑ άπό τόν Charles Ε. Lindblom. Ό Lindblom άντιπαραθέτει συ-
στηματικά τή μέθοδο τήν όποία προτείνει, τή μέθοδο τών «Διαδοχικών Περιορι-
σμένων Συγκρίσεων» (Successive Limited Comparisons), τή «μερική μέθοδο»
(branch method) δπως τήν άποκαλεΐ, μέ τήν όρθολογική-καθολική μέθοδο, τή
«βασική μέθοδο» (root method), καί ισχυρίζεται ότι ή χρήση τής τελευταίας είναι
άδύνατη στήν περίπτωση πολύπλοκων προβλημάτων. Ή μέθοδος του δέν απο-
βλέπει στόν προγραμματισμό τών χρήσεων γής καί προσανατολίζεται πρός τό
θέμα τής διατύπωσης πολιτικής (Είκ. 11). Τά κύρια έπιχειρήματα τοϋ συγγρα-
φέα είναι, όπως πρωτοδιατυπώθηκαν, τά έξης:

α) Ή διαδικασία διατύπωσης πολιτικής πρέπει νά έπαναλαμβάνεται συ-
νεχώς, οπότε γίνεται μία διαδικασία διαδοχικών προσεγγίσεων σέ έπιθυμητές
άξιες (στοχεύσεις), μέ άποτέλεσμα τή βελτίωση τών προβλέψεων κατά τή διάρ-
κεια τών διάφορων άναθεωρήσεων, τό ίδιο τό έπιθυμητό μεταβάλλεται.

β) Ό άριθμός τών υπό έξέταση έναλλακτικών πολιτικών πρέπει νά είναι πε-

58. Taylor, Urban Planning Theory, σ. 119-122.

59. Allmendinger, Planning Theory, σ. 49.



88

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ριορισμένος, αποκλείοντας αυθαίρετα πιθανές σημαντικές πολιτικές· οί επιλεγμέ-
νες πολιτικές πρέπει νά διαφέρουν οριακά μεταξύ τους καί τό ίδιο ισχύει καί γιά
τή σχέση τους μέ τις τρέχουσες πολιτικές.

γ) Πρέπει νά γίνεται έμπειρική καί δχι συστηματική σύγκριση μεταξύ έναλ-
λακτικών πολιτικών καί τών έπιπτώσεών τους· μάλιστα οί συγκρίσεις είναι συ-
νεχείς, λόγω τού κυκλικού τής διαδικασίας. Καλή πολιτική είναι αύτή πού τυγ-
χάνει τής άποδοχής τών ειδικών, έστω καί άν διαφωνούν γιά τις άξιες τις οποίες
έκπροσωπεϊ, ή δέν μπορούν νά αιτιολογήσουν τί τό καλό έπιτυγχάνει.

δ) Δέν είναι δυνατόν νά τίθενται άξιες πριν άπό τή διατύπωση πολιτικής, διό-
τι δέν μπορούν νά έντοπισθούν άνεξάρτητα άπό αύτήν, ούτε καί είναι δυνατόν νά
ιεραρχηθούν οί άξιες.

ε) Οί συγγενικές πολιτικές προσφέρουν συγγενικούς συνδυασμούς άξιών.
Πρέπει νά έπιλεγεί γιά κάθε πολιτική μία κύρια άξία, μέ ένα περιορισμένο σύνο-
λο συνοδευτικών άξιών, χωρίς τή χρήση ιεραρχίας ούτε έστω καί σημαντικές
άξιες. Ή διατύπωση συγγενικών πολιτικών έπιτρέπει τήν άξιολόγηση συγγε-
νικών έναλλακτικών άξιών. Επειδή άναμένεται νά έπιτύχουν μερικώς μόνον οί
στοχεύσεις πού τέθηκαν, έπιβάλλεται ή άέναη έπανάληψη τού συνόλου τής άκο-
λουθίας πού προτείνεται.

στ) Ή μέθοδος αύτή διατύπωσης πολιτικής μορφοποιεί τήν κατά στάδια καί
χωρίς άλματα τρέχουσα πρακτική. Ή γνώση πού προέρχεται άπό τις χρονικά
έπάλληλες συγκρίσεις περιθωριοποιεί ή άκόμη καί άπαλείφει τήν άνάγκη τής θε-
ωρίας, ή όποια είναι χρήσιμη μόνον γιά γνώση γενικότερου έπιπέδου1'0.

Άπό επιστημολογική άποψη, μία τέτοια άπώθηση τής θεωρίας άνάγεται σέ
μία έμπειριοκρατική έπιστημολογία τής έμπειρίας ώς μοναδικής βάσης τής γνώ-
σης, ή όποία άπλώς δέν συνειδητοποιείται ώς έπιστημολογική θέση, έπειδή θεω-
ρείται ώς φυσικό δεδομένο. Αύτή ή έπιστημολογία δδηγεί στήν έμπειρική μεθο-
δολογία διαδοχικών έπαναλήψεων δοκιμής καί σφάλματος, ή όποία δέν άντιλαμ-
βάνεται ότι δέν υπάρχει έμπειρική άποψη άμοιρη ένός εύρύτερου σκεπτικού καί,

60. C.E. Lindblom, The Science of 'Muddling Through', Faludi (έπιμ.), A Reader in
Planning Theory, σ. 151-169. Βλ. έπίσης Faludi, Planning Theory, σ. 150-153' Allmendinger,
Planning Theory, σ. 141-142.
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συγχρόνως, δέν μπορεί νά δώσει έγγυήσεις γιά καμία σημαντική αλλαγή61. Άπό
πολιτική άποψη, ή προσέγγιση τοΰ Lindblom είναι συντηρητική, τόσο έπειδή
προωθεί μία ιδεολογία ένός μή καινοτόμου προγραμματισμού, όσο καί έπειδή ό
ρεαλισμός τής συνεχούς προσαρμογής στή ροή τών πραγμάτων ισοδυναμεί μέ
πλήρη υποταγή στή λειτουργία τής έλεύθερης άγοράς, άντικατοπτρίζοντας τή
φιλελεύθερη ιδεολογία τών ΗΠΑ. Άπό κοινωνική άποψη, έπειδή συνδυάζει τις
χαμηλού βεληνεκούς προτάσεις του μέ πληθώρα άτομικών κέντρων άποφάσεων,
έχει μία άτομικιστική άντίληψη τής δράσης καί τής κοινωνίας62.

Τελευταία θά θεωρήσω τή μεθοδολογική άποψη πού είναι καί τό έπίκεντρο
τού ένδιαφέροντός μου. Ό Faludi άντιπαραβάλλει συστηματικά τή σταδιακή
προσέγγιση μέ τήν όρθολογική-καθολική, άποδίδει τις διαφορές τους στήν άντί-
ληψή τους γιά τό γραφειοκρατικό σύστημα προγραμματισμού καί συμπεραίνει ότι
ή πρώτη άποδίδει πιστά τόν προγραμματισμό τής πράξης άλλά δέν πρέπει νά επι-
λεγεί, ένώ ή δεύτερη είναι ένα άξιόπιστο καί έπιδιωκτέο ιδανικό πού δέν στερείται
ρεαλισμού63. Κατά τή γνώμη μου, ή σταδιακή προσέγγιση είναι θύμα τής έμπει-
ριοκρατικής άποψης τού Lindblom ότι μία μεθοδολογία ταυτίζεται μέ τήν έμπει-
ρική παρατήρηση, παρόλο πού, άκόμη καί αν συμφωνήσει κανείς μαζί του, ό 'ίδιος
στηρίχθηκε τελικά στις έμπειρίες του στις ΗΠΑ. Λόγω αύτής τής άποψης δέν
συνειδητοποιεί ούτε τόν καθοριστικό ρόλο τής υπονοούμενης έπιστημολογίας, τήν
όποία χρησιμοποίησε, ούτε καί τό γεγονός ότι μία μεθοδολογία δέν άποτυπώνει
άπλώς τά έμπειρικά δεδομένα άλλά κινείται σέ ένα γενικότερο καί πιό άφηρημέ-
νο έπίπεδο, μέ άποτέλεσμα αύτό πού φαίνεται εμπειρικά ώς άπόλυτο νά άποδει-
κνύεται θεωρητικά ώς μερικό, σχετικό ή όλισθηρό.

Μέ αύτό τό δεδομένο, θά ήθελα νά έντοπίσω τρία κύρια θέματα πού προκύ-
πτουν άπό τή σύγκριση τής σταδιακής προσέγγισης μέ τή συστημική. Πρώτον,
τίθενται στήν πρώτη μία σειρά άπό μεθοδολογικούς χειρισμούς κατά τή διαδικα-
σία διατύπωσης πολιτικής, συγκεκριμένα οί έναλλακτικές προτάσεις πολιτικής,
ή σύγκρισή τους, οί σκοποί τής πολιτικής καί ή διάρθρωση τους, ή έφαρμογή

61. Α. Ετζιονι, Mixed-Scanning: A 'Third' Approach to Decision-Making, Faludi (έπιμ.),
A Reader in Planning Theory, σ. 220-229.

62. Βλ. επίσης Faludi, Planning Theory, σ. 153-154· Ετζιονι, Mixed-Scanning, σ. 220.

63. Faludi, Planning Theory, σ. 153, 154-168. Βλ. έπίσης Taylor, Urban Planning Theory,
σ. 127.
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της, με τις αναθεωρήσεις πού απορρέουν από αύτή, καί ή κυκλική διαδικασία
(Είκ. 11). Καμία νέα συνιστώσα δέν προστίθεται στίς μεθοδολογικές συνιστώσες
τής συστημικής προσέγγισης, αλλά αμφισβητούνται δ χαρακτήρας τους καί ή
σειρά τους. Δεύτερον, ή έστίαση είναι στήν πολιτική καθώς καί στήν έφαρμογή,
δπως στήν περίπτωση τού μοντέλου τής δράσης, καί, δπως σέ αύτό καί σέ άντί-
θεση μέ τδ συστημίκό μοντέλο, υπάρχει άνοιγμα προς τδ εύρύτερο περιβάλλον,
συγκεκριμένα προς τήν οικονομική διάστασή του. "Ολες οί υπόλοιπες συνι-
στώσες, πλήν τής έφαρμογής, άναφέρονται στό έσωτερικό τής συνιστώσας τής
πολιτικής τού συστημικού προτύπου [βλ. (β) Είκ. 11], "Ετσι, τρίτον, όσο καί άν
δέν στερούνται ένδίαφέροντος τά ζητήματα τά όποια θίγονται, χάνονται όλες οί
υπόλοιπες μεθοδολογικές συνιστώσες πού άφορούν στόν χωρικό προγραμματι-
σμό. Συμπερασματικά, τό συστημικό πρότυπο μπορεί νά χρησιμεύσει ώς σημείο
άναφοράς γιά τή συζήτηση τής σταδιακής προσέγγισης, τό άντίστροφο όμως δέν
ισχύει.

θά άναφερθώ καί σέ δύο άλλες προσεγγίσεις, πού κινούνται στήν ι'δια σφαί-
ρα τού φιλελευθερισμού, προκειμένου νά άποτιμήσουμε καί αύτών τήν προσφορά
στή θεωρία προγραμματισμού. Ή πρώτη, ή «πραγματιστική» (pragmatic) προ-
σέγγιση, κατάγεται καί πάλι άπό τις ΗΠΑ, στίς όποιες καί βασικά περιορίζεται,
καί έδράζεται στή φιλοσοφία τού πραγματισμού (pragmatism), ή όποία συνδυάζει
τήν έμπειριοκρατική έπιστημολογία καί τήν έχθρότητα πρός τή γενική θεωρία (δ
πραγματισμός, άκριβώς λόγω τής έμπειριοκρατικής βάσης του, περιορίζεται στά
άμεσα έμπειρικά δεδομένα, χωρίς άναζήτηση βαθύτερων έρμηνευτικών αιτίων)
μέ τήν άπόρριψη όποιασδήποτε άπόλυτης άλήθειας, τή φιλελεύθερη ιδεολογία καί
τήν έστίαση στή δράση μίας κοινότητας. Είναι περίπου οί Γδιοι παράγοντες μέ
αύτούς τούς οποίους συναντήσαμε καί στό μοντέλο τού Lindblom, διατυπωμέ-
νο ένα τέταρτο τού αιώνα νωρίτερα. Συγχρόνως, δέν παύουν νά ύπάρχουν δια-
φορές μεταξύ τών δύο προσεγγίσεων. Ή σημαντικότερη άφορα στό θέμα τών
άξιών, επειδή ό πραγματισμός τις προβάλλει ιδιαίτερα καί τις συνδέει μέ ένα συ-
γκεκριμένο πρόβλημα μίας εκάστοτε δεδομένης κοινότητας, μέ τούς άξιακούς
κανόνες της, θεωρώντας ότι άπαιτεΐται ήθική συνδιαλλαγή μεταξύ τών μελών
της ένόψει δράσης, καί πρεσβεύει ότι αύτό τό κανονιστικό σκέλος μπορεί νά έπι-
τελεσθεΐ μόνον στό πλουραλιστικό πλαίσιο τής φιλελεύθερης δημοκρατίας. Είναι
κεντρικό γι' αύτόν τό ζήτημα τής άνταλλαγής τών άπόψεων καί τής κοινωνικής
άλληλεγγύης στό έσωτερικό μίας κοινότητας. Μία θεωρία όμως ισοδύναμων πο-
λιτών άγνοεϊ τήν άνιση κατανομή τής ισχύος μεταξύ τους, καί σέ αύτό το θέμα,
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τό οποίο αναγνώρισε αργότερα καί ό Lindblom, υπήρξε νεότερη επιρροή τοϋ
Michel Foucault στόν πραγματισμό64.

Για τόν πραγματισμό, ή κοινωνική δράση είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη μέ
τις άξιες, καί στό έπίκεντρό του είναι αύτή καί τά άποτελέσματά της, όχι ή δια-
δικασία γιά τήν έπίτευξή τους. Σέ έκ πρώτης όψεως άντίθεση μέ τήν όρθολο-
γική-καθολική προσέγγιση, ό πραγματισμός πρεσβεύει ότι ή δράση δέν υπακού-
ει σέ στοχεύσεις πού τίθενται a priori, άλλά ότι αύτές προκύπτουν άπό τήν έντα-
ξη στόν κόσμο, τήν έμπειρία του καί τούς περιορισμούς τούς οποίους θέτει μία
δεδομένη περίσταση· υπάρχει άλληλεπίδραση μεταξύ έμπειρίας καί περίστασης65.
Θέτει, λοιπόν, στήν πραγματικότητα ό πραγματισμός μία γραμμική διαδικασία
άπό τις στοχεύσεις, μέσω τής δράσης, πρός τήν έφαρμογή.

Σύγχρονες έξελίξεις τού πραγματισμού τόν προσέγγισαν μέ τόν μεταμοντέρ-
νο προβληματισμό τής γλώσσας καί τή φιλοσοφία τής έπικοινωνίας, καί έτσι ή
πραγματιστική προσέγγιση στόν προγραμματισμό τείνει νά γίνει ένα μείγμα τής
μετανεοτερικής προσέγγισης σέ αύτόν καί τής «συνεργατικής», στις όποιες θά
άναφερθώ στή συνέχεια. Σέ αύτό τό πλαίσιο, οί άναπόφευκτες άντιθέσεις μεταξύ
άπόψεων λύνονται μέσω τού λόγου, ειδικότερα τής συνομιλίας. Σύμφωνα μέ τήν
άρχική άποψη τού Richard Rorty, ό φιλόσοφος συμμετέχει.ώς «είρωνευόμενος»
(ironist), χρησιμοποιώντας κατ' αύτόν τόν τρόπο τή γλώσσα μέ σκοπό νά
διατηρηθεί ή συνομιλία μέχρις ότου έπιτευχθεΐ κάποια συμφωνία, μετά όμως τις
κριτικές πού τού άσκήθηκαν άντικατέστησε αύτήν τήν έννοια μέ
τόν «προφήτη», ό όποιος προτείνει γιά τό μέλλον τό άδιανόητο. Αύτή είναι μία
φυσιογνωμία τήν όποία προτείνει ή πραγματιστική προσέγγιση γιά τόν πολεο-
δόμο66.

Ή πραγματιστική προσέγγιση δέν θέλει νά διατυπώσει μία συγκεκριμένη
διαδικασία προγραμματισμού, άλλά προτείνει ένα σύνολο στάσεων άπέναντί του.

F

64. P. Harrison, A Pragmatic Attitude to Planning, Allmendinger καί Tewdwr-Jones
(έπιμ.), Planning Futures, σ. 157-171' Allmendinger, Planning Theory, σ. 128-133, 138, 139,
141, 146.

65. Harrison, A Pragmatic Attitude to Planning, σ. 160-161, 163, 166-167, 169, 170.
Βλ. επίσης Allmendinger, Planning Theory, σ. 143-144.

66. Allmendinger, Planning Theory, σ. 129, 132, 133-135, 140' Harrison, A Pragmatic
Attitude to Planning, σ. 171.
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Μέ βάση ένα σύνολο δώδεκα σημείων τδ όποιο προτείνει δ Philip Harrison67,
παρατηρούμε οτι μπορούν νά ταξινομηθούν σέ τρείς ομάδες. Ή πρώτη ομάδα επι-
τάσσει μία γενική στάση άπέναντι στον προγραμματισμό, μία στάση δημιουργική
καί όχι δογματική καί έπιστημονικοφανή. Ή δεύτερη δμάδα άναφέρεται στό
άξιακό επίπεδο καί πρεσβεύει γόνιμες καί άνοικτές στοχεύσεις ύπό διαπραγμά-
τευση, οί οποίες νά υπακούουν μέ μή δογματικό τρόπο στούς άξιακούς κανόνες
μίας κοινότητας καί νά έκφράζουν τήν άλληλεγγύη της, μέ σεβασμό όμως στίς
άξιακές διαφορές. Ή τρίτη, τέλος, δμάδα έχει μεθοδολογικό χαρακτήρα καί πα-
ροτρύνει στήν ένσωμάτωση τής έμπειρίας καί τής περίστασης, στήν εύστοχη καί
πειραματική σύνθεση ιδεών καί δράσης καί στόν προσανατολισμό πρός τό απο-
τέλεσμα. καί τις έπιπτώσεις τής δράσης. Ό τελευταίος πρέπει νά έπισκιάζει τόν
προσανατολισμό πρός άρχές ή μεθοδολογία γιά τόν έαυτό τους. Δέν άπορρίπτε-
ται, άλλά ένα μόνον άπό τά δώδεκα σημεία άναφέρεται στήν ορθολογική διαδι-
κασία, ή όποία θεωρείται γενικόλογα ώς εύπρόσδεκτη.

"Οπως καί στήν περίπτωση, λοιπόν, τής σταδιακής προσέγγισης, έπίκεντρο
τής πραγματιστικής είναι τό δίπολο έφαρμογής καί αποτελεσμάτων της πολι-
τικής, μέ άνοιγμα πρός τό ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τό όποιο τώρα δέν
είναι ιδιαίτερα οικονομικό άλλά έχει τή μορφή τής κοινότητας καί τής περίστα-
σης (Είκ. 12). Σέ άντίθεση, πάλι, μέ τή σταδιακή προσέγγιση, δέν δίδεται έμφα-
ση στό κυκλικό τής διαδικασίας· έπίσης, δέν άπορρίπτεται ή συστηματική δια-
δικασία, μόνον πού αύτή περιορίζεται σέ μία γενικόλογη αναφορά, πτωχότερη
άπό τις έπισημάνσεις τής σταδιακής προσέγγισης. Μέ αύτόν τόν τρόπο, ή άντί-
ληψη περί μειωμένης έμφασης στή συστηματική διαδικασία μετατρέπεται στήν
πράξη, δπως καί στήν περίπτωση τής σταδιακής προσέγγισης, σέ άτελή θεωρία
τού προγραμματισμού.

Ή δεύτερη προσέγγιση είναι προϊόν τού νεοφιλελεύθερου πολιτικού κινήμα-
τος τής Νέας Δεξιάς, πού άνεδύθη στή δεκαετία τού '70. Ή οπτική τής νεοφι-
λελεύθερης πολιτικής θεωρίας γιά τόν προγραμματισμό έχει ύποβαθμιστικό χα-
ρακτήρα, έπειδή κατηγορεί τή σοσιαλδημοκρατία γιά άναποτελεσματικότητα
τής γραφειοκρατικής λήψης άποφάσεων, στό πλαίσιο υπερβολικής κρατικής πα-
ρεμβατικότητας. Θεωρεί ότι δ κρατικός χωρικός προγραμματισμός άπολήγει σέ

67. Harrison, A Pragmatic Attitude to Planning, σ. 170.
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βάρος τής άγοράς, ή οποία είναι αποτελεσματικότερη. Αυτή ή λογική εκδηλώ-
νεται με δύο τάσεις. Σύμφωνα μέ τήν ήπια, υπάρχει ανάγκη περιορισμένου χω-
ρικού προγραμματισμού, αλλά λειτουργία του είναι ή υποβοήθηση τής άγοράς —ή
θέση τής σταδιακής προσέγγισης—, θέση πού συνδέεται μέ συγκεκριμένη άντί-
ληψη γιά τή διαδικασία καί τό άντικείμενό τού συστήματος προγραμματισμού,
ένώ, σύμφωνα μέ τήν ισχυρή τάση, ή άγορά πρέπει νά άφεθεϊ πλήρως έλεύθερη
καί νά άπαλλαγεΐ άπό τόν προγραμματισμό68.

'Ασχέτως τών έπιπτώσεων τής νεοφιλελεύθερης πολιτικής στήν πρακτική
τού προγραμματισμού, είναι σαφές ότι ώς θεωρία προγραμματισμού άπομακρύ-
νεται άπό οποιαδήποτε συστηματική θεωρία του καί δέν έχει καμία προσφορά
στις μεθοδολογικές συνιστώσες του, έπειδή τό ένδιαφέρον της στρέφεται πρός τό
διοικητικό σύστημα τού προγραμματισμού, συγκεκριμένα ώς περιβάλλον τής
έφαρμογής (Είκ. 13). Μέ αύτόν τόν τρόπο προσομοιάζει μερικώς στήν προο-
πτική τού Faludi, παρ' όλο πού δ προσανατολισμός της είναι διαφορετικός. Ή
.νεοφιλελεύθερη προσέγγιση έπιτρέπει μία θεωρητική διευκρίνιση στό έσωτερικό
τών κανονιστικών θεωριών προγραμματισμού (Πίν. 2), έπειδή υποδεικνύει ότι
αυτές μπορεί νά έχουν μία διττή προέλευση, δηλαδή οφείλονται είτε σέ ειδικούς,
μέ τήν άναπόφευκτη ρητή ή υπονοούμενη πολιτική ιδεολογία τους, είτε στόν πο-
λιτικό χώρο, άπό τόν όποιο μεταφέρεται γενική πολιτική ιδεολογία στό συγκε-
κριμένο θέμα τού χωρικού προγραμματισμού.

Ή σταδιακή καί ή πραγματιστική προσέγγιση, μαζί μέ αύτήν τής Νέας Δε-
ξιάς, θά μπορούσαν, λοιπόν, νά άποκληθούν «φιλελεύθερη θεωρία προγραμματι-
σμού», ένώ προσεγγίσεις όπως τό μοντέλο δράσης, ή σταδιακή καί ή πραγματι-
στική μπορούν νά όμαδοποιηθούν στήν κατηγορία «ένεργητική θεωρία προγραμ-
ματισμού». Θά περάσω τώρα στή «συμμετοχική προσέγγιση τού προγραμματι-
σμού», έκκίνηση τής οποίας άποτελεΐ δ «συνηγορικός προγραμματισμός»
(advocate planning) τού Paul Davidoff, μέ προέλευση τις ΗΠΑ τών άρχών τής
δεκαετίας τού '60.

Ό συνηγορικός προγραμματισμός προηγήθηκε ιστορικά τού πραγματιστικού
κατά μία εικοσαετία περίπου καί δέν έδράζεται στόν πραγματισμό69, άλλά σύντο-

68. Taylor, Urban Planning Theory, σ. 130-136' Allmendinger, Planning Theory, σ. 90,
105, 117-120, 124.

69. Αυτήν τήν άποψη διατυπώνει δ Allmendinger, Planning Theory, σ. 147.
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μα έλαβε έναν ισχυρά πολιτικοποιημένο κοινωνικό χαρακτήρα. 'Αρχικά είχε ώς
βασική ομοιότητα μέ τόν σταδιακό και τόν πραγματιστικό προγραμματισμό τόν
ιδιαίτερο προσανατολισμό πρός τήν πολιτική καί τήν έφαρμογή τοϋ προγραμμα-
τισμού. Είχε πολλές έπικαλύψεις μέ τόν συστημικό προγραμματισμό, έπειδή δε-
χόταν τήν ύπαρξη μίας σταθερής μεθοδολογίας προγραμματισμού μέ διακριτά
βήματα, σχεδόν τά 'ίδια μέ αύτά τοϋ συστημικοϋ μοντέλου. Ή κύρια άπόκλισή
του ήταν ή κυρίαρχη σημασία τήν όποία έδινε στό δίπολο πολιτικής-έφαρμογής
τού προγραμματισμού, πού θεωρούσε ώς άδιάρρηκτα συνδεδεμένο μέ τή διατύ-
πωση έναλλακτικών σεναρίων καί τήν άξιολόγησή τους. Ό ισχυρός πόλος αύτού
τού διπόλου είναι δ πολιτικός, πού άντιμετωπίζεται ύπό τό πρίσμα τών άξιών, τών
οποίων ή διατύπωση δέν έπαφίεται μόνον στόν πολεοδόμο άλλά καί, κυρίως, στούς
πελάτες του: τόν άμεσο, τόν έργοδότη του, καί τούς τελικούς άποδέκτες, αυτούς
πού έπηρεάζονται άπό τήν πολεοδομική πρόταση. Γίνεται πάντως άντιληπτό ότι
άπό τούς τελευταίους δέν πηγάζει μία ένιαία καί ομοιογενής άποψη. Μέ αυτούς
τούς τελικούς άποδέκτες, ό συνηγορικός προγραμματισμός άνοίγεται, μέσω τής
συνιστώσας τής πολιτικής, πρός τό εύρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του70.

Σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ό συνηγορικός προγραμματισμός άντα-
ποκρίθηκε πλήρως σέ αύτόν τόν χαρακτηρισμό, λόγω τής ισχυροποίησης τοϋ πο-
λιτικού προσανατολισμού του. Οί λοιπές συνιστώσες τού προγραμματισμού, δπως
ή άποτύπωση τής ύπάρχουσας κατάστασης, οί ύπάρχουσες τάσεις καί οί προ-
βολές στό μέλλον, φαίνεται νά θεωρούνται άναγκαΐες άπό τόν Davidoff, άλλά τό
ένδιαφέρον του έλκει σχεδόν άποκλειστικά δ ισχυρός πόλος τού διπόλου του, ή
χάραξη πολιτικής· συγχρόνως, τόν άπασχολείή άξιολόγηση τών σχεδίων, επειδή
καί αύτή προϋποθέτει, κατ' αύτόν, τή χρήση άξιολογικού συστήματος (Είκ. 14).

Σύμφωνα μέ τόν Davidoff, ό δημοκρατικός προγραμματισμός, ό «πολύμορ-
φος» προγραμματισμός (plural planning) ή «συνηγορικός» προγραμματισμός
(advocate planning), πρέπει νά βασισθεί σέ πολιτικές καί κοινωνικές άξίες καί νά
περιλάβει τή συμμετοχή τών πολιτών. Ό καθορισμός τής πολιτικής προκύπτει
άπό τις κάθε είδους ένδιαφερόμενες ομάδες, άπό τήν άρμόδια υπηρεσία καί άπό
τόν πολεοδόμο, ό οποίος έκφράζει τις άπόψεις τοϋ πελάτη του, όμως έχει καί τόν

70. P. Davidoff καί Τ. Α. Reiner, A Choice Theory of Planning, Faludi (έπιμ.), A Reader
in Planning Theory, σ. 11-39.
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εκπαιδευτικό ρόλο νά τόν βοηθήσει νά αποσαφηνίσει τις ιδέες του καί οφείλει,
όταν έκεΐνος διαφωνεί, νά προσπαθήσει νά τόν μεταπείσει. Ό Davidoff υποστη-
ρίζει τή δυνατότητα αντίθεσης τών έπαγγελματιών πολεοδόμων στά έπίσημα
σχέδια, τήν υπεράσπιση άπό τόν πολεοδόμο έναλλακτικών σχεδίων, έκπονημέ-
νων άπό ένδιαφερόμενες ομάδες, καί τήν έκπόνηση σχεδίων ειδικά γιά τή στήρι-
ξη τών χαμηλών εισοδημάτων. Οί έναλλακτικές προτάσεις, λοιπόν, πρέπει νά
έχουν αυτήν τήν προέλευση καί νά μήν οφείλονται στις τεχνικές έπιλογές του πο-
λεοδόμου, σέ άντίθεση μέ τό συστημικό μοντέλο. Αυτές οί άπόψεις καθορίζουν
καί τή φυσιογνωμία του πολεοδόμου: Μπορεί νά είναι τεχνικός, άλλά έχει κυρίως
τόν ρόλο τοϋ συνηγόρου, που υποστηρίζει τις άπόψεις τοϋ πελάτη του καθώς
καί τοϋ ίδιου, καί άντικρούει τις άντίπαλες άπόψεις. Αύτός δ νομικός ρόλος στό

πλαίσιο πολιτικού διαλόγου συνάδει μέ τήν άνταγωνιστική φύση τού συνηγορικοϋ
-71

προγραμματισμού .

Ό δημοκρατικός προγραμματισμός, ή συμμετοχή τών πολιτών καί ή κε-
ντρική θέση τών άξιών είναι κύριοι άξονες τού πραγματιστικού καί τοϋ συνηγο-
ρικοϋ προγραμματισμού καί είναι οί ίδιοι άξονες πού κυριαρχούν στόν συνεργατικό
ή «έπικοινωνιακό» (communicative) προγραμματισμό, τόν όποιο δ Allmendinger
θεωρεί ώς μεταρρυθμιστική νεοτερικότητα ή νεο-νεοτερικότητα72 (ένσωματώνει,
έπίσης, καί μετανεοτερικά στοιχεία). Αύτή ή προσέγγιση διαμορφώθηκε άπό τή
δεκαετία τού '80, κυρίως μέ τήν έπιρροή τής κεντρικής θεματολογίας τριών
συγγραφέων, τής άποψης περί όρθολογισμοΰ τού Jürgen Habermas, τής κατά-
δειξης τής σχέσης μεταξύ τής χρήσης τοϋ νοήματος καί τής ισχύος τού Michel
Foucault καί τής άνάλυσης τών δικτύων τών κοινωνικών σχέσεων τού Anthony
Giddens, μέ κυρίαρχη τήν πρώτη'3.

Υπάρχουν, γιά τόν Habermas, δύο είδη ορθολογισμού, ό έργαλειακός καί ό
έπικοινωνιακός· ό έπικοινωνιακός προγραμματισμός θέλει νά προβάλει τόν δεύτε-
ρο, θεωρώντας τήν έπικράτηση τού πρώτου ώς έπιβλαβή. Ό επικοινωνιακός
ορθολογισμός άπαιτεΐ γενική συναίνεση καί τό ίδιο επιζητά καί ό έπικοινωνιακός

71. Davidoff, Advocacy and Pluralism in Planning, σ. 275-287, 291.

72. Allmendinger, Planning Theory, σ. 196.

73. Allmendinger, Planning Theory, σ. 197-198. Βλ. έπίσης P. Healey, The Communi-
cative Turn in Planning Theory and its Implications for Spatial Strategy Formation, Campbell
καί Fainstein (έπιμ.), Readings in Planning Theory, σ. 239, 240-241.
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προγραμματισμός. Ό τελευταίος είναι στενά συνδεδεμένος μέ τήν άντίληψη ένός
γενικού άξιακού συστήματος, τό όποιο όμαδοποιεΐ μέ τή δημοκρατία, τήν ισότη-
τα τών πολιτών καί τήν κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς καί μέ τήν περιβαλλοντική
βιωσιμότητα. Ή άντίληψή του γιά τή δημοκρατία είναι ή συμμετοχική, μέ τήν
έννοια τής συμμετοχής όλων των ένδιαφερόμενων πολιτών, αλλά τότε ορθά θέ-
τει ό Allmendinger τό έρώτημα τού τρόπου συνδυασμού τής (ιδεατής) συμμε-
τοχικής δημοκρατίας μέ τήν άντιπροσωπευτική. Ό επικοινωνιακός προγραμμα-
τισμός διαπνέεται άπό σχετικότητα, έπειδή έπαγγέλλεται μέν τήν άλλαγή άλλά
άπέχει άπό τόν καθορισμό της. Έπίσης, άπορρίπτει τόσο τή συστημική όσο καί
κάθε συστηματική προσέγγιση καί πρεσβεύει ότι ή διαδικασία τού προγραμματι-
σμού πρέπει όχι μόνον νά διατυπώνεται εκάστοτε ad hoc άλλά καί νά υπόκειται
σέ συνεχή κριτική. Έπιζητάται όμως ή θέση μίας ισορροπίας μεταξύ άποφυγής
τής συστηματικότητας καί κανονιστικής πρόθεσης74.

Είναι χαρακτηριστικές τής επικοινωνιακής προσέγγισης οί άπόψεις ένός άπό
τά πλέον κεντρικά πρόσωπά της, τής Patsy Healey. Ό προβληματισμός τής
Healey περιστρέφεται γύρω άπό τή μικροκλίμακα τών δικτύων τών οικονομικών
καί κοινωνικών σχέσεων, σέ άντίθεση, όπως άναφέρει, μέ τή μακροκλίμακα τής
πολιτικής οικονομίας, άπό τήν πολιτισμική ποικιλομορφία, καθώς καί άπό τόν
συνεπαγόμενο πολλαπλό τρόπο τόσο θεώρησης τού κόσμου καί τών σχέσεων μέ
τούς άλλους όσο καί ύπαρξης άξιών καί συμφερόντων. "Οπως δηλώνει, έπίκεντρο
τών νέων άναζητήσεων είναι ή διατύπωση κανονιστικών άρχών γιά τόν τρόπο
συζήτησης, μέ τήν έννοια τής έπικοινωνιακής πρακτικής, στόν δημόσιο χώρο, μέ
βάση τή συμμετοχή τών πολιτών καί μέ σκοπό τή δημιουργία συναίνεσης γιά τόν
χωρικό προγραμματισμό.

Ή στρατηγική διαδικασία τού χωρικού προγραμματισμού ώς «ερμηνευ-
τικής» (interpretative) διαδικασίας, μέ «άνοικτό» (inclusionary) χαρακτήρα καί
βάση τή συμμετοχική δημοκρατία, περιλαμβάνει, κατά τή Healey, τά έξής πέ-
ντε βήματα:

α) Εντοπισμό τής συνέλευσης τών ένδιαφερομένων, ή όποία άποτελεΐται άπό
τήν έκάστοτε συγκεκριμένη χωρική κοινότητα, άλλά καί όσους είναι έκτός αυτής

74. Allmendinger, Planning Theory, σ. 199-200, 213, 214-215, 217, 221, 222.
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καί έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον γιά τά θέματα της. Ίο σώμα αύτό συγκρο-
τείται άπό διαφορετικές «κοινότητες λόγου» (discourse communities).

β) 'Ανοικτό χειρισμό τών χωρικών καί περιβαλλοντικών θεμάτων τά όποια
θά συζητηθούν, καί τοϋ τρόπου συζήτησης τους. Ή Healey ταυτίζει άτυχώς
αύτό τό βήμα μέ τήν άποτύπωση τής υπάρχουσας κατάστασης, ένώ πρόκειται
γιά τελείως διαφορετικό δεδομένο, καί συγκεκριμένα γιά τό πλαίσιο πού διαμορ-
φώνει τή συνιστώσα τής πολιτικής τού προγραμματισμού. Μέ αύτόν τόν τρόπο
περιθωριοποιείται ή αναντίρρητη άνάγκη τής άκριβούς γνώσης τής υπάρχουσας
διάρθρωσης τοϋ χώρου. Ή Healey δίνει ιδιαίτερο βάρος στό νόημα τών θεμάτων
γιά διαφορετικούς άνθρώπους καί πιστεύει ότι είναι δυνατή ή άπαγκίστρωση άπό
προηγούμενες άντιλήψεις, πού είναι μία φαινομενολογική άποψη, καθαρά όμως
ούτοπιστική. Ειδικότερα, αύτό τό βήμα άναφέρεται, κατά τή συγγραφέα, στό
ύφος, στή διαδικασία καί χωρική οργάνωση τής συζήτησης, στήν άνάγκη νά γί-
νουν γενικότερα κατανοητές οί διαφορετικές γλώσσες, δηλαδή προσεγγίσεις, καί
στόν σεβασμό ό όποιος άπαιτέϊται πρός τήν προσωπικότητα παρόντων καί άπόν-
των.

γ) 'Αποσαφήνιση καί οργάνωση τοϋ πεδίου τών έπιχειρημάτων, άφού οί συμ-
μετέχοντες έχουν ήδη ένθαρρυνθεΐ νά διερευνήσουν έκτενώς τό νόημα τών θεμά-
των τά όποια συζητήθηκαν καί έχουν έξωτερικεύσει τις άξίες τους. Αύτόν τόν
ρόλο έχει ό ειδικός, ό όποιος τόν άναλαμβάνει έπιπλέον τού ρόλου του ώς συμμε-
τέχοντος μέ προσωπική άποψη. Είναι ό ρόλος τής «τεχνικής διευκόλυνσης»
(expert facilitation), παρόμοιας φυσιογνωμίας τοϋ πολεοδόμου μέ αύτήν τήν όποία
προτείνει ό Davidoff, μέ τή διαφορά ότι γιά τή Healey ό πολεοδόμος είναι μόνον
μία άπό τις περιπτώσεις τών ειδικών. Οί τελευταίοι χαρακτηρίζονται μέ τόν όρο
«διευκολύνοντες» (facilitators) ή «έπικοινωνητές».

δ) Διατύπωση στρατηγικής ώς νέου λόγου (discourse) πολιτικής, ό όποιος
είναι ένα σύστημα νοήματος πού δίνει νόημα σέ προβλήματα καί δράσεις καί
ένσωματώνεται σέ μία στρατηγική γιά δράση. 'Αλληλεπιδρά μέ τό προηγούμενο
βήμα καί προϋποθέτει τήν έπίτευξη στρατηγικής συναίνεσης γιά κύρια θέματα
τοϋ προγραμματισμού. Είναι ή «άφήγηση» (storyline), ή όποία επελέγη σταδιακά
άπό τό σύνολο τών άφηγήσεων περί δυνατών δράσεων πού άναπτύχθηκαν κατά
τή συνεργατική διαδικασία τοϋ λόγου. "Ας παρατηρήσω έδώ ότι τό θέμα τής συ-
ναίνεσης, άντλημένο άπό τόν Habermas, προκαλεί έντονο σκεπτικισμό, έπειδή ό
προγραμματισμός είναι γενικά πεδίο πολιτικών συγκρούσεων έπίσης, ότι ύποβι-
βάζεται όλο τό τεχνικό μέρος τοϋ προγραμματισμού, εφόσον συμπυκνώνεται στόν
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απλό λόγο τών εμπειρογνωμόνων ■ ένας λόγος όμως δέν ανταποκρίνεται ούτε
κατά διάνοια στή μακρά καί επίπονη διαδικασία κάθε προγραμματισμού.

ε) Εκδίκαση τών ένστάσεων καί συνεχή στοχαστική κριτική. Ή Healey
άναφέρει ότι ή δεύτερη άντιστοιχεΐ στήν παρακολούθηση τοϋ δρθολογικού προ-
γραμματισμού, άλλά πιστεύει ότι ή πρόταση της προσθέτει τόν έλεγχο ότι συνε-
χίζει μία στρατηγική νά άνταποκρίνεται στίς προσδοκίες τής πλειονότητας τής
ενδιαφερόμενης κοινότητας, τήν ένδεχόμενη άμφισβήτησή της καί τή δυνατότη-
τα διατύπωσης νέων έναλλακτικών προτάσεων (Είκ. 15). Τελικά, όλοι αύτοί οί
χειρισμοί προβλέπονται άπό τό συστημικό πρότυπο, πλήν βεβαίως αύτού πού
άναφέρεται στούς ένδιαφερομένους.

Αύτήν τήν ομοιότητα τήν άντιλαμβάνεται καί ή Healey, ή όποία καί συ-
γκρίνει τά βήματά της μέ τά στάδια τού McLoughlin, άναφέρει όμως ότι άντι-
λαμβάνεται τά τελευταία μέ τελείως διαφορετικό τρόπο καί ότι δέν συνδέονται
γραμμικά, άλλά άλληλεπιδρούν μεταξύ τους καί συχνά λαμβάνουν χώρα κατά
παράλληλο τρόπο. Μέ αύτόν τόν τρόπο θέλει νά άποφύγει τή διατύπωση μίας συ-
γκεκριμένης διαδικασίας καί περισσότερο νά θέσει ένα σύνολο έρωτημάτων, ή
άπάντηση στά όποια προϋποθέτει προσαρμογή της στήν εκάστοτε κοινωνική καί
πολιτική περίσταση75. Είναι σαφές ότι πρόκειται θεωρητικά γιά μία έλεύθερη
παραλλαγή τοϋ συστημικοϋ μοντέλου, μέ σημαντική όμως άπόκλιση άπό αύτό,
δεδομένου ότι άπομακρύνεται σαφώς άπό τόν έργαλειακό δρθολογισμό, γιά νά με-
τατοπισθεί πρός τόν επικοινωνιακό, μετατόπιση πού καθιστά, όπως δηλώνει ή
συγγραφέας, τήν τεχνική γλώσσα άπλώς μία άνάμεσα στίς πολλές πού διατυ-
πώνονται. Χρησιμοποιεί δηλαδή τις συνιστώσες τού συστημικοϋ μοντέλου, άλλά
σέ ένα άλλο επίπεδο.

Αύτή ή μετατόπιση συνοδεύεται, κατά τή γνώμη μου, άπό όρισμένα καίρια
προβλήματα:

α) Τό οπτικό πεδίο τού κοινού πολίτη είναι χωρικά καί χρονικά περιορισμένο
καί θεματικά περιορισμένο καί διασπασμένο76. Μέρος αύτού τού προβλήματος

75. Γιά τις παραπάνω απόψεις τής Healey, βλ. Healey, The Communicative Turn in
Planning Theory, σ. 237-255.

76. Βλ. και J.-P. Lacaze, Les méthodes de l'urbanisme, P.U.F. (Que Sais-je?), Παρίσι 1990, σ.
63-64, 65-66.
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είναι καί ή αδυναμία του νά συλλάβει τις επιπτώσεις άπό τήν υπαγωγή τοϋ συ-
γκεκριμένου προγράμματος στο όποιο συμμετέχει σέ προγράμματα άνώτερου
έπιπέδου. Άποτέλεσμα είναι ότι μία συμμετοχική προσέγγιση μπορεί νά λει-
τουργήσει, μέ τούς περιορισμούς της, στό τοπικό έπίπεδο, άλλά όχι εύρύτερα καί
άσφαλώς όχι στό περιφερειακό, όπως πιστεύει ή Healey. Είναι φυσικά ούσια-
στική ή συμμετοχή τού πολίτη, άλλά δέν μπορεί νά άνταποκριθεΐ στό άναπόφευ-
κτα αύστηρό μέρος τών τεχνικών άπαιτήσεων τοϋ χωρικού προγραμματισμού,
όπως καί κάθε προγραμματισμού, ούτε καί νά αναγνωρίσει τούς όρους διαπραγ-
μάτευσης του. Τότε, άπό τήν πρώτη στιγμή, ό ειδικός, όχι οποιοσδήποτε άλλά
ό πολεοδόμος, πρέπει νά διευκρινίσει ένα πλαίσιο καταλληλότητας τής συ-
ζήτησης, αναλαμβάνοντας έκ τών πραγμάτων έπιτελικό ρόλο καί περιορίζοντας
τό άπεριόριστα άνοικτό της, πού οραματίζεται ή Healey.

β) Ή Healey άναζητά μία έκμαίευση άπόψεων, μέσα σέ ένα είδος έκπαι-
δευτικού κλίματος ομαδικής θεραπείας, πού φέρνει στήν έπιφάνεια μύχιες σκέ-
ψεις καί αύτογνωσία. Συγχρόνως, έλκεται άπό τή μελέτη τής άποδόμησης τού
λόγου, μέ σκοπό τήν άποκάλυψη κρυμμένων άξιών. Υπάρχουν όμως πολλές
άντίστοιχες μέθοδοι άνάλυσης τοϋ νοήματος, δπως ή προσεκτική ανάγνωση τών
νέων κριτικών, ή άνάλυση περιεχομένου, ή γαλλική σημειωτική ή ή ψυχανάλυ-
ση, πού θά ήταν άσφαλώς πιο χρήσιμες-γιά τόν σκοπό τής συγγραφέως. Τέτοι-
ου είδους άνάλυση τών άπόψεων δέν μπορεί φυσικά νά έχει έμπειρικό χαρακτή-
ρα, δέν μπορεί νά γίνει έπιτόπου καί απαιτεί ειδικούς καί πολύ χρόνο. "Οχι μόνον
είναι μία άναλυτική έργασία έξίσου άπαιτητική μέ τόν ίδιο τόν προγραμματισμό,
άλλά είναι καί πολύ άμφίβολο εάν χρειάζεται γενικά τέτοιο βάθος προκειμένου νά
διευκρινισθούν στήν πράξη οί άναζητούμενες άπόψεις τών πολιτών.

γ) Ή θεωρητική μετατόπιση τήν όποία πραγματοποιεί ή Healey συνοδεύε-
ται άπό μία παράλληλη μετατόπιση τής ορολογίας. Ή κοινωνική ομάδα μετα-
τρέπεται σέ «κοινότητα λόγου», ό προγραμματισμός σέ «έρμηνευτική διαδικα-
σία» καί ή έναλλακτική πρόταση σέ «άφήγηση». Μία τέτοια ορολογία τοϋ συρ-
μού συμπαρασύρει, όμως, δύο έπακόλουθα. Τό πρώτο είναι έπιστημολογικό καί
είναι ή μετανεοτερική άρνηση τής δυνατότητας κάθε είδους γνώσης τής πραγ-
ματικότητας καί δ συνεπαγόμενος έγκλεισμός στή σημειωτική σφαίρα. Ό με-
τανεοτερισμός άρνεϊται οποιαδήποτε δυνατότητα γνώσης τής ύλικής κοινωνίας
καί ή υιοθέτηση τής ορολογίας της άποκλείει έπιστημολογικά όποιαδήποτε
άρθρωση μέ τήν πολιτική οικονομία. Τό δεύτερο έπακόλουθο είναι θεωρητικό καί
πηγάζει άπό τό πρώτο. Εφόσον δέν υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης τής
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πραγματικότητας, κάθε λόγος γι' αυτήν είναι ισοδύναμος, δέν μπορεί, άρα, νά
υπάρχει μεταγλώσσα έπί αύτής, δπότε μύθος καί έπιστήμη έξισούνται στό ι'διο
έπίπεδο77. Τότε κάθε κανονιστική μεταγλώσσα, όπως τής Healey καί όλης τής
θεωρίας προγραμματισμού, συγκρούεται μέ τή μετανεοτερική ορολογία.

δ) Ό υποβιβασμός τής τεχνικής «γλώσσας» σέ μία άπό τις πολλές «άφη-
γήσεις» συσκοτίζει τόν ρόλο της νά άφομοιώνει καί νά συντονίζει τις άξιακές
«άφηγήσεις», συμπεριλαμβανομένης τής δικιάς της, στό πλαίσιο ένός επιχειρη-
σιακού εργαλείου78.

ε) Ή πολυφωνία τής Healey περιλαμβάνει στούς κόλπους της καί τήν πο-
λυφωνία τών ειδικών, μέ άποτέλεσμα νά συσκοτίζονται τό πεδίο καταλληλότη-
τας τού χωρικού προγραμματισμού καί τό καίριο θέμα τής άρθρωσης μέ αύτόν
τών άλλων προγραμματισμών, δπως τήν είδαμε στήν Εικόνα ΙΟβ. Τόσο αύτή ή
άρθρωση όσο καί ή σωρεία τών άλλων χειρισμών, τούς όποιους ύποδεικνύει τό
συστημικό πρότυπο, δέν μπορούν προφανώς νά λάβουν χώρα σέ άνοικτές συνε-
λεύσεις. Μία θεωρία τού προγραμματισμού δέν μπορεί νά περιορισθεί σέ μία «θε-
ωρία συνελεύσεων», άλλά άπαιτεΐται νά συμπληρωθεί άπό μία ύπερκείμενη «θε-
ωρία πολεοδομικού γραφείου».

στ) Τελικά, μού φαίνεται σημαντικό νά διευκρινισθεί ώς σύνολο τί είδους θε-
ωρία προγραμματισμού προτείνει ή Healey, καθώς καί δλόκληρη ή έπικοινω-
νιακή προσέγγιση. Πρώτον, είναι μία θεωρία προγραμματισμού μικροκλίμακας'9,
πού- άδυνατεί νά καλύψει όλο τό πεδίο τού άστικού καί περιφερειακού προγραμ-
ματισμού. Δεύτερον, είναι μία θεωρία πού χάνει τόν άξονα τού χωρικού προ-
γραμματισμού, λόγω τού ύποβιβασμού τού τεχνικού σκέλους του καί τής πολυ-
φωνίας τών άπόψεων. Τρίτον, καί ιδιαίτερα σημαντικό γιά τήν ίδια τήν ύπαρξη
τού χωρικού προγραμματισμού, τήν όποία υπερασπίζεται, άλλά μόνον λεκτικά, ή
Healey, ή μετατόπιση τού συστημικού προτύπου σέ άλλο έπίπεδο δέν είναι κα-
θόλου άθώα καί έχει έναν πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ό προβληματισμός

77. Αυτές οι μετανεοτερικές απόψεις βρίσκονται στόν πυρήνα τής φιλοσοφίας τοΰ J.
Derrida (βλ. π.χ., L'écriture et la différence, Seuil, Παρίσι 1967, σ. 13, 35-36, 41, De la
grammatologie, Minuit, Παρίσι 1967, σ. 90, 227, καί Positions, Minuit, Παρίσι 1972, σ. 117,
125-126).

78. Βλ. καί Allmendinger, Planning Theory, σ. 76-77, 220-221.

79. Βλ. καί Allmendinger, Planning Theory, σ. 184.
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της παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη, υπερβολική, επικάλυψη μέ τον κοινωνικό
προγραμματισμό, στόν όποιο έγινε αναφορά νωρίτερα. Δέν είναι, λοιπόν, περίεργο
ότι οί Burchell καί Hughes θεωρούν τόν πρόδρομο τοϋ συμμετοχικού συνηγο-
ρικό προγραμματισμό ώς κοινωνικό προγραμματισμό80. Ή μετατόπιση, λοι-
πόν, ούτε μετατόπιση «παραδείγματος» είναι, ούτε καί γίνεται μέσα στά όρια της
χωρικής θεωρίας προγραμματισμού, άλλά άντίθετα συσκοτίζει τό πεδίο
καταλληλότητάς του, καί μάλιστα τό παραβιάζει. Γιά έναν πολεο-
δόμο ισχύει ή παρατήρηση τοϋ Ratcliffe ότι ό ρόλος τού συνηγόρου άνήκει στόν

κοινωνιολόγο καί ότι ή δημόσια συμμετοχή έντάσσεται μέσα στή διαδικασία

— — 81
χωρικού προγραμματισμού .

Οί μετανεοτερικές έπιρροές στήν πρόταση τής Healey θέτουν έπί τάπητος
μία τάση τής τελευταίας εικοσαετίας πρός μία μετανεοτερική θεωρία προγραμ-
ματισμού. Αύτή, δπως είναι εύλογο, προέρχεται άπό τή γενικότερη φιλοσοφία
τής μετανεοτερικότητας, άπό τήν όποία έπιλέγει κεντρικά της θέματα, καί ορθά
δ Allmendinger διακρίνει στό έσωτερικό της δύο τάσεις, τήν άναλυτική καί τήν
κανονιστική82. Τόν ρόλο τής ισχύος στήν παραγωγή τής γνώσης, στόν έλεγχο
τού λόγου καί στήν κατασκευή τού χώρου, καθώς καί τή λειτουργία της σέ μι-
κροπολιτικό έπίπεδο, θέματα πού άνέπτυξε ό Foucault, θεωρούν οί Bent
Flyvbjerg καί Tim Richardson ώς ικανή βάση γιά μία άναλυτική θεωρία προ-
γραμματισμού. Μέ αύτήν τή βάση, άσκούν κριτική τόσο στόν Habermas, γιά
τόν λόγο ότι ή θεωρία του δέν έπιτρέπει τήν κατανόηση τής διαμόρφωσης τού
προγραμματισμού άπό τήν ισχύ, όσο καί στήν έπικοινωνιακή προσέγγιση, έπειδή
συσκοτίζει τή δράση τού ί'διου παράγοντα καί στρέφεται πρός τήν επιχειρηματο-
λογία άντί γιά τή διαμάχη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οί δύο συγγραφείς άναφέ-
ρονται στόν «έρευνητή» τής πολεοδομίας (καί όχι στόν πολεοδόμο), έπειδή τούς
ένδιαφέρει μία φουκοϊκού τύπου άνάλυση τής πολεοδομικής πρακτικής83. Άνα-

80. Burchell καί Hughes, Planning Theory in the 1980's, σ. xviii, xxix-xxx. Βλ. καί
Harrison, A Pragmatic Attitude to Planning, σ. 164-165.

81. Ratcliffe, Town and Country Planning, σ. 21.

82. Allmendinger, Planning Theory, σ. 176, 179.

83. Β. Flyvbjerg καί T. Richardson, Planning and Foucault: In Search of the Dark Side
of Planning Theory, Allmendinger καί Tewdwr-Jones (έπιμ.), Planning Futures, σ. 44, 51, 53,
59, 61.
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ντίρρητα αύτό τό ενδιαφέρον τους είναι δόκιμο, όπως φαίνεται καί στόν Πίνακα
2, άλλα δέν μπορεί νά γίνει άποδεκτή ή θέση τους ότι ή νεοτερική κανονιστική
στάση πρέπει νά έγκαταλειφθεί υπέρ τής γνώσης άπό τά συμπεράσματα τών
άναλύσεων τοϋ προγραμματισμού, έπειδή, μέ άντιφατικό τρόπο, μάς ξαναγυρνά,
μετά τήν άποδοχή μίας «υψηλής» θεωρίας, στήν έμπειριοκρατία.

Έπειδή γιά τή μετανεοτερικότητα είναι άδύνατη ή άναζήτηση τής πραγμα-
τικότητας, στρέφεται άποκλειστικά πρός τήν άνάλυση τών κειμένων ώς τέτοιων,
άδιαφορώντας γι' αυτό πού θεωρείται ώς πραγματικότητα μέ έπιστημονικούς
όρους (τούς όποιους άπορρίπτει). Ό Mark Oranje θεωρεί αύτήν τήν άδιαφορία
επικίνδυνη γιά τόν προγραμματισμό ώς έφαρμοσμένο άντικείμενο, χωρίς νά
άρνεΐται τή χρησιμότητα τής κειμενικής άνάλυσης, καί έπισημαίνει ότι ή μετα-
νεοτερική θεωρία προγραμματισμού ένδιαφέρεται γιά τόν άναγνώστη-έρευνητή
τών κειμένων προγραμματισμού, θεωρεί τά τελευταία ώς άφηγήσεις οί όποιες
παρήχθησαν βάσει τών κανόνων ένός ιδιαίτερου γλωσσικού παιγνίου, καθώς καί
ότι ό πολεοδόμος είναι ένας πειστικός άφηγητής, προσανατολισμένος πρός τό
μέλλον. Ό έρευνητής είναι κειμενικός κυνηγός τών κρυμμένων νοημάτων τού ιδι-
αίτερου γλωσσικού παιγνίου τών παικτών, δπως αυτά αποκαλύπτονται άπό τό
κείμενο. Γιά τόν Oranje, λοιπόν, ύπάρχει τό ένδεχόμενο ή συνεχής έμβάθυνση
στήν κειμενική άνάλυση νά καταλήξει, άντί τής άναφοράς στόν υλικό κόσμο, σέ
διακειμενικές άναφορές σέ άλλα κείμενα. Ό 'ίδιος συγγραφέας διαφωνεί μέ τήν
άποψη τής διάσπασης τής θεωρίας προγραμματισμού σέ μία πολλαπλότητα «μι-
κρών άφηγήσεων»84, έπειδή αύτές έστιάζονται στό τοπικό, μοναδικό καί διαφο-
ρετικό καί άμελούν τις ομοιότητες, γιά νά υποστηρίξει θεωρίες μεικτές ώς πρός
αυτό τό ζήτημα85.

Σύμφωνα μέ τόν Robert Α. Beauregard, ό προγραμματισμός έχει νεοτερική
προέλευση, άλλά πρέπει νά θεωρηθεί σήμερα ύπό τό πρίσμα τής μετανεοτερικής
πολιτισμικής κριτικής, τής οποίας άναφέρει μία σειρά άντιλήψεων, δπως τήν
άπόρριψη τού Διαφωτισμού καί τής ιδέας τής προόδου, τήν εγκατάλειψη τοϋ κρι-

84. Ή άποψη αυτή οφείλεται στον J.-F. Lyotard (La condition postmoderne: Rapport sur le
savoir, Minuit, Παρίσι 1979, σ. 98, 107).

85. M. Oranje, Planning and the Postmodern Turn, Allmendinger καί Tewdwr-Jones
(έπιμ..), Planning Futures, σ. 178, 181-183.
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τικού λόγου ύπέρ τοϋ ειρωνικού σχολίου, τήν κριτική τών «μεγάλων αφηγή-
σεων», ολοκληρωτικών λόγων καί γενικών κοινωνικών θεωριών καί τήν υιοθέ-
τηση πολλαπλών λόγων. Γιά τόν συγγραφέα, καθένα άπό αυτά τά χαρακτηρι-
στικά άμφισβητεϊ τή θεωρία προγραμματισμού. Ό νεοτερικός προγραμματισμός
στηρίζεται σέ μεγάλες άφηγήσεις, προσφέροντας μία διαδικασία προγραμματι-
σμού, «πλοκή», καί ένα master plan, «κείμενο». Σέ άντίθεση μέ αύτόν, χρειάζε-
ται άποδοχή πολλών άφηγήσεων καί συνειδητοποίηση τής ποικιλομορφίας τών
κοινοτήτων. Τελικά, ό Beauregard δέν προτείνει όλοκληρωτική άπόρριψη τού
νεοτερικού προγραμματισμού άλλά τή μετανεοτερική άναδόμησή του, πού νά
είναι εύκαμπτη καί άνοικτή86.

Συμφωνώ μέ τόν Allmendinger ότι δέν είναι διόλου σαφές ποιά είναι ή φύ-
ση τού μετανεοτερικού προγραμματισμού. Ό ίδιος πιστεύει ότι ή συνύπαρξη
προγραμματισμού καί μετανεοτερισμού είναι προβληματική, άλλά καί ότι, έάν
άπομακρυνθούμε άπό τήν άκραία έκδοχή τής μετανεοτερικής κοινωνικής θεω-
ρίας, θά μπορούσαμε νά άποκτήσουμε μία μετανεοτερική θεωρητική βάση γιά
τόν προγραμματισμό. Κατ' άκολουθία, προτείνει ένα σύνολο θέσεων οί οποίες
είναι ή δημιουργία δημοκρατίας ριζικής μορφής —δεδομένου ότι, κατ' αύτόν, ή
άντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ύπό κατάρρευση—, ή ένθάρρυνση μίας στά-
σης άμφισβήτησης άπό πλευράς πολιτών, ό έλεγχος αύτών πού λαμβάνουν τις
άποφάσεις, ή έξασφάλιση διαφανούς, καθώς καί άνοικτής διαδικασίας, πού νά
έπιτρέπει τήν παρουσία όλων τών άπόψεων μέχρι τήν τελική άπόφαση, ή χρή-
ση ρευστών καί όχι σταθερών κανόνων πού νά έξασφαλίζουν τή συνεχή μετα-
βολή τής μεθοδολογίας τοϋ προγραμματισμού κατά περίπτωση καί μετά άπό
συμφωνία, καθώς καί ή άντίληψη ότι τό τελικό σχέδιο ώς άφήγηση είναι μονο-
διάστατο καί προσωρινό87.

Πρόκειται, κατά τή γνώμη μου, περί ένός εμπειρικού κοινωνικοπολιτικού μα-
νιφέστου, μή διατυπωμένου μέ τήν τεχνογνωσία αύτού του πεδίου καί έξαιρετικά
συγγενικού μέ τά συνθήματα τού Μαΐου τοϋ '68, άλλά καί μέ τήν έπίκοινωνιακή
προσέγγιση· ένός μανιφέστου μετά όλίγης πολεοδομίας, ή όποία καί αύτή αίρε-

86. R. Α. Beauregard, Between Modernity and Postmodernity: The Ambiguous Position
of U.S. Planning, Campbell καί Fainstein (έπιμ.). Readings in Planning Theory, σ. 109, 112,
117, 120, 121.

87. Allmendinger, Planning Theory, σ. 180-181, 237-239.
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ται μέ τήν άρση τής μεθοδολογίας. Τδ σημαντικότερο δμως ολίσθημα τοϋ συγ-
γραφέα είναι ανώτερου έπιπέδου, έπιστημολογικό. Τό έγχείρημά του εδράζεται
στήν πίστη του γιά τήν ύπαρξη μίας μή άκραίας έκδοχής τοϋ μετανεοτερισμού,
προφανώς δικής του έκλεκτικιστικής έμπνευσης. Δέν άντιλέγω ότι ό μετανεοτε-
ρισμός έξαίρει τόν έκλεκτικισμό, τόν υβριδισμό καί τήν υφολογική άνάμειξη, άλλά
ή έπιστημολογική έδρασή του είναι μία, σαφής καί άναντίρρητη: δ έγκλεισμός
στήν κειμενικότητα καί ή σχετικότητα καί άδυναμία σταθεροποίησης τοϋ νοή-
ματος, άρα ή άδυναμία διατύπωσης σταθερών έννοιών — καί άξιών.

Δέν πρέπει νά συγχέεται αύτή ή πραγματικότητα μέ μία άλλη, ή όποία όμως
είναι εσωτερική τοϋ μετανεοτερισμού. Σέ αύτό τό θέμα είναι σαφής ό'Christo-
pher Norris, σύμφωνα μέ τόν όποιο μπορούμε νά διακρίνουμε δύο διαφορετικές
τάσεις στό έργο τού Jacques Derrida. Ή πρώτη άναδεικνύει τό πραγματικό
πνεύμα τού Derrida, πού είναι ή υιοθέτηση μίας αύστηρής φιλοσοφικής λογικής
καί ή απόρριψη τού άνορθολογισμού, ένώ ή δεύτερη, πού δέν έκπροσωπεΐ πραγ-
ματικά τόν Derrida, είναι ό «ιλιγγιώδης τρόπος» τής άποδόμησης «μέ τήν άγρια
μορφή της» καί άποτελεΐ μία επιφανειακή άντίληψη τής άποδόμησης. Αύτή ή
δεύτερη τάση έπηρεάσθηκε άπό καί άπευθύνεται στούς άποδομιστές τών ΗΠΑ,
πού έκπροσωποϋνται άπό τούς κριτικούς τής λογοτεχνίας, τούς κριτικούς τών
συνθημάτων «έπιτρέπεται οτιδήποτε», «έλεύθερο παιχνίδι τής σημασίας» καί
«κάθε ερμηνεία είναι παρερμηνεία»88. Ή μόνη άπομάκρυνση, λοιπόν, άπό τόν
ύπάρχοντα άκραϊο μετανεοτερισμό, χωρίς νά ξεφύγουμε άπό τήν έπιστημολογία
τού μετανεοτερισμού, είναι, δπως διατυπώνεται άπό τόν Derrida, ό «κλασικός»
μετανεοτερισμός, τοϋ οποίου τις άρχές άνέφερα παραπάνω. «'Ολίγος» μετανεο-
τερισμός δέν ύπάρχει, χωρίς νά πρέπει νά άποκλεισθεϊ τό ένδεχόμενο τής χρησι-
μότητας ορισμένων άπόψεων τού έπιπέδου τοϋ περιεχομένου του.

Γιά νά συμπεράνουμε σχετικά μέ τή θεωρία πολεοδομίας. Ή πολεοδομία,
όπως καί κάθε άλλος τύπος προγραμματισμού, είναι ένα πεδίο εφαρμογής, έπέμ-

88. C. Norris, What's Wrong with Postmodernism? Critical Theory and the Ends of Philosophy,
Harvester Wheatsheaf, Νέα Τόρκη κτλ. 1990, σ. 49-50, 52, 54, 63-64, 72, 74, 137-139,
142, 149, 151, 153-154, 158, 197, 204, 206, Deconstruction: Theory and Practice, Methuen,
Λονδίνο καί Νέα Τόρκη 1982, σ. 15, 92-93, 97-99, 105-106, 113-115, 127-128 καί
Derrida, Fontana, Λονδίνο 1987, σ. 155-156, 159-163, 167-171.
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βάσης στον υλικό κόσμο. 'Αναντίρρητα, δέν νοείται θεωρία έφαρμογης χωρίς άνα-
λυτική θεωρία, καθώς ήδη επιχειρηματολόγησα, καί, όπως φαίνεται στόν Πίνα-
κα 2, υπάρχουν δύο άμεσα έπίπεδα πού συγκροτούν τήν άναλυτική θεωρία χω-
ρικού προγραμματισμού, ή χωρολογία καί ή άναλυτική θεωρία προγραμματισμού,
σύν τις έξωγενεΐς θεωρίες πού τόν τροφοδοτούν έμμεσα. Τελικά καί προφανώς, οί
άναλυτικές θεωρίες τροφοδοτούν τήν (κανονιστική) θεωρία προγραμματισμού. Ό
μετανεοτερισμός σύρει πρός ιδιαίτερη προσέγγιση τήν κειμενική άνάλυση, δπως
ορθά ύποδεικνύει δ Oranje, πρός μέρος μόνον τών θεωριών χωρικού προγραμμα-
τισμού, καί είναι έτσι άκατάλληλος ώς βάση γιά γενική θεωρία προγραμματι-
σμού. Ή τελευταία περιλαμβάνει μία κανονιστική όπτική, συναρτημένη μέ ένα
θεωρητικό πλαίσιο, ή όποία είναι μία μεθοδολογία (έπίπεδο χαρακτηριστικό
καί τής έπιστήμης) καί, προκειμένου νά μπορέσει νά έφαρμοσθεΐ, απαιτεί τή δια-
τύπωση συγκεκριμένων τεχνικών, ένα θέμα πού περιέργως έχει παύσει νά άπα-
σχολεΐ όλες τις άνταγωνιστικές προσεγγίσεις τού κλασικού προτύπου.

Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι διαφορετικές προσεγγίσεις στήν κανονιστική θε-
ωρία προγραμματισμού μπορεί νά οδηγήσουν σέ διαφορετική άντίληψή του, δια-
φορετικές μεθοδολογίες καί τεχνικές καί διαφορετική φυσιογνωμία τού πολεοδό-
μου. Γιά νά άρχίσω μέ τήν τελευταία, όποια ιδιαίτερη συμπληρωματική φυσιο-
γνωμία καί αν τού δοθεί, δέν είναι πάντως δυνατόν νά τού άφαιρεθεΐ, δπως π.χ.
πιστεύει ή Healey, ό ρυθμιστικός διαδικαστικός ρόλος στόν χωρικό προ-
γραμματισμό89, ό όποιος είναι τόσο κεντρικός όσο καί ό χώρος στή μετανεοτε-
ρική περίοδο. Σχετικά μέ τή μεθοδολογία, καμία άπό τις άλλες προσεγγίσεις,
πλήν τής συστημικής, δέν μπόρεσε νά προσθέσει οποιαδήποτε συνιστώσα πού νά
έμπλουτίζει τή συστημική πρόταση. Μισός αιώνας ζωής τών συνιστωσών της
καί έπιβίωσής τους άπό τή νεοτερική στή μετανεοτερική περίοδο είναι μία ικα-
νοποιητική ένδειξη σταθερότητας, ή όποία δέν αίρει ίσως τήν όπτική τού ύγιούς
σχετικισμού, ή όποία άντιλαμβάνεται θεωρία καί πράξη ώς συνάρτηση τής ιστο-
ρίας καί τής γεωγραφίας, άλλά τή στρέφει πρός τήν ειδικότερη έπεξεργασία
αύτών τών συνιστωσών. 'Υπήρξαν, τέλος, διαφορετικές θεωρητικές προτάσεις
σχετικά μέ τις συνιστώσες καί αύτές άποτελούν έμπλουτισμό, όσο παραμένουν
ρεαλιστικές, άλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έπικεντρώνονται σέ δύο σημεία. Τό

89. Βλ. καί Campbell, Green Cities, Growing Cities, Just Cities?, σ. 436.
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πρώτο, τό οποίο βρίσκεται εκτός τής πολεοδομικής ομάδας καί επηρεάζει τό πε-
ριεχόμενο τής εργασίας της, άλλά όχι τή μεθοδολογία της, αν καί μετασχημα-
τίζεται σέ μεθοδολογικό σημείο, είναι τό κοινωνικό περιβάλλον τής συμμετοχής
τών πολιτών καί τό θεσμικό περιβάλλον τών υπηρεσιών προγραμματισμού, πού
τίθενται ώς πηγή τού άξιακού συστήματος, μέ τό δεύτερο νά αναδεικνύεται καί
ώς σημαντικός παράγοντας τής εφαρμογής.

Τό δεύτερο σημείο, άμεσα συναρτημένο μέ τό πρώτο, είναι ή συνιστώσα τής
πολιτικής, ένα άπό τά έπίκεντρα τών άντίπαλων θεωριών τού συστημικοϋ προ-
γραμματισμού, ό χειρισμός τής οποίας ένδέχεται νά έπηρεάζει δύο άκόμη συνι-
στώσες, τή διατύπωση έναλλακτικών χωρικών σεναρίων καί τήν άξιολόγησή
τους. Αύτή ή συνεισφορά τής συμμετοχικής καί τής πραγματιστικής προσέγγι-
σης είναι άδιαμφισβήτητα σημαντική. Πρέπει, φυσικά, νά μήν παραγνωρίζεται
καί ή συνεισφορά τού ίδιου του συστημικοϋ προτύπου στή μεθοδολογική άνάδει-
ξη καί τεχνική έπεξεργασία τής πολιτικής συνιστώσας, παρά τό γεγονός ότι
έκπροσωπεΐ μία καθαρά τεχνοκρατική άποψη. Προσοχή όμως. Έάν ή τελευταία
είναι πολιτικά καί ήθικά άπορριπτέα, ό άντίπολός της, ή ισοπέδωση τών άπόψε-
ων τών συμμετεχόντων σέ ένα πρόγραμμα, τήν όποία υποστηρίζει ή έπικοινω-
νιακή προσέγγιση, είναι κοινωνικοπολιτικά ούτοπιστική καί τεχνικά έπικίνδυνη.
Δεοντολογία καί ρεαλισμός επιβάλλουν μία ένδιάμεση θέση, όπως τή σκιαγραφεί
δ Davidoff καί φαίνεται νά υποστηρίζουν οί Campbell καί Fainstein90.

. Άπό τήν άλλη μεριά, όλες οί άντίπαλες θεωρίες είναι τουλάχιστον άνεπεξέρ-
γαστες καί γενικά σιωπηλές σχετικά μέ τις άλλες συνιστώσες. Πρόκειται, συ-
γκεκριμένα, γιά τή δυναμική τής άπόφασης γιά προγραμματισμό (πού φυσικά
δέν λαμβάνεται σέ συνέλευση ένδιαφερομένων), γιά τήν άνάλυση τής ύπάρχουσας
κατάστασης, έξαιρετικά σημαντικής συνιστώσας ή όποία έχει τελείως λησμονη-
θεί, εκπροσωπεί μία ούσιαστική ύπερκάλυψη προγραμματισμού καί άνθρωπογε-
ωγραφίας καί επηρεάζει άναπόφευκτα τήν πολιτική, γιά τις προβολές στό
μέλλον καί τις προβλέψεις, καθώς καί, τέλος, γιά τήν όποια «μοντελοποίηση»
τού χώρου. Είναι άδιανόητη μία θεωρία προγραμματισμού πού δέν άναπτύσσεται
πλήρως σέ όλες αύτές τις συνιστώσες μέχρι καί τό έπίπεδο τών τεχνικών, δπως

90. S. Campbell και S. S. Fainstein, Introduction: The Structure and Debates of Planning
Theory, Campbell καί Fainstein (έπιμ.), Readings in Planning Theory, σ. 8.
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ακριβώς επιχειρήθηκε μέ τό συστημικό πρότυπο, μέ οδηγό τόν ορθολογισμό,
δπως έπιχειρηματολογεΐ καί ό Taylor91.

Οί συνιστώσες τοΰ προγραμματισμού δέν μπορεί παρά νά συσχετίζονται, καί
σέ αυτό τό θέμα τό συστημικό πρότυπο κατηγορήθηκε γιά τόν γραμμικό συσχε-
τισμό τους, κριτική πού λησμονεί τόν προτεινόμενο μηχανισμό ανάδρασης καί δέν
άναγνωρίζει τό ριζικό ένδιαφέρον τής πηγής του, τήν κυκλική καί τελικά, μέσω
έπάλληλων χωρικών έπεμβάσεων, σπειροειδή διαδικασία τοϋ προγραμματι-
σμού. "Ας θυμηθούμε έν τάχει τις περιπτώσεις τις όποιες συναντήσαμε, όπου τέ-
θηκε ή φάνηκε ότι τίθεται θέμα άρσης τής γραμμικότητας:

α) Είδος προσανατολισμού πρός τή δράση πού άρνεΐται ότι ή έφαρμογή είναι
πραγματοποίηση πολιτικής. Ή άπάντηση δόθηκε ήδη: Ασχέτως αιτίου καί αι-
τιατού, άναγκαστικά ή έφαρμογή άκολουθεΐ τήν πολιτική καί, άρα, είναι τελικά
πραγματοποίηση της.

β) Ή σταδιακή προσέγγιση, γιά τήν όποία ή πολιτική άποτελεΐ τήν πηγή
διατύπωσης άξιών καί όχι άντίστροφα. Πρόκειται περί σφάλματος τής έμπειριο-
κρατικής έπιστημολογίας, κατ' άναλογία μέ τό θέμα τής θεωρίας ή όποία δέν
άντιλαμβάνεται ότι κάθε άπτή έμπειρική άπόφαση υποκρύπτει ένα άξιακό υπό-
βαθρο. Φυσικά, αύτή ή παρατήρηση δέν άποκλείει τόν μηχανισμό άνάδρασης,
άλλά, τελικά, συνειδητοποιημένες ή όχι αξίες καθορίζουν τήν πολιτική καί επι-
βεβαιώνεται τόσο ή ιεραρχία όσο καί ή, δυστυχώς χωρίς άνάδραση, πορεία, τις
όποιες προτείνει τό συστημικό μοντέλο άπό τούς σκοπούς πρός τά χαμηλότερα
έπίπεδα πολιτικής.

γ) Ή πραγματιστική προσέγγιση, γιά τήν όποία ή δράση δέν υπακούει σέ α
prion στοχεύσεις, άλλά ή όποία ένσωματώνει αύτό τό σκεπτικό σέ μία γραμμική
πορεία στοχεύσεις-δράση-έφαρμογή καί άποδέχεται τήν ορθολογική διαδικασία.

δ) Ή έπικοινωνιακή προσέγγιση τής Healey, πού προβαίνει σέ μία δωρεάν
δήλωση περί μή γραμμικότητας τών συνιστωσών τού προγραμματισμού καί
ελεύθερης άλληλεπίδρασής τους. Άς θυμηθούμε σχηματικά τις συνιστώσες:
έντοπισμός τών ένδιαφερομένων (α) — δυναμική συζήτησης (β) — όργάνωση συ-
ζήτησης (γ) — διατύπωση έναλλακτικών καί επιλογή στρατηγικής (δ) — παρα-
κολούθηση έφαρμογης (ε). Αύτές οί συνιστώσες διατυπώνονται μέ αύτήν τή

91. Taylor, Urban Planning Theory, σ. 164-165.
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σειρά έπειδή λογικά δέν μπορεί νά παρουσιασθούν μέ άλλον τρόπο, μέ έξαίρεση
τις (β) καί (γ), που μπορεί νά υπερκαλύπτονται.

Τελικά, ή γραμμικότητα καλά κρατεί καί δίνεται μέ ικανοποιητική άκρίβεια
άπό τό συστημικό μοντέλο, άρκεϊ νά τονισθεί ότι είναι γραμμικότητα σέ τε-
λευταία άνάλυση καί ώς τελική μορφή τής διαδικασίας προγραμματισμού,
άφού έχουν λειτουργήσει όλοι οί μηχανισμοί άνάδρασης καί ένόψει τού κυκλι-
κού τού προγραμματισμού, μέ άφετηρία τήν έφαρμογή.

Πιστεύω ότι, μέ βάση τις κριτικές άναλύσεις τού κειμένου πού προηγήθηκε,
μπορεί νά ύποστηριχθεϊ ότι ή παραγωγή θεωριών πολεοδομίας, πού άρχίζει νά γί-
νεται έπικίνδυνα πληθωρική, θά πρέπει νά γεφυρωθεί μέ τό «κλασικό» παρελθόν
της. Οί μεθοδολογικές συνιστώσες τού κλασικού συστημικού προτύπου καί άντε-
ξαν στόν χρόνο καί προσφέρουν τόν άπαραίτητο καί οικουμενικό πυρήνα κά-
θε δυνατής πολεοδομικής θεωρίας, έπιτρέποντας τή σύσταση μίας άπό πολλούς
άναζητούμενης μεσο-θεωρίας.
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Είκ. 1. Συνιστώσες τής κοινωνίας καί παραγωγή τοϋ άστικοϋ καί περιφερειακού χώρου.
Συνεχές βέλος: κύρια έπιρροή. Διακεκομμένο βέλος: δευτερεύουσα επιρροή.

Είκ. 2. Γενική λογική τοϋ προγραμματισμού.



112 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

. 3. Πολεοδομικό σχέδιο 'Αγίου Νικολάου Κρήτης (Θ. αραβαντινοσ, Π. λοϊκακησ
καί Συνεργάτες, «Ρυθμιστικόν Σχέδιον 'Αγ. Νικολάου καί τουριστικής αναπτύξε-
ως Ελούντας-Γουρνιών Κρήτης», οριστική μελέτη, ανάθεση άπό τό Υπουργείο
Συντονισμού, Υπηρεσία Περιφερειακής 'Αναπτύξεως Κρήτης, 'Αθήνα 1967).
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Είκ. 4. Πληθυσμιακή ιεραρχία τού δικτύου οικισμών, χρηστικές σχέσεις μεταξύ άστικών κέντρων καί χρηστικές χωρικές ενότητες τής
Ελλάδας (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός, 'Αθήνα 2008).
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Είκ. 5. Σχέδιο άστικού σχεδιασμού του Architectural Studio (http://www.architectural-
studio. com/services.asp, επίσκεψη 12.3.2010).

Μακρο-κοινωνία: έθνικό έπίπεδο
Μεσο-κοινωνία: περιφερειακό έπίπεδο
Μικρο-κοινωνία: τοπική κοινωνία
Πολεοδομικό πρόγραμμα

Είκ. 6. Οί επάλληλες κοινωνικο-γεωγραφικές σφαίρες που επηρεάζουν ένα πολεοδομικό
πρόγραμμα.
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EAST
EUROPEAN

GERMANIC

NAPOLEONIC

Εικ. 7. Οι ευρωπαϊκές οικογένειες, βάσει τών νομικών καί διοικητικών συστημάτων τους
(Newman καί Thornley, Urban Planning in Europe).
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παρακολούθηση, έλεγχος και Αναθεώρηση

άπόφαση άποτύπωση πολιτική επέμβασης

έπέμβασης χωρικού (έναλλακτικά σενάρια)

συστήματος

yKomoviKÖ περιβάλλον;

Υ·ί

πρόβλεψη

γ.11

μοντέλο
χωρικοΟ
συστήματος

εναλλακτικά
χωρικά σενάρια

άξιολόγηση
και έπιλογη

έφαρμογη

Εικ. 8. Οι συνιστώσες τής συστημικής προσέγγισης του χωρικού προγραμματισμού, βά-
σει του McLoughlin (Urban and Regional Planning), σέ γενική διαγραμματική
μορφή.

έλεγχος

άπόφαση αποτύπωση πολιτική επέμβασης

έπέμβασης χωρικού (έναλλακτικα σενάρια)

συστήματος

ι θεσμικά περιβάλλον j

κοινωνικό ηεριβάλλον^κοινωνικό περιβάλλον}

Y-i

πρόβλεψη

μοντέλο
χωρικού
συστήματος

έναλλακτικά
χωρικά σενάρια

άξιολόγηση
και έπιλογη

έφαρμογη

κοινωνικό περιβάλλον}

Εικ. 9. Οι συνιστώσες τής ορθολογικής προσέγγισης τοϋ χωρικού προγραμματισμού, βάσει
του Faludi (Planning Theory), σέ γενική διαγραμματική μορφή καί μέ υπόβαθρο
το συστημικο πρότυπο,
ο: συνιστώσα του τελευταίου, τήν όποια περιλαμβάνει.
Γκρίζο σύμβολο: δέν περιλαμβάνεται στήν προσέγγιση.
Σκούρο σύμβολο: κεντρικό θέμα τής προσέγγισης.
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γ γ

ΙΙ λοιποί *
ι προγραμματισμοί ι

V J

î(

ο\

«Λ

4- χωρικός προγραμματισμός

V

'Οι, ■—

(α)

(β)

Είκ. 10α. Ή λανθασμένη αντίληψη τοϋ χωρικού προγραμματισμού ώς πλαισίου τών συγ-
γενικών του προγραμματισμών,
β. Ή ορθή άντίληψή του ώς αξονα τών τελευταίων.

απόφαση άποτύπωση πολιτική επέμβασης πρόβλεψη μοντέλο εναλλακτικά

επέμβασης χωρικού (εναλλακτικά σενάρια) χωρικοΟ σενάρια

συστήματος συστήματος

^κοίνωνικο nspißäÄAovj

άξιολόγηση
και επιλογή

εφαρμογή

άγορά

Είκ. 11. Οί συνιστώσες τής σταδιακής προσέγγισης τοϋ προγραμματισμού, βάσει τοϋ
Lindblom ("The Science of Muddling Through"), σέ γενική διαγραμματική
μορφή καί μέ υπόβαθρο τό συστημικό πρότυπο,
ο: συνιστώσα τοϋ τελευταίου, τήν όποία περιλαμβάνει.
Σκοϋρο σύμβολο: κεντρικό θέμα τής προσέγγισης.
[ ]: εκτός προσανατολισμού τής προσέγγισης.
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παρακολούθηση, έλεγχος και αναθεώρηση

άπόφαση αποτύπωση πολιτική έπέμβασης

έπέμβασης χωρικού

συστήματος

^κοινωνικό περιβάλλονΛ

γ.ι γ,ιι γ

πρόβλεψη μοντέλο εναλλακτικά

χωρικού χωρικά σενάρια
συστήματος

άξιολόγηση
και επιλογή

έφαρμογη

Εικ. 12. Οί συνιστώσες τής πραγματιστικής προσέγγισης του προγραμματισμού, βάσει του
Harrison (A Pragmatic Attitude to Planning), σέ γενική διαγραμματική μορ-
φή καί μέ υπόβαθρο τό συστημικό πρότυπο.

άπόφαση άποτύπωση πολιτική έπέμβασης

έπέμβασης χωρικού (έναλλακτικά σενάρια)

συστήματος

^κοινωνικά περιβάλλον/

Υ·Ι

πρόβλεψη

παρακολούθηση, έλεγχος καί άναθεώρηση

μοντέλο
χωρικού
συστήματος

έναλλακτικά
χωρικά σενάρια

άξιολόγηση
καϊ έττιλογή

έφαρμογη

θεσμικά
νπερφάΜονΛ

Είκ. 13. Οί συνιστώσες τής νεοφιλελεύθερης προσέγγισης του προγραμματισμού, σέ γενική
διαγραμματική μορφή καί μέ υπόβαθρο τό συστημικό πρότυπο.
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παρακολούθηση, ελεγχος καί άναθεώρηση

απόφαση άποτύπωση πολιτική έπέμβασης

επέμβασης χωρικού

συστήματος

Υ·ΐ

πρόβλεψη

γ.ϋ

μοντέλο
χωρικού
συστήματος

έναλλακτικά
χωρικά σενάρια

άξιολόγηση
κ(ί έπιλογη

κοινωνικά

κοινωνικά & θεσμικά

ν. περιβάλλον j ι ττερφάλλον j

έφαρμογή

Είκ. 14. Οί συνιστώσες τής συνηγορικής προσέγγισης του προγραμματισμού, βάσει τοϋ
Davidoff (Advocacy and Pluralism in Planning), σέ γενική διαγραμματική
μορφή καί μέ υπόβαθρο τό συστημικό πρότυπο.

παρακολούθηση, έλεγχος και άναθεώρηση

-Γ

απόφαση αποτύπωση πολιτική έπέμβασης

έπέμβασης χωρικού (έναλλακτικά σενάρια)

συστήματος

κοινωνικά
ν περιβάλλον j y

πρόβλεψη

μοντέλο
χωρικού
συστήματος

έναλλακτικά
χωρικά σενάρια

κοινωνικά περιβάλλον

άξιολόγηση
και επιλογή

θεσμικά περιβάλλον

έφαρμογή

Εΐκ. 15. Οι συνιστώσες της επικοινωνιακής προσέγγισης του προγραμματισμού, βάσει της
Healey (The Communicative Turn in Planning Theory), σέ γενική διαγραμ-
ματική μορφή καί μέ υπόβαθρο το συστημικό προτυπο.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 20ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ:
ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΪΣ
κ. VINCENZO ROTOLO

Είναι διπλή ή χαρά μου γιά τή σημερινή εκδήλωση: πρώτον, γιατί μου δίνε-
ται ή ευκαιρία νά ξαναμιλήσω άπό τό βήμα τοϋ άνώτατου πνευματικού ιδρύμα-
τος τής χώρας μιά εικοσαετία μετά τήν τιμή πού μού έγινε μέ τήν άνακήρυξή
μου σέ άντεπιστέλλον μέλος του- δεύτερον, γιατί άντικείμενό τής ομιλίας μου θά
είναι δ ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος.

Είναι αύτό ένα θέμα πού δέν παύει νά μέ γοητεύει μετά άπό μιά πενηντά-
χρονη έπαφή μέ τήν ποίησή του. Πέρα άπό τό έπαγγελματικό ενδιαφέρον τού νε-
οελληνιστή γιά μιά έξέχουσα μορφή τών ελληνικών γραμμάτων, θέλω νά τονίσω
άμέσως πώς ό Βρεττάκος άποτελεΐ μιά σπάνια περίπτωση όπου δ δημιουργός καί
δ άνθρωπος συμπίπτουν άπόλυτα σέ μιά ενιαία σύνθεση μοναδικής ομορφιάς, πού
όσοι είχαμε τήν τύχη νά γνωρίσουμε άπό κοντά τόν ποιητή μπορούμε νά έπιβε-
βαιώσουμε τό βάθος της καί τόν πλούτο της.

Ή κατάχρηση πού υφίσταται έδώ καί άρκετό καιρό τό έπίθετο «κλασσικός»
έχει αποδυναμώσει τή σημασιολογική του φόρτιση, όταν τό άναφέρουμε όχι σέ
άναγνωρισμένους έκπροσώπους τού πνευματικού κόσμου παρωχημένων έποχών,
άλλά σέ νεώτερους ομοτέχνους τους. Κι όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου ή
χρήση αύτού τού έπιθέτου, προκειμένου νά προσδιορίσουμε τήν ποιοτική ούσία
ένός σύγχρονου θεράποντος τής ποίησης, δέν είναι μόνο ταιριαστή, άλλά καί επι-
βεβλημένη. Πιστεύω ότι δ Νικηφόρος Βρεττάκος άνήκει στήν ολιγομελή όμάδα
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λογοτεχνών τοϋ καφοϋ μας πού δικαιούνται τον τίτλο τοϋ «κλασσικού». Ζητών-
τας συγγνώμη πού αναφέρομαι σέ πολύ γνωστά πράγματα, θά θυμίσω δτι ό δρος
«κλασσικός», μεταγενέστερης λατινικής προέλευσης, μόνο πολύ άργά καθιερώ-
θηκε στο κριτικά λεξιλόγιο τών νεωτέρων γλωσσών. Είναι έπίσης πασίγνωστο
δτι στήν έλληνική ρητορική παράδοση έπικρατοϋσε ό δρος «δόκιμος», μέ τήν
έννοια τής σημερινής λατινογενούς λέξης «κλασσικός», πού χαρακτήριζε δμως
τούς συγγραφείς πιστούς στούς ορθούς γλωσσικούς τύπους τού καθαρού άττικού,
ή άττικίζοντος, λόγου.

Στις λίγες περιπτώσεις, λοιπόν, πού ή λέξη «κλασσικός» αρμόζει σέ σύγ-
χρονους πνευματικούς δημιουργούς, έννοούμε αυτούς πού μέ τό έργο τους κα-
τόρθωσαν νά διοχετεύσουν τό μήνυμά τους σέ μεγάλο αριθμό συνανθρώπων τους,
κατακτώντας μιά θέση πού υπερβαίνει τά χρονικά δρια τής άτομικής τους
άνθρώπινης ύπαρξης, καί αφήνοντας πίσω τους υποδειγματικά πρότυπα γιά με-
λέτη, άπομίμηση, στοχαστική επεξεργασία, έκτός βέβαια άπό τις συγκινησιακές
παρορμήσεις πού ό ποιητικός λόγος άσκεΐ διαχρονικά.

Νομίζω δτι ή ποίηση τού Νικηφόρου Βρεττάκου έκπληροΐ απόλυτα τούς
δρους αύτούς καί έξακολουθεϊ άκόμη, μιά εικοσαετία σχεδόν μετά τό θάνατο του,
όχι μόνο νά έλκύει τή συναισθηματική μας εύαισθησία, άλλά καί νά τροφοδοτεί
τή σκέψη μας, καί νά τήν κεντρίζει μέ τόν πάντα έπίκαιρο προβληματισμό της.

Ό Νικηφόρος Βρεττάκος ευτύχησε ν' άναπτύξει τή συγγραφική του δράση
γιά ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο άπό εξήντα χρόνια, άφού ή πρώτη του ποι-
ητική συλλογή Κάτω άπό σκιές και φώτα δημοσιεύθηκε τό 1929, καί ή τελευ-
ταία, Συνάντηση μέ τή θάλασσα, βγήκε τήν Γδια χρονιά πού πέθανε, τό 1991,
χωρίς νά λογαριάσουμε τή συλλογή Τό χρυσό αμάξι, πού δημοσιεύθηκε μεταθα-
νάτια τό 2000. Πρέπει νά διευκρινίσουμε έπί τοϋ προκειμένου πώς ένας μικρός
προάγγελος τής συλλογής αυτής, σέ μορφή τοϋ όμότιτλου ποιήματος «Τό χρυσό
άμάξι», άκούσθηκε άπό τό στόμα τού ποιητή κατά τήν τελετή τής άνακήρυξής
του σέ έπίτιμο διδάκτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής 'Αθηνών λίγους μήνες πριν
πεθάνει, καί δημοσιεύθηκε δύο χρόνια άργότερα στόν τόμο Μνήμη τοϋ ποιητη
Νικηφόρου Βρεττάκου1.

1. Μνήμη τοϋ ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου (1912-1991). Επιμέλεια Π. Δ. μαστρο-
δημηρησ, 'Αθήνα 1993.

\
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Εξετάζοντας αναδρομικά τδ σύνολο τοϋ ποιητικού του έργου νιώθουμε ένα
συναίσθημα πραγματικού δέους μπροστά στο έπιβλητικό, σέ δγκο καί άξία, πνευ-
ματικό κληροδότημα πού μάς άφησε. Άπό τά πιό χαρακτηριστικά γνωρίσματα
τής ποίησης του είναι ή άπέριττη μεστότητά της καί μιά ούσιαστική ιδεολογική
συνέπεια παρά τις άντιξοότητες μιάς δραματικής άνθρώπινης πορείας. Ή εξαι-
ρετική λεκτική ένάργεια τής ποίησης του δέν είναι καρπός κάποιας έμφυτης
εύκολίας νά μετατρέπει σέ ρέοντα ποιητικό λόγο τήν έκάστοτε έμπνευση τής
στιγμής: κάτι παρόμοιο, δηλαδή, μέ τή μαγική στιχουργική ευχέρεια τού Όβί-
διου, πού ότιδήποτε έπιχειροϋσε νά γράψει τοϋ 'βγαίνε σέ μορφή στίχου, όπως
ομολογεί ό ί'διος: «quod temptabam scribere versus erat»2. 'Αντίθετα, ή φρα-
στική τελειότητα τού Βρεττάκου είναι άποτέλεσμα κοπιώδους καί βασανιστικής
προσπάθειας. "Οποιος έτυχε νά παρακολουθήσει άπό κοντά τόν ποιητή τήν ώρα
πού βυθιζόταν ολόκληρος στή δημιουργική διαδικασία, ξέρει ποιά σκληρή δοκι-
μασία άντιμετώπιζε, μέ άγωνία καί πείσμα, γιά νά δαμάσει τό γλωσσικό όργανο
καί νά πετύχει τήν υπέρβαση στή δομική κατασκευή τών στίχων.

Προλογίζοντας τήν έπιλεκτική έκδοση ποιημάτων του, πού βγήκε τό 1964
μέ τόν τίτλο 'Εκλογή, ό Βρεττάκος, γιά νά δικαιολογήσει τή συνηθισμένη του
τάση πρός διορθωτική έπέμβαση στό κείμενο ποιημάτων πού είχαν ήδη δημο-
σιευθεί, προβαίνει συγχρόνως σέ μιά δήλωση άκρως διαφωτιστική ώς πρός τις
άντιλήψεις του γύρω άπό τή συγγραφική έργασία3: «Προϊόντα έκρηχτικών συγ-
κινήσεων τά περισσότερα [δηλ. ποιήματα], έπιβάλανε τό δικό τους άταχτο σύ-
νολο, κι έπειδή ή δουλειά τής καθημερινότητας δέν έπιτρέπει σ' έναν ιερέα τής
ποίησης νά 'ναι τέλειος, μού στάθηκε δύσκολο νά στρογγυλέψω τις μορφικές καί
μουσικές τους άνισότητες. Τό ποίημα γιά νά γεννηθεί χρειαζόταν τήν αισθητική
συγκίνηση πού διέθετα, ένώ ή τελειότητά του χρειαζόταν τό χρόνο πού δέν διέ-
θετα».

Ή έκφραση «ιερέας τού ποίησης» δέν είναι άπλώς μιά έμφατική μεταφορά,
άλλωστε άρκετά συνηθισμένη στούς παραδοσιακούς κύκλους τών γραμμάτων,
άλλά έκφράζει μιά ριζωμένη ιδέα τοϋ Βρεττάκου γιά τή λειτουργία τής ποίησης,
πού έκεϊνος τήν άντιλαμβάνεται όχι μόνο ώς έπιτακτική άνάγκη μετατροπής τής

2. Οβιδ. Trist. IV, 10, 26.

3. Νικηφορος Βρεττάκος, Εκλογή, 'Αθήνα 1964, σ. 24.
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μυστηριώδους δημιουργικής δρμής σέ καθορισμένα σχήματα λόγου, άλλά ώς
έκπλήρωση ένός ήθικοϋ χρέους έναντι τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου. Ή έννοια αυτή
τοϋ χρέους προβάλλεται συχνά, άμεσα και έμμεσα, άπό τόν Βρεττάκο. Μέ τή
λέξη «χρέος», μάλιστα, τιτλοφορούνται δύο ποιήματά του, πού έκφράζουν αύτή
τήν άκατανίκητη εσωτερική του ανάγκη'1.

Σέ πολλά ποιήματά του, άλλωστε, δ Βρεττάκος, ένώ αναγνωρίζει, μέ τή
γνωστή του μετριοφροσύνη, τό περιορισμένο βάρος τής προσφοράς του, διεκδικεί
όμως, μέ άρκετή δόση περηφάνιας, τή γνήσια λειτουργικότητά της. Χαρακτη-
ριστικά όσα λέει πάλι στόν Πρόλογο τής Εκλογής5: «...χωρίς νά είμαι βέβαιος
ότι είμαι ποιητής, ξέρω τώρα πώς δέν είμαι τίποτε άλλο. Θά μού ήταν άρκετό,
αν τουλάχιστον βεβαιωνόμουνα πώς μέ μέσο αύτή τήν ποίηση έκαμα τό χρέος
τής ζωής μου...».

Γεννημένος στό χωριό Κροκεές τής Λακωνίας, δ Βρεττάκος πέρασε τά παι-
δικά του χρόνια στήν κοντινή άγροτική περιοχή τής Πλούμιτσας. Τό ερημικό της
περιβάλλον, στούς πρόποδες τοϋ μεγαλοπρεπούς όγκου τοϋ Ταΰγετου, θά απο-
κτούσε άργότερα στή φαντασία τού ποιητή τις μυθικές διαστάσεις ένός παραδει-
σιακού τόπου, άφοϋ άπό τότε είχε προδιαθέσει τήν ευαίσθητη και στοχαστική του
φύση στήν άναζήτηση τής ρέμβης, τού ώραίου καί τής άγάπης. Κυνηγώντας
άκριβώς αύτά τά όνειρα, δ Βρεττάκος βρέθηκε στήν έπώδυνη άνάγκη νά αντι-
μετωπίσει τή σκληρή πραγματικότητα τής ζωής στήν πρωτεύουσα, όπου ήρθε
τό 1929, σέ ήλικία 17 χρόνων, γιά νά δοκιμάσει τήν τύχη του, μέσα σέ άθλιες
συνθήκες κοινωνικής περιθωριοποίησης καί οικονομικής δυσπραγίας. Θά είναι
αύτό τό πρώτο γερό χτύπημα γιά τόν ονειροπόλο έφηβο, πού άναγκάζεται νά
υποστείλει προσωρινά τή σημαία τής αισιοδοξίας καί τής άνθρώπινης άλληλεγ-
γύης, πού τήν είχε υψώσει μέ τόση πίστη καί προσδοκία. Θά τοϋ τύχει καί άλλες
φορές στή ζωή του νά υποστεί παρόμοιες, καί χειρότερες, άπογοητεύσεις, άλλά
αύτή ή άρνητική νεανική έμπειρία θά σκάψει ένα βαθύ λάκκο μέσα του.

4. νικηφορου Βρεττάκου, Τά ποιήματα, τόμ. δεύτερος, Αθήνα 1981, σ. 282 και 370.
Σχετικά μέ το θέμα αύτό πρβ. V. Rotolo, Ό ρόλος τού ποιητή στόν Νικηφόρο Βρεττάκο, Διε-
θνές Συμπόσιο γιά τόν ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο. Σπάρτη 18-21 Μαΐου 2001. Πρακτικά,
'Αθήνα 2004, σ. 139-150.

5. "Ο.π., σ. 25.
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Ή ποιητική συλλογή Κάτω άπό σκιές και φώτα πού, δπως είπαμε, δημο-
σιεύθηκε ακριβώς τδ 1929, αντανακλά τήν πικρή ψυχολογική συνείδηση τής
' πρώτης ήττας τής ζωής του. Στο ίδιο κλίμα μοναξιάς καί απόγνωσης κινείται ή
επόμενη συλλογή Κατεβαίνοντας στή σιγή τών αιώνων (τοϋ 1933), δπου ό
• Βρεττάκος διαλαλεί έμφατικά τόν πόνο τής ψυχής του: χαρακτηριστικός ό επα-
ναλαμβανόμενος στίχος «Τό σκεύος πλέον, έρράγη τών ονείρων»6, πού άντηχεΐ
σάν πένθιμη καμπάνα.

Τό 1935 δημοσιεύεται ή συλλογή Οί γκριμάτσες τοϋ άνθρωπου, πού συμ-
πληρώνει, μαζί μέ τις δύο προηγούμενες συλλογές, ένα τρίπτυχο όδύνης καί άγα-
νάκτησης, δπου τά αποκαρδιωτικά βιώματα τού ποιητή βρίσκουν κατάλληλη
τροφοδότηση στό γενικό πνεύμα τής παρακμής καί τού καρυωτακισμού πού κυ-
ριαρχούσε τότε στά έλληνικά γράμματα.

Μετά απ' αύτά, καί άπό άλλα πού δέν άνέφερα, άξιόλογα δείγματα ένός ποι-
ητή πού διανύει τό πρώτο στάδιο μιας μακρινής πορείας χωρίς νά φανερώσει άκό-
μη τό πραγματικό του άνάστημα, τό 1938, μέ τό πολύστιχο ποίημα Τό ταξίδι
τοϋ ''Αρχαγγέλου, ό Βρεττάκος κάνει ένα έντυπωσιακό άλμα. Πρόκειται γιά ένα
άριστουργηματικό έπύλλιο σέ άπταιστους ένδεκασύλλαβους δπου ή δημιουργική
φαντασία τού ποιητή βρίσκει άνάλογη έκφραση σέ λυρικές έκρήξεις μεγάλης
πνοής, πλησιάζοντας πού καί πού στις ιλιγγιώδεις κορυφές ένός Σικελιανού.
'Αρχάγγελος είναι τό όνομα τοϋ πλοίου πού ξεκινά άπό τή φτωχή 'Ιθάκη γιά μιά
παράλογη άποστολή: νά μεταφέρει άπό τήν Τροία τήν εύημερία καί νά βρει, δπως
λέει ό ποιητής7:

τό μυστικό της βλάστησης τών ρόδων,
που τά βουνά θά ντύναν τής Ιθάκης
κ ' οί ταπεινοί της κάτοικοι θά βλέπαν
νά βασιλεύει μέσα τους ό ήλιος.

Τό ποίημα δίνει τήν έντύπωση τής άπεγνωσμένης προσπάθειας φυγής άπό
μιά βαριά άτμόσφαιρα πού πλακώνει μέ μελανά σύννεφα τούς ορίζοντες τής

6. Στο ποίημα «Το σκεύος», στ. 1, 4, 7: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, Τά ποιήματα, τόμ.
πρώτος, 'Αθήνα 1981, σ. 20.

7. νικηφοροι Βρεττακοϊ, Τά ποιήματα, τόμ. πρώτος, ο.π., σ. 77.
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Ευρώπης. Πρόκειται όμως για φρούδες ελπίδες, καταδικασμένες έκ τών προτέ-
ρων στήν αποτυχία καί στήν οριστική ήττα. Ή τελική αυτανδρη βύθιση τού
πλοίου έπισφραγίζει τή μοιραία έκβαση τής ακατόρθωτης περιπέτειας, πού μοι-
άζει νά καταλύει συγχρόνως κάθε άνθρώπινη έπιδίωξη ούτοπιστικών όνείρων.

Τά άμέσως έπόμενα χρόνια σημειώνουν μιά αισθητή στροφή στίς πεποιθή-
σεις τού Βρεττάκου. "Ερχονται πάλι στήν έπιφάνεια τά παλιά του αιτήματα γιά
άλληλεγγύη καί άγάπη, δπως δείχνουν μερικά ποιήματα τής συλλογής Μαργα-
ρίτα. Εικόνες άπό τό ηλιοβασίλεμα, τού 19388:

Χιλιάδες ερωτες είναι ο Θεός!
Χιλιάδες ερωτες είναι ό κόσμος!

Ό κόσμος είναι απλός!

WT ι < 9

ri ακόμη :

Τί στοιχίζει
στ ' άηδόνι τό τραγούδι, κ ' η ευγένεια
στην πρωινή βροχή; 'Αγαπηθείτε!...

Σ' ένα μικρό ποίημα τής επόμενης συλλογής Τό μεσουράνημα της φωτιάς,
τού 1940, θά φτάσει στό σημείο νά πει10: «Ή σκέψη μου είναι άγάπη κ' ή άγά-
πη μου σκέψη» καταλήγοντας μέ τόν άποφθεγματικό στίχο «'Αγαπώ, άρα
υπάρχω»11, πού είναι ολοφάνερη παράφραση τοϋ περίφημου ρητού τού Des
Cartes «cogito ergo sum».

Άλλά ήταν μοιραίο τό όνειρο του νά διακοπεί καί πάλι με τις βιαιότητες τής
τραγικής δεκαετίας τού '40. Καί είναι οπωσδήποτε οδυνηρό γιά τόν 'Ιταλό φι-

8. Στο ποίημα «Μαργαρίτα», στ. 14-15, 26-27: νικηφοροι' βρεττακου, Τά ποιήματα,
τόμ. πρώτος, ο.π., σ. 97-98.

9. Στό ποίημα «Προσκλητήριο», στ. 21-23: νικηφορου βρεττακου, Τά ποιήματα, τόμ.
πρώτος, ο.π., σ. 103.

10. Στό ομότιτλο ποίημα «Τό μεσουράνημα τής φωτιάς», στ. 2: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ,
Τά ποιήματα, τόμ. πρώτος, ο.π., σ. 111.

11. Αυτόθι, στ. 11. Σημειωτέον οτι δ στίχος αυτός ξαναεμφανίζεται σαν μότο, κάτω άπό
τήν αφιέρωση στούς φίλους του Τατιάνα καί Ροζέ Μιλλιέξ, στο μεταγενέστερο ποίημα «"Εξο-
δος μέ τό άλογο»: νικηφορου βρεττακου, Τά ποιήματα, τόμ. πρώτος, ο.π., σ. 217.
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λέλληνα πού σας ομιλεί σήμερα απ' αύτό το βήμα νά ομολογήσει, άπό σεβασμό
προς τήν ιστορική άλήθεια, δτι ή άρχή τών δεινών που συσσωρεύθηκαν τότε πά-
νω στήν Ελλάδα άνάγεται στήν άπρόκλητη επίθεση τής φασιστικής Ιταλίας.

Ό ήπιος καί ειρηνικός Νικηφόρος βρέθηκε καί αύτός στό άλβανικό μέτωπο,
δπου καί κινδύνεψε νά χάσει τή ζωή του, γιά νά υπερασπίσει τήν τιμή καί τήν
άξιοπρέπεια τής πατρίδας του. Άλλά άκόμη καί σ' αύτή τήν ώμή έμπειρία ό
ποιητής δέν έπαψε νά βάζει στό κέντρο τής σκηνής τόν άνθρωπο, μέ τόν πόνο

του καί τά ιδανικά του, δπως τονίζει μέ μιά πολύ έπιτυχή «κλίμακα» σ' ένα ποί-

' 12
ημα του :

*Άνθρωποι κατοικούν μες στό πνεύμα τής 'Ελευθερίας
αμέτρητοι,

"Ανθρωποι όμορφοι μές στή θυσία τους, 'Ανθρωποι.

"Ενας μεγάλος καταυλισμός είναι ή έννοια τής αρετής.

Ή 'Αντίσταση έμπνέει στόν Βρεττάκο πολλά ωραία ποιήματα πού, παρ' όλη
τήν έπικαιρική τους έμπνευση, παραμένουν με τή σφραγίδα τών κλασσικών έρ-
γων ώς «κτήμα ές άεί» τών ελληνικών γραμμάτων. 'Απ' αύτά ξεχωρίζουν τά
ποιήματα «'Ελεγείο πάνω στόν τάφο ένός μικρού άγωνιστή», «Τό παιδί μέ τή
φυσαρμόνικα», «'Ακόμα τούτη ή "Ανοιξη», πού παρουσιάζουν έναν ιδιάζοντα καί
έλκυστικό συγκερασμό τής ήθικής καί πατριωτικής έξαρσης μέ μιά άπέριττη καί
στέρεη δομή. Στό τελευταίο, μάλιστα, τών ποιημάτων πού άνέφερα, ό Βρεττά-
κος χειρίζεται μέ δεξιοτεχνία μιά στιχουργική τεχνική πού πλησιάζει στό δημο-
τικό τραγούδι. Στή βιβλική γλώσσα, πάλι, μάς πηγαίνει τό ποίημα «33 ήμέρες»,
πού διακατέχεται άπό έξαίρετη ύποβλητικότητα καί συναισθηματική φόρτιση.

Ό άδελφοκτόνος πόλεμος πού άκολούθησε πληγώνει βαθύτατα τόν ποιητή,
πού βλέπει νά διαλύεται άνεπανόρθωτα τό δραμά του γιά ειρήνη καί δμόνοια.
'Αλλά ήδη ή συλλογή Τό βιβλίο τής Μαργαρίτας (τού 1949) έκπέμπει μηνύμα-
τα άγάπης. Ό ποιητής έπιμένει ότι13:

Ό κόσμος είναι, αδέρφια μου, αγάπη καί ομορφιά!

12. Στο ποίημα «"Ενας στρατιώτης μουρμουρίζει στο άλβανικό μέτωπο», στ. 33-35: νι-
κηφορου βρεττακου, Τά ποιήματα, τόμ. πρώτος, ο.π., σ. 119.

13. Στό ποίημα «Ή ακατοίκητη χώρα», τελευταίος στ.: νικηφοροι βρεττακου, τά
ποιήματα, τόμ. πρώτος, ό.π., σ. 162.
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Ό Ταΰγετος καί ή Πλούμιτσα γίνονται καταφύγιο παρηγοριάς για τήν πλη-
γωμένη του φαντασία, δπως δείχνουν οί συλλογές Ό Ταΰγετος καί ή σιωπή (τοϋ
1949), Τά θολά ποτάμια (τού 1950), καί τδ πολύστιχο ποίημα Πλούμιτσα (πά-
λι τού 1950). Πολλά είναι τά ποιήματα άπ' αύτές τις συλλογές δπου ή άδολη
συγκίνηση καί ή βαθιά θλίψη πλαισιώνονται άπδ γερή δομική κατασκευή. "Ενα
άπ' αυτά, το «Γράμμα», πού άνήκει στήν πρώτη συλλογή, είναι άληθινό αρι-
στούργημα. Δέν ξέρω πόσοι άπό τούς ποιητές πού έχουν πραγματευθεΐ, ή άπλώς
θίξει, τό θέμα τού έμφυλίου, μπόρεσαν ν' άποδώσουν τήν οδύνη καί τή φρίκη
αύτής τής τραγωδίας μέ περισσότερη ένταση καί παραστατικότητα άπό δύο επι-
γραμματικούς στίχους τοϋ ποιήματος αύτού, οί οποίοι, μέσα άπό τήν παγερή
τραχύτητα μιάς άδρής σύνταξης δομημένης μέ άλλεπάλληλες άσύνδετες, παρα-
τακτικές προτάσεις, άναπλάθουν τέλεια τήν κομμένη άνάσα άνθρώπου πού κυρι-
εύεται άπό άκατανίκητη συγκίνηση14:

Πολλοί σκοτώθηκαν. Πολλοί ζοϋμε. Όλοι μας είμαστε
λαβωμένοι. Είναι βαρύς άπό τόν πόνο ο κόσμος.

Τό μακρύ ποίημα 'Έξοδος μέ τό άλογο (τού 1952) έπανασυνδέεται μέ με-
γαλύτερη πεποίθηση μέ τόν ιδανικό κόσμο τής άγάπης, πού ό Βρεττάκος τόν
είχε προβάλει στό Βιβλίο της Μαργαρίτας περισσότερο ώς ένδόμυχο πόθο παρά
ώς έφικτό στόχο.

Τό 1957 δημοσιεύεται ή ποιητική συλλογή Ό χρόνος καί τό ποτάμι, πού
άποτελεΐ έναν πολύπτυχο, έμπνευσμένο υμνο στήν άγάπη, γεμάτο τρυφερότητα.
Στή συλλογή άνήκουν μερικά άπό τά πιό γνωστά ποιήματα τού Βρεττάκου,
όπως «Συνόδεψα νεκρούς», «Τό παράπονο τού σκοτωμένου», «"Αν δέν μού 'δί-
νες τήν ποίηση, Κύριε», «Τής Σπάρτης οί πορτοκαλιές», «Επιστροφή άπό τούς
Δελφούς». Τό τελευταίο, μάλιστα, μέ τήν έξαιρετικά παραστατική του γλώσσα
καί μέ τις ύπέροχες λυρικές εικόνες, άποδίδει θαυμάσια τή μυστηριώδη θρη-
σκευτική εύλάβεια πού έκπέμπει τό μοναδικό μεγαλείο τού τοπίου, καί παραμέ-
νει στά έλληνικά γράμματα ώς άθάνατο μνημείο ποιητικού λόγου.

Μέ τό μακρύ ποίημα Ή μητέρα μου στην εκκλησία, τής ίδιας χρονιάς, δ
Βρεττάκος γυρίζει μέ περίσσια άνθρωπιά στό θέμα τών κινδύνων έκτροπής τής

14. νίκηφοροϊ Βρεττακογ, Τά ποιήματα, τόμ. πρώτος, ο.π., σ. 186 (στ. 8-9).
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επιστημονικής ερευνάς, πού το είχε αναπτύξει με εμφατικό πάθος στο ποίημα
Στόν Ρόμπερτ Όπενχάιμερ τού 1954.

Το 1961 δημοσιεύεται Τό βάθος τοϋ κόσμου, μιά σπουδαία καί πρωτότυπη
σπονδυλωτή ποιητική συλλογή πού φιλοδοξεί νά διαγράψει, στις διάφορες ενότη-
τες πού τήν άποτελούν, τήν πολυσχιδή διαδρομή τών πνευματικών, αισθητικών
καί ιδεολογικών άναζητήσεων τοϋ ποιητή. Μέ Τό βάθος τοϋ κόσμου ό Βρεττά-
κος θέλησε νά συνθέσει τό ποιητικό του «μανιφέστο», καλώντας συγχρόνως τούς
άναγνώστες του στή γοητευτική περιπέτεια νά διεισδύσουν σ' δλες τις πτυχές
τοϋ έσωτερικού του κόσμου. Ό ποιητής δείχνει ότι έχει φτάσει πιά σέ μιά φάση
άπόλυτης γαλήνης καί δτι άπολαμβάνει τήν ευδαιμονία τής πληρότητας καί τής
αρμονικής συμβίωσης μέ τούς συνανθρώπους του. Τό βάθος τοϋ κόσμου λειτουρ-
γεί άκριβώς ώς ομολογία εύχαρίστησης καί άπόπειρα άπολογισμοϋ ένός δημιουρ-
γού πού πιστεύει ακράδαντα πώς έχει πετύχει τούς στόχους πού είχε βάλει στήν
άρχή τής δδοιπορίας του.

Άλλά, ξαφνικά, ή βία τών άνθρώπων έρχεται καί πάλι νά ταράξει τήν ήρε-
μη αύτή άτμόσφαιρα. Λίγους μήνες μετά τήν έπιβολή τού στρατιωτικού πραξι-
κοπήματος ό Βρεττάκος διαλέγει τήν πικρή μοίρα τού αύτοεξόριστου γιά νά δια-
σώσει τήν άξιοπρέπειά του, βρίσκοντας καταφύγιο πρώτα στήν Ελβετία καί
έπειτα στή Σικελία.

Στό εξωτερικό δ Βρεττάκος έξακολουθεϊ νά γράφει ποιήματα, δπου τά
αισθήματα άπογοήτευσης καί άπόγνωσης έναλλάσσονται μέ τή μαχητικότητα
καί τή σκωπτική σάτιρα τού άντιφρονούντος. Σαρκαστική διάθεση καί έπιτυχεΐς
λεκτικές έπινοήσεις χαρακτηρίζουν τά ποιήματα τής συλλογής Διαμαρτυρία, πού
θά δημοσιευθεί τό 1974. Ξεχωρίζουν σ' αύτή τή συλλογή τά μικρά ποιήματα
«Νεοελληνικός Κούρος» καί «Τριάντα χρόνια στή βροχή» πού, μέ μιά τέλεια
συγχώνευση ιδεολογικής έμπνευσης καί δομικής λιτότητας, έκφράζουν τό πικρό
παράπονο τού έλληνικού λαού γιά τις άδικαίωτες θυσίες του.

Στις άρχές τού 1974 μιά βαριά μορφή φυματίωσης τόν υποχρεώνει σέ πο-
λύμηνη νοσηλεία σέ νοσοκομείο τού Παλέρμο, όπου οί γιατροί καί τό νοσοκο-
μειακό προσωπικό περιβάλλουν μέ στοργή τόν διάσημο άσθενή, πού ή ήρεμία του
καί ή άπλότητά του κερδίζουν τή γενική συμπάθεια.

'Ιδιαίτερες φροντίδες τοϋ παρέχει ένας άρχινοσοκόμος, πού, ώς βετεράνος
τής Αλβανίας, νιώθει θαυμασμό γιά τόν πατριωτισμό τών Ελλήνων. Καί ή όδυ-
νηρή έμπειρία τής άρρώστιας βρίσκει ποιητική άπήχηση στή συλλογή Σικελικά
ποιήματα πού θά δημοσιευθεί άργότερα. Άπό τά ποικίλα μοτίβα πού χαρακτη-
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ρίζουν τά ποιήματα αυτά, επικρατέστερα είναι έκεϊνα που είναι συνδεδεμένα μέ
τή βαθιά συγκίνηση πού δοκίμασε δ πελοποννήσιος Νικηφόρος δταν πρωτοαντί-
κρισε, μετά τήν έλβετική παρένθεση, τόν μεσογειακό ήλιο, τήν κοινή θάλασσα,
τά ελληνικά μνημεία, άρχαία καί βυζαντινά, διάσπαρτα σ' όλο τό νησί.

Μέ τήν έπάνοδο στήν Ελλάδα, τό 1974, άνοίγει ή τελευταία φάση τής
άνθρώπινης καί λογοτεχνικής διαδρομής τού Βρεττάκου. 'Αποβάλλοντας τό
άρνητικό βάρος άπ' όλες έκεΐνες τις άντιξοότητες πού έχουν άκρωτηριάσει κατ'
έπανάληψη τήν άκεραιότητα τών ιδανικών του, ό ποιητής έχει άράξει στό ορι-
στικό άγκυροβόλι τής περισυλλογής, τής γαλήνης, τής όλο καί μεγαλύτερης
έμβάθυνσης στίς άληθινές ύπαρξιακές άξιες πού άνέκαθεν τόν έχουν προβλημα-
τίσει. Μέσα σ' αύτή τήν άνέφελη ψυχική διάθεση έπιδίδεται μέ όλες τις δυνάμεις
του στή φιλόδοξη προσπάθεια νά συμπληρώσει τό έργο πού έχει έκτελέσει έως
τώρα. Σάν τόν καλό μάστορη πού έχει ρίξει τά θεμέλια καί έχει άρχίσει νά ση-
κώνει τούς τοίχους τού οικοδομήματος πού είχε άρχίσει νά χτίζει, δ Βρεττάκος
βιάζεται νά ολοκληρώσει τή δημιουργική του προσφορά. Χρησιμοποίησα σκόπι-
μα τό λεξιλόγιο τού χτίστη, γιατί άκριβώς μέ τέτοιους καί παρόμοιους όρους ό
ποιητής συνήθιζε ν' άναφέρεται στήν πνευματική του δραστηριότητα. Μέ τή δια-
φορά ότι τώρα, στήν ήλικία πού έχει φτάσει, δέν έπιτρέπεται άργοπορία ή άνά-
παυλα: πρέπει νά έργάζεται έντατικά καί άγρυπνα: Χαρακτηριστικό τό ποίημα
«'Εσωτερικός μονόλογος» άπό τή σπουδαία συλλογή 'Απογευματινό 'Ηλιοτρό-
πιο (τού 1975)15:

Συντόμευε τό λόγο σου όσο μπορείς.
Βάζε τη λέξη ολόκληρη, βέβαια, μιά που αλλιώς
δέν κατορθώνεται ο διαρκής λόγος. Αλλά
πάντως, συντόμευε. Γιατί δέν περιμένει
ό ήλιος. Κ' οί λίγες ωρες πού σου μένουν
δέν χωρούν πολλά ποιήματα.

Δίπλα σ' αύτή τήν άγωνία ν' άναμετρηθεϊ μέ τήν ύπερβολικά γρήγορη δια-
δοχή τών «περιτελλομένων ένιαυτών», προβάλλεται μέ περισσότερη έμμονή άπ'
ό,τι στό παρελθόν ή έπιτακτική άνάγκη τής έπιστροφής στούς γνώριμους τόπους

15. νικηφορου Βρεττάκου, Τά ποιήματα, τόμ. δεύτερος, ο.π., σ. 444.
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τών παιδικών του χρόνων. Ή λέξη «έπιστροφή» καί τό ρήμα «επιστρέφω», μαζί
μέ τά συνώνυμα τους, έμφανίζονται τώρα συχνότερα. "Ομως, ή Πλούμιτσα καί
ό Ταΰγετος δέν είναι πια δ νοσταλγικός στόχος για ένα προσωρινό καταφύγιο άπό
τις καταιγίδες πού τόν παραδέρνανε συνέχεια, άλλά τό ποθητό τέρμα τής επί-
γειας δδοιπορίας του. Στό ποίημα «Επιστροφές», πάλι άπό τό 'Απογευματινό
Ηλιοτρόπιο, δ Βρεττάκος έξηγεΐ τί σημαίνουν γιά κεϊνον αύτοί οί τόποι16:

'Επιστρέφω συχνά στή γενέθλια γή μου.
Εκεί, μέ βλέπει ή χλόη, μέ άκούει
τό χώμα, γνωρίζω τρεις λέξεις ανέμου.
Τά τοπία της είναι σά μιάν άγχαλιά που
μέ παίρνει · κ ' ένώ ταλαντεύεται τό κεφάλι μου
άστήριχτο, πέφτουν τά χέρια μου οπως
τά χέρια τοϋ 'Ιησού στούς φιλεύσπλαχνους
ώμους τού Τωσήφ, μετά τήν άποκαθήλωση.

Στό μεταξύ ώριμάζει στό νού του ή σύλληψη δύο μεγάλων συνθετικών έργων
μέ έλληνικό θέμα, πού ή μεταφορά της σέ οριστική μορφή θά τόν βασανίσει έπί
άρκετά χρόνια. Τελικά δημοσιεύονται, τό 1978 τό έμμετρο δράμα Ό Προμηθέ-
ας ή τό παιχνίδι μιας μέρας, καί τό 1981 ή Λειτουργία κάτω άπό τήν Ακρόπο-
λη.

Τό πρώτο άποτελεΐ μιά άνάπλαση τού άρχαίου μύθου τού Προμηθέα μέ
αρκετούς υπαινιγμούς σέ γεγονότα καί καταστάσεις τού καιρού μας. Ό Προμη-
θέας είναι ένας γενναίος έπαναστάτης πού, άντιστεκόμενος στήν άλαζονεία τού
Δία, άγωνίζεται γιά νά έπαναφέρει τόν άνθρωπο στό κέντρο τού κόσμου. Άλλά
ή άνταρσία συντρίβεται έξαιτίας τού συμβιβασμού τών θυμάτων τού Δία καί ή
παλιά τάξη πραγμάτων παραμένει άμετάβλητη.

Ή Λειτουργία κάτω άπό τήν Ακρόπολη είναι μιά έξοχη άναπαράσταση ση-
μαντικών στιγμών καί έμπειριών τής έλληνικής ιστορίας καί τού ελληνικού πνεύ-
ματος. Πρόκειται γιά ένα πολυσύνθετο έργο θεατρικής μορφής μέ πολυπρόσωπη
καί πολυφωνική δομή, όπου έκτενή πεζοτράγουδα ένσωματώνονται μέ μεγάλη
μαστοριά στό έμμετρο κείμενο πού, σέ μερικά σημεία, είναι άπήχηση ή έπεξερ-

16. νικηφορου Βρεττάκου, Τά ποιήματα, τόμ. δεύτερος, δ.π., σ. 446.
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γασία, δημοτικών τραγουδιών καί εκκλησιαστικών ύμνων. "Ολο τδ έργο αναδί-
νει μιά συναρπαστική γοητεία καθώς ανατρέχει, μέ έντονη ύποβλητικότητα, στά
δραματικά γεγονότα πού έχουν σφραγίσει τήν πορεία τού Ελληνισμού, πού τις
αιώνιες αξίες του τις συνοψίζει θαυμάσια εκείνος δ υπέροχος ορισμός17:

Καί τό όνομα 'Ελλάδα, δέν είναι λέξη, αλλά λόγος.

Ή συλλογή Διακεκριμένος πλανήτης, τού 1983, περιέχει όλα τά μοτίβα τής
ώριμης φάσης τής ποίησης τού Βρεττάκου.

Ό ποιητής ξαναπαίρνει τό μίτο τού διαλόγου μέ τόν εαυτό του, έμβαθύνον-
τας δλο καί περισσότερο στόν απολογισμό τής ζωής του καί στήν άναμονή τής
μελλοντικής του τύχης. Στήν ούσία, πρόκειται γιά δύο δψεις τού 'ίδιου προβλή-
ματος. Ή άπόλαυση τών γήινων αγαθών καί ή εύχαρίστηση γι' αύτά πού έχει
ήδη έκτελέσει δέν άναιρούν τή ριζωμένη άντίληψή του τής ζωής ώς «μελέτης
θανάτου». "Ισα-ίσα, δ ποιητής μοιάζει νά άνυπομονεΐ γιά τό τελευταίο του ταξί-
δι. Ετοιμάζει τά χαρτιά του, ζυγίζει προσεκτικά τό περιεχόμενο τών άποσκευών
του, έπιμένει στή σταθερή του προφητική διαίσθηση ότι θά άφήσει τήν τελευταία
του πνοή στά παιδικά του λημέρια, καί εναποθέτει στό μέλλον, μέ άπόλυτη εμπι-
στοσύνη, τήν προσδοκία του γιά τήν άναγνώριση τού έργου του. "Ολα αύτά τά
μοτίβα τά βρίσκουμε συγκεντρωμένα, μέ σπάνια συνθετική δύναμη καί μεστότη-
τα, στό ποίημα «Ή ποίηση καί ή έρημος» τής συλλογής αύτής18:

"Άναψα τή φωτιά καί στέκω στήν πόρτα.
Κοιτώ τόν ορίζοντα, τήν οδό
πού θά πάρω, κάποτε, φεύγοντας. Κ' έχω
άντίκρυ μου τόν Ταΰγετο πού θά γίνει,
τό ξέρω, ύμνος καί θρήνος μου. "Εχω
φτιάξει τό τζάκι μου γιά τούς άλλους
γι ' αύτό περιμένω στήν πόρτα.

Παρόμοιο ένδιαφέρον παρουσιάζει τό ποίημα, πάλι άπό τόν Διακεκριμένο
Πλανήτη, «Ή δωρεά», άφιερωμένο στόν Μάνο Κατράκη (θυμίζω παρεμπιπτόν-

17. νικηφορου Βρεττάκου, Τά ποιήματα, τόμ. τρίτος, 'Αθήνα 1991, σ. 123.

18. νικηφορου βρεττακου, Τά ποιήματα, τόμ. τρίτος, ο.π., σ. 171.
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τως ότι δ Κατράκης υποδύθηκε τό ρόλο του πρωταγωνιστή τής Λειτουργίας κά-
τω άπό τήν Ακρόπολη στις παραστάσεις πού δόθηκαν τό 1982 στό Γύθειο, στό
Μυστρά, στό Ηρώδειο καί άλλού).

Θά σάς διαβάσω, λοιπόν, τούς πρώτους στίχους άπό τό ποίημα αύτό19:

Θά μιλήσουμε, θά διδάξουμε. Θά οδοιπορούμε
καί θά δίνουμε, διαρκώς, θά δίνουμε. 'Εμείς
ο,τι ήτανε νά μας δοθεί, Μάνο, στόν κόσμο,
ερχόμενοι, τό είχαμε πάρει:
Δωρεά πρός δωρεάν.

Ή συλλογή Ηλιακός Λύχνος, τού 1984, κινείται στό ί'διο μήκος κύματος
μέ τις συλλογές 'Απογευματινό Ηλιοτρόπιο καί Διακεκριμένος πλανήτης. Άπ'
αύτή τή συλλογή ξεχωρίζει τό ποίημα «Πεπραγμένα»20:

"Οταν φύγω, θά ξέρω καλά τί άφησα
πίσω μου. Άπ' τή μιά σ' έναν αίνο
ισχνό τή χαρά πού μού δώσαν
τά πράγματα τού γύρω μου θαύματος.
Άπ' τήν άλλη τή θλίψη μου, μιά
κατάθεση λουλουδιών στόν γιομάτο
άπό μάρτυρες, τόν διαρκώς άπό μέσα
σειόμενο τούτο τύμβο τής γής.

Τό 1985 ή 'Ακαδημία 'Αθηνών άπονέμει στόν Βρεττάκο τό Άριστεΐον
Γραμμάτων. Τήν έπόμενη χρονιά τυπώνεται ή συλλογή Εκκρεμής Δωρεά. "Ολα
τά ποιήματα τής συλλογής άποτελούν ξεχωριστές παραγράφους μιάς ιδανικής
διαθήκης, τά «novissima verba» πού δ ποιητής έμπιστεύεται όχι σέ λίγους
έκλεκτούς δέκτες, άλλά σ' όλους τούς άνθρώπους «έχθρούς καί φίλους», δπως
λέει στό ποίημα «Ό θρόμβος»21. Ό κάπως αινιγματικός τίτλος τής συλλογής
βρίσκει τό έρμηνευτικό του κλειδί στό ομότιτλο ποίημα «'Εκκρεμής δωρεά»,

19. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, Τά ποιήματα, τόμ. τρίτος, ο.π., σ. 201.

20. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, Τά ποιήματα, τόμ. τρίτος, ο.π., σ. 279.

21. νικηφορου Βρεττάκου, Τά ποιήματα, τόμ. τρίτος, ο.π., σ. 366.
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αφιερωμένο στήν αγαπημένη του κόρη Τζένη. Μέ τή διαφορά οτι ό διαχωρισμός
άνάμεσα στό έγώ τοϋ ποιητή και στό έσυ τής κόρης δέν είναι πάντα δηλωτικός
μιας άπόλυτης μεταξύ τους άντιδιαστολής, ένώ μερικές φορές οι ιδιότητες πού
άναφέρονται στό πρόσωπο τής κόρης δίνουν τήν έντύπωση στόν άναγνώστη πώς
έπεκτείνονται καί στόν ί'διο τόν ποιητή23:

Είχες μέσα σου χρώματα νά ύφάνεις
τόν κόσμο σου δίπλα στόν κόσμο μου.
Εγώ είχα λέξεις, εσύ είχες φώς.
Άλλά ήρθε στόν ύπνο μου χτες
ένας άγγελος και μου χάιδεψε
τήν καρδιά, λέγοντάς μου πώς όχι
τά διάφανα σάν ψυχές παιδικές,
ή ένα μέρος τής αυγής χρώματά σου
άκόμη δέν τά παράδωσες.

Στό ποίημα, πάλι, «Αέναη Επιστροφή», τό θέμα τού γυρισμού πού, δπως
είπαμε, τόν άπασχολούσε στά ώριμα χρόνια μέ προοδευτική έντατικότητα, παίρ-
νει μιά άπρόσμενη έκδοχή μέ τήν εικόνα τής έπιθυμητής δυνατότητας γιά με-
ταθανάτιες έπανόδους του στόν κόσμο τών ζωντανών23.

Γνωρίζω καλά τήν τύχη τών έργων,
γνωρίζω τόν άρχοντα χρόνο. Γι ' αύτό,
πέρα άπ' ό,τι έπιχείρησα, έκεϊνο
πού θά ήθελα φεύγοντας, είναι
νά μπορώ νά επιστρέφω κάθε
τόσο στή γη και νά στέκομαι λίγο.
Τόσο μόνο όσο φτάνει ν ' άφήσει
κανείς έ'να χάδι στήν πέτρα της.

Πολικός άστέρας καί σταθερός γνώμονας, όχι μόνο τής ποιητικής του
έμπνευσης, άλλά όλης τής ζωής του, παραμένει πάντα ή άγάπη, πού ή σημασία

22. Νικηφορου Βρεττάκου, Τά ποιήματα, τόμ. τρίτος, ο.π., σ. 365.

23. νικηφορου Βρεττάκου, Τά ποιήματα, τόμ. τρίτος, ο.π., σ. 310.
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της προβάλλεται κατά κόρον σέ πολλά ποιήματα τής συλλογής αυτής, όπως
άλλωστε σ' όλη τήν ποιητική του παραγωγή. Τό ποίημα «Τό μονόγραμμά μου»,
άναπτύσσει μιά πρωτότυπη εικόνα τής άγάπης, μοιρασμένης σέ μιά τριφασική
διάκριση, άντίστοιχη μέ μιά χρονολογική κλίμακα24:

Τό μικρό μου μονόγραμμα στού λινού
παιδικού σακακιού μου τό πέτο: αγάπη.

Τό μικρό μου μονόγραμμα στού γερο-
ντικού μου παλτού τό πέτο: αγάπη.

Τό μικρό μου μονόγραμμα πάνω
στήν έντάφια πλάκα μου: αγάπη.

Σχετικά μέ τή διαρκή φροντίδα γιά τή δουλεμένη μορφή τών ποιημάτων καί
τή βασανιστική επιλογή τών λέξεων, είναι πολύ ένδιαφέρον τό ποίημα μέ τόν χα-
ρακτηριστικό τίτλο «Ό άγρός τών λέξεων», όπου τό προσωπικό του γλωσσικό
αισθητήριο διοχετεύεται μέσα στήν κοίτη τής άείρροης διαδρομής τής έλληνικής
γλώσσας25:

"Οπως ή μέλισσα γύρω άπό έ'να άγριο
λουλούδι, όμοια κ ' έγώ. Τριγυρίζω
διαρκώς γύρω άπ ' τή λέξη.

Ευχαριστώ τις μακριές σειρές
τών προγόνων, πού δούλεψαν τή φωνή,
τήν τεμάχισαν σέ κρίκους, τήν κάμαν
νοήματα, τή σφυρηλάτησαν δπως
τό χρυσάφι οί μεταλλουργοί κ ' έγινε
"Ομηροι, Αίσχύλοι, Εύαγγέλια
κι άλλα κοσμήματα.

Μέ τό νήμα
τών λέξεων, αύτόν τό χρυσό

24. Νικηφοροτ Βρεττάκου, Τά ποιήματα, τόμ. τρίτος, ο.π., σ. 371.

25. νικηφορου Βρεττάκου, Τά ποιήματα, τόμ. τρίτος, ο.π., σ. 318.
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του χρυσού, που βγαίνει άπ ' τά βάθη
της καρδιάς μου, συνδέομαι, συμμετέχω
στον κόσμο.

Σκεφτείτε:
Είπα και έγραφα, «Αγαπώ».

Το 1988 εκδίδονται δύο ποιητικές συλλογές: ή Χορωδία καί Ή φιλοσοφία
τών λουλουδιών. Άπό τήν πρώτη συλλογή ξεχωρίζει ή ενότητα μέ τίτλο «Ποι-
ήματα γιά τό ίδιο βουνό», πού αποτελείται άπό δεκατέσσερα μικρά ποιήματα
άφιερωμένα στό άγαπημένο βουνό: πρόκειται, φυσικά, γιά τόν Ταΰγετο, παρόλο
πού δέν κατονομάζεται ρητά. Τά ποιήματα αύτά άντιπροσωπεύουν διάφορες καί
ποικίλες στιγμές στοχαστικής διάθεσης πού προκαλεί στόν ποιητή ή άνάμνηση
τού στενού καί άδιάκοπου διαλόγου του μέ τόν Ταΰγετο.

Ή φιλοσοφία τών λουλουδιών έξαίρει, μέ τρυφερότητα καί εύαισθησία, τις
άξιες φυσικής ομορφιάς καί άθωότητας πού συμβολίζουν τά λουλούδια γιά πολ-
λές πλευρές τού πνευματικού βίου, άκόμη καί ώς πρός τήν ποιητική δημιουργία.
Λόγου χάρη, στό ποίημα «Πρωινή άμηχανία», περιγράφοντας τήν άμηχανία πού
ένιωσε μπροστά σ' ένα πλήθος άπό άγριολούλουδα πού τόν έχουν περιζώσει παίρ-
νοντας στή φαντασία του τήν όψη μικρών, ώραίων ποιημάτων, συμπεραίνει μέ
άρκετή δόση μετριοφροσύνης26:

Σπουδάζοντας σέ όλη μου
τή ζωή τήν τελειότητα
συλλογίζομαι άκίνητος
τήν ευτέλεια τών στίχων μου.

Τό 1991, λίγους μήνες πριν πεθάνει, ό Βρεττάκος δημοσιεύει τή Συνάντηση
μέ τή θάλασσα, μιά άπό τις ώραιότερες ποιητικές συλλογές του. Είχαμε τήν
εντύπωση, μάλιστα, όσοι καταπιανόμαστε μέ τήν ποίηση τού Βρεττάκου, ότι
αύτή ή συλλογή άποτελούσε τό κύκνειο άσμα του, αν ό ίδιος δέν μάς έπιφύλασ-
σε μιά τελευταία εύχάριστη έκπληξη. Το περίεργο είναι ότι ή συγγραφή τής Συ-
νάντησης μέ τή θάλασσα ξεκινάει, τουλάχιστον ώς πρός τήν τυπική άφορμή, άπό
τήν πρόθεση τού ποιητή νά προβεί σέ μιά παλινωδία. "Οχι, βέβαια, μέ τήν έννοια

26. ΝΙΚΗΦΟΡΟΙ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, Τά ποιήματα, τόμ. τρίτος, ο.π., σ. 406.
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πού απέδωσαν οί αρχαίοι στή λέξη «παλινωδία», όταν αύτή μπήκε στο ελληνικό
λεξικά μέ το περίφημο απόσπασμα τού σχεδόν συμπατριώτη μου Στησιχόρου27
γύρω άπό τήν πραγματική ταυτότητα τής μυθικής Ελένης, αλλά ώς έπανόρ-
θωση μιας άδικίας πού, άθελά του, ό Βρεττάκος είχε διαπράξει. "Οπως ομολο-
γεί άμεσα στό ποίημα «Άποθερίζοντας» τής συλλογής, άπευθυνόμενος στή θά-
λασσα, ή υπερβολική του άγάπη στά βουνά τόν είχε παρασύρει σ' αύτή τήν αδι-
κία28:

'Ανεβαίνοντας στις κορφές
να πλησιάσω τόν ουρανό
και μιλώντας διαρκώς
γιά τά βουνά, σέ άδίκησα.

Σ' αύτή τή συλλογή ό ποιητής υιοθετεί μερικά ενδιαφέροντα δομικά στοιχεία,
πού τά πιο σπουδαία άπ' αυτά είναι ή ρητή άνασύνδεση τής συλλογής μέ τό πα-
λιό έπύλλιο Τό ταξίδι τοϋ Αρχαγγέλου, καί ή χρήση τού δευτέρου προσώπου τού
ένικού καί τής κλητικής πτώσης όταν άναφέρεται στή θάλασσα. Ώς πρός τό
πρώτο στοιχείο, τό εισαγωγικό ποίημα «Πρόλογος» μάς πληροφορεί ότι τό σκά-
φος «Αρχάγγελος», έστω καί μέ σπασμένα τά ξάρτια του καί μέ τις άλλες σο-
βαρές άβαρίες πού είχε υποστεί σ' έκεΐνο τό άτυχο έγχείρημά του, μπόρεσε όμως
νά συνεχίσει τό ταξίδι του. Μ' αύτό τόν άμεσο συσχετισμό μέ τό νεανικό του έργο
ό ποιητής θέλει τώρα ν' άναιρέσει τό νόημα τής άπεγνωσμένης μεταφοράς τού
μοιραίου ναυαγίου, καί νά τό άντικαταστήσει μ' ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Σχετικά
μέ τό δεύτερο στοιχείο, ή συνεχής χρήση τού δευτέρου προσώπου τοϋ ένικού
σχεδόν σ' όλα τά ποιήματα τής συλλογής θέλει νά υπογραμμίσει τή στενή σχέ-
ση του, διαλογική καί συναισθηματική, μέ τή θάλασσα. "Οντως, τά ποιήματα
αύτά άποτελοϋν ξεχωριστές σημειώσεις ένός αύτοβιογραφικού ήμερολογίου.
Εννοείται πώς, πάνω σ' αύτές τις βάσεις, ό πρωτότυπος αύτός διάλογος, στήν
ουσία μονόλογος, διεξάγεται μέσα σ' ένα πνεύμα έμπιστευτικής έξομολόγησης
τοϋ δμιλούντος ποιητή στό βουβό πρόσωπο τής θάλασσας. Καμιά φορά τά δύο
«πρόσωπα» άνακατεύονται σέ μιά ιδιάζουσα άδιάσπαστη ενότητα29:

27. Άπόσπ. 15 Ρ.

28. νικηφορου Βρεττάκου, Συνάντηση με τή θάλασσα, 'Αθήνα 1999, σ. 10.

29. νικηφορου Βρεττάκου, Συνάντηση με τή θάλασσα, ο.π., σ. 14.
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Ή ψυχή μου στά μέτρα σου, διπλωμένη
στά βάθη μου, ξεδιπλωνόταν κάποτε
κι απλωνόταν σέ όλη τήν έκταση
πάνω σου. Γινόμαστε ενα.

Άκόμη καί ή αντιπαράθεση που σημειώνεται στό ποίημα «Είμαστε...», κα-
ταλήγει σε μιά ουσιαστική συνταύτιση τών δύο «παράλληλων κόσμων», κατά
τόν ορισμό τού ποιητή.

Γυρίζει επίμονα, καί σ' αύτή τή συλλογή, τό αίσθημα τού χρέους τού ποι-
ητή καί τής προσδοκίας τής αναγνώρισης τού έργου του. 'Ενδεικτικοί οί στίχοι
άπό δύο ποιήματα τής συλλογής. Τό πρώτο30:

"Ο,τι είχα νά κάνω στόν κόσμο
τό έκανα. Τό μήνυμα τό έστειλα.
Τήν μποτίλια τήν πέταξα ήδη
στοϋ χρόνου τό άτέρμονο πέλαγο.
(Μπορεί μερικοί νά τό έλαβαν κιόλας).

Τό δεύτερο31:

Κι όταν εγώ δέν θάχω σώμα
νά έρχομαι πλέον έδώ,
θά συνεχίζεις έσύ άκόμη,
άκόμη κι άκόμη, ν ' άκούγεσαι,
θάλασσα. "Ομως μπορεί
νά μέ άκούνε καί μένα
γιά κάμποσο άκόμη. Μπορεί
νά βρίσκουνε κι άλλα πράγματα
άγνωστα, πού τούς είχαν
διαφύγει, μέσα στίς λέξεις μου.

Τό Μάη τού 1991 ή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών άνα-

30. Στο ποίημα «Είμαι ένας γέρος...»: νικηφοροι' βρεττακου, Συνάντηση μέ τή θά-
λασσα, ο.π., σ. 39.

31. Στο ποίημα «Κι οταν...»: νικηφορου βρεττακου, Συνάντηση μέ τή θάλασσα, ο.π.,
σ. 34.
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κηρύσσει τον Νικηφόρο Βρεττάκο επίτιμο διδάκτορα. Σ' εκείνη τήν τελετή δ
ποιητής κλείνει τήν άντιφώνησή του, πού έχει τίτλο «Εμείς κι ό κόσμος μας»32,
διαβάζοντας τό άνέκδοτο ποίημα «Τό χρυσό αμάξι». Τρεις μήνες άργότερα, καί
άκριβώς στις 4 Αύγούστου, ό Βρεττάκος πεθαίνει ξαφνικά στήν Πλούμιτσα, σάν
νά ήθελε ή μοίρα νά εκπληρώσει τήν παλιά του επιθυμία ν' αφήσει τήν τελευ-
ταία του πνοή σ' αύτή τήν αγαπημένη του γωνία. Μερικά χρόνια άργότερα, άνά-
μεσα σέ διάφορα χαρτιά τού εκλιπόντος, βρέθηκαν τά κείμενα τής άνέκδοτης
συλλογής Τό χρυσό αμάξι, πού δημοσιεύθηκε τελικά τό 2000, σέ πολυτελή έκδο-
ση, μέ πρωτοβουλία τής «Εταιρείας τών φίλων τού Μυστρά». Ή συλλογή πε-
ριλαμβάνει 23 ποιήματα, μεταξύ τών οποίων είναι καί τό ποίημα μέ τόν ί'διο τίτ-
λο «Τό χρυσό αμάξι», πού, όπως είπαμε, δ Βρεττάκος τό είχε διαβάσει, σέ μή
οριστική μορφή, μέ τήν εύκαιρία τής άνακήρυξής του σέ έπίτιμο διδάκτορα.

Σ' αύτή τήν τελευταία του συλλογή ό ποιητής μοιάζει νά αισθάνεται άπαλ-
λαγμένος άπό τό βάρος τών φθαρτών πραγμάτων καί νά κινείται σέ μιά έξωγή-
ινη διάσταση, όπου τό ποιητικό του άποχαιρετιστήριο μήνυμα προαναγγέλλει μέν
τήν έπικείμενη οριστική του αναχώρηση, άλλά έκφράζει συγχρόνως τή βεβαιό-
τητα τής άθανασίας.

Τά ποιήματα αύτά, σχεδόν όλα μικρής έκτασης, έμφανίζουν ένα τέλειο δέσι-
μο άνάμεσα στή μορφή καί τό περιεχόμενο. Εντονότερη παρουσία παρά ποτέ
έχει ένα σταθερό δομικό στοιχείο τοϋ Βρεττάκου, δηλαδή ή χρήση τού πρώτου
προσώπου τοϋ ένικού. "Αλλωστε αύτή ή τάση —πού ό ίδιος τήν είχε ομολογήσει
παλαιότερα στό ποίημα «Είχα»33, καί τήν είχε είρωνευθεί μέ πολλή λεπτότητα
στό ποίημα «Έγώ»34— συνάδει άπόλυτα πρός τήν άνάγκη του ν' άνοίγει τόν
εαυτό του φανερώνοντας τις πιό ένδόμυχες σκέψεις, ιδέες, συγκινήσεις. Διαβά-
ζοντας τά ποιήματα τής συλλογής αυτής ό άναγνώστης συνειδητοποιεί καθαρό-
τερα τήν πρόθεση τού ποιητή νά τόν πιάσει άπό τό χέρι γιά νά τόν ξεναγήσει στά
άβατα τού έσωτερικού του κόσμου γιά νά τοϋ γνωρίσει τά άληθινά άγαθά πού

32. Ή αντιφώνηση τοϋ Βρεττάκου δημοσιεύθηκε στον τόμο Μνήμη τοϋ ποιητή Νικηφό-
ρου Βρεττάκου, ο.π., σ. 66-72.

33. 'Από τήν Εσωτερική Περιπέτεια: ΝίΚΗΦΟΡΟΪ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, Τά ποιήματα, τόμ. δεύ-
τερος, ο.π., σ. 311.

34. 'Από τή Διαμαρτυρία: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, Τά ποιήματα, τόμ. δεύτερος, σ. 387-

388.
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έτυχε νά γευθεί στή ζωή του. Κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό αυτής τής ψυχικής
κατάστασης είναι τό ποίημα που ό τίτλος του παρουσιάζει ένα ιδιάζον όξύμωρον
σχήμα «"Ενας ένδεής πολύ πλούσιος»35:

Καί μόνο πού υπάρχω έχω περίσσευμα.
Στό μόνο πού έλπισα ήταν ή άγάπη,
άλλά εγκατέλειψε τό μέλλον κι αύτή
κ ' ήρθε ενωρίτερα. Δέν θυμάμαι
νά είχα άλλη ελπίδα. Τώρα αισθάνομαι
ίνας ένδεής, πολύ πλούσιος. Τό σώμα μου
άλλωστε ήταν γιομάτο μεγάλα
παράθυρα. Μπήκε μέσα μου ό ήλιος
κι ό ουράνιος χρυσός μου περίσσεψε.

Πολύ σημαντικό είναι έπίσης τό ποίημα «Τό σπίτι», μοιρασμένο σέ δύο μέ-
ρη, πού αιωρείται άνάμεσα σέ παρελθόν, παρόν καί μέλλον. Συγκεκριμένα, τό
πρώτο μέρος είναι ένας έπιτυχής συγκερασμός ιδανικών προθέσεων καί βιωμένων

~ / QA

πνευματικών κατακτήσεων :

Χτίζω τό σπίτι μου στόν αιώνα.
Τό ήθελα ευρύχωρο, νά είναι ένα
είδος δεύτερου σύμπαντος μέσα
στό σύμπαν. Νά είναι ή στέγη του
άπό άθραυστο ούράνιο γιαλι
(ένα αίθριο φως, στερεό, άμετάθετο).

"Οσα μοΰ δόθηκαν έδώ, μέ τά μάτια,
τ' αύτιά καί τις άλλες κεραίες μου
τά σύναζα όλα κ ' έγινα χτίστης.
Νά χωρέσω τόν κόσμο. Νά χτίσω
ένα σπίτι μέσα σέ όλα τά σπίτια.

Τό δεύτερο, συντομότατο μέρος τού ποιήματος έπισφραγίζει έπιγραμματικά

35. νικηφοροσ Βρεττάκος, Τό χρυσό αμάξι, 'Αθήνα 2000, σ. 45.

36. Νικηφορος Βρεττάκος, Τό χρυσό αμάξι, ο.π., σ. 34.
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τό αναμενόμενο μελλοντικό αποτέλεσμα τών προσπαθειών του37:

Οί ένοικοι αύριο θάναι
πολλοί. Τό ξέρω πώς θά
κατοικείται ό λόγος μου.

Άλλα τό αποκορύφωμα τής συλλογής βρίσκεται στό τελευταίο της ποίημα,
«Τό χρυσό αμάξι», πού ήδη τό 'χουμε άναφέρει έπανειλημμένα. Γραμμένο στήν
Πλούμιτσα τό 1987,. όπως σημειώνει δ ί'διος ό ποιητής, τό ποίημα αύτό είναι
σμιλεμένο μέ μεγάλη στιχουργική τέχνη καί διαπνέεται άπό έντονο μυστικιστικό
θέλγητρο. Ή έντυπωσιακή προφητεία ότι ό θάνατος θά τόν βρει εκεί, στήν
Πλούμιτσα, πλαισιώνεται άπό μιά έξαίσία εικόνα, πού εμφανίζει τήν προσωπο-
ποιημένη άγάπη νά οδηγεί τό χρυσό άμάξι σταλμένο άπό τόν ήλιο, μέσα σ' ένα
κρεσέντο άπό φώς καί ήχο πού θά συνοδεύει τήν άνάληψή του στόν ούρανό38:

Ή στερνή μου αναχώρηση θά γίνει
άπό τοΰτο έδώ τό σημείο ' γι ' αύτό
δεν θά πρέπει ν' άπομακρύνομαι.
Θά μου στείλει ό ήλιος ενα άμάξι
χρυσό, μέ ήνίοχα, ολόρθη, ντυμένη
στά ολόλευκα τήν άγάπη. "Eya
άμάξι ευκίνητο κι άλαφρό,
δίχως άλογα.

(χορωδίες
φωτός, μές άπ' τό άβατο βάθος
αυτής έδώ τής ζωής, θ ' άναπέμπουν
ουριον άνεμο).

Θά τό σπρώχνει
ό ύμνος τής χαράς πρός τά πάνω.

Μ' αύτούς τούς ύπέροχους στίχους μάς άποχαιρέτησε ό Νικηφόρος Βρετ-
τάκος, ένας κλασσικός ποιητής τών ήμερών μας, ένας έξαίρετος "Ελληνας καί
οικουμενικός ποιητής.

37. Νικηφορος Βρεττάκος, Τό χρυσό άμάξι, ο.π., σ. 35.

38. Νικηφορος Βρεττάκος, Τό χρυσό άμάξι, ο.π., σ. 50.
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ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΛΤΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟ

Μετά άπό σχετική εισήγηση τοϋ Προέδρου, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου
Σβολοπούλου, έλαβε τον λόγο ό 'Ακαδημαϊκός κ. Βασίλειος Χ. Πετράκος, ό
όποιος παρουσίασε τό έργο τοϋ κ. Θανάση Βαλτινοϋ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟ

Τό πλέον ευχάριστο καθήκον τών ακαδημαϊκών είναι νά παρουσιάζουν έναν
νέο συνάδελφο κατά τήν έπίσημη είσοδο του στήν 'Ακαδημία. Κάθε νέα έκλογή
είναι σημαντικό γεγονός, γιατί μία προσωπικότητα τής Τέχνης ή τής 'Επιστή-
μης πυκνώνει τις τάξεις μας καί άναλαμβάνει τή συνέχιση ένός έργου πού στούς
πολλούς είναι άγνωστο.

'Ακόμη μέ χαροποιεΐή άποψινή παρουσίαση, γιατί ό νέος συμπάρεδρος θερα-
πεύει τήν τέχνη τού λόγου καί τής φαντασίας. Τό 2003 είχα τήν τιμή νά πα-
ρουσιάσω τήν ποιήτρια Κική Δημουλά. 'Απόψε ύποδεχόμεθα έπίσημα τόν πεζο-
γράφο Θανάση Βαλτινό. "Ημουν εισηγητής τής έκλογής του καί άναπολώ μέ
ευχαρίστηση τις ωρες πού πέρασα διαβάζοντας τά όσα είχε δημοσιεύσει, σταμα-
τώντας επί πολύ σέ κάποιο σημείο γιά νά τό άναλύσω, γιά. νά ιδώ μέ σαφήνεια
τήν οικονομία τού λόγου του, τή γλώσσα, τήν τέχνη του.

"Ενα γενικό κριτήριο γιά κάθε υποψήφιο είναι τό αν έκεΐνος πού κρίνεται ται-
ριάζει μέ όσους κατά τό παρελθόν λάμπρυναν τήν 'Ακαδημία. Πολλούς άπό έκεί-
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νους πού έχουν φύγει τούς έχουμε σήμερα σαν υποδείγματα τής Τέχνης καί τής
Επιστήμης. Κι αν στίς θετικές έπιστήμες πολλές κορυφές τού παρελθόντος μας
φαίνονται σήμερα ξεπερασμένες, έπειτα άπό τόση τεχνολογική πρόοδο, στίς Τέ-
χνες, στήν ποίηση καί τή λογοτεχνία, οί παλιότεροι καί σήμερα, μάλλον ιδιαίτε-
ρα σήμερα, κρατούν άκέραιη τήν άξια τους. Δέν ξεχνούμε ποτέ καί δέν σταμα-
τούμε νά τούς διαβάζουμε. Καί θά μνημονεύσω μόνο έκείνους πού μάς άφισαν
στά χρόνια τούτα, καί πού δ Θανάσης Βαλτινός διαδέχεται, τόν Τάσο 'Αθανα-
σιάδη καί τόν Άγγελο Βλάχο.

Μέ τόν νέο άκαδημάίκό είμαι συνομίληκος. Γεννηθήκαμε τήν 'ίδια χρονιά καί
ζήσαμε στήν Ελλάδα τις ίδιες μέρες κατά τή σημαντικώτερη περίοδο τής ζωής
μας· τήν πρώτη εικοσαετία. Ή περίοδος αύτή, τού πολέμου, τής Κατοχής καί
τών κατοπινών χρόνων, ήταν σπουδαία τής ιστορίας μας. Ζήσαμε τά ίδια μεγά-
λα γεγονότα άπό διαφορετική γεωγραφική σκοπιά. 'Εκείνος βρισκόταν στό Κα-
στρί τής 'Αρκαδίας ώς τά έννιά.του, κατόπιν στή Σπάρτη, στό Γύθειο, στήν Τρί-
πολη. Είχαμε παρόμοιες έμπειρίες άλλά διαφορετικές εικόνες. Είναι κοινότοπες
τέτοιες λεπτομέρειες, όμως σημαντικό μέρος τού έργου τού Θανάση Βαλτινού
γεννήθηκε άπ' ό,τι έζησε τις ήμέρες έκείνες. Πόλεμος, Κατοχή, πείνα, άπελευ-
θέρωση, έμφύλιος. Ήταν ιστορικές ήμέρες άλλά καί άσχημες, κακές, πού ό νέ-
ος συνάδελφος τις περιγράφει καί τις ξαναζεί.

Ό Θανάσης Βαλτινός παρουσιάστηκε στά γράμματα τό 1958 μέ διήγημα
στόν Ταχυδρόμο. "Εκτοτε δημοσιεύει συνεχώς διηγήματα, μυθιστορήματα, νου-
βέλες, γράφει σενάρια. "Εχει τιμηθεί μέ σημαντικές διακρίσεις καί τά έργα του
έχουν μεταφραστεί σέ περισσότερες γλώσσες.

Το πρώτο του κείμενο μέ τό οποίο έδειξε καθαρά τήν τέχνη του δημοσιεύτη-
κε τό 1963 σέ συνέχειες, σέ περιοδικό τής 'Αθήνας. Είναι ή διήγηση Ή κάθοδος
τών εννιά, ή ιστορία 9 άνταρτών πού μέσα άπό τά βουνά προσπαθούν νά φθάσουν
κάπου, χαμηλά, γιά νά σωθούν. Τό θέμα τής γεμάτης κινδύνους θανάσιμης δια-
δρομής μέσα σέ έχθρικό περιβάλλον δέν ήταν νέο. 'Αντίθετα ήταν πολύ παλιό, άγα-
πητό καί έπαναλαμβανόμενο. "Ας θυμηθούμε τήν άρχαία 'Ανάβαση καί Κατάβα-
ση ή Κάθοδο τών Μυρίων, πού τά τελευταία χρόνια έγινε πετυχημένο μυθιστόρη-
μα. 'Αλλά Ή κάθοδος τών εννιά δέν γράφτηκε γιά νά τέρψει άλλά μάλλον γιά νά
θυμίσει έκεϊνα πού ό συγγραφέας είχε μέσα του καί τόν βασάνιζαν, έστω καί σάν
άναμνήσεις. Είναι ή διήγηση τής πορείας στά βουνά τής Πελοποννήσου, ήττημέ-
νων καί κυνηγημένων άνταρτών, μέσα στό καλοκαίρι τού 1948. Ή σύντομη ιστο-
ρία τους άφορά μιάν ελληνική ιστορική πραγματικότητα, έκείνην τού έμφυλίου πο-
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λέμου. Άπό τούς εννέα έπιζεΐ μόνον ένας, ό νεώτερος, έκεΐνος πού αφηγείται τήν
ιστορία, στεγνά, γυμνή άπό περιττές φλυαρίες καί μεταφυσικές ή φιλοσοφικές προ-
εκτάσεις· γι' αύτό άληθινή. "Ισως είμαι έπηρεασμενος άπό δικά μου διαβάσματα.
Βλέπω στή διήγηση αύτή έπίδραση άρχαίων ιστορικών πού άφηγούνται πολύ ση-
μαντικά γεγονότα μέ ψυχραιμία, χωρίς δραματοποιήσεις, χωρίς πολλά λόγια καί
άπό άπόσταση συναισθηματική. Ό συγγραφέας της λέγει κάπου πώς τό έργο του
αύτό «άγγιζε προβλήματα [...] έξέφραζε άμφιβολίες, καϋμούς» πού έμεναν κρυμ-
μένοι. Άκόμη «οί ήρωες» τής ιστορίας «ένσαρκώνουν τήν έννοια τής άξιοπρέπει-
ας καί τής περηφάνιας, μέσα σέ συνθήκες άκρας άπελπισίας»1.

Τήν έπόμενη χρονιά, τό 1964, μάς έδωσε, πάλι σέ συνέχειες, σέ περιοδικό,
μιά δεύτερη, σύντομη άφήγηση όπου περιγράφει τό μεγάλο κοινωνικό γεγονός
τής πρώτης, κατά τόν εικοστό αιώνα, μετανάστευσης τών Ελλήνων στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Αύτό είναι τό θέμα τού έργου Συναξάρι τοϋ Αντρέα Κορ-
δοπάτη. Βιβλίο Πρώτο. Αμερική. Πρόκειται γιά σύντομο λογοτεχνικό χρονικό,
δραματικό, όπως δηλώνει ό τίτλος συναξάρι πού χρησιμοποιείται γιά άγιους
στά κείμενα πού μιλούν γιά τόν βίο τους καί τά μαρτύριά τους. Μάς διηγείται ό
Θανάσης Βαλτινός τις περιπέτειες ένός άγρότη πού θέλει νά πάει στήν Αμερι-
κή, καί έδώ άποτελεΐ σύμβολο τών δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων πού έγκατέλει-
ψαν τήν Ελλάδα γιά νά ξεφύγουν άπό τή μοίρα τής φτώχειας, τής άνέχειας καί
τής άρρώστειας. Παρά τό ότι τό κείμενο είναι σχετικά σύντομο, νουβέλα, ή μορ-
φή του είναι ώριμη καί πλήρης. Περιγράφεται στήν ουσία μιά «"Εξοδος» άπο-
κλήρων, άπελπισμένων καί ή πορεία τους σέ μιά νέα γή καί πατρίδα, δπου τά
δνειρά τους είτε διαψεύδονται είτε έκπληρώνονται. Είναι μιά εικόνα πού δέν έχει
έπική μορφή —είναι πολύ μικρό, 73 σελίδες— άλλά δπου μέ δύναμη περιγράφεται
ή άθλιότητα τών Ελλήνων άγροτών, πού άφήνουν τή γή τους, άνήμπορη νά
τούς θρέψει, γιά νά βροΰν νέα ζωή άλλού, πολύ μακρυά. Βλέπουμε μέ πολλή
ένάργεια τήν άπελπισία τών άνθρώπων πού στρέφουν τά νώτα στήν έως τότε
ύπαρξή τους, στό περιβάλλον τους, σέ άξιες καί άγάπες ριζωμένες, γιά κάτι τό
άγνωστο πού τό πιστεύουν καλύτερο, καί πού θά τούς γλυτώσει άπό τήν άγω-
νία τής άργής, άναπόφευκτης, φθοράς πού καταντά άπάνθρωπη. Τό ύφος καί ή
γλώσσα άποδίδουν τήν έποχή, πρώτη δεκαετία τού 20ού αιώνα- οί διάλογοι είναι
σύντομοι, κοφτοί, έπιγραμματικοί, δπως ταιριάζει στά πρόσωπα τού έργου. Τριαν-

1. Συνέντευξή του, Νέα Εστία 162, 'Ιούλιος - Αυγουστος 2007, σ. 19.
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ταέξη χρόνια άργότερα, τό 2000, ό Θανάσης Βαλτινός μάς έδωσε τό Συναξάρι
''Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο Δεύτερο. Βαλκανικοί-1922 μέ περιεχόμενο τις πε-
ριπέτειες τών Βαλκανικών καί τής Καταστροφής μέ τά μάτια ταπεινού άνθρώ-
που καί μέ τις ίδιες άρετές στή διήγηση, τή γλώσσα καί τό ύφος.

Τό έργο του Μπλέ βαθύ σχεδόν μαύρο τοϋ 1985 χαρακτηρίζεται άπό τόν ίδιο
ώς νουβέλα. Έδώ στρέφεται πρός τά μέσα τής άνθρώπινης ψυχής. "Ολο τό κεί-
μενο άποτελεΐ έναν καί μόνο, συνεχή, μονόλογο μιάς γυναίκας ή όποία άπελπι-
σμένη άπό τήν κενότητα τής ζωής της τήν άφηγεΐται σέ φανταστικό πρόσωπο.
Ή άποφθεγματική ρήση τής ήρωίδας γιά τή γλώσσα, ότι ό πλοϋτος της άπο-
τελεΐ σκλαβιά, έρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν άλλη, όρθή, άρχή ότι δ περιορισμός
τοϋ πλούτου τής γλώσσας εξαφανίζει τις ιδέες, οί όποιες υπάρχουν μόνον όταν
μπορούμε νά τις ονοματίσουμε.

Τριανταένα χρόνια μετά τήν Κάθοδο τών έννιά, το 1994, ό Θανάσης Βαλ-
τινός ξαναγυρίζει στά πολεμικά χρόνια μέ τό πολυσυζητημένο μυθιστόρημα του
Όρθοκωστά. Τό βιβλίο έχει έντονο πολιτικό, καλύτερα παραταξιακό, χαρακτή-
ρα καί προκάλεσε άντιδράσεις γι' αύτό τόν λόγο. Περιγράφει, σέ πρώτο πρόσω-
πο, τή σύγκρουση στήν Πελοπόννησο μεταξύ τών Ελλήνων. Ό Βαλτινός διη-
γείται τά πράγματα άπό τήν όπτική γωνία τής μιάς πλευράς. Τό κείμενο χωρί-
ζεται σέ 47 κεφάλαια, τό καθένα είναι μιά ξεχωριστή ιστορία. Τό τελευταίο είναι
πέντε στίχοι μόνο. Ή διήγησή του είναι συνεχής, μέ μικρές φράσεις καί άποτε-
λεΐ, πενήντα χρόνια μετά τά γεγονότα, έκφραση προσωπικών βιωμάτων, είναι
διήγηση σημαδιακών χρόνων τής ζωής τού συγγραφέα.

Μέ άφορμή κάποιες αιτιάσεις εναντίον του θεωρεί πώς τό βιβλίο τό άρνούν-
ται «οί πλέον άσυμβίβαστοι, οί έπίγονοι» έκείνων πού έζησαν τά γεγονότα πού
διηγείται καί συμπληρώνει πώς «τό παρελθόν πρέπει νά τό ψάχνουμε. Πρέπει νά
τό κάνουμε κομματάκια, άλλιώς δέν θ' άπαλλαγοϋμε ποτέ άπό αύτό. Δέν ύπάρ-

' » ν - 2

χουν πραγματα για να σκεπαστούν» .

"Οποιος διαβάσει τό βιβλίο θά ξαφνιαστεί γιά τήν τεχνική του- θά διαπιστώ-
σει πώς στίς σελίδες του κυλάει ένα πρωτογενές κείμενο μέ τόν χαρακτήρα τού
προφορικού χρονικού. Πολλοί είναι έκεΐνοι πού μιλάνε καί διηγούνται πράγματα
πού έζησαν. "Ολοι γιά τό ίδιο θέμα καί γιά διαφορετικά περιστατικά πού δεμένα
δημιουργούν ένα ένιαΐο σύνολο. Στό φόντο διακρίνεται κι έκεΐνος, δ άκροατής, πού
έβαλε στή σειρά τις άσύνδετες διηγήσεις, λειψές, πολλές φορές μετέωρες άλλά

2. Αυτόθι, σ. 23.
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πού συμπληρώνουν ή μία τήν άλλη. Χαρακτηρίστηκαν σαν «ομόκεντρες διηγή-
σεις» καί τά πρόσωπα που διηγούνται «πραγματεύονται τό ίδιο θέμα, όχι όμως τά
ίδια επεισόδια, παραπλήσιες αλλά όχι τις ίδιες έμπειρίες ή ταυτόσημες στάσεις»3.

Ή άφηγηματική τέχνη τού Θανάση Βαλτινού ξαφνιάζει έκεΤνον πού τόν πρω-
τοδιαβάζει καί έχει ώς πρότυπο τήν παλιότερη λογοτεχνία" τή ζυγισμένη άφήγη-
ση, τήν άπόλυτη οικονομία στά μέρη. Χαρακτήρισαν τό γράψιμο του γιά κάποια
του βιβλία ώς «άφηγηματική άταξία» πού άφαιρεΐ τόν χαρακτηρισμό μυθιστορή-
ματα πού τούς δίνει δ ίδιος. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια γιά νά ξεφύγεις άπό τά
παραδοσιακά πρότυπα τών άναγνώσεων τής νεότητος καί τής καλλιτεχνικής σου
διαμόρφωσης χωρίς νά προδώσεις τήν τέχνη. Κάπου άναφέρει4 ό ίδιος ποιές επιρ-
ροές δέχτηκε. Πρώτα ή Παλαιά Διαθήκη, ό κόσμος «τών σκληρών έρώτων, τών
άδάμαστων ένστικτων». Γιά τόν Βαλτινό ή λογοτεχνία «είναι ένας χώρος δπου
λειτουργούν κυρίως τά άνθρώπινα αισθήματα καί ένστικτα». Ή Καινή Διαθήκη
συμπληρώνει τά πρότυπά του- προσφέρει τήν «άποδραματοποιημένη παρατακτι-
κότητα», τήν άρχαία ιστορική λιτότητα. Πιστεύει πώς δέν μπορείς νά είσαι σύγ-
χρονος χωρίς τό παρελθόν. Αύτό είναι φανερό στήν τέχνη του πού τήν βασίζει
στήν παράδοση. Ό ίδιος λέγει πώς «είναι άπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά πάμε
παρακάτω. Γιά νά τήν ξεπεράσουμε πρέπει νά πατάμε γερά πάνω της. Υπάρχουν
στηρίγματα πού τά άγνοήσαμε θεωρώντας ότι δδεύουμε σέ μιά έποχή μοντέρνα,
πιο αύτοδύναμη, πιο άνεξάρτητη, γιά νά βρεθούμε τελικά μετέωροι»5.

Ό Θανάσης Βαλτινός είναι πολυγράφος. 'Αρκετά είναι τά βιβλία του πού ξα-
νατυπώνονται καί μεταφράζονται. Μνημόνευσα μόνο λίγα, όσα έκρινα ότι δεί-
χνουν τήν τέχνη του καλύτερα, τέχνη ρηξικέλευθη, πρωτότυπη, ριζοσπαστική,
γιατί ξεφεύγει άπό τά γνωστά, τά δοκιμασμένα καί γενικώς άποδεκτά. Καθιε-
ρώνει έναν δικό του τρόπο διήγησης· όχι γιά νά πρωτοτυπήσει άλλά γιατί έκεΐ
τόν οδηγεί ό δικός του κόσμος. Ό άνίδεος ή βιαστικός άναγνώστης ξαφνιάζεται.
Κι έγώ ένιωσα άβολα. Πρέπει νά δεχτείς τό ύφος του. Τότε άνακαλύπτεις πώς
κατέχει τά μυστικά τής παλιάς τέχνης τής άφήγησης. Συναρπαστικό είναι άπό
τήν άποψη αύτή τό διήγημά του 'Εθισμός στή νικοτίνη τοϋ 1979, γρήγορο, μέ
άψογη τεχνική, μέ έξαίρετη οικονομία. "Ενας συνομίληκος τοϋ Βαλτινού θά δια-
κρίνει καί τούς πολιτικούς υπαινιγμούς, άλλοι θά τό δεχθούν ώς ένα «εφηβικό»

3. Αυτόθι, σ. 37.

4. Αυτόθι, σ. 17.

5. Αυτόθι, σ. 17-18.
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διήγημα, ώς στιγμές πού σήμερα δέν μπορείς νά ζήσεις στον αλλαγμένο κόσμο.
Δέν έχει νά ζηλέψει ούτε άπό τόν Βιζυηνό ούτε άπό τόν Παπαδιαμάντη ή τόν
Ροΐδη. Είναι διαφορετικός κι άπό τους τρεις άλλά στέκει άπέναντί τους μέ τήν
τέχνη του καί τό βάθος τής «φιλανθρωπίας».

Τό παρελθόν κυριαρχεί στά κείμενα τοϋ Βαλτινοϋ. "Αλλοτε λυρικό, άλλοτε
άγριο καί έφιαλτικό, κάποτε γεμάτο άπελπισία άλλά πάντα μέ τέχνη που άκο-
λουθεΐ τήν παράδοση, ή μάλλον μέ γνώση τής λογοτεχνικής παράδοσης. Είναι
ένας άπόγονος που θά τόν άναγνώριζαν οί πρόγονοι.

Δέν μπορώ νά σκεφθώ πόσο είναι τό φανταστικό στόν Βαλτινό καί πόσο τό
πραγματικό. Διαβάζοντάς τον βρίσκεις πώς όλα είναι πραγματικά γιατί ό 'ίδιος έζη-
σε στήν πραγματική ζωή όπου ή φαντασία ξεπερνιόταν, πολλές φορές, άπό τήν
άμείλικτη πραγματικότητα. Τόν χαρακτήρισαν ώς τόν τελευταίο λαϊκό συγγραφέα
στόν όποιο «ή λαϊκή γραφή έρρεε φυσικά καί δέν ήταν στυλ άλλά ή άκριβής περι-
γραφή τής ζωής»6. Μπορεί νά είχε προδρόμους στήν παλιότερη λογοτεχνική γενιά,
τή λεγόμενη τοΰ τριάντα, άλλά εκείνος προχώρησε πέρα άπό τήν παράδοση της.

"Ολα όσα σάς είπα δίνουν μιά ξέθωρη, φευγαλέα περιγραφή τού έργου τοϋ Θα-
νάση Βαλτινοϋ. Νιώθω όμως πώς πρέπει κάπου νά καταλήξω, νά συνοψίσω τήν
άτελή εικόνα μου. Αύτό μού δημιουργεί δυσκολίες, παρόλο πού τά γραπτά τού νέ-
ου 'Ακαδημαϊκού έχουν μελετηθεί κι έχουν γραφτεί γι' αύτά πολλές καί άξιόλο-
γες μελέτες. Νομίζω λοιπόν πώς ό Θανάσης Βαλτινός είναι, κυρίως, ήθογράφος·
όχι μέ τήν έννοια πού έπικρατεϊ σήμερα στή λογοτεχνία όταν μιλάμε γιά κάποι-
ους παλιούς δημιουργούς. Ήθογράφος μέ τήν έννοια πού θά έδιναν οί άρχαϊοι αν
είχαν τή λέξη. Δέν μελετά δ Θανάσης Βαλτινός καί δέν περιγράφει ήθη άλλά φα-
νερώνει τό ήθος τών άνθρώπων, εκείνο πού δ Ηράκλειτος ονόμασε δαίμονα τού
άνθρώπου: «ήθος άνθρώπω δαίμων» λέγει σ' ένα άπό τά άποσπάσματά του πού
μάς σώθηκαν. Είναι τό ήθος ή βαθύτερη δύναμη πού δίνει στόν άνθρωπο τό με-
γαλείο του ή τόν έξευτελίζει. Στά πρόσωπα πού έπλασε ή άνάστησε, βλέπουμε τό
ήθος τους καί τό ήθος τής εποχής τους καί βέβαια έκείνης πού ζήσαμε ή ζούμε.

Ό χρόνος πού μού δόθηκε τελείωσε καί σειρά έχει νά μιλήσει ό Θανάσης
Βαλτινός, περισσότερο κατάλληλος γιά τά πράγματα τής Τέχνης. Τή θαμπή
εικόνα του πού σάς σκιαγράφησα θά τήν ζωηρέψει καί θά τήν σαφηνίσει εκείνος
μέ τόν λόγο του.

6. Αυτόθι, σ. 75.
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Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΛΤΙΝΟΥ

Το 1989, στο πρώτο τεύχος τοϋ περιοδικού Ό κόσμος τοϋ βιβλίου καί μέ
αφορμή τήν κυκλοφορία ένός καινούργιου μυθιστορήματος μου, έδωσα μια συνέν-
τευξη στον κριτικό λογοτεχνίας Βαγγέλη Χατζηβασιλείου. Μαζί μέ τή συνέν-
τευξη δημοσιεύτηκε έκεΐ καί απόσπασμα άπό άνέκδοτο διήγημά μου. Τό περιο-
δικό μετά τό δεύτερο τεϋχος του έκλεισε. Πιθανότατα λόγω τών έπιλογών του.

Σκέφτηκα νά διαβάσω εδώ δύο άπό τις έρωτήσεις τής έν λόγω συνέντευξης
καί τις κάπως μακροσκελείς άπαντήσεις μου, γιατί σ' αύτές διατυπώνονταν θέ-
σεις καί προβληματισμοί σχετικά μέ τή λογοτεχνία άλλά καί τή συγγραφική τα-
κτική. 'Αποτελούσαν μέρος, κατά κάποιο τρόπο, τής προσωπικής μου ποιη-
τικής. Αύτό όμως θά έπαιρνε πολύ χρόνο. Περιορίζομαι έτσι στήν άνάγνωση
έκείνου τού διηγήματος, ολοκληρωμένου βεβαίως. Πιστεύω ότι καί σ' αύτό θί-
γονται έμμέσως παρόμοια ζητήματα.

Ο ΒΑΡΛΑΜΗΣ

Τρία πλατάνια τά τρία άράδ' αράδα
κι ίνας πλάτανος παχύν ί'σκιον άπ ' όχει.
Στά κλωνάρια του σπαθιά 'ναι κρεμασμένα
και στή ρίζα του τουφέκια ακουμπισμένα
κι ' άπό κάτω του Βαρλάμης ξαπλωμένος.

'Από τό έν λόγω τραγούδι έχουν διασωθεί οί πέντε παρατιθέμενοι στίχοι. Ή μου-
σική του έχει χαθεί. Πρώτος τό έξέδωσε δ Passow (Popularia Carmina Graeciae,
Λειψία 1860). Ό Γιάννης 'Αποστολάκης άμφισβητεΐ τή γνησιότητά του (Τό
κλέφτικο τραγούδι, Βιβλιοπωλεΐον τής «Εστίας», 'Αθήνα 1934):

'Αν δέν είναι απόσπασμα, γίνεται ύποπτο γιά τήν ξερή περιγραφή τοϋ εξωτερικού.

Εννοείέξωτερικού διακόσμου, ύποθέτω. Ό 'Αλέξης Πολίτης (Τό δημοτικό τρα-
γούδι. Κλέφτικα, Έρμης, 'Αθήνα 1973) άποφαίνεται:
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[...] προσωπικά τό πιστεύω απόσπασμα, κυρίως γιατί τά νόθα κείμενα σπανίως
είναι τόσο λιγόστιχα καί άκόμα σπανιότερα άναφέρονται σέ άγνωστα ή δευτε-
ρεύοντα πρόσωπα.

Τό 1993 στή Νέα Εστία, Μάρτιος, τχ. 1577, άφιέρωμα στήν έθνική παλιγγε-
νεσία, δ Σταύρος Ζουμπουλάκης, μέ τό άρθρο του «Ό μοντερνισμός τού κλέφτι-
κου τραγουδιού», άναιρεΤ τις άντιλήψεις αύτές. Μέ τρόπο έμμεσο, πάντως σαφή,
υπερασπίζει τήν άκεραιότητα τού τραγουδιού, άλλά καί τήν αύθεντικότητά του:

Οί ποιητικές άξιες αύτοϋ τοϋ ακαριαίου αριστουργήματος μάς ξεγελάνε με μιαν
αίσθηση πληρότητας στή διαγραφή τοϋ ήρωα, χωρίς ωστόσο νά μιάς δίνουν κα-
μιά πληροφορία γιά τή ζωή, τή δράση ή γενικότερα γιά τήν κοσμική του υπό-
σταση. Καμιά απολύτως. Ή «ξερή περιγραφή» κατά 'Αποστολάκη δέν είναι
παρά τά ενδημικά στοιχεία τοϋ λιτού λυρισμού πού διαστίζουν τήν άνώνυμη ποί-
ηση, καί στόν όποιο λυρισμό, κατά πρωθύστερο τρόπο, μάς έχει εθίσει δ Καβά-
φης. Μιά αδιόρατη γραμμή διαπερνά τούς στίχους μέ τόν ελεγειακό της τόνο: δ
Βαρλάμης δέν κοιμάται ξαπλωμένος κάτω άπό τόν πλάτανο. Ό Βαρλάμης είναι
χωρίς άρθρο. Καί είναι νεκρός. Αύτό είναι όλο.

Τό 1952 κυκλοφορεί ή ποιητική συλλογή Οιονεί δημώδη τού Θάσου Μαυρογό-
νατου: έκδοση μετά θάνατον, άναλώμασι τής μητρός του Άνδρης, κυπριακής
καταγωγής (έξού και τό Θάσος, συντετμημένος τύπος τού 'Αθανάσιος πού επι-
κρατεί στή νήσο). Ό Θάσος Μαυρογόνατος γεννήθηκε τό 1921 στόν Πολύγυρο
Χαλκιδικής. Ό πατέρας του ύπηρετούσε έκεΐ ώς νομομηχανικός. Σπούδασε
κλασική φιλολογία στό 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σκοτώθηκε
τό 1948, είκοσι επτά έτών, στό άνώνυμο 1204 τού Γράμμου, περιοχή 'Αρμπού-
ζι, κατά τις έπιχειρήσεις έκείνου τοϋ χρόνου, ώς έφεδρος άνθυπολοχαγός τοϋ
έθνικού στρατού. "Ενα άπό τά ποιήματα τής συλλογής είναι δμότιτλο μέ τό δη-
μοτικό τραγούδι:

Ο ΒΑΡΛΑΜΗΣ

Τρία πλατάνια, τά τρία άράδα άράδα
ένώ δ Βαρλάμης ξαπλωμένος υπτίους
μέσα στή σχεδία
τών πέντε εξαίσιων στίχων του
άναπλέει τόν !'Αχέροντα.
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Ήταν ψηλός ή κοντός
μελαχρινός ή ρούσος;
''Αγαπούσε τις γυναίκες
όπως ό συγκαιριανός του Ζαχαρίας
—από τήν Μπαρμπίτσα τού Πάρνωνα αύτός—
ή ετούτος είχε πιο δωρικές κλίσεις;

Μάταια έρωτήματα.
Τυλιγμένα στήν άχλύ τής ιστορίας
θά παραμείνουν αναπάντητα έσαεί.
Kai 6 άνάπλους θά συνεχίζεται.

Κατά τον Σταύρο Ζουμπουλάκη, που εμπλέκει τά Οιονεί δημώδη στο προανα-
φερθέν άρθρο, ή συλλογή, παρά τή γενναία νεωτερικότητά της —όρο πού καθιέ-
ρωσε στά γράμματά μας ο Αλέξανδρος 'Αργυρίου— πέρασε μάλλον άπαρατήρη-
τη.

Τον ίδιο χρόνο, 1952 —καί δέν πρόκειται γιά σύμπτωση, δπως θά φανεί άργότε-
ρα—, ή Ρωξάνη-Ρέα Άβρολαΐτη άνασύρει άπό τή σκόνη τών Γενικών 'Αρχείων
τού Κράτους καί δημοσιεύει, στήν Ήχώ Πρεβέζης, άναφορά κάποιου άγωνιστή
Γρηγοράκη Βαρλάμη, υπό ήμερομηνία «4 Μαγίου 1828», μέ τήν όποία αύτός
γυρεύει άπό τόν κυβερνήτη Καποδίστρια νά προσληφθεί ώς άξιωματικός στήν ύπό
ίδρυση Φάλαγγα. Στό βραχύ ιστορικό τής δράσης του γίνεται έπίσης μνεία τής
καταγωγής του: «"Οτε ό πάππος μου Μιχαήλ, πρωτοκλέπτης εις Ληνούς καί
Ναήδες [...]». Ή άναφορά συντεταγμένη άπό έπαγγελματία γραμματικό δίνει pi
τό τυπικό διεκπεραιωτικό της ύφος τό δράμα όλων τών μικροκαπεταναίων τής
έποχής όταν, μέ τό τέλος τού άγώνα, βρέθηκαν άνεργοι σέρνοντας τις παροπλι-
σμένες πιστόλες καί τις πληγές τους στούς καφενέδες τού Ναυπλίου.

Στά σχόλιά της ή Άβρολαΐτη ταυτίζει τόν πάππο Μιχαήλ τής άναφοράς μέ
τόν Βαρλάμη τών τριών πλατάνων. Σέ τούτο τήν οδηγεί τό ιδιότυπο μέτρο τού
τραγουδιού, μοναδικού σέ τροχαϊκό δωδεκασύλλαβο, στοιχείο πού θεωρεί ώς
δείγμα άρχαϊκότητας, καί τό χρονολογεί (τό τραγούδι) περί τό 1750. Τρεις γε-
νεές πίσω. 'Επικαλείται έπίσης τό τοπωνύμιο Ναήδες —οί Ληνοί δέν μπόρεσαν νά
διακριβωθούν-, όνομα έρειπωμένης μονής στά Τζουμέρκα όρη. Ή Παναγιά τών
Ναήδων πυρπολήθηκε σέ προεπαναστατικούς χρόνους άπό τουρκαλβανικά στίφη
ώς έδρα Χάίνηδων.
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Τά επιχειρήματα της δέν είναι αμάχητα καί τό γνωρίζει. Οί άνησυχίες της
Οά έπεκταθούν έτσι σέ μιά δεύτερη, πιό σύνθετη έργασία. Τό 1953 θά δημοσιεύ-
σει, ώς έκδοση τής Ήχους Πρεβέζης πάλι, φυλλάδιο τεσσάρων τυπογραφικών
ύπό τόν τίτλο: "Ασματα Κλέφτικα-'Ιστορία. Πρόκειται γιά πέντε μελετήματα
—τού σχετικού περί Βαρλάμη συμπεριλαμβανομένου— πού άναφέρονται σέ ισάριθ-
μους ήρωες κλέφτικων τραγουδιών. Οί ήρωες αύτοί υμνούνται, στά τραγούδια,
γιά τήν άνδρεία τους, αίτιο πού συχνά οδηγεί στήν έξοδο άπό τή ζωή μέ τρόπο
ιδιαίτερα δραματικό. Πρόσωπα ύπαρκτά όλοι τους, πού ή μνήμη τους έχει δια-
σωθεί άπό τή λαϊκή μούσα, πάντως χωρίς καμιά άλλη τεκμηρίωση τής ταυτό-
τητάς τους: Λιάκος, Καλιακούδας, Βαρλάμης, Θανάσης Βλάχος, Τσέλιος.
«Πρόσωπα άγνωστα ή δευτερεύοντα», κατά 'Αλέξη Πολίτη. Ή ιστορία άρδεύει
τήν τέχνη ή ή τέχνη -έν προκειμένω ή ποίηση— δημιουργεί ιστορική πραγματι-
κότητα; Τό έρώτημα ύπόρρητο διαχέεται καί στά πέντε μελετήματα. Γιά τό έν
λόγψ φυλλάδιο —δυσεύρετο σήμερα— πρέπει νά έπισημανθεΐ ότι οί πρωταγωνιστές
τών πέντε μελετημάτων ύπάρχουν, μεταπλασμένοι ώς άνεξάρτητες ποιητικές
περσόνες, καί στά προαναφερθέντα Οιονεί δημώδη. Ό συσχετισμός τών δύο,
φυλλαδίου'καί ποιητικής συλλογής, είναι άναπόφευκτος.

Τό ένα ( Άσματα Κλέφτικα — Ιστορία) λειτουργεί ώς προέκταση τών προ-
βληματισμών τού άλλου (Οιονεί δημώδη), ενίοτε όμως καί ώς αντίλογος. Ή πε-
ριέργεια όξύνεται: υπάρχει κάποιο προηγούμενο άνάμεσα σέ Μαυρογόνατο-'Αβρο-
λάίτου; Μιά προσωπική σχέση, όπως δικαιολογημένα θά μπορούσε νά υποθέσει
κανείς; Ή πρόκειται άπλώς γιά σύμπτωση φιλολογικών-αίσθητικών άναζητή-
σεων; Πρός τό παρόν, καί ελλείψει στοιχείων, οποιαδήποτε ερμηνεία αύτής τής
συνάφειας θά ήταν παρακινδυνευμένη.

Ή Ρωξάνη-Ρέα "Αβρολάί'τη γεννήθηκε τό 1923 στή Γερμανία. 'Ανιψιά τού
Παύλου Αβρολάί'τη, διαπρεπούς γλωσσολόγου στό Tübingen, τήν Τυβίγγη
εκείνης τής έποχής, κόρη τού νεότερου καί λιγότερο γνωστού άδερφού του Κρί-
τωνα, καθηγητή νευρολογίας στό πανεπιστήμιο τού Βερολίνου.

Τό 1932 ό Κρίτων Άβρολαΐτης, παρακινημένος άπό τήν έκκληση τού πρω-
θυπουργού Παπαναστασίου πρός τούς διαπρεπείς "Ελληνες τής διασποράς νά
έπιστρέψουν καί νά έργαστούν στή (καί γιά τή) χώρα τους —πράγμα πού πικρά
απογοήτευσε όσους παγιδεύτηκαν στόν νοσταλγικό πατριωτισμό τους—, άλλά
έπίσης άντίμέτωπος μέ τόν ισχυρό σκεπτικισμό του ώς πρός τις έκδηλώσεις
οργανωμένης βίας τού άνερχόμενου ναζισμού, θά μετοικήσει στήν Ελλάδα. Μέ
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τή Γερμανίδα γυναίκα του "Ορτρουντ, τή Ρωξάνη-Ρέα καί τον κατά δύο χρόνια
μικρότερο αδελφό της Μαξιμίλιαν.

Μερικά άπό τά βιογραφικά στοιχεία πού παρατίθενται εδώ έχουν άντληθεΐ
άπό εκτεταμένο έπιμνημόσυνο άρθρο τού καθηγητή Φάνη Κακριδή «Ρώ-Ρώ, in
memoriam», έφ. Τό Βήμα τής Κυριακής, 29 Φεβρουαρίου 1998.

Ή Ρωξάνη-Ρέα, ή Ρώ-Ρώ τού στενού οικογενειακού της κύκλου —καί τού
άρθρου—, σπούδασε ίστορία-άρχαιολογία στό 'Αθήνησι Καποδιστριακό. Τό 1945,
'Ιούνιο, θά πάρει τό πτυχίο της (άριστα). Μέ μιά προγενέστερη φροντιστηριακή
της έργασία είχε ήδη έντυπωσιάσει τόν καθηγητή της. «Τό τραγούδι του Ρόβα.
Τελετές ξενιτεμού στά Βαλκάνια τού 18ου αιώνα».

Τό 1949 θά διοριστεί καί θά τοποθετηθεί άρχικά στό Α ' Γυμνάσιο άρρένων
Τριπόλεως. Τό 1950 θά μετατεθεί, δυσμενώς, στό Γυμνάσιο θηλέων Πρεβέζης.
'Αφορμή τής μετάθεσης: έλευθεριότητα συμπεριφοράς. Τόσο γενικά, μέσα σέ μιά
άλω έξειδικευμένης σπερμολογίας. Σεξουαλική έλευθεριότητα. Ή εύθραυστη
-άέρινη, κατά τό άρθρο, Ρώ-Ρώ— θά προσφύγει στό Συμβούλιο τής 'Επικρα-
τείας. Μετά τρία χρόνια, τό 1953, τό Συμβούλιο 'Επικρατείας θά δεχτεί τήν
αίτηση άκυρώσεως τής ποινής της ώς μή έπαρκώς αιτιολογημένης. Πρόκειται
γιά θρίαμβο. Ή Ρωξάνη-Ρέα Άβρολάίτη θά τόν ολοκληρώσει ύποβάλλοντας τήν
ίδια χρονιά τήν παραίτησή της άπό τήν ύπηρεσία.

Τόν Σεπτέμβριο τού 1953 θά φύγει στή Γαλλία. Πρόθεση της είναι νά έπε-
κτείνει τις σπουδές —καί τις δραστηριότητές της— έκτος Ελλάδος.

Είναι ή άρχή μίάς παρατεταμένης περιπλάνησης. Θά έκπονήσει στή Σορ-
βόννη, στό 'Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, τή διατριβή της μέ τόν Ζάν-
Φρανσουά 'Αρνώ. Θέμα της: «Ό τελευταίος Βαρλάμης».

Μοιάζει λίγο μέ έμμονή. Ό Βαρλάμης καί οί κατιόντες του αύτή τή φορά.

Θά μπορούσε νά έκληφθεΐ καί ώς τραύμα.

Ή άναφορά τοϋ Γρηγοράκη Βαρλάμη στόν κυβερνήτη Καποδίστρια λειτούργη-
σε. Ό έγγονός τοϋ «πρωτοκλέπτη» άρχισε τή δεύτερη καριέρα του, στόν τα-
κτικό στρατό, ώς έκατόνταρχος, γιά νά τελειώσει μέ τό βαθμό τού ύποταγμα-
τάρχη έκεΐ περί τήν δύση τής βασιλείας τού "Οθωνα (1863).

Ό Γρηγόριος Μιχαήλ Βαρλάμης, έγγονός τοϋ ύποταγματάρχη, άκολούθη-
σε τήν οικογενειακή παράδοση τών όπλων. Υπολοχαγός στόν πόλεμο τοϋ 1897,
θά διακριθεί ώς ύπασπιστής τοϋ συνταγματάρχη Σμολένσκη, πού, μέ τήν παρα-
κινδυνευμένη έπέλασή του στό Βελεστίνο, γλίτωσε τόν ελληνικό στρατό άπό τήν
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ολοκληρωτική ατίμωση τής αιχμαλωσίας. 'Αμέσως μετά τή λήξη εκείνου τοϋ
«πατριωτικού ατυχήματος» θά σταλεί, λοχαγός τώρα, ώς βοηθός στρατιωτικού
ακολούθου στήν πρεσβεία τοϋ Παρισιού. Είναι παντρεμένος μέ τήν 'Αμαλία Γρί-
βα, κόρη μεγαλοαστικής οικογένειας, μέ ρίζες στά αρματολίκια τής Στερεάς και
έχουν δύο παιδιά: τόν κληρονόμο τοϋ ονόματος Μιχαήλ καί ένα άβάπτιστο θυ-
γάτριο, τριών καί ένός έτους άντιστοίχως. Θά έγκατασταθεϊ στό Παρίσι μόνος,
μέχρις ότου έξασφαλιστούν οί άπαραίτητοι όροι μεταφοράς καί τής υπόλοιπης
οικογένειας.

"Εξι μήνες άργότερα ή Μισέλ Ντελντό, λαμπερό άκόμα, παρά τά 38 χρόνια
της, άστέρι τοϋ καμπαρέ, καί δ παράφορος έρωτάς της γιά τόν Βαλκάνιο λοχα-
γό, θά περάσουν στίς στήλες μερίδας τού παρισινού Τύπου. Τό σκάνδαλο θά ολο-
κληρωθεί ραγδαία. Ό λοχαγός Βαρλάμης θά έγκαταλείψει τά πάντα γιά νά άκο-
λουθήσει τή Μισέλ Ντελντό σέ μιά, προσεκτικά σχεδιασμένη άπό τήν 'ίδια, πε-
ριοδεία στίς χώρες τής άνατολικής Μεσογείου. 'Αποχαιρετιστήρια περιοδεία —
άνομολογήτως. Σέ έκθεσή του πρός τήν κεντρική υπηρεσία ό πρεσβευτής 'Αρι-
στείδης Αίνιάν σχολιάζει τό περιστατικό ώς έξής:

Παρ' οτι όσον άφορα εις τήν οίκογενειακήν ζωήν καί έπαγγελματικήν σταδιο-
δρομίαν τοϋ εν τω παρόντι λοχαγού ή όλη ύπόθεσις καθίσταται ολέθρια, εν τού-
τοις υπό έποψιν έθνικήν, ιδιαιτέρως δέ τής προβολής τού ελληνικού ονόματος εις
ευρείας, λαΐ'κάς κυριώτατας μάζας, καί μάλιστα κατά τήν παροϋσαν συγκυρίαν
δέον δπως θεωρηθή άκρως ευνοϊκή.

Είναι προφανές αύτό πού μέ τόν όρο «παρούσα συγκυρία» υπαινίσσεται ό κυνικός
διπλωμάτης: γιά έξι συνεχείς μήνες άπό τόν Μάιο τού 1897, όταν ή έκβαση
εκείνου τού ήλίθιου πολέμου είχε κριθεί, έως καί τόν 'Οκτώβριο τού ίδιου χρόνου,
πού κατορθώθηκε μιά οριστική διευθέτηση, ό κίνδυνος γιά τή μικρή Ελλάδα τής
Μελούνας νά καταστεί άκόμα μικρότερη ήταν έφιαλτικά παρών. Σέ όλο αύτό τό
διάστημα δ πρεσβευτής Αίνιάν δέν είχε σταματήσει νά άνεβοκατεβαίνει τις σκά-
λες τού Καί ντ' Όρσαί, άλλοτε γιά νά άντισταθεϊ σέ πιέσεις άπαράδεκτων συμ-
βιβασμών, πού γίνονταν μέ τή μορφή φιλικών υποδείξεων, καί άλλοτε γιά νά
έκπληρώσει κάποια άποτελεσματικότερη συμπαράσταση στήν άδιαλλαξία τών
Τούρκων νικητών. "Ολη αύτή τήν ντροπή καί τις ταπεινώσεις, πού άορίστως βε-
βαίως ήσαν έθνικές, σέ ένα άλλο, πολύ συγκεκριμένο ωστόσο επίπεδο, τις είχε
προσωπικά υποστεί ο ίδιος, τις άπέπλενε τώρα πανηγυρικά ό δραστήριος φαλλός
τού λοχαγού Βαρλάμη.
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Ή Αμαλία Βαρλάμη έμαθε τά καθέκαστα τελευταία. Αντέδρασε χωρίς καμιά
μεσογειακή υπερβολή. Μισοϋ χρόνου άναμονή καί στέρηση τών συζυγικών τέρ-
ψεων δέν είχαν έπηρεάσει στό έλάχιστο τή φυσική της αυτοκυριαρχία. 'Ανέθεσε
στόν δικηγόρο της τό διαζύγιο έν λευκώ καί διέγραψε δριστικά άπό τή ζωή καί
τή σκέψη της τόν λοχαγό.

Ή Μισέλ Ντελντό άποδείχτηκε καλή μάνατζερ τού εαυτού της. Ή αιφνίδια πε-
ριοδεία, πού δέν ήταν άκρίβώς περιοδεία, κράτησε μιά πενταετία περίπου. Μετά
τόν πρώτο διερευνητικό χρόνο στά μεγάλα κέντρα τής Μέσης 'Ανατολής, τό ζευ-
γάρι έγκαταστάθηκε μονίμως στή Βυρητό.

Μέ τό γερό ένστικτο της ή Μισέλ Ντελντό κατάλαβε ότι γιά τις έπιχειρη-
ματικές της βλέψεις —καί γιά τό έμπόρευμα πού σκόπευε νά προωθήσει— ό γαλ-
λόφωνος Λίβανος ήταν τό στρατηγικό κέντρο μιάς άκόρεστης άγοράς, πού έκτει-
νόταν πολύ πιό πέρα άπό τά γεωγραφικά του σύνορα. Ήταν μιά πενταετία
θριάμβου καί όχι μόνο οικονομικού. Ή λάμψη τού «Ωραίου Λοχαγού», τού κα-
μπαρέ πού ή Μισέλ Ντελντό είχε στήσει καί διηύθυνε, μέ πυγμή καί σύνεση, κα-
ταύγαζε μιάν εύρύτατη περιοχή.

Σέ όλο αύτό τό διάστημα εύφορίας υπήρξαν μόνο δύο μαύρες στιγμές. Καί οί
δύο γιά τόν λοχαγό. Τόν 'Ιανουάριο τού 1900, ώς μποναμά γιά τή νέα εκατον-
ταετία, τό υπουργείο Στρατιωτικών τόν πληροφορούσε μέ ένα άπλό σημείωμα ότι
είχε διαγραφεί οριστικά άπό τήν έπετηρίδα τών μονίμων στελεχών τού σώματος
τών άξιωματικών. Ήταν σάν καθαίρεση. Ό πρώην πιά λοχαγός πικράθηκε
άλλά άντέδρασε άποτελεσματικά. "Εσκισε τό χαρτί σέ μικρά μικρά κομματάκια
καί τά σκόρπισε πίσω του. Στή δεύτερη περίπτωση πόνεσε. Επρόκειτο πάλι γιά
ένα γράμμα, τήν 'ίδια χρονιά 1900, εννέα μήνες άργότερα, πού έφτασε μέσω
Γαλλίας καί μέ καθυστέρηση άρκετών έβδομάδων. Ό δικηγόρος τής κυρίας
'Αμαλίας Γρίβα πληροφορούσε τόν λοχαγό Γρηγόριο Βαρλάμη ότι ό πρωτότοκος
γιός τους Μιχαήλ είχε άποβιώσει τήν 29η 'Ιουλίου τού έτους έκείνου, κατά τή
διάρκεια έκτεταμένης έπιδημίας μηνιγγίτιδος.

Ό πρώην λοχαγός δέν έσκισε τό γράμμα αύτή τή φορά. Τό έκαψε. Καί οί
στάχτες του κατακάθισαν στήν ψυχή του.

Τό τέλος αύτής τής πενταετίας σημειώθηκε έτσι: στά τεσσαρακοστά τρίτα
γενέθλιά της ή Μισέλ Ντελντό, μέ μιά περίεργη αιδημοσύνη στό πρόσωπο, άνήγ-
γειλε στόν πρώην λοχαγό ότι ό Θεός τήν είχε εύλογήσει. Χρειάστηκαν μερικά
δευτερόλεπτα μέχρι νά καταλάβει έκεΐνος τί σημαίνει αύτό. Πέντε χρόνια συμ-
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βίωσης καί ανελλιπούς καθημερινής ομιλίας μαζί της τον είχαν πείσει οτι ή
Μισέλ δέν είχε καμιά σχέση μέ γονιμότητα καί αναπαραγωγή. "Εχοντας καλύ-
ψει ό 'ίδιος τήν έμπειρία τής πατρότητας, δέν αναρωτήθηκε ποτέ γιατί ή μέ ποιόν
τρόπο ή Μισέλ αποδεχόταν αύτή τήν κατάσταση.

Άλλά πέντε χρόνια είναι διάστημα ικανό γιά νά καταλαγιάσει τό πάθος καί
νά έπωαστεϊ τό σαράκι τής νοσταλγίας. Αύτό πού ή Μισέλ είχε ονομάσει ευλο-
γία Θεού δέν ήταν παρά ή νοσταλγία γιά τά απερχόμενα νιάτα της. Ή άντίδρα-
ση τού πρώην λοχαγού ήταν έπίσης άντίδραση νοσταλγίας. 'Εκδηλώθηκε μέ τό
σχήμα μιας σχεδόν νοσηρής στοργής πρός τό κορμί τής Μισέλ καί τόν καρπό
πού κουβαλούσε μέσα της. Μπορούσε νά μένει γιά ωρες έκστατικός μπροστά στή
μεταβαλλόμενη γύμνια της. Ή φουσκωμένη κοιλιά, τό τεζαρισμένο αλώνι τού
άφαλού της, οί κατακρημνίσεις πρός τό όρος τής ήβης της, δέν κάλυπταν μόνο
προστατευτικά τήν καινούργια ζωή. Είναι παράξενο, άλλά αύτή ή καινούργια
ζωή, πού άθέατη άκόμα οργάνωνε μέ υπομονή τόν ιστό τού μέλλοντος της, ξε-
σήκωνε μέσα του τρικυμίες πού δέν είχαν νά κάνουν τίποτα μέ τό μέλλον. Ήσαν
άποκλειστικά στραμμένες πρός τό δικό του παρελθόν. Ήταν ένα βίαιο σπρώξι-
μο πρός έκείνη τήν κατεύθυνση, καί, κάποια στιγμή, σέ ώρα τρυφεροτήτων, ό
πρώην λοχαγός κόλλησε τά χείλη του στή μισάνοιχτη πύλη τής Μισέλ, ουρλιά-
ζοντας ότι ήθελε νά καταδυθεί στό σκοτάδι της. Αύτό ξεπέρναγε τά όρια καί τών
πιό τολμηρών παιχνιδιών τους.

Τρομαγμένη άπό τήν παραφορά του ή Μισέλ τόν τράβηξε πάνω της καί προ-
σπάθησε νά τόν πραΰνει χτυπώντας τον στήν πλάτη καί δίνοντάς του τό στήθος
της. Ήταν μιά ένστικτώδης καί άποτελεσματική κίνηση. Ό πρώην λοχαγός
ήρέμησε, γύρισε άνάσκελα καί, μέ μιά έκφραση σάν νά ταξίδευε άκόμα, δήλωσε:
«Τό παιδί θά γεννηθεί στήν Ελλάδα».

Τήν έπιθυμία τού πρώην λοχαγού, ή Μισέλ τή δέχτηκε υπάκουα. "Εθεσε
ωστόσο έναν όρο: αν ό Θεός είχε ευλογήσει τήν άγάπη τους, ό δεσμός τους έπε-
πε νά κυρωθεί άπό τούς άνθρώπους.

Ό πρώην λοχαγός άνέλαβε νά διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες.
Χρειάστηκαν τεσσερισήμισι μήνες, χρόνος λογικός γιά τά δεδομένα τής έποχής,
καί μιά έπίμονη άλληλογραφία μέ διάφορες ύπηρεσίες —ληξιαρχεία, ένορίες καί
τέτοια— μέχρι νά συγκεντρωθούν τά άναγκαια έγγραφα. Ό γάμος έγινε στό Πα-
τριαρχείο Ιεροσολύμων στίς 12 Σεπτεμβρίου 1904. Γιά τόν πρώην λοχαγό, πού
είχε πάρει καί τή σχετική άπόφαση, αύτό ήταν μιά άναμέτρηση — άλλά μέ
ποιόν; "Ισως μέ τόν ίδιο τόν έαυτό του. 'Από τότε πού τόσο θεαματικά είχε ξε-
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κόψει άπό τήν προηγούμενη ζωή του, όσο καί αν αύτό έγινε άβίαστα καί μέ δι-
κή του πρωτοβουλία, ή ιδέα τού άποσυνάγωγου δέν τόν έγκατέλειψε ποτέ. Αύτή
ή ιδέα καί ή φυσική άνάγκη μιάς άπροσδιόριστης ρεβάνς πού τήν άκολουθούσε
καλύφθηκαν μέ τό έκκλησιαστικό μεγαλείο. "Εστω καί αν ό ύπέργηρος πα-
τριάρχης μέ τήν τρεμάμενη φωνή του περιορίστηκε μόνο στήν άνάγνωση τού
Εύαγγελίου. Ή Μισέλ Ντελντό έκλεινε ήδη τόν έκτο της μήνα. Οί άρχικές δυ-
σανεξίες πού τήν ταλαιπώρησαν άρκετά ήσαν παρελθόν. 'Αλλά είχε βαρύνει καί
μαρτύραγε άπό τή ζέστη. Οί καύσωνες έκείνου τού Σεπτέμβρη τού 1904
ύπήρξαν άφόρητοι. Τό τελετουργικό τής 'Ανατολικής έκκλησίας τή διασκέδαζε
καί κάπου βαθιά μέσα της τή φόβιζε έπίσης. Στεκόταν δίπλα στόν πρώην λο-
χαγό ξεκάλτσωτη. Τής ήταν έξαιρετικά δύσκολο νά φοράει ζαρτιέρες στήν κα-
τάσταση πού βρισκόταν.

Ξεκάλτσωτη, μέ τό μεταξωτό σιέλ φόρεμά της νά κολλάει έλαφρά στή
στρογγυλεμένη κοιλιά της, καί ένιωθε γιά πρώτη φορά άσεμνη. 'Εκτεθειμένη.
Τήν αίσθηση αύτή τήν έπέτείνε ό κοκκινοτρίχης άρχιμανδρίτης πού ίερουργούσε.
Τήν κοίταζε επίμονα χαμογελώντας μέ νόημα, σά νά ήθελε νά τής πει κάποιο
μυστικό. "Η μιά προστυχιά. Λίγο πριν κορυφωθεί ό έκνευρισμός της, ή μνήμη
της ξαφνικά λειτούργησε.

Είχε μπροστά της έκεΐνον τόν ιδιόρρυθμο πελάτη τού «Ωραίου Λοχαγού»,
πού παρουσιαζόταν αιφνιδιαστικά μιά στις τόσες, μέ τά περιποιημένα γένια του,
τά ala poeta μακριά μαλλιά καί τά γκόλφ παντελόνια — ένα στύλ άνετου τουρι-
στικού κοσμοπολιτισμού. 'Ανάσανε άλαφρωμένη. Τό ι'διο καί ό άρχιμανδρίτης. Ή
«άναγνώριση» είχε γίνει.

Τήν ώρα πού τής έδινε νά πιει τήν πρώτη γουλιά άπό τό κρασί τής νέας της
ζωής, τή ρώτησε, μόλις σαλεύοντας τά χείλη του:

— Le beau capitaine?

— Il a été vendu, άπάντησε έκείνη. 'Επίσης σαλεύοντας τά χείλη.

Ό «Ωραίος Λοχαγός» είχε πράγματι πουληθεί. "Αλλαξε χέρια άλλά όχι
όνομα. Τό όνομα ήταν ήδη κεφάλαιο. Ό νέος ιδιοκτήτης κράτησε άκόμα τή συ-
νήθεια κάθε Εύαγγελισμού νά ύψώνει τήν έλληνική σημαία, στόν δυνατό ίστό πού
είχε στήσει γι' αύτό τό σκοπό ό πρώην λοχαγός.

Mtà παρέκβαση έδώ, πού συναρτά ιστορικά τόν «'Ωραίο Λοχαγό» μέ τά έλλη-
νικά γράμματα. Στή δεκαετία τού '50 έξακολουθεΐ νά υπάρχει, άλλά έχει περι-
πέσει σέ παρακμή. Είναι ένα κοινό μπορντέλο πιά. 'Εξακολουθεί ωστόσο νά κρα-
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τάει τή φίρμα «Ό ωραίος Λοχαγός». Κατά κάποιο τρόπο δλη ή περιοχή έ'χει
ονομαστεί έτσι. Ή κακόφημη γειτονιά. Τό δνομα μετατράπηκε σέ τοπωνύμιο.
Στον Δ ' τόμο των πολιτικών του ήμερολογίων ο Σεφέρης σημειώνει: «27 'Απρι-
λίου 1952».

'Ακριβώς 58 χρόνια πριν από σήμερα. Είναι διαπιστευμένος πρεσβευτής σε
Λίβανο-Συρία.

Υποδέχτηκα σήμερα τον Καββαδία. Κάθε 15 περνάει με τό «Σεμίραμις». Είναι
δ μαρκόνης. Κατέβηκα αυτοπροσώπως στό λιμάνι. EÎvat ένδιαφέρον νά κουβεν-
τιάζεις μαζί του, δταν δεν είναι ζαβολιάρης. Τελικά με εκνεύρισε και μέ θύμωσε.

Ό Καββαδίας, ό Μαραμπού γιά τους φιλολογοϋντες, ό Κόλιας για τους κον-
τινούς του φίλους, παραδίδει τή συνάντηση διαφορετικά.

Πρώτον, τό ποστάλι ήταν ή «Κλεοπάτρα» οχι ή «Σεμίραμις». Στό «Σεμί-
ραμις» δεν είχε υπηρετήσει ποτέ. Ούτε στό «Θεοδώρα», οπως άνακριβώς ανα-
φέρει αλλού ό Σεφέρης. "Οντως τον περίμενε στό λιμάνι. Τό πρεσβευτικό αύτο-
κίνητο με τή μηχανή αναμμένη και τό θυρεό νά ανεμίζει στό μπροστινό φτερό.
Ό Καββαδίας τό εξέλαβε ώς σκηνοθεσία εντυπωσιασμού. «Πού θέλεις νά
πάμε;» τόν ρώτησε ό Σεφέρης. «"Οπου θέλεις εσύ. 'Αλλά έ'χω μια υποχρέωση
πρώτα». "Εδωσε οδηγίες στόν σωφερ αυτός. Ό σωφερ δεν μίλησε. "Εφτασαν
στον «Ωραίο Λοχαγό». «Δεν θ' αργήσω», ειπε ό Καββαδίας. Τόν Κόλια τόν
άγάπαγαν τά κορίτσια. Τόν ένιωθαν δικόν τους. Κάθε φορά τούς έφερνε πάντα
κάτι από τά ταξίδια του. Κοράλια, χτένες ταρταρούγες, πυξίδες άπό ελεφαν-
τόδοντο. Λέει στή «μαμά». Ελληνίδα ή «μαμά». Ή Βασιλική. «"Εξω είναι δ
πρεσβευτής μας. Κάλεσέ τον μέσα. Μέ τά κορίτσια».

Ό Σεφέρης περίμενε βυθισμένος στό πίσω κάθισμα. Είδε τις κυρίες νά πλη-
σιάζουν. Κατάλαβε. Βγήκε άπό τό αύτοκίνητο κουμπώνοντας τό σακάκι του.
Διπλωμάτης. «'Εξοχότατε, στή διάθεσή σας», είπε ή Βασιλική δείχνοντας τήν
πραμάτεια της. Ό Σεφέρης άψογος. "Εσκυψε της φίλησε τό χέρι: «Μιά άλλη
φορά κυρία μου». "Εβραζε άπό τό θυμό του. "Εκανε τρία χρόνια νά ξαναμιλήσει
στόν Μαραμπού.

27 Σεπτεμβρίου 1904. Ή μετεγκατάσταση τού ζεύγους στήν 'Αθήνα έγινε ομα-
λά. Είχε ήδη ενοικιαστεί ένα διαμέρισμα στήν οδό Μητροπόλεως και Αιόλου γω-
νία. Στό ί'διο τριώροφο άθηνάικό άρχοντικό έ'μενε δ κύριος Ντίτερ Μπέριγκερ,
φωτογράφος τού παλατιού. Προσωπική έπιλογή της πριγκιπίσσης Σοφίας, συ-
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ζύγου τοΰ διαδόχου του θρόνου. Ή φράου Μπέρτα Μπέριγκερ ήταν μάλλον γε-
μάτη. Παχουλή. Ήταν μια μαμά. "Ολα πλούσια, δλα πολύ γκεμύτλιχ. Πολύ
ευχάριστα. Στάθηκε στή Μισέλ σα μεγαλύτερη αδερφή. Τή συμβούλεψε νά μά-
θει δσο μπορεί γρηγορότερα ελληνικά.

Της συνέστησε την κυρία Ιωάννα, ηλικιωμένη αλλά εξαιρετική δασκάλα πού
είχε βοηθήσει και την ί'δια. Τούς τελευταίους τρεις περίπου μήνες της εγκυμο-
σύνης της ή Μισέλ τούς αφιέρωσε αποκλειστικά σέ αύτό. Ή πρόοδος της υπήρξε
θεαματική. Έκτος από τόν αναπότρεπτο τονισμό των λέξεων στή λήγουσα πάν-
τα, πού δέν κατάφερε νά τόν ξεπεράσει ποτέ και πάντως έ'δινε μια περίεργη γοη-
τεία στήν ομιλία της. Στό σαλόνι τοΰ κυρίου Μπέριγκερ ό πρώην λοχαγός θά
γνωρίσει μερικούς παράγοντες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής των Αθηνών.
Τόν Έλληνογερμανό δικηγόρο "Εσλιν, τόν αρχαιολόγο Ντέρπφελντ, ανάμεσα σέ
άλλους.

16 Δεκεμβρίου 1904. Γεννιέται δ νέος Μιχαήλ. Στό εξής, και δια βίου, Μισέλ
Βαρλάμης. Είναι ενας γνήσιος τοξότης. Ζυγίζει 2 οκάδες και 320 δράμια. "Εχει
καστανά μάτια και μακριά δάχτυλα. Λόγω βάρους τοΰ νεογνού άλλά και ήλικίας
τής μητέρας ό τοκετός εγινε μέ καισαρική. 'Αργά εκείνο τό βράδυ ό πρώην λο-
χαγός έ'κανε ενα άπό τα σπάνια πια μεθύσια του.

Ίανουάριος-Όκτώβριος 1905. Παρατεταμένη έπιλόχεια κατάθλιψη τής Μισέλ.
Συχνά αποστρέφεται τό μωρό της. 'Αρνιέται νά τό θηλάσει. 'Αρνιέται νά μιλήσει
ελληνικά, για νά συνεννοηθεί μέ τήν παραμάνα του. Ό γιατρός Χρηστομάνος συ-
νιστά σταγόνες βαλεριάνας και επαγγελματική επαναδραστηριοποίηση.

1906, Μάρτιος. Αγορά οικοπέδου στή θέση Μοναστηράκι, γωνία "Αδριανού και
'Αγίου Φιλίππου. Στό υπ' άριθμόν 2408 συμβόλαιο τοΰ συμβολαιογράφου Δημη-
τρίου Χατζηγιάννη, υπό ήμερομηνίαν 23.3.1906, μεταγεγραμμένου νομίμως
στό βιβλίο μεταγραφών τοΰ Υποθηκοφυλακείου 'Αθηνών, στόν τόμο 38, υπό
αύξοντα άριθμό 452, ορίζεται ή άκριβής έ'κτασή του, 939 τετραγωνικά μέτρα,
οπως και τό καταβληθέν τίμημα ανερχόμενο σέ 8.700 δραχμές, τού φόρου με-
ταβιβάσεως συμπεριλαμβανομένου. Πωλητής ό Νικόλαος Ντάβαρης, έμπορος
λευκών ειδών στήν οδό Έρμου.

Στό οικόπεδο αύτό θά τεθεί στις 4 'Ιουνίου 1907 δ θεμέλιος λίθος τοΰ κτηρίου
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πού σχεδίασε γιά τό ζεΰγος Βαρλάμη δ βαυαρέζικης καταγωγής πολιτικός μη-
χανικός Περικλής Σταϊνχάουερ.

Στό γεγονός δ πρώην λοχαγός φρόντισε νά δώσει επίσημο χαρακτήρα. Εύχέ-
λαιο άπό τόν παπά τής ενορίας καί σφαγή κόκορα άπό τόν έργολάβο-άρχιμά-
στορα. Προσφέρθηκε έπίσης κρασί στους έργάτες.

1908, 16 'Απριλίου. 'Εγκαίνια τοΰ «Καφέ Μισέλ».

Τό κτήριο σέ σχήμα Γ, υπερυψωμένο κατά δύο βαθμίδες, μέ φροντισμένα
άνοίγματα στίς προσόψεις εκτείνεται πρός τό έσωτερικό τοΰ οικοπέδου σέ ένα
εύρύ κυκλικό αίθριο. Έπί μία έβδομάδα πριν, ή Μισέλ είχε έκπαιδεύσει έμπρά-
κτως τό προσωπικό σέ συμπεριφορά καί τρόπους σερβιρίσματος. Καλεσμένοι τοΰ
ζεύγους: Μπέριγκερ, "Εσλιν, Ντέρπφελντ.

Ή έπιτυχία θά έπικυρωθεΐ τήν επομένη άπό τήν κοσμική στήλη τής Εσπερινής.

1909, 'Οκτώβριος. Ή έπιτυχία τού «Καφέ Μισέλ» εδραιώνεται. 'Εξελίσσεται
σέ στέκι διανοουμένων-καλλιτεχνών. 'Ανθρώπων τοΰ θεάτρου κυρίως. Μήτσος
Μυράτ, Πολύβιος Δημητρακόπουλος, Ροζαλία Νίκα, Μαρίκα Κοτοπούλη. Ή
νεαρή Μαρίκα. Συχνά προκλητικά άθυρόστομη. Δημοσιογράφοι. Ταγκόπουλος,
Καμπούρογλου, Τσοκόπουλος.

Πελατεία άπό τόν στενόμακρο 'Απότσο τής οδού Σταδίου άρχίζει νά μετα-
τοπίζεται πρός τά δώ. Μετά τό κίνημα στό Γουδί, ό διάδοχος Κωνσταντίνος καί
οί πρίγκιπες θά άπομακρυνθοΰν άπό τούς στρατώνες. Μαζί καί οί άξιωματικοί
τών έπιτελείων τους. Ή άνθρωπογεωγραφία τοΰ «Καφέ Μισέλ» θά ποικιλθεί.
Ό πρίγκιπας Νικόλαος, συνοδευόμενος άπό τόν Πάνο 'Αραβαντινό, θά άναγνω-
ρίσει ένα μεσημέρι τή Μισέλ Ντελντό. 'Έχει σπεύσει νά τούς περιποιηθεί ή ίδια.

Παρά τόν όψιμο τοκετό δέν έχει χάσει τήν κομψότητά της. Ό πρίγκιπας μέ
άψογα γαλλικά θά τής έκφράσει τό θαυμασμό του. Βεβαίως καί τήν είχε δει στό
Παρίσι, στίς άποχαιρετιστήριες βραδιές της. Μιλάει σά νά ήταν χτές. "Εχουν
περάσει δεκαπέντε χρόνια. Ή Μισέλ Ντελντό δέν θά άφήσει τή συγκίνηση της
νά ξεχειλίσει.

Ό ίδιος ό πρίγκιπας Νικόλαος θά τής προτείνει άργότερα, Μάιο τοΰ 1913,
σέ αύτό τό μηνιαίο διάλειμμα άνάμεσα στίς δύο βαλκανικές συρράξεις, νά συμμε-
τάσχει στά «Πολεμικά Παναθήναια» πού έτοιμάζονται πυρετωδώς έκείνη τήν
έποχή. Ή Μισέλ κολακεύεται άλλά θά άρνηθεΐ. Είναι πενήντα τεσσάρων έτών.
Ό πρίγκιψ θά έπιμείνει. Δέν θά χρειαστεί γιά πολύ.
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Στήν τρίτομη ίστορία τής Αθηναϊκής Επιθεώρησης (Έρμης 1977) ο καθη-
γητής Θεόδωρος Χατζηπανταζής δίνει αρκετά στοιχεία γιά τήν παράσταση. Τά
κείμενα είναι γραμμένα άπό τούς Μπάμπη Άννινο καί Δημήτρη Τσοκόπουλο.
Συνεργάζονται έκεΐ γιά πρώτη φορά ή Ροζαλία Νίκα καί ή Μαρίκα Κοτοπούλη,
πού είναι καί ή θιασάρχις. Τή μουσική έπένδυση καί τά τραγούδια υπογράφει ό
Θεόφραστος Σακελλαρίδης. Τά σκηνικά είναι τού Πάνου Άραβαντινοϋ. Άπό
αύτή τήν Αθηναϊκή Σκηνή ό Άραβαντινός θά ξεκινήσει μιά θριαμβευτική πορεία
πού θά κορυφωθεί τις έπόμενες δύο δεκαετίες στήν κεντρική Εύρώπη. Ή συμ-
μετοχή τής Μισέλ Ντελντό έκανε πάταγο. "Επαιζε τήν πολύπειρη κυρία (Γαλ-
λία) πού δίνει συμβουλές στή νεαρή, άβγαλτη μαθήτρια (Ελλάδα), πού βιάζεται
νά πετάξει μόνη της, πιεσμένη άπό τις ορμές τής έφηβείας της. Τή μαθήτρια
υποδύεται ή Κοτοπούλη. Είναι είκοσι έξι χρονών. Ή Μισέλ Ντελντό στάθηκε
άπέναντί της μέ άνεση καί σιγουριά. Τό κοινό, πού άγνοούσε τις λεπτομέρειες,
εισέπραττε τά σπασμένα έλληνικά της καί τό αύθεντικό γαλλικό άξάν ώς κα-
τορθώματα ύποκριτικής.

1916, 18 Νοεμβρίου. Οί άπόψεις τής Μισέλ Ντελντό γιά τούς άνθρώπους βα-
σίζονταν στό ένστικτο της. Στοιχεία τής έμφάνισής τους τήν έπηρέαζαν έπίσης.
Απεχθανόταν τούς κοντούς άντρες μέ τάση γιά κοιλιά ή προγούλι. Τόν 'Ιωάννη
Μεταξά είχε συναντήσει άπαξ πρό εξαετίας, μέ πολιτικά, μετά τό κίνημα στό
Γουδί. Άγνοούσε ότι ήταν στρατιωτικός. Άγνοούσε ότι στή σχολή Εύελπίδων
ήταν συμμαθητής μέ τόν πρώην λοχαγό. Άγνοούσε άκόμα ότι, μέ άνάμειξη τοϋ
Γενικού Επιτελείου καί προσωπικά τοϋ 'ι'διου, ή άποστράτευση πού πρό εξαμή-
νου είχαν έπιβάλει οί σύμμαχοι στις κωνσταντινικές μονάδες, συνδυάστηκε μέ τή
δημιουργία «Συνδέσμων Έπιστράτων» πού άποτέλεσαν τήν πρώτη παραπολι-
τική όργάνωση στήν Ελλάδα. Άγνοούσε ότι οί τρεις έπισκέψεις τού 'Ιωάννη
Μεταξά κατά τό τελευταίο δίμηνο στό «Καφέ Μισέλ» δέν ήσαν έπισκέψεις φι-
λοφροσύνης.

Τί δέν άγνοούσε έκείνη τήν ήμέρα 18 Νοεμβρίου: ότι στό Φάληρο, άπό τά
μέσα Αύγούστου είχε καταπλεύσει ό στόλος τής Άντάντ. Τούτο έπειδή είχε δε-
ξιωθεΐ τόν ναύαρχο Φουρνέ, σέ μιά άπό τις σπάνιες έξόδους του στήν πρωτεύου-
σα. "Οτι στις άρχές Σεπτεμβρίου ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος είχε φύγει, λάθρα πε-
ρίπου, μέ εκατό συνεργάτες του γιά τά Χανιά, δπου καί συγκρότησε «Προσω-
ρινή κυβέρνηση τού Βασιλείου τής Ελλάδος». Τό γεγονός διαλαλήθηκε άπό τούς
έφημεριδοπώλες καί συνοδεύτηκε άπό συλλαλητήρια «μαινομένου λαού».
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Εκείνο το πρωί της 18ης Νοεμβρίου 1916 δ πρώην λοχαγός έ'φυγε από τό
σπίτι έσπευσμένα. Χωρίς εξηγήσεις, πού άλλωστε σπάνια του ζητούσε ή Μισέλ,
με ενα παρατεταμένο φιλί, που τήν αιφνιδίασε μάλλον καθώς ήταν μισοκοιμισμέ-
νη ακόμα. Αγνοούσε ότι ήταν ή τελευταία φορά που τόν έ'βλεπε ζωντανό.

Ό Γεώργιος Καράντζας γεννήθηκε τό 1897 και πέθανε τό 1991, ενενήντα τεσ-
σάρων ετών. Είναι ό πρώτος "Ελληνας δημοσιογράφος που πέταξε μέ άεροπλά-
νο για επαγγελματικούς λόγους, τό 1919. Υπήρξε πρόεδρος τής ενώσεως συν-
τακτών τή διετία 1942-1944.

Δεκαοκτώ χρονών θά υπογράψει τό μοναδικό αυθεντικό ρεπορτάζ άπό τις
συμπλοκές του Νοεμβρίου τοΰ 1916, τή «μάχη τών Αθηνών» οπως άποκλή-
θηκε τότε, στήν εφημερίδα Έσπερίνόν Νέον "Αστυ. Σύμφωνα μ' αύτό: στις 18
Νοεμβρίου 1916 συμμαχικά αγήματα (Γάλλων-'Αγγλων-Ίταλών), περίπου
3.000 άνδρών, επρόκειτο νά καταλάβουν στρατηγικά σημεία τής πρωτευούσης,
χωρίς νά περιμένουν άντίσταση, μετά άπό τις συμφωνίες τοΰ ναυάρχου Φουρνέ
μέ τόν βασιλιά Κωνσταντίνο. Αιφνιδιάστηκαν και άποκρούστηκαν μέ μεγάλες
άπώλειες, άπό πολλαπλάσιες δυνάμεις τακτικών δυνάμεων και έπιστράτων.
«Μετά τήν υπουλη, μεθυστική πάντως νίκη κατά τών ξένων, οί έπίστρατοι επι-
δόθηκαν σέ ένα έξαλλο πογκρόμ κατά τών "προδοτών", δολοφονώντας (τουλά-
χιστον 35) και κακοποιώντας έπώνυμους και άνώνυμους φιλελεύθερους, μέ τή
συνεργασία τών άρχών. 'Εν οις και τόν δήμαρχο Αθηναίων Εμμανουήλ Μπε-
νάκη». 'Απώλειες κατά τή μάχη: σύμμαχοι 149, νεκροί και τραυματίες. "Ελλη-
νες 83. Άνάμεσά τους και δ άπότακτος λοχαγός Γρηγόριος Βαρλάμης, πενήντα
δύο έτών, έπικεφαλής τών έπιστράτων στήν περιοχή Φιλοπάππου-Λόφου
Νυμφών-Άστεροσκοπείου.

Ή κηδεία τοΰ πρώην λοχαγού εγινε τήν έπομένη τοΰ θανάτου του. Ή όχλοκρα-
τία ήταν έκδηλη άκόμα στους δρόμους. Ό έ'ξαλλος Έσλιν πρωτοστατούσε. Ή
Μισέλ αρνήθηκε δποιαδήποτε επισημότητα πού τής προτάθηκε. 'Αρνήθηκε τήν
εκφώνηση επικήδειων. 'Επέμεινε και κατάφερε νά αποκλείσει κάθε εκπροσώπη-
ση συμπολεμιστών ή άλλων οργανώσεων πού είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ή δλη υπόθεση περιορίστηκε στά δρια μιάς οικογενειακής τελετής, μέ τή
συμπαράσταση τοΰ ζεύγους Μπέριγκερ και τοΰ προσωπικού τοΰ «Καφέ». Λίγο
πριν άπό τήν έναρξη τής έξόδιας άκολουθίας μιά νέα κοπέλα, ψηλή, ντυμένη στά
άσπρα, μέ καλοστημένο κορμί και χλωμό στοχαστικό πρόσωπο, μπήκε στήν
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εκκλησία. Κρατούσε ένα άσπρο τριαντάφυλλο. Πλησίασε διστακτικά, προσκύνη-
σε το λείψανο και υστέρα αμήχανη στάθηκε άντίκρυ άπό τή Μισέλ.

—Είμαι ή Βιργινία Βαρλάμη, αύτοπαρουσιάστηκε τελικά. Ή Μισέλ της χα-
μογέλασε ευγενικά καϊ της έδωσε το χέρι.

—Ό άδελφός σου, της ειπε δείχνοντας τον Μισέλ πού στεκόταν δίπλα της
και ήταν επίσης ψηλός γιά τήν ήλικία του.

Ή Βιργινία έσκυψε και τόν φίλησε στό πρόσωπο.

Αύτό τό φιλί θά τό κρατούσε μέσα του ο Μισέλ σέ ολη του τή ζωή. Ήταν
ένα μοναχικό εύαίσθητο άγόρι. "Εμεινε έτσι και ώς ένήλιξ.

Μέ τό θάνατο τού πρώην λοχαγού ή μαμά Μισέλ κόλλησε πάνω του, χωρίς πάν-
τως νά τόν συνθλίψει. Τέλειωσε τις έγκύκλιες σπουδές του και δύο χρόνια μετά
τέλειωσε τά μαθήματα πιάνου στό ώδεΐο της οδού Φειδίου, μέ λίαν καλώς. Ήταν
αύτό πού θά έμενε πάντα: λίαν καλός. Τό 1925 υπηρέτησε τή θητεία του στό
υπουργείο Ναυτικών, στήν πλατεία Κλαυθμώνος, ώς διερμηνέας. "Εγραφε και
τϊς δύο γλώσσες μέ λάθη άλλά τίς μίλαγε σαν μητρικές. Μοναδικό άδιόρατο ψε-
γάδι: πριν αρχίσει μια καινούργια φράση δίσταζε γιά λίγο σά νά μήν μπορούσε νά
αποφασίσει σέ ποιά άπό τίς δύο θά συνέχιζε.

Τόν ι'δίο χρόνο, 1925, μέ τίς υποδείξεις ενός καλού πελάτη δικηγόρου, πού
ήταν ήδη έμπιστος της, ή μαμά Μισέλ άγόρασε -τό τριώροφο αρχοντικό τής οδού
Μητροπόλεως-γωνία Αιόλου, στό όποιο εξακολούθησαν νά μένουν.

Τό 1929 θά άποσυρθεΐ άπό τό «Καφέ». Πλησιάζει τά εβδομήντα, θά πα-
ραχωρήσει τήν έκμετάλλευση στό προσωπικό, έναντι λογικού μισθώματος.

Ό Μισέλ είναι είκοσι πέντε χρονών. Σέ μιά δημοπρασία στήν Κηφισιά, θά
άγοράσει τόν πρώτο του πίνακα. Είναι ή αρχή τής καριέρας του ώς συλλέκτη
έργων τέχνης. Ερασιτέχνη συλλέκτη. Ή δημοπρασία γινόταν σέ μιά βίλλα, μέ
βόρεια στοιχεία στις στέγες της, μέσα σέ ένα τεράστιο κήπο. Κάποιοι, άξεστοι
προφανώς κληρονόμοι, έκποιούσαν έναν κόσμο πού δέν καταλάβαιναν. 'Ή πιθανόν
και νά τους ένοχλούσε. Τόν Μισέλ ένδιέφερε ένα πιάνο Bechstein, σέ έξαιρετικά
καλή κατάσταση. Δέν ήταν σίγουρος ότι άκουσε καλά τήν τιμή του άλλά δέν
τόλμησε νά ξαναρωτήσει. "Εφυγε μέ αυτόν τόν πρώτο του πίνακα παραμάσχα-
λα, 44x53. Λάδι σέ μουσαμά. Τό πορτραίτο μιας νεαρής γυναίκας. Χαμογέλα-
γε θλιμμένα — και αποκλειστικά γι' αύτόν. Και αύτό τόν ζέσταινε. Ό πίνακας
είχε υπογραφή: Σπύρος Προσαλέντης.
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Ή απομάκρυνση τής μαμάς Μισέλ άπό τό «Καφέ» αποδείχτηκε μοιραία. Ή
πελατεία άρχισε νά μειώνεται, ανεπαισθήτως, μετά τόν πρώτο χρόνο, καί νά με-
ταλλάσσεται προοδευτικά. Τό 1935 ή παρακμή ήταν οριστική. Τό «Καφέ
Μισέλ» είχε καταντήσει ένας άπλός καφενές γειτονιάς. Εκείνων που μπαινό-
βγαιναν στά παλιατζίδικα. Τό 1939 έκλεισε δριστικά.

Ό Μισέλ κράτησε τό χώρο γιά λογαριασμό του. Στή μιά πτέρυγα, τή μι-
κρότερη, άποθήκευσε τά έπιπλα. Στήν άλλη, αύτή τής οδού Αδριανού, δημιούρ-
γησε τήν έκθεσή του. Ράφια καί βιτρίνες γιά τά άκριβά άποκτήματά του. "Ενα
άνεξάρτητο, μεταγενέστερο, κτίσμα πού είχε προστεθεί στό χώρο τοϋ αίθριου, τό
διαμόρφωσε σέ δεύτερη κατοικία. Έκεΐ μετέφερε καί τό όρθιο πιάνο τής κεν-
τρικής σάλας, γιά τις δικές του ωρες μοναξιάς.

Τήν 1η Νοεμβρίου 1940 θά έπιστρατευτεΐ μέ ειδική άτομική πρόσκληση. Είναι
τριανταπέντε έτών. Παρουσιάστηκε στήν πλατεία Συντάγματος αύτή τή φορά,
στό Γενικό Στρατηγείο, στά ύπόγεια τοϋ ξενοδοχείου τής Μεγάλης Βρετανίας.
"Υπηρέτησε έκεΐ, διερμηνέας πάντα, μέχρι τόν 'Απρίλιο τού '41.

Στίς 27 έκείνου τοϋ 'Απριλίου, μετά άπό 24ωρη έπιφυλακή, κατά τήν όποία
έκαιγαν άρχεΐα, διατάχτηκαν όλοι νά φύγουν ό καθένας ξεχωριστά, γιά τά σπί-
τια τους. "Ενα ραδιόφωνο μετέδιδε τήν άναμενόμενη είσοδο τών Γερμανών.
Στούς 'Αμπελοκήπους ό στρατηγός Καβράκος καί ό δήμαρχος 'Αμβρόσιος
Πλυτάς περίμεναν νά τούς παραδώσουν τήν πόλη.

Ό Σαράντης, κληρωτός άπό τόν Βοτανικό, ένα χαμογελαστό παιδαρέλι,
δδηγός τοϋ έπιτελείου, πρότεινε στόν Μισέλ νά πάνε πρός τά κει. Δέν ύπήρχε
τρόπος, δέν ύπήρχε συγκοινωνία, έπρεπε νά περπατήσουν. Ό Μισέλ άρνήθηκε.
Βγήκε έξω χωρίς δίκοχο, μέ τή χλαίνη στό χέρι. Οί δρόμοι ήσαν έρημοι περίπου.
Κατέβηκε τήν οδό Ερμού, έστριψε στή Μητροπόλεως καί έφτασε στή γωνία
Αιόλου. Ή καρδιά του ήταν βαριά. Ή ήσυχία τού κλιμακοστασίου έπέτεινε τή
δυσθυμία του. Ή άπουσία τής Μισέλ άπό τό σπίτι τόν παραξένεψε. "Εσπρωξε
τή μισάνοιχτη πόρτα τής κρεβατοκάμαράς της. Ή Μισέλ ήταν στό κρεβάτι, μέ
τό νυχτικό της, σέ ύπτια θέση, τό δεξί πόδι κεκαμμένο καί τό ένα μπράτσο κά-
τω άπό τό κεφάλι της. Νεκρή. Θά έπρεπε νά ονειρευόταν κάτι εύχάριστο όταν
έγινε αύτό.

1942, 'Ιανουάριος. Ό χειμώνας τού λιμού. Ό Μισέλ μοναχός του. Τό σπίτι τής
οδού Μητροπόλεως χωρίς τή Μισέλ τόν άπωθεΐ. Καταφεύγει στήν οδό Άδρια-
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νού. Μπορεί νά επιζήσει εκεί. Υπάρχουν μερικά μαγέρικα γύρω. Γνωρίζεται με
τον κόσμο τών γειτονικών μαγαζιών. Ή Φιλίτσα τού παλαιοβιβλιοπωλείου. Δια-
τείνεται ότι είναι άρραβωνιασμένη με άρχιτέκτονα. Ό Μισέλ αρνείται νά άγορά-
σει τιμαλφή πού τού προσφέρονται γιά ένα κομμάτι ψωμί.

1944, 'Ιούλιος. Οί τοίχοι τής όδοϋ Αδριανού γεμίζουν μέ κόκκινα γράμματα.
«ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ».

Μερικές νύχτες αύτό θά άκουστεΐ καί άπό τό «χωνί». Ό Μηνάς Παπαθα-
νάσης έχει μετατρέψει τό σπίτι του σέ φρούριο.

'Ελέγχει τήν "Αγ. Παύλου, τή γέφυρα Πουλοπούλου, τήν περιοχή ώς τόν
'Ασύρματο. "Εχει 15 άντρες. Τήν ήμέρα λουφάζουν. Περιπολούν τις νύχτες.

Πυροβολισμοί άνταλλάσσονται στό σκοτάδι. Ό Μισέλ έχει άρχίσει τά βρά-
δια νά κοιμάται στή Μητροπόλεως πάλι.

'Αρχές Αύγούστου, πέντε οπλισμένοι άντρες τού Παπαθανάση άνεβαίνουν μεση-
μεριάτικα τήν 'Αδριανού. Σταματάνε μπροστά στόν "Αγιο Φίλιππο, στόν ίσκιο
τού πλατάνου πού δεσπόζει έκεΐ. Ό Μισέλ άναγνωρίζει άνάμεσά τους τόν Σα-
ράντη, τής Μεγάλης Βρετανίας. "Εχει άφήσει μουστάκι, ήλιοκαμένος, δέν είναι
πιά παιδί. 'Αναγνωρίζει καί αύτός τόν Μισέλ. «Δέν ήξερα ότι ήσουν έδώ», τού
λέει πρόσχαρος πάντα. 'Εντυπωσιάζεται άπό τά έκθέματά του.

Τέλη Αύγούστου ό Σαράντης έπισκέπτεται πάλι τόν Μισέλ. Παρά τή ζέστη φο-
ράει ένα φαιοπράσινο άμπέχονο. Σίγουρα κρύβει κάποιο σιδερικό στή μέση του.
Τόν ρωτάει γιά τή Φιλίτσα. Ό Μισέλ ξαφνιάζεται. «Τί συμβαίνει;» «Τή νύχτα
μάς έφαγαν ένα παιδί», λέει έκεΐνος. «Κάποια έχουν γιά δόλωμα».

1944, Σεπτέμβριος 14, τού Σταυρού. Βράδυ. Ό Μισέλ έχει ξεχάσει νά συρτώ-
σει τήν πίσω πόρτα τής 'Αδριανού, πού βγάζει στό αίθριο. Ή κυκλοφορία στα-
ματά στις δέκα. Μόλις πού προλαβαίνει. Βγαίνει καί κατευθύνεται γρήγορα πρός
τά έκεΐ. Μπαίνει στήν οδό Ηφαίστου. Στό τέλος της, κολλημένοι σέ μιά έσοχή
πόρτας, δύο άντρες. 'Ασάλευτοι. Προσπερνάει μέ τήν καρδιά του νά κλοτσάει.
Στρίβει άριστερά. Κάτω άπό τόν πλάτανο ένα ζευγάρι. Ό άντρας μέ τήν πλάτη1
στηριγμένη στόν κορμό τοϋ δέντρου, ή γυναίκα καβάλα στά γόνατά του. Ό
Μισέλ αιφνιδιάζεται. Λοξοδρομεί νά τούς παρακάμψει. Ή γυναίκα τινάζεται.
Είναι ή Φιλίτσα. Ό άντρας προσπαθεί νά μαζέψει τά παντελόνια του. Ό Μισέλ
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αναγνωρίζει τον Σαράντη. Δύο πιστολιές, ακριβώς άπό πίσω του και αμέσως
άλλες δύο θρυμματίζουν τή νύχτα. "Υστερα βήματα πού απομακρύνονται τρέ-
χοντας. Ή Φιλίτσα ούρλιάζει δείχνοντας τόν αποσβολωμένο Μισέλ: «Αύτός μέ
ξέρει». Τά βήματα έπιστρέφουν.

Τις δύο και τις άλλες δύο πιστολιές δ Μισέλ δέν τις άκουσε. Ή Φιλίτσα έξα-
κολουθούσε νά ουρλιάζει υστερικά: «Αύτός μέ ξέρει».

Ό Μισέλ κρατώντας μέ τά χέρια τήν ανοιχτή κοιλιά του κατάφερε νά συρ-
θεί, σχεδόν πάνω άπό τόν νεκρό Σαράντη, ώς τόν πλάτανο. 'Ακούμπησε στήν
τραχιά ρίζα του και λίγο πριν τό κεφάλι του πέσει δίπλα ξερό, ήρθε ή Βιργινία
Βαρλάμη και τόν φίλησε στό μέτωπο.

"Ολο τό καλοκαίρι τού 1953, ιδιαίτερα ζεστό, ή Ρώ-Ρώ τό πέρασε ερευνώντας
αρχεία, έπετηρίδες, ληξιαρχεία. 'Αλληλογράφησε μέ τό Πατριαρχείο Ιεροσολύ-
μων. Αύτά σέ έναν εργώδη ρυθμό.

Τήν τελευταία Κυριακή τού Αυγούστου, μιά έβδομάδα πριν άπό τήν αναχώ-
ρηση της, περιφέρεται στό Γιουσουρούμ άναζητώντας παλιές έκδόσεις, σχετικές
μέ τήν εποχή πού τήν άπασχολεΐ. 'Απομνημονεύματα στρατιωτικών, μονογρα-
φίες γιά ιστορικά περιστατικά, περιθωριακά φιλολογικά μελετήματα. Στό άνοιγ-
μα τής συμβολής τής 'Αγίου Φιλίππου μέ τήν 'Αδριανού, στοιβαγμένα παλαιά
έπιπλα τής φράζουν σχεδόν τό δρόμο. Βιεννέζικες καρέκλες, μαρμάρινα τραπε-
ζάκια, ένα όρθιο ταλαιπωρημένο πιάνο, πάνω στό πιάνο ένας χάλκινος κρουνός
τραβήγματος μπύρας. Τό παλιό «Καφέ Μισέλ» είναι ορθάνοιχτο άπό παντού. Μέ
τούς μεσότοιχους ριγμένους, στή μιά άκρη τού δαπέδου λάσπη γιά έπιχρίσματα,
στήν άλλη μπάζα άπό ξηλωμένους σοβάδες καϊ σπασμένους καθρέφτες. "Ενας
ήλικιωμένος έργάτης κολατσίζει καθισμένος σέ δύο τσιμεντόλιθους. Πάνω στά
μπάζα ή Ρώ-Ρώ διακρίνει ένα χοντρό φθαρμένο κατάστιχο. Ρωτάει τόν έργάτη
αν μπορεί νά τό πάρει. 'Εκείνος τήν κοιτάζει μασώντας. "Υστερα σηκώνει τούς
ώμους του.

Είναι τό βιβλίο έσόδων-έξόδων τού μαγαζιού. 'Από τήν έποχή τού «Ωραίου
Λοχαγού» άκόμα. Πρώτη έγγραφή: 22 Νοεμβρίου 1899.

Στό διήμερο ταξίδι της μέ τό τραίνο, ή Ρώ-Ρώ θά τό φυλλομετρήσει μέ προ- .
σοχή. Και μέ συγκίνηση. Είναι γραμμένο μέ τό ίδιο λιλά μελάνι πάντα, και τόν
ίδιο γυναικείο χαρακτήρα, τής Μισέλ προφανέστατα. Στή δεξιά πλευρά σέ δύο
στήλες, έσοδα-έξοδα, στήν άριστερή σημειώσεις. Γιά ψώνια, γιά έλλείψεις, γιά
ειδικές μάρκες άλκοόλ, γιά ραντεβού. Και ανάμεσα σέ αυτά προσωπικές σκέψεις.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

165

Λακωνικές, ριγμένες απρόσεκτα, εκφράζουν ακριβώς τήν ψυχική κατάσταση
τής στιγμής. Ανησυχίες και έλπίδες. 'Ανησυχίες κυρίως. Γιά τό σώμα της —άπό
πολύ νωρίς—, γιά τήν πίστη του λοχαγού, γιά τή μοναξιά. Γιά τήν άγαλλίαση
άπό τήν άναμονή τού μωρού.

Ή Ρώ-Ρώ ολοκλήρωσε και κατέθεσε τήν έργασία της τόν 'Ιούνιο τού 1956. Οι
έκθέσεις τών κριτών έφθασαν στό Παρίσι τόν Σεπτέμβριο. Γενεύη, Παλέρμο,
Λυών, Μονπελλιέ. Μία ήταν ένθουσιώδης, δύο αμήχανες και άχρωμες. Ή τέταρ-
τη καταπέλτης. Εκκρεμούσε μία άκόμα άλλά ήταν πια χωρίς σημασία. Ό Κρι-
στόφ Λανγκλουά τού Μονπελλιέ κατήγγειλε μέ έξαιρετίκά επιθετικό τρόπο τόν
άντιεπιστημονικό χαρακτήρα τού πονήματος και κυρίως τήν άνήκουστη χρησιμο-
ποίηση —σιωπηρά— αυτούσιου τού τέλους ενός πρόσφατου έλληνικού μυθιστορήμα-
τος ως ιστορικού δεδομένου. 'Απειλούσε μέ άνοιχτό διασυρμό στήν πανεπιστημιακή
κοινότητα. Ό Ζάν-Φρανσουά Άρνώ έτρεμε τήν άκαδημαϊκή εύήθεια καί άνησύχη-
σε γιά τήν τύχη τής φοιτήτριάς του. Διέβλεπε πίσω άπό αύτή τή σκληρή πολε-
μική προσωπικές πικρίες τού Λανγκλουά. Ή έμπάθειά του είχε ώς άντικείμενο
άποκλειστικά αύτόν. Συζήτησε μαζί της τό ένδεχόμενο άπόσυρσης καί ξαναγραψί-
ματος τού τέλους, κυρίως, τής έργασίας, μέ συνοδές βιβλιογραφικές παραπομπές.
Ή Ρώ-Ρώ άρνήθηκε κατηγορηματικά. 'Αποχαιρέτησε τόν καθηγητή της καί
έστειλε στόν Λανγκλουά, υπογεγραμμένο φαρδιά .πλατιά, τό έξης σημείωμα:

Ή ζωή είναι άφ' εαυτής μια αφήγηση. Ή 'Ιστορία είναι ή δευτερογενής αφή-
γηση τής πρώτης. "Οταν τά γεγονότα χάσουν τόν άσπαίροντα χαρακτήρα τους
καί ωχριάσουν οριστικά, αναγκαστικά θά εμπιστευτούμε τή λογοτεχνία.

Τό 1959 άπό τις έκδόσεις Actes Sud κυκλοφόρησε τό βιβλίο της 'Ιστορία vs Λο-
γοτεχνία (Histoire vs Littérature). Σχολιάστηκε εύμενώς. 'Απαρτιζόταν άπό δύο
ξεχωριστά μέρη, μέ μακρόσυρτους καί ιδιάζοντες τίτλους. Τό πρώτο: «Ή φω-
τογραφία ενός τοπίου δέν είναι ποτέ τό ίδιο τό τοπίο καί ή ποώτητά της εξαρ-
τάται όχι άπ' αύτό άλλά άπό τήν ικανότητα τοΰ φωτογράφου». Τό δεύτερο:
«Πέρα άπό ο,τι κάθε φορά άφηγοΰνται, οι λέξεις έχουν τό δικό τους παρελθόν,
θυμούνται. Ή λογοτεχνία είναι έκεΐ».

Τό βιβλίο αποτελεί έμπλουτισμένη μορφή τής άποσυρμένης διατριβής της.
Τό αρχείο τής Ρώ-Ρώ άπόκειται στό Μουσείο Μπενάκη καί κατά βεβαίωση της
διεύθυνσής του σύντομα θά είναι προσιτό.
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Το 1964 κυκλοφόρησε τό δεύτερο βιβλίο της, άπό τις εκδόσεις Seuil αύτή
τή φορά. Χρόνος καί γλώσσα (Temps et langage). Τό βιβλίο εντυπωσίασε. Μετα-
φράστηκε τήν Γδια χρονιά άγγλικά, ισπανικά (καί καταλανικά). Γερμανικά έπί-
σης. Γενική του πρόταση: δ χρόνος υπάρχει μόνο μέσα στή γλώσσα. To big bang
είναι άδιανόητο έξω άπό τήν περιγραφή του. Τό βιβλίο άγνοήθηκε στήν Ελλά-
δα. Σέ συνέντευξή του (έφ. Κυριακάτικη 'Ελευθεροτυπία, «Ε», 12.6.2005), καί
σέ μιά άποστροφή του κατά τού Ζάκ Ντερριντά, δ άστροφυσικός Δημήτρης Να-
νόπουλος τό άναφέρει, κατ' άντιδιαστολή. Άπό όσο ξέρω είναι ή μοναδική μνεία
στή γλώσσα μας.

Μέ άπόσταση δώδεκα χρόνων, τό 1976, πάλι άπό τις έκδόσεις Actes Sud,
θά κυκλοφορήσουν σέ δική της μετάφραση τά Οίονεί δημώδη τού Θάσου Μαυ-
ρογόνατου. Είναι ή τελευταία της έργασία.

Ή Ρώ-Ρώ Αβρολάί'τη έζησε μονήρης άλλά όχι άνέραστη. Στούς κύκλους τής
διανοούμενης παροικίας τοϋ Παρισιού στούς οποίους κινήθηκε σχολιάζονταν πάντα,
μέ κάποια χροιά μομφής, οί αισθηματικές της άστάθειες. Είχε διαψεύσει προσδο-
κίες καί είχε διακόψει άναίτια δεσμούς, άφήνοντας πίσω της ισχυρές πικρίες.

Σέ μιά τυχαία συνάντηση μου μέ τόν καθηγητή Φάνη Κακριδή, καί έχοντας,
λόγω έκείνου τοϋ άρθρου του, τήν έντύπωση ότι σχετιζόταν μέ τήν οικογένεια
Αβρολάί'τη, τόν ρώτησα αν αύτές οί φήμες είχαν κάποια βάση. «Ήταν ένας
τρόπος νά κουβαλήσει τό πένθος της», μού είπε.

Ή Ρώ-Ρώ πέθανε τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1998. Στήν ιδιόγραφη διαθήκη της ζη-
τούσε ή σποδός της νά σκορπιστεί στίς 22, όποιου Αυγούστου, στό άνώνυμο
1204 τού Γράμμου.

Τό χρέος άνετέθη στόν έγγονό τού άδερφού της Μαξιμίλιαν Αβρολάί'τη, στόν
Μαξιμιλιανό Αργυρόπουλο. 'Εγγονό έκ θυγατρός. Νέος τοπογράφος-μηχανικός
αύτός, προμηθεύτηκε τούς σχετικούς χάρτες άπό τή Γεωγραφική Υπηρεσία
Στρατού και νοίκιασε ένα τζιπ 4x4. Τά ελληνικά βουνά έχουν γεμίσει δασικούς
δρόμους.

Τή γιαγιά Ρώ-Ρώ δέν τήν είχε συναντήσει ποτέ του. Είχε δει φωτογραφίες
της. Είχε δει τά βιβλία της έπίσης, μέ προσωπικές άφιερώσεις, στή βιβλιοθήκη
τού παππού του. Είχε άκούσει πιπεράτες ιστορίες πού τήν άφοροϋσαν καί έπα-
ναλαμβάνονταν στίς οικογενειακές συγκεντρώσεις, πάντα μέ τόνο έλαφρό άλλά
καί καμάρι.
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Εκτελούσε αύτή τήν αποστολή επειδή τού τό ζήτησαν. "Εφτασε στήν πε-
ριοχή 'Αρμπούζι Σάββατο μεσημέρι. 'Εντόπισε τό άνώνυμο 1204 μέ κάποια δυ-
σκολία καί άνέβηκε ως τόν αύχένα του μέ τό τζίπ. Μέχρι τήν κορυφή τοϋ υψώ-
ματος, καί μέ μάλλον άπότομη κλίση, άπόμεναν 250 μέτρα περίπου. Τά περπά-
τησε κρατώντας τήν έρυθρόχροη, πλατύστομη λήκυθο άπό πεπιεσμένο χαρτί πού
περιείχε τά άπομεινάρια τής Ρώ-Ρώ. Σέ αύτή τήν έκταση τών 250 μέτρων πρέ-
πει νά είχε σκοτωθεί ό άνθυπολοχαγός Θάσος Μαυρογόνατος. Τρέχοντας σκυ-
φτός πρός τήν κορυφή ή έρποντας καί βαλλόμενος, δέν έχει σημασία. Πριν άπό
πενήντα χρόνια. Ή γιαγιά Ρώ-Ρώ, κατά τήν έκφραση τής μητέρας του, είχε
ζήσει γεμάτα τή ζωή της. Ό Μαξιμιλιανός 'Αργυρόπουλος άναρωτιόταν τί τήν
είχε ώθήσει σέ αύτή τήν τελευταία της έπιθυμία. Δέν μπορούσε νά δώσει άπάν-
τηση.

Στήν κορυφή υπήρχαν τά έρείπια ένός πολύπλευρου πολυβολείου. Μόλις πού
διακρίνονταν σκεπασμένα άπό τήν άγρια βλάστηση. Στάθηκε έκεΐ. Μπροστά του
διαγράφονταν μέσα στή διαύγεια τής ήμέρας έπάλληλες κορυφές. Φύσαγε μιά
γλυκιά αύρα, γύρισε πρός τήν κατεύθυνσή της, άποσφράγισε τό στόμιο τής λη-
κύθου καί άφησε τήν τέφρα τής Ρώ-Ρώ νά σκορπίσει. Γιά νά σμίξει μέ τή σκό-
νη τοϋ ποιητή Θάσου Μαυρογόνατου. 'Εκείνη τή στιγμή ένας άθέλητος σπασμός
γέλιου τινάχτηκε μέσα του. «Διευκόλυνση άλλοτρίας ακολασίας», σκέφτηκε.

Ήταν ή φράση πού χρησιμοποιούσαν μέ τούς φίλους του όταν άλληλοδανεί-
ζονταν τις φοιτητικές γκαρσονιέρες τους.

Σημειώσεις

Ό ωραίος λοχαγός: τίτλος μυθιστορήματος τού Μένη Κουμανταρέα.
«Ή "Κλεοπάτρα", ή "Σεμίραμις" κι ή "Θεοδώρα"»: τίτλος ποιήματος τού
'Αλέξανδρου Μπάρα.

Παπαθανάσης, Σαράντης, Φιλίτσα: πρόσωπα άπό τό μυθιστόρημα Πολιορ-
κία τού 'Αλέξανδρου Κοτζιά.
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ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ.
κ. FRANCO MONTANARI

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΒΟΛΟΠΟΓΛΟ

Μετά άπό σχετική εισήγηση τοϋ Προέδρου, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου
Σβολοπούλου, έλαβε τον λόγο ό 'Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος Κονομής, ό οποίος
παρουσίασε τό έργο τού κ. Franco Montanari.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ KONOMH
Κύριε Συνάδελφε καθηγητά κ. Montanari,

Γεννηθήκατε σέ ένα χωριό τής Βόρειας Ιταλίας, κοντά στήν Παβία. Μετά
τό Γυμνάσιο συνεχίσατε τις σπουδές σας στό κλασικό Λύκειο τής Παβίας. Στή
συνέχεια μεταβήκατε στήν Πίζα, όπου σπουδάσατε στήν περίφημη Scuola
Normale μέ ύποτροφία ώς έσωτερικός φοιτητής. Τό 1973 πήρατε τό πτυχίο
σας στήν Άρχαία Ελληνική Φιλολογία, καί ακολούθως μέ διετή ύποτροφία
πραγματοποιήσατε μεταπτυχιακές σπουδές στήν ίδια Σχολή.

Άπό τό 1975 έργασθήκατε μέ τετραετή σύμβαση στή Σχολή Φιλολογίας
καί Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου τής Πίζας. Στό ίδιο Πανεπιστήμιο έργασθή-
κατε τό 1977/1978 ώς Καθηγητής τής Βυζαντινής Φιλολογίας. Άπό τό 1983/
1984 ύπηρετήσατε αρχικά ώς Αναπληρωτής Καθηγητής τής Αρχαίας Έλλη-
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νικής Φιλολογίας και στή συνέχεια άπο το 1986 είσθε Τακτικός Καθηγητής του
Πανεπιστημίου της Γένοβας.

Άπο το 1994 είσθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καί Ταμίας της
Fédération Internationale des Associations d'Études Classiques (FIEC). Άπο
το 1995 είσθε μέλος του Διοικητικού καί του Επιστημονικού Συμβουλίου της
Fondation Hardt pour l'Étude de l'Antiquité Classique στή Γενεύη, οπου
οργανώσατε τέσσερις συναντήσεις-εκδόσεις του περιοδικού Entretiens.

Άπο το 1996 είσθε μέλος της Société Internationale de Bibliographie
Classique (SIBC) καί Διευθυντής του 'Ιταλικού Τμήματος της Année Philolo-
gique (CIAPh). Άπο το 2000 είσθε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του
Κέντρου Μελέτης Παπύρων καί Αρχαίων Έγγραφων «Girolamo Vitelli» του
Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. Είσθε ακόμη μέλος τοΰ Επιστημονικού Συμ-
βουλίου τού Corpus dei Papiri Filosofici greci e latini, πού εκδίδεται από τήν
Ακαδημία La Colombaria της Φλωρεντίας. Τέλος, από τό 2009 είσθε αντιπρό-
εδρος τού Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines
(CIPSH).

Διευθύνετε ακόμη τό διαδικτυακό πρόγραμμα «Άρίσταρχος», ή πύλη τού
οποίου περιλαμβάνει έ'ξι επιμέρους προγράμματα. Σέ συνεργασία μέ άλλους με-
λετητές συντονίζετε τό διεθνές πρόγραμμα «Commentaria et Lexica Graeca in
Papyris reperta» (CLGP). Ακόμη διευθύνετε περιοδικά ή αποτελείτε μέλος της
επιστημονικής επιτροπής διαφόρων περιοδικών.

"Επιστημονική δραστηριότητα

Δύο άπο τά εργα σας κρίθηκαν ώς ιδιαιτέρως σημαντικά, καί γι' αύτό είναι
γνωστά καί ευρέως διαδεδομένα διεθνώς, όχι μόνο μεταξύ τών πανεπιστημιακών
ερευνητών αλλά καί στο ευρύτερο κοινό. Πρόκειται γιά:

1) Τό Λεξικό τής 'Ελληνικής Γλώσσας - τό μοναδικό καί μεγάλης εκτάσεως
(2.400 σελίδες) λεξικό τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας πού συντάχθηκε κατά
τό δεύτερο μισό τού 20ού αι. στήν Ευρώπη (1η εκδ. 1995, 2η έ'κδ. 2004). Είναι
ήδη σέ εξέλιξη ή μετάφραση καί έκδοσή του στά ελληνικά άπό ομάδα Καθη-
γητών τού ΑΠΘ. Στο πλαίσιο τού προγράμματος «Aristarchus» καί άμεσα συν-
δεδεμένο μέ τό Λεξικό τής Ελληνικής Γλώσσας είναι τό διαδικτυακό αρχείο
Poorly Attested Words in Ancient Greek (PAWAG), πού διευθύνετε.
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2) Ή 'Ιστορία της '''Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας· ένα έκτενές εγχειρί-
διο (1η έκδ. 1998), πού το 2008 μεταφράσθηκε στά Ελληνικά (έπιμ.: Δ. Ί.
Ιακώβ καί Ά. Ρεγκάκος).

Ή έπιστημονική παραγωγή σας περιλαμβάνει περίπου 190 δημοσιεύσεις, οί
οποίες έπικεντρώνονται στούς ακόλουθους τομείς: "Ομηρο, Ησίοδο, αρχαϊκό
έπος καί έρμηνεϊες του μέσα άπό τήν άρχαία καί σύγχρονη κριτική, ιστορία τής
φιλολογίας καί τής γραμματικής, τύχη τών κλασικών συγγραφέων στον άρχαΐο
κόσμο, φιλολογικοί πάπυροι, άρχαία λεξικογραφία (άλλά καί σύγχρονη, άκόμη
καί νεοελληνική).

Ειδικότερα, ό τομέας έρευνας στον όποιο έχετε έπιδοθεΐ συστηματικά είναι ή
άρχαία ερμηνεία τού Όμήρου, ή άρχαία ομηρική φιλολογία, ή ιστορία τής φιλο-
λογίας καί τής γραμματικής. Μέ αύτόν τόν τόσο εύρύ καί πολύμορφο τομέα κα-
ταπιάνεστε στά έργα σας πού άφορούν τις Μελέτες της αρχαίας ομηρικής φιλο-
λογίας, τήν κριτική έκδοση τών άποσπασμάτων τών έλασσόνων 'Αλεξανδρινών
γραμματικών τής σχολής τού Ζηνοδότου (στή σειρά SGLG), τήν έκδοση, έπα-
νέκδοση καί μελέτη παπυρικών άποσπασμάτων τού ομηρικού κειμένου, καί ποι-
κίλες άλλες έργασίες σχετικά μέ τήν άρχαία έλληνική λεξικογραφία καί τούς
άρχαίους "Ελληνες γραμματικούς.

Σημαντική είναι ή συνεισφορά σας όσον άφορα τήν έρευνα τού ένδιαφέρόντος
πού έπέδειξαν ό 'Αριστοτέλης καί ή Περιπατητική Σχολή γιά τή μελέτη τής λο-
γοτεχνικής δραστηριότητας τών αρχαϊκών καί κλασικών ποιητών, καθώς καί
τήν έρευνα τής περιπατητικής έπιδράσεως στήν έξέλιξη τής αλεξανδρινής φιλο-
λογίας . Σέ άλλες πρόσφατες έργασίες σας ασχοληθήκατε έπισταμένως μέ τό ζή-
τημα τής μορφής τής άλεξανδρινής εκδόσεως, καί μέ σχετικά μεθοδολογικά ζη-
τήματα πού άφορούν τήν ιστορία καί έκδοτική τού ομηρικού κειμένου.

Μέ τις 'ίδιες έρευνητικές θεματικές συνδέονται: α) τό διεθνές έκδοτικό πρό-
γραμμα «Commentaria et Lexica Graeca in Papyris reperta» (έχουν έκδοθεΐ ήδη
δύο τόμοι καί έ'νας τρίτος είναι υπό έκδοση), β) το Λεξικό τών Αρχαίων 'Ελλή-
νων Γραμματικών (LGGA), καί γ) ό ίστότοπος Scholia Minora in Homerum.
'Επίσης έποπτεύσατε τήν έκδοση πολλών τόμων τού Corpus dei Papyri Greci.

'Επιπλέον, μελέτες σας άφορούν διαφόρους άλλους συγγραφείς —οπως τόν
'Αριστοτέλη καί τούς Περιπατητικούς, τόν Καλλίμαχο, τόν Ηρόδοτο, τόν
Αισχύλο, τόν Ευριπίδη, τόν Ελλάνικο, τόν "Ιωνα άπό τή Χίο, τόν Ηρακλείδη
τόν Λέμβο, τόν Νόννο Πανοπολίτη, τόν Ευστάθιο Θεσσαλονίκης—, τούς ορφικούς
ύμνους, τήν άλεξανδρινή ποίηση κ.τ.λ.
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Ή επιστημονική σας δραστηριότητα καί τά ερευνητικά σας ενδιαφέροντα
έπεκτείνονται καί στήν ιστορία τών κλασικών σπουδών στή σύγχρονη έποχή, γε-
γονός πού έκφράζεται μέ τή διοργάνωση σχετικών συνεδρίων, μέ τή σύνταξη
έγχειριδίων γιά τή δευτεροβάθμια έκπαίδευση [Μαθήματα 'Αρχαίας 'Ελληνικής:
γραμματική καί ασκήσεις, 'Ιστορία καί ανθολόγιο αρχαίας ελληνικής λογοτε-
χνίας], καθώς καί μέ τήν ίστοσελίδα Mediaclassica, πού άφορά τή διδασκαλία
τών άρχαίων ελληνικών καί τών Λατινικών.

'Όλη αύτή ή έντυπωσιακή πνευματική σας δημιουργία, άλλά καί ή μεγάλη
σας άγάπη καί άφοσίωση γιά τό άντικείμενό πού διά βίου θεραπεύετε, σάς έφερε
τύχη άγαθή έπάξια στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών. Σάς καλωσορίζω καί σάς εύχομαι
ύγεία καί μακροημέρευση γιά νά συνεχίσετε άπρόσκοπτα τό πραγματικά θαυμα-
στό έργο σας.
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HELEN TELLS THE/HER STORY*

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. FRANCO MONTANARI

The entrance of Helen onto the scene of western culture and poetry is
undeniably spectacular. We are in book III of the Iliad: the armies are
confronting each other in battle array; Menelaus attacks Paris, who flees,
scolded by Hektor. It is then no less than Paris who puts forward the idea of
the duel between himself and Menelaus, with the aim of settling the war by
a sparring contest between the two rival suitors of Helen. Hektor makes the
official proposal of the duel and Menelaus accepts, in accordance with the
hope cherished by the Achaeans and the Trojans that this will put an end to
the prolonged bloodshed of the war, which the opposing forces have now
been waging for nine years. Extraordinary preparations: the massive
Achaean expedition against Troy, studded with an infinity of events and
deeds performed by the greatest of heroes, the interminable siege, the
prolonged and tragic war laden with grief, loss of life and suffering, all is
about to be brought to a culminating solution in the presence of the armies
lined up for battle, with the people under siege looking on at the scene.
Everything is commended to the clash between the two royal men who are
fighting over Helen, the most beautiful woman in the world, the daughter of
Zeus1, she whose beauty had induced the greatest heroes of Greece, each
and every one of them desiring to have her as their bride, to swear a pact of
mutual aid, regardless of which one among them was eventually chosen as
her husband2.

Thus prepared and announced, Helen makes her appearance on the
scene in the poem, though at first in a manner we could define as "private".
Iris, a messenger goddess, takes on the semblance of a daughter of Priam;
she enters Helen's personal rooms to warn her of what is happening and

* English translation by Rachel Barritt Costa.

1. Daughter of Zeus and of Leda, her human father was Tyndareus.

2. In the mythographic sources, the number of suitors varies from roughly thirty to ninety-
nine. Her father Tyndareus, fearing to displease the others, left the choice up to Helen herself:
all the wooers swore they would respect her choice and offer their aid to the spouse if he were
to call on them for help.
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invites her to be present at the duel between Menelaus, her former
bridegroom, and Paris, her new suitor (11. 121-138). This is the prelude to
Helen's memorable appearance on the walls of Troy, among the powerful
dignitaries of the city and standing next to King Priam, a shift of scene and
a shift in the positioning which effectively marks the transition from the
private sphere to the public gathering of the Trojan establishment (11. 139-
160). Followed by the admiring gaze of all those present, Helen takes her
place next to Priam and, answering his explicit questions, she looks down
onto the plain spreading out below the walls, identifying and pointing out to
the king some of the main chieftains of the Achaean army that has laid siege
to the city for nine years (11. 161-244). This is the scene known as Teichoscopia
(observation, scene watched from the walls).

In the heyday of the "analytical" current of Homeric criticism, the
Teichoscopia was regarded as a piece drawn from some different origin,
awkwardly inserted at this point of the Iliad. The "presentation" of some of
the main Achaean chiefs, identified by Helen upon the request of Priam as
if they were being seen for the first time (but also the Trojan elders'
amazement when beholding Helen's incomparable beauty) could be felt as
better suited to a situation placed at the beginning of the siege rather than
nine years later. However, since the approach of Homeric criticism has
become essentially concerned with analysis of the composition of the Iliad as
we know it, the old attitude to the structural problems has fortunately been
set aside: it is now clear and widely acknowledged that the scene is
meaningful within the poem, not only in its own right but also in connection
with the sequence of the duel between Paris and Menelaus, into which the
Teichoscopia is grafted with a function of dilating the time span between the
moment when the duel is announced and the moment when it is actually
carried out. A possible end of the war is effectively heralded and to all
appearances it is now not far off, but then the expectation is frustrated and
the fighting resumes. As I cannot dwell on this issue in depth here, I will
restrict myself to a brief overview3. The Teichoscopia contains a detectable
reference to the start of the war of Troy: this concrete allusion happens to be
in line with the shortly preceding Catalogue of armies in book II.

3. I refer chiefly to J. GRETHLEIN, Das Geschichtsbild der Ilias. Eine Untersuchung aus
phänomenologischer und narratologischer Perspektive, Hypomnemata 163, Göttingen 2006, pp. 272-
282.
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Furthermore, if the beginning of the action in the poem allusively mirrors
the beginning of the war, on the other hand it also seems to prefigure the
conclusion of the conflict, likewise evoked when the elders of Troy declare
that it is time for Helen to return home (11. 159-160) and several times later
in the poem with the references to the fall of the city. Thus, while the Iliad is
characterized by an action restricted to a brief space of time within the whole
story, the poem does allude in various ways to the beginning and the end of
the war, thereby to some extent revealing an idea of representing and
embodying the whole of which it constitutes a part. The Teichoscopia and the
duel do belong to the genuine artistic conception of the Iliad and fulfil an
important function: placed as they are on the occasion of the first clash
between the armies within the poem, they offer a "characterisation" of
several of the main characters, among whom Helen herself. Our analysis of
Helen's appearance on the scene focuses on a particular perspective, which
however perfectly fits with this picture and in my opinion strengthens its
meaning4.

In the representation of the poem and its narrative structure, the
grandiose preparation consisting in the announcement of the duel between
Paris and Menelaus -a highly public event, indeed a community event-
stands in carefully arranged contrast to Helen's actual entry on the scene. It
is her first appearance in absolute terms, and it is depicted within the
confines of a fully private sphere, as pointed out earlier. We can now read
the lines in question, which, I believe, we too will at this point find to have
been adequately prepared5.

Iliad III 121-145

Now Iris came bringing the news to white armed Helen, in the form of
her sister-in-law, the wife of Antenor's son, married to lord Helikaon, son
of Antenor - she was Laodike, the most beautiful of Priam's daughters.
Iris found Helen in her room, working at a great web of purple cloth for
a double cloak, and in it she was weaving many scenes of the conflict
between the horse-taming Trojans and the bronze-clad Achaeans, which
they were enduring for her sake at the hands of Ares. Swift-footed Iris
came close and spoke to her:

4. Cf. GRETHLEIN, Das Geschichtsbild cit., partie, pp. 278-280.

5. The translations of the Iliad are by Martin Hammond.
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"Come this way, dear girl, to see something wonderful done by the
horse-taming Trojans and the bronze-clad Achaeans. Before now they
were bringing the misery of war against each other in the plain, eager for
battle's destruction. But now there is an end to the fighting, and they are
sitting quiedy, leaning on their shields, and their long spears stuck in the
ground beside them. And Alexandras and the warrior Menelaus will fight
together with their long spears over you: and you will be called the dear
wife of the man who wins".

So speaking the goddess put in Helen's heart a sweet yearning for her
past husband and her city and her parents. Quickly she covered herself
with a white veil of fine cloth, and set out from the house with soft tears
falling - not alone, but two maids went with her, Aithre, the daughter of
Pittheus, and ox-eyed Klymene. And they quickly came to where the
Skaian gates stood.

Helen is weaving a tapestry, a very womanly occupation, even for a
woman of royal status, but the surprising element concerns the nature of
what she is depicting in the tapestry that is taking shape in her hands. The
poet tells us in 11. 126-128: in her tapestry Helen is depicting the Trojan war,
the struggles between the Trojans and the Achaeans, in other words the very
circumstances that are unfolding at that particular moment of time and in
that particular place. And it should be noted that the totalizing expression,
referring to the war of Troy as such and therefore in its entirety,
corresponds perfectly to the function of the scene highlighted above. So
Helen is depicting the story that is developing before her own eyes, a story
she herself is strongly involved in, as the object of desire and of the very
contest that has triggered the interminable war: and now the grandiose duel
designed to put an end to all the suffering and bereavements has been
announced. Thus Helen is depicting a present day story in her tapestry, an
account of a contemporary circumstance that directly concerns her, a story
in which, far more than being merely an eye witness, she is no less than a
genuine protagonist (as the poet underlines: "the conflict... which they were
enduring for her sake", 1. 128). This is certainly an astonishing poetic
conception.

Ancient criticism must have perceived the exceptional nature of this
scene. In a scholium to the Iliad (sch. ex. to III 126-127) there remains a trace
of the observation by an ancient interpreter and commentator, who noted
that in this scene the poet created a veritable model of his own poetic
creation, through which he perhaps endeavored to portray and demonstrate
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to his observers (the verb used is deiknumi) the violence of the Trojans and
the legitimate force of the Greeks. In other words, if the second part of this
scholium raises the theme of a philo-Hellenic Homer, which reappears on
several occasions in ancient criticism, in its first part the scholium maintains
that Helen and her story-telling tapestry embody no less than the poet's
representation of the archetypal model of his own poem (άρχέτυπον άνέπλα-
σεν δ ποιητής τής ιδίας ποιήσεωςψ. In a sense, the poet can be said to have
created a likeness of himself and of the poetic art of recounting through a
specifically female activity, weaving and embroidering.

Some years ago, D. Del Corno drew attention to these Homeric lines,
arguing that here "the author distinguishes himself from his work, he
individuates himself, almost hypostatizing himself in Helen... he defines the
poem as an artistic product; he stakes a claim for the independence of each
of the components of poetic activity, namely the artifice and the outcome...
it is by no means arbitrary to regard Helen who is weaving the Trojan war
as the first pointer leading towards the artist's own personality". Del Corno
also mentioned the above cited scholium, in which he saw an expression of
the idea that "Helen's tapestry is a sort of metaphor of the poem itself'7.

In my opinion, Del Corno's vision leans excessively towards what we
could describe as a "Hellenistic" direction, in the sense that it attributes to
the poet of the Iliad an extremely intense and profound level of reflection on
his own art and metapoetic awareness. It is more probable that this kind of
approach was developed by the exegete who is at the origin of the small
remnant preserved in the scholium: since it is highly likely that this was an
interpreter belonging to the Hellenistic age, such a presumption is perfectly
plausible and understandable. Naturally, though, Del Corno did add the
specification: "All this is expressed in descriptive terms, but in the framework
of a poem transmitted through the oral tradition, it was not possible to go
any further".

In effect I do not think that it is possible even to go as far as this, given
the characteristics of archaic Greek epic poetry. But neither does it seem to

6. Sch. ex. IL Ill 126-127: πολέας δ' ένέπασσεν άέθλους [... χαλκοχιτώνων]: άξιόχρεων άρχέ-
τυπον άνέπλασεν ό ποιητής τής ιδίας ποιήσεως. ίσως δέ τούτω τοις όρώσιν έπειράτο δεικνυναι τήν
Τρώων βίαν καί τήν Ελλήνων δικαίαν ίσχύν.

7. d. del CORNO, La tela di Elena, in: Letterature comparate. Problemi e metodo, Studi in
onore di E. Paratore, Bologna 1981, pp. 75-76.
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me that one can reject this representation of Helen so lightly, by merely
invoking a typical small picture of the life of the heroic world, with the
assumption that it was subsequently over-interpreted in the Hellenistic age
due to the influence of contemporary poetics. I think this is ruled out partly
by its content: weaving a tapestry certainly raises no problem of any kind, but
what the tapestry depicts and in what context can hardly be irrelevant.
However, it is also excluded by the fact that, as we have seen, the whole issue
of the tapestry is inextricably linked to the arrival on the scene of the poem
of such a significant figure, who plays such a significant role and whose
personal story started out from a divine birth (from Zeus) and extends right
up to the oath of the contestants, encompassing the whole of the story after
her flight with Paris. Moreover the tapestry episode belongs to the
preparation of what seemingly presents itself, in the opening part of the
poem -but later this turns out not to be the case- as the final act of the
grandiose affair, namely the duel between Paris and Menelaus (which, in
addition, would avert the problem of Achilles). If one cannot seriously
attribute to the poet of the Iliad a "Hellenistic" attitude, what approach
should we adopt towards a passage that cannot be described as other than
extraordinary and astonishing?

It appears to be more acceptable and productive to invoke the concept of
mise en abîme. This French phrase is used to designate a technique in which
an image contains within itself a (small-sized) copy of the same image, thus
giving rise to a sequence that continues ad infinitum (the image contains an
image of itself that contains an image of itself and so forth). In a literary
context, the concept of mise en abîme is generally put forward in connection
with the overall series of phenomena whereby a literary work includes as one
of its component parts an insertion (a description, a speech, a story, an
episode) which in some sense represents and reflects the overall work that
encompasses it. We will take up this perspective again at the end of our
analyses.

In the images woven into her tapestry, Helen tells of the Trojan war, that
is to say the chronicle of her own present time, in which she herself is one of
the protagonists. Indeed it is no exaggeration to say that she is telling a story
about herself and the events she has lived through. The first effect of Iris'
words is to arouse in Helen a poignant "autobiographic" recollection: "So
speaking the goddess put in Helen's heart a sweet yearning for her past
husband and her city and her parents" (11. 139-140), consonant with the
above-mentioned statement that the Achaeans and the Trojans were
enduring the conflict "for her sake" (1. 128). Since nothing is left to chance
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in the choices made by the great poets, we should also attribute significance
to the circumstance that it is none other than Helen who describes and
introduces some of the chiefs of the Achaean army. This is evidently a
prolongation and a development of the idea of Helen describing and
relating the series of events in which she herself is involved, in a long-drawn-
out sequence that extends up to 1. 244. In her reply to Priam's first question
regarding the Achaean chiefs, after reminding him that she came to Troy
with Paris and left her family and friends behind, Helen says: "But as for the
question you ask me, I shall tell you" (I. 177): afterwards, in 1. 204 old
Antenor comments: "My lady, what you have said is true indeed" (epos mäla
nemerte's), pointing out that what Helen said corresponds to the idea he
himself had formed in his mind with regard to Odysseus and Menelaus on
the occasion of a mission to Troy they accomplished (thereby adding the
reference to another episode of the saga). With an opening phrase that is
reminiscent of that of a bard who is about to draw up a list (not much more
than two hundred lines earlier, the great catalogue of the armies in book II
had come to an end), Helen says: "And now I can see all the other bright-
eyed Achaeans whom I could recognise and name for you" (11. 234-235); she
then makes a few suppositions about the reason why she cannot see the twins
Castor and Pollux in the army, thus giving a further and explicit comment
on her own personal role in the affair (11. 236-242).

If we remain within the Iliad, the only parallel we can find for the scene
with Helen's tapestry weaving is the famous passage from book IX, in which
Agamemnon's envoys find Achilles amusing himself with the phorminx, and
in the presence of Patroclus who is listening to him, he sings the kléa andron
(11. 185-191). It has frequently been observed that here the great hero and
protagonist occasionally takes on the features of the bard who accompanies
himself with the string instrument to sing that which represents the contents
par excellence of epic poetry and of narration in hexameters, namely "the
glorious deeds of the heroes". Nevertheless, there is a noticeable difference
between the two figures: for Achilles the theme is indicated in a generic
manner, and is not defined - in other words, he is not described as singing
a precise story, whereas in the case of Helen it is the Trojan story itself that
is the focus of her creation, that is to say attention focuses on her own
personal life story, to the point that when she subsequently relates the events
to the Trojan elders she expresses herself quite naturally in the first person.
Furthermore, Achilles as a story-teller takes on the features of the bard,
whereas Helen's act of describing and telling her story preserves the specific
features of her own female figure: not the song and the lyre, but rather the
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tapestry and the embroidery. Both of the scenes are set in the individual
private sphere (only the scene of Helen has a rather special and important
prolongation in public life with the Teichoscopia), and the situation of the
armies drawn up for battle does not contemplate the representation of
public occasions of singing, as happens in the great banquets of the Odyssey8.

We now have two routes to follow: that of Helen as a character and that
of the figure of the bard. We need only chart these two routes summarily,
given that the reference is to extremely well known passages of archaic
Greek epic poetry. Let us begin with Helen as a character.

We can start out from an observation on the lament over the corpse of
Hektor in Iliad XXIV: after the funeral lament of his wife Andromache (11.
723-746) and his mother Hecuba (11. 747-760), it is Helen's turn (11. 761-776).

Iliad XXIV 761-776

Then Helen was the third to lead their lamentation: "Hektor, dearest to
my heart by far of all my husband's brothers - my husband is godlike
Alexandras: he brought me to Troy, and how I wish that I had died
before that! This is now the twentieth year since I came from there and
left my own native land. But in all that time I have never heard a hard
word from you or any rudeness. But if anyone spoke harshly to me in the
house - one of your brothers or sisters or your brothers' fine-dressed
wives, or your mother (though your father was always kind to me as a real
father) - then you would speak winning words to them and stop them,
through your own gentle-hearted way and your gentle words. And so I
weep in anguish of heart both for you and for my own ill-fated self. There
is no-one else now in the broad land of Troy to be kind to me and a
friend, but they all shudder with loathing for me". Such was her lament,
and the limitless crowd of townspeople joined with their mourning.

8. Also germane to our argument is a mention of the well-known metaphor of the text as
weft, warp and weaving, starting from the use of the verb hyphainein for the hymnos (which is
found in Pindar, fr. 179, and Bacchylides 5.9-10 al.). Perhaps the metaphor has its archetype in
this Iliadic image of Helen telling her story as she weaves, combined with the metaphorical use
of hyphainein that was already present in epic poetry (for ex. dôlon hyphainein in Iliad VI 187). But
this is not the theme of the present paper.
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Serena Mirto, in her comment to the Iliad, pointed out on this passage9:
"The issues Helen touches on recall the themes that characterized her in the
other episodes of the poem in which she played a major part, in book III and
upon Hektor's return to the city in book VI. Displaying remarkable
consistency the poet succeeds in combining her lament over her brother-in-
law with self commiseration and her remorse at having left her native
Greece, her low esteem for Paris, as compared to the sense of warmth
mingled with admiration she feels for Hektor, and her affectionate respect
for Priam. Thus Helen's grief has a particularly egocentric coloring and it is
in her figure that the sense of solitude and disarray that pervades all laments
reaches its peak". To this it should be added that Helen's lament has another
special feature: memory of the past, which goes back to the beginning of the
whole affair (twenty years have passed, she says) and sums up the story from
her point of view. Thus here too Helen has the special characteristic of
introducing a story-telling element that makes reference to the unfolding
events of her own life.

But the most significant passage to be considered together with the scene
from book III is that of Iliad VI 343-358. This is the book containing the
famous conversation between Hektor and Andromache: before the meeting
with his bride and his son, Hektor has come back to the city, he has met with
his mother Hecuba and has made a propitiating sacrifice to Athena; after this
he has been to talk to Paris with the aim of exhorting him to deal with the
war, and Paris has agreed to the proposal, promising to return to the battle
as soon as possible. At this point Helen intervenes, addressing her brother-
in-law. Her short speech has an aspect of painful recrimination on the past
and of criticism directed against Paris, thus once again highlighting the motif
of a retrospective glance at the entire affair and at her own fate.

Iliad VI 343-358

But Helen spoke softly to him: "My brother - brother of the bitch, the
scheming horrible creature that I am! How I wish that on that first day
when my mother bore me some vile storm wind had taken me and
whirled me up to the mountains or into the swell of the sounding sea,
where the waves would have washed me away before all this could

9. OMERO, Iliade, Traduzione e saggio introduttivo di Guido Paduano, commento di Maria
Serena Mirto, Torino 1997, p. 1518.
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happen. But since the gods have decreed that these miseries must be so,
then I wish I had been the wife of a better man than this, one who had
sense for men's outrage and all the shaming things they say. But this one
has no wits in his head now, and never will in the future: and I think he
will meet the reward for that. But come now, come in, brother, and sit
here on this chair - since it is your mind more than any that the war's
work besets, all for the sake of the bitch that I am and the blind folly of
Alexandres. On us two Zeus has set a doom of misery, so that in time to
come we can be themes of song for men of future generations.

Her speech comes to an end (11. 357-358) with another astonishing
remark, the one and only mention of this motif in the whole of the Iliad:
namely, the reference to the function of poetry in preserving the memory of
stories that happened in bygone times, and in handing down remembrance
of the fame of men of the past and their deeds. The idea of poetry that
grants and guarantees future renown and immortality, propagating and
perpetuating the fame of the feats and glory of the heroes, is not the most
widespread concept in epic compositions (as it is, for instance, in choral lyric
verse). The predominant conception of verse making was that of poetry as
delight and respite from pain and suffering (térpein), as deliverance from
affliction through a sort of spell and enchantment (thélgein): the idea that
song is the bearer of joy and delight, kindling térpein and thélgein, is well
testified in the Odyssey and in the representation of the bards. It is by no
means devoid of significance that the most- explicit and most substantial
statement on the theme of poetry as the bearer of future glory and
everlasting fame is uttered by none other than Helen. Two parallels can be
found in the Iliad. The first is uttered by the poet himself, in his invocation
to the Muse at the beginning of the Catalogue of armies in book II (11. 485-
486).

Iliad II 485-486

You are gods, and attend all things and know all things, but we hear only
the report and have no knowledge.

Only the Muses can see everything, while men can only listen to fame.
The other passage, which is of far greater significance, is uttered by Achilles
himself, in expressing and defining his choice when faced with destiny in
book IX.
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Iliad IX 412-415

If I stay here and fight on round the Trojans' city, then gone is my
homecoming, but my glory will never die: and if I come back to my dear
native land, then gone is my great glory, but my life will stretch long and
the end of death will not overtake me quickly.

In the Odyssey we find a clear reference to this idea in two passages. The
first is in book I, when Penelope says to Phemius10:

Odyssey I 337-338

Phemius, you know many other ways to charm men's ears - deeds of men
and gods that poets celebrate.

The second is in book VIII, when Alcinous says to Odysseus:
Odyssey VIII 577-580

And tell me why you weep and feel sorrow in your heart when you hear
the story of the fate that befell the Argives and Troy. This fate was the
work of the gods: they destined men's destruction, and that is then a
theme of song for generations yet to come.

In Odyssey I 337-338 one finds the two themes mentioned at the same
time: the enchantment wrought by the spell (the'lgein) and the theme of glory
(kle'os), both described as effects of poetry. Odyssey VIII 577-580 constitutes
the closest parallel to the declaration uttered by Helen in Iliad VI 357-358,
albeit with the obvious and important difference that Helen is speaking in
the first person and is making a precise reference to herself (and Paris),
whereas Alcinous puts forward his comment in general terms. If Achilles
talks about himself and his own destiny and Penelope makes a reference to
the professional bard Phemius, Helen's declaration is even more startling
since it is totally unexpected. Thus, while Achilles speaks of his own
imperishable kléos without any explicit mention of poetry as the instrument
through which it is accomplished, evoking a much vaguer idea of fame that
spreads and remains among men, Helen speaks very clearly of subject

10. The translations of the Odyssey are by Martin Hammond.
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matter that will shape songs in the future; furthermore, she suggests a link
between the adverse destiny meted out by Zeus and the resulting fame as the
subject matter of songs. It is difficult to discern exactly how many and what
type of thoughts truly underlie these words, from the idea of fame granted
by Zeus as a counterpart and compensation for misfortune (which would
once again place Helen on a parallel with Achilles) to that of the influence of
the gods on human affairs, right up to the conception of poetry as
originating in various ways from a divine source. What can certainly be
stressed is that the two lines of Iliad VI (557-558: "On us two Zeus has set a
doom of misery, so that in time to come we can be themes of song for men
of future generations") have the effect of making Helen's personal
connection with poetry ever clearer and more explicit - even concrete, I
would say.

In the Odyssey Helen likewise makes a memorable appearance in book IV,
when Telemachus arrives at the royal palace in Sparta in search of news of
his father. At the palace, after the ritual welcome banquet, it is Menelaus who
first addresses the guests (11. 78 ff.). In the course of his speech Menelaus,
after reminiscing about the death of his brother Agamemnon and the many
companions who perished during the war, recalls Odysseus and claims to
have no news of the latter at all, not even knowing whether he is alive or
dead (11. 107-110). With these words he anticipates the questions
Telemachus would like to put to him in order to enquire as to his father's
whereabouts: the pathos culminates in the scene where Telemachus begins to
weep, upon which Menelaus recognizes him and is unsure whether to start
talking immediately about Odysseus (11. 113-119). It is at this point that
Helen appears, introduced with great solemnity and a divine aura (11. 120
ff.): queenly, stepping from a lofty room fragrant with incense, she makes
her entry into the great hall, attended by her handmaidens, who
immediately bring her the chair, a rug of soft wool and the silver basket with
her weaving materials. At the time of her entry on the scene in the Odyssey,
Helen is devoting herself to the art of weaving, as was the case in the Iliad·, is
this really likely to be merely a casual parallel? Helen thinks she recognizes
Telemachus, Menelaus agrees and Pisistratus (the son of Nestor who
travelled with Telemachus) also confirms the identification (11. 137-211).
Menelaus exhorts all those present to enjoy the banquet, postponing the
conversation with Telemachus until the next day, and the dinner begins (11.
212-218).

It is at this moment that something surprising occurs. Helen laces the
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wine with a potion that erases the memory of pain and dispels anger,
suffering and afflictions, using one of the drugs she was given in Egypt.

Odyssey IV 219-229

Then Helen, daughter of Zeus, thought of something else. Into the bowl
of wine they were drinking she threw a drug that stopped all grief and
anger, and brought forgetfulness of every kind of trouble. A man who
swallowed this drug, once mixed in the wine, would not shed a tear down
his cheeks all day long, not even if his mother and father were to die, not
even if they put his brother or his own son to the sword in front of him,
while he looked on. Such were the clever drugs the daughter of Zeus had
in her possession - healing drugs, which Polydamna, the wife of Thon,
had given her. She was an Egyptian woman.

Then Helen exhorts the banqueters to pour the wine she has
"medicated" and to partake joyously in the banquet.

Odyssey IV 238-243

But for the present eat and enjoy the talk, sitting here in our hall. And I
will tell you a story that suits the occasion11.1 could never tell or recount12
all the many exploits of enduring Odysseus. But here is one which that
mighty man had the daring to achieve in the land of Troy, where you
Achaeans suffered such pain.

At this point Helen narrates the episode in which Odysseus sneaked into
Troy in disguise and she herself recognized him but did not betray him (11.
244-264). Menelaus comments (1. 266): "Yes, all that you say, wife, is kata
moiran", in other words, very well said, in the right manner, suitably, in the
proper order, thus in effect complimenting her on her description. Then
Menelaus in turn tells a story, relating a different episode, that of the
wooden horse, which casts Helen's behaviour in a rather different light:
possibly prompted by a god who had befriended the Trojans, she tried to

11. The term is eoikota, that is to say, appropriate things, suited to the occasion, but also
reasonable and sensible, well constructed.

12. The verb is onoméno, the same as used in II. II 488 to introduce the great catalogue of
the armies.
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flush out the Achaean warriors hidden inside the horse. While in this second
episode Helen is just a protagonist, in the first one she is at one and the same
time both a protagonist and a story-teller, not with tapestry as in the Iliad,
but with words.

Helen weaves, Helen tells a story. We now see that the character has, so
to speak, taken a step in the direction of a link with narration and of
"assimilation" to a bard who normally sings and recounts great deeds during
the banquet, as represented in the Odyssey in the cases of Phemius in Ithaca
and Demodocus at the court of the Phaeacians. But unlike the situation in
Ithaca and on the island of Scherie, in the scene that takes place in the royal
palace at Sparta there is no professional bard during the banquet: instead,
the royal couple themselves perform the role of storytellers. It is as if the two
motifs of tapestry and story-telling, perhaps too boldly blended and overlaid
on each other in the Iliad, are here kept distinct in a representation which,
as far as this aspect is concerned, is more normal and simpler, while at the
same time enhancing the traits in Helen that are linked to poetry.

To diminish the emphasis this particular aspect could seem to place
specifically on Helen, it might be worth pointing out that in this very same
scene Menelaus also tells an episode of the Trojan saga, but two important
differences should be underlined. One rather significant difference is
internal to the episode and it involves various elements that characterize
Helen's story as compared to that of Menelaus. Helen's account centers
around the features that are the focal themes of poetry in the epic-Homeric
conception: the exhortation to delight in the stories (térpein), the potion that
dispels any memory of pain through the incantation (thélgein), her claim to
tell the story eoikôta and then the compliment for telling it kata moiran, such
compliments being typical of a story well narrated on the professional plane.
All these elements are evoked only for Helen, and not for Menelaus. The
other difference concerns the Iliadic precedent, which we might term a
heavy handed intertextual factor, which cannot fail to cast a particular light
on this Odyssean scene and to identify a connection centering precisely on
the figure of Helen in relation to the poetic narration of the bard. The
Odyssey represents the bards and speaks of poetry at greater length and
depth than does the Iliad, whatever the reasons for this may be, and a similar
evolution of greater depth and enrichment can be traced for the figure of
Helen as well. Thus her connection to the art of song is more clearly
highlighted and rendered more perceptible, one might even say more
openly declared, by focusing more explicitly on the identifying factors of
song attributed to her actions during the banquet. What attitude should we
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adopt to this? Did the same poet develop in the Odyssey the earlier idea
around Helen that he had included in the Iliad, or was another poet
influenced by that bold and original creation, surely capable of attracting
attention, and was then spurred to extend it and reinforce its traits
according to his own inclination, almost making Helen into one of the bards
in his poem?

There is a further point that must be taken into consideration in this
context: the themes sung by the Odyssean bards. As mentioned above, in
Iliad IX 186 ff. Achilles sings the kle'a andrön, a definition also used for the
themes of Demodocus' song in Odyssey VIII 73, and similarly with regard to
Phemius in Odyssey I 337-338 (e'rga instead oi kle'a): such a definition conveys,
better than any other, the contents of epic poetry, the great sacred story of
the mythic cycles. Together with this general definition, we also have the
indication of particular contents. For Phemius the issue focuses on the
return of the Achaeans (Odyssey I 337 ff.); as regards Demodocus, in addition
to the celebrated passage on the love of Ares and Aphrodite which is
described in detail in Odyssey VIII 266 ff., he is also credited with
compositions on the quarrel between Achilles and Odysseus (Odyssey VIII 73
ff), on the events involving the Achaeans and in particular on the stratagem
of the wooden horse for the capture of Troy (Odyssey VIII 489 ff.). It has
been pointed out that the Odyssean bards sing also -indeed, above all- of
contemporary events, especially those belonging to the Trojan saga, i.e. to
the ongoing unfolding of the history to which the nôstos of Odysseus belongs
(for instance, in Odyssey I Penelope reacts with displeasure and grief to the
fact of Phemius singing the nostoi of the Achaeans from Troy, but
Telemachus rejects her request to sing something else). This is another
feature that these bards have in common with Helen, not only with the
Helen of the Odyssey who tells the story of her own life, but also with the
Helen of the Iliad and of the tapestry, the figure of that daring image in
which what was being woven seemed to be a chronicle of present times.

At this point, we cannot refrain from mentioning Odysseus and the
apôlogoi. The question is so well-known that it will suffice to make a brief
mention from the particular viewpoint being developed here. The case of
Odysseus in Odyssey XI is the most significant context in which the
characteristics of the bard and his song are occasionally attributed to figures
other than the bards themselves (such as Achilles, the Sirens and, of course,
Helen, whom we are focusing on here). In Odyssey XI Alcinous goes so far as
to attribute to Odysseus the very definition of bard, seeing him as
incarnating the virtues of the bard and the typical themes of the songs (the
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sufferings of the Achaeans), as well as the narration of his own adventures
(that is to say, the story within the story of the apôlogoi in books IX-XII).
Through these features, Odysseus has become in some sense defined as a
double of the poet himself.

Odyssey XI 367-376

With you there is both charm in your words and good sense in your
mind, and you have matched the skill of a bard in telling your tale of the
suffering endured by all the Argives and your own troubles. But come,
tell me this and tell me in clear truth - did you see any of your godlike
companions who joined you in the expedition to Troy and met their fate
there? The night before us is long - there is time in abundance, and it is
not yet the hour for sleeping in the house. So tell on, continue your tale
of these marvellous doings. I could last right through to the holy dawn,
if only you would agree to stay on this hall telling the story of your
troubles.

Equally significant is the fact that in the interruption of the story (XI 334)
and at the end (XIII 2), the effect induced in the listeners is defined as
"fascination, incantation" (kelethmbs), and this is a quality that is proper to
poetry itself, as already mentioned above several times.

Odysseus-bard sings the saga of Troy, the events of his own day in which
he is a protagonist, he tells the story of himself. Is it perhaps stretching a
point to consider the Helen of the Iliad, with her tapestry, as the precedent
that inspired this figure, this evolution of the Odyssean protagonist? Only
generic kléa andrem are attributed to Achilles-bard in the Iliad, not a story that
portrays his own story, whereas Helen does indeed receive an attribution of
this kind, albeit in the embryonic form we have seen. Certainly, the
development of the idea of the character who tells his own unfolding story
in the Odyssey is quite a different matter, with the story within the story, the
flashback, the long first person narration and the structural complexity of
the poem. But the character of Helen in the Iliad, starting from her
appearance in book III, and then also in the other scenes we have discussed,
can be construed, as the very first germ of the idea: one of the great
protagonists tells the story he or she is experiencing, Helen in nuce in the
Iliad through her weaving and then through her words in the Odyssey,
Odysseus virtually replacing the poet over a substantial part of the poem.

It is time now to return to the concept of mise en abîme, which was touched
on earlier. Studies on Homeric poetics have more than once analyzed the
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presence of characters in the epics who touch on the theme of epic poetry
and who thus offer the earliest considerations on the poetic art of western
culture: Achilles in the Iliad, the bards and Odysseus in the Odyssey. I believe
that this framework should also include the character of Helen, not only in
the Iliad but also in the Odyssey, albeit in a very special manner. Such
characters and episodes belong to the phenomenon of mise en abîme: that is
to say, archaic Greek epic poetry hosts within its body of verse a number of
inserts which in various ways both represent and reflect it13. Admittedly, all
Homeric characters who in some sense represent epic poetry, recount a story
of which they themselves form part precisely because they belong to the epic
itself: de te fabula narratur. But it is also true that only in the case of Odysseus
and Helen do the characters appear as the protagonists in absolute terms of
the story they relate, telling of episodes that concern them directly and
which they can narrate in first person, whereas this cannot be said either of
the bards, who can choose their songs from a wide range of themes, or of
Achilles, to whom generic kle'a andrem are attributed. In this sense and insofar
as this aspect is concerned, it is not inconceivable that the character of Helen
may have inspired the amazing invention of the story within the story
narrated in first person by Odysseus. Indeed, with regard to the
phenomenon of the mise en abîme of poetic activity in the Homeric poems,
Helen, a "bard in the feminine" (allow me to use this expression)14, who tells
a story that is her own story, represents a truly unique case, both on account
of her female status and also of the tools she handles: a splendid poetic
invention.

This opens up - or rather, this could open up - a fascinating and arduous
line of enquiry, which in my view is worth at least mentioning, without the
ambition of dealing with it in any depth here. The figure of Helen calls to
mind another two female entities of the world of myth, both of them sharing
in divine nature, as does Helen, who is a daughter of Zeus, and poetry,
which has a divine origin and provenance. The two entities I am thinking of
are the Muses, who are the divine protectors and the inspirational forces of

13. G. LANATA, Omero e i suoi doppi, Seminari Romani 4, 2001, pp. 165-180, utilized this
definition on p. 172, speaking of the bard-characters, and on p. 176 she referred explicitly to
Helen; cf. GRETHLEIN, Das Geschichtsbild cit., pp. 278-280; C. MACLEOD, Homer on Poetry
and the Poetry of Homer, in: Collected Essays, Oxford 1983, pp. 1-15, on Helen see pp. 3, 10-12.

14. Cf. LANATA, I.e.
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poetry, and the Sirens, whose song shares the features of poetry as described
in epic verse (fascination, thélgein in Od. XII 40, and the narrative themes of
the saga of Troy in Od. XII 189-191), except that in the case of the Sirens
their song produces a ruinous and fatal effect. Thus, if the Muses and the
Sirens represent and personify poetry with the incantation and fascinating
spell that is a source of pleasure, but which also conceals a deadly potential
that leads to ruination, how can one escape the impression that in the sacred
story of the myth Helen represents extraordinary beauty that enchants and
gives pleasure in the same manner as poetry (thélgein and térpein), but on the
other hand is the cause of equally painful grief and suffering, like the
enchanting song of the Sirens? To say the very least, it may appear
scandalous that I have dared, at the end of this limited enquiry of mine on
the subject of Helen, to evoke in just a few words issues of such great impact.
But I did not want to disregard this aspect totally, although I obviously can
in no way venture into the complex picture the theme may evoke from the
point of view of the anthropology of myth, a field to which I do not belong.
Yet perhaps just this brief mention may suffice to suggest how the idea of
establishing a relation between Helen and poetry is not as arbitrary as it
might seem at first sight. But let us now conclude by restricting the scope of
our gaze to the figure of Helen who is weaving her tapestry and telling
episodes of her life story, conceivably a poetic precedent of Odysseus-bard
who tells of his own peregrinations: a brilliant invention by the poet of the
Iliad, brilliantly taken up again by the poet of the Odyssey, or alternatively a
brilliant invention by the poet of the Iliad, brilliantly taken up again and
further developed by the same poet in the Odyssey.
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ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
κ. MARTIN L. WEST

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΒΟΛΟΠΟΤΛΟ

Μετά άπο σχετική εισήγηση τού Προέδρου, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου
Σβολοπούλου, έ'λαβε τον λόγο ό 'Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος Κονομής, ό όποιος
παρουσίασε τό έ'ργο του κ. Martin L. West.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΝΟΜΗ

Κύριε καθηγητά Martin West,

Στήν Ελλάδα είστε πολύ γνωστός στους φιλολογικούς κύκλους καί σέ όσους
ασχολούνται μέ τήν έπιστήμη τής άρχαιότητας. Τό έ'ργο σας είναι πραγματικά
τεράστιο, αφού αριθμεί 33 άξιόλογα βιβλία μέ ένα σύνολο έργογραφίας 497 κει-
μένων. Γιά τό λόγο αυτό θεώρησα προτιμότερο, αντί νά απαριθμήσω τα συγ-
γράμματά σας, νά αναφερθώ στις ένδιαφέρουσες άπόψεις σας γιά τό έργο πού
έπιτελεΐτε.

Ό καθηγητής Martin L. West χαρακτηρίζει τον εαυτό του φιλόλογο καί
ιστορικό τής λογοτεχνίας. Άπο τις τρεις προσβάσεις στή μελέτη τής λογοτε-
χνίας ό ί'διος δηλώνει ότι ασχολείται μέ τήν έρευνα γιά τή σχέση τού έργου πού



192

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

μελετά μέ τόν κόσμο που βρίσκεται έκτός αύτοϋ, τή χρονολόγησή του, τή γνη-
σιότητα του, τήν οφειλή του σέ προηγούμενα πρότυπα ή γενικότερα στήν παρά-
δοση όπου ανήκει, τις πνευματικές καί πολιτιστικές έπιδράσεις πού έπηρέασαν
τόν δημιουργό του. 'Επίσης προσπαθεί νά λύσει αμφιβολίες σέ επίπεδο γλωσσικό
γιά τό τί έγραψε ό δημιουργός καί τί πραγματικά έννοούσε μέ αύτό. Ή αρχική
του παιδεία στή δευτεροβάθμια έκπαίδευση ήταν σχεδόν έξ ολοκλήρου φιλολογι-
κή, μέ συγκέντρωση στήν έλληνική καί λατινική γραμματική καί μεταφορά
αγγλικών χωρίων στά Ελληνικά ή Λατινικά καί μαζί ανάγνωση Ελλήνων ή
Λατίνων συγγραφέο.>ν.

Στήν 'Οξφόρδη, όπως ό ίδιος αναφέρει, στήν αρχή τά πράγματα δέν ήταν
πολύ διαφορετικά. «Διαβάζαμε», γράφει, «συγγραφείς καί κάναμε γλωσσικές
ασκήσεις, άλλά ταυτόχρονα αρχίσαμε νά αντιλαμβανόμαστε τήν ιστορία τής λο-
γοτεχνίας καί τά διάφορα νήματα τής παράδοσης καί τις διασυνδέσεις μεταξύ
διαφόρων συγγραφέων. "Οταν γνωρίσαμε ζώντας φιλολόγους καί είδαμε τί τούς
ένδιέφερε καί πώς σκέφτονταν στά φροντιστήριά τους, τότε καταλάβαμε τί ήταν
Κλασική Φιλολογία καί ότι έπρεπε νά τή συνεχίσουμε». «Τό κείμενο έρχεται
πρώτο» (Eduard Fraenkel), «ή φιλολογία χωρίς κριτική τού κειμένου είναι ένα
ασήμαντο παιχνίδι» (Bruno Snell). Ή ετοιμασία βελτιωμένων κειμένων τών αρ-
χαίων συγγραφέων παραμένει ένα από τά πιό σημαντικά καθήκοντα τού φιλολό-
γου, γιατί σ' αύτά στηρίζεται ή γνώση μας τής άρχαιότητας. Πεντακόσια χρό-
νια μετά τήν 'Αναγέννηση τεράστιος άριθμός χειρογράφων, ακόμα καί τών κυ-
ριότερων συγγραφέων, περιμένουν άκόμα άντιβολή καί άξιολόγηση. Μέ τόν καιρό
ό καθηγητής West έμαθε ότι ή παραγωγή ενός βελτιωμένου κειμένου δέν εξαρ-
τάται μόνο άπό τήν έξεύρεση καλύτερων χειρογράφων ή τήν εισήγηση νέων διορ-
θώσεων άλλά οτι κυρίως έξαρτάται άπό τήν άπροκατάληπτη έπανεκτίμηση
ολόκληρης τής διαθέσιμης σειράς μαρτυριών τού κειμένου, τής ιστορίας τής με-
τάδοσής του καί τήν έπανεξέταση κάθε ζητήματος στή βάση τής πρωταρχικής
μαρτυρίας. Οί νεότεροι έκδοτες πρέπει νά κοιτάζουν πίσω στό έργο τών προκα-
τόχων τους καί νά άξιοποιούν ό,τι είναι χρήσιμο σ' αύτούς.

Τό έργο τού καθηγητή West περιλαμβάνει έρμηνευτικά σχόλια, ιδιαίτερα στά
έργα τού Ησιόδου, μεταφράσεις καί έκδόσεις τού Ησιόδου, τών λυρικών, ελε-
γειακών καί ιαμβικών ποιητών. Ό ίδιος βρίσκει ότι τά έρμηνευτικά σχόλια πα-
ραμένουν ένας άπό τούς πιό χρήσιμους τύπους γιά τόν χρήστη, άλλά καί ό πιό
διδακτικός γιά τόν συγγραφέα τους. Κι αύτό γιατί τόν άναγκάζει νά άντιμετω-
πίσει ζητήματα κάθε είδους: κειμένου, έρμηνείας, γλωσσικά, υφολογικά, πολιτι-
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στικά, μυθολογικά, ιστορικά κ.τ.λ. Στήν κριτική τοϋ κειμένου ο σκοπός είναι νά
γίνει έξακρίβωση τής άλήθειας ή όποία βρίσκεται πίσω άπό τήν έμφάνιση, τί δη-
λαδή έγραψε πράγματι ό συγγραφέας, σ' άντίθεση μέ ό,τι εμφανίζουν τά χειρό-
γραφα. Γιά νά άποφασίσει κανείς ποια είναι ή άλήθεια πρέπει νά χρησιμοποιήσει
διάφορα κριτήρια: λογική, λεκτικό, μέτρο κ.τ.λ., άλλά καί τήν πιθανότητα σύμ-
φωνα μέ τις γνωστές διαδικασίες τής παράδοσης τών κειμένων.

Τήν ιστορία τής λογοτεχνίας, δπως τήν έχουμε άπό τήν αρχαιότητα, πρέπει
νά τή δούμε ότι βρίσκεται σέ μιά κατάσταση παρόμοια μέ έκείνη ένός άρχαίου
κειμένου σέ μεσαιωνικό χειρόγραφο. Στή διαδικασία παράδοσης της μπορεί νά
εισχώρησαν παραμορφώσεις καί διαστρεβλώσεις. Συνήθως οί έκδοτες είναι δια-
τεθειμένοι νά δεχθούν στήν ιστορία τής λογοτεχνίας τήν παράδοση ώς κάτι αξιό-
πιστο, άρκεΐ νά έχει στήριξη σέ γραπτές πηγές. "Ετσι γιά τό σώμα τών 1.400
έλεγειακών στίχων πού φέρουν τό όνομα «θέογνις» υπάρχουν έκεϊνοι πού έπιμέ-
νουν ότι ό Θέογνις είναι ό συγγραφέας όλων τών στίχων, ένώ, όπως υποστήριξε
δ καθηγητής West, τό μεγαλύτερο μέρος τής συλλογής δέν πρέπει νά άναφέρε-
ται ώς «Θέογνις» άλλά ώς άνώνυμος. Μέ άνάλυση μάλιστα τού περιεχομένου
τής συλλογής δοκίμασε νά εξηγήσει τή διαδικασία μέ τήν όποία ή συλλογή έφτα-
σε στήν παρούσα μορφή. Σέ άλλες περιπτώσεις υπήρχαν θέσεις παγιωμένες, π.χ.
ότι ένας ποιητής "Ομηρος συνέθεσε τήν Γλιάδα καί τήν 'Οδύσσεια ή ότι δ Προ-
μηθέας Δεσμώτης είναι έργο τοϋ Αισχύλου ή άκόμα ότι ή "Ηριννα ήταν ή ποιή-
τρια τού πολυθαυμαζόμενου ποιήματος Ήλακάτη. Σέ κάθε περίπτωση δέν έχει
μόνο έπιχειρηματολογήσει γιατί ή άποδεκτή γνώμη είναι λανθασμένη, άλλά δο-
κίμασε νά έξηγήσει τή διαδικασία μέ τήν όποία τό κείμενο διαστρεβλώθηκε. Σύμ-
φωνα με τήν άναθεωρητική του άποψη ή Τλιάδα καί ή 'Οδύσσεια είναι ανώνυμα
έπη τοϋ 7ου αί. πού διέδωσαν οί Όμηρίδαι ραψωδοί καί τά απέδωσαν σ' έναν μυ-
θικό «"Ομηρο». Ό Προμηθέας καί μερικά άλλα δράματα πού άπό τήν άρχαιό-
τητα φέρονται μέ τό όνομα τού Αισχύλου ήταν έργα τού Εύφορίωνα, τού γιού τού
Αισχύλου, ένώ τό ποίημα τής "Ηριννας είναι γραμμένο άπό άντρα.

Τό βιβλίο του The Orphic Poems (1983) είναι ένα πολύπλοκο δοκίμιο γιά τήν
ιστορία τής λογοτεχνίας καί φιλοσοφίας. 'Από τόν 5ο αί. π.Χ. υπάρχουν άνα-
φορές στόν 'Ορφέα καί τις ορφικές τελετές σέ συγγράμματα καί σέ 'Ορφικούς.
Μιά συλλογή ορφικών ύμνων πού μάς παραδόθηκε διεκδικεί τήν πατρότητα τού
'Ορφέα. Οί νεότεροι φιλόλογοι δέχθηκαν ένα κίνημα, τόν 'Ορφισμό. Οί περισσό-
τεροι μελετητές βρέθηκαν σέ άμηχανία καί άπέφευγαν νά πάρουν θέση. Ό κα-
θηγητής West άπέρριψε τήν ιδέα τού 'Ορφισμού καί προσπάθησε νά διαλευκάνει
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ποιά ορφικά ποιήματα κυκλοφορούσαν στήν αρχαιότητα καί ποιό τό περιεχόμενο
τους. Πρόκειται γιά ένα άκανθώδες πρόβλημα, τό όποιο ό καθηγητής West αντι-
μετώπισε συστηματικά.

Έκεΐ όπου ό καθηγητής West διακρίθηκε ιδιαίτερα είναι ό τομέας τής έλλη-
νικής άρχάίκής ποίησης. Στο ογκώδες έργο του γιά τήν άρχαία ελληνική μου-
σική συμμάζεψε τις σκόρπιες μαρτυρίες καί τις διαλεύκανε. Μιά άλλη σειρά
έργων του έξερευνά τις άνατολικές έπιδράσεις στήν έλληνική ποίηση καί φιλοσο-
φία. Σ' αύτό οδηγήθηκε άπό τή διδακτορική του διατριβή γιά τή Θεογονία, τού
Ησιόδου, ένα ποίημα πού κατά κοινή ομολογία έμφανίζει χτυπητές ομοιότητες
μέ χεττιτικά καί βαβυλωνιακά κείμενα. Έκτος άπό τά άρθρα του στό άντικεί-
μενό αύτό, τό πρώτο βιβλίο του Early Greek Philosophy and the Orient (1971) τά-
ραξε τά νερά τών ιστορικών τής έλληνικής φιλοσοφίας, γιατί έβρισκε πολλά κοινά
μεταξύ τής προσωκρατικής φιλοσοφίας καί άνατολικών ιδεών. Μέ τό βιβλίο του
The East Face of Helicon (1997) μελέτησε δ ί'διος τις πιο .σχετικές άνατολικές
γλώσσες, Άκκαδικά, Ούγκαριτικά, Φοινικικά, Εβραϊκά, Χεττιτικά, ώστε νά
μπορεί νά διαβάσει στό πρωτότυπο τά σχετικά κείμενα.

Ή σπουδαιότητα τής έργασίας αυτής είναι πολύ σημαντική γιά τήν έκτίμη-
ση τής έλληνικής ποίησης. Άπό έδώ κι έμπρός μελέτη τής έλληνικής ποίησης
χωρίς τή συνδρομή τών πληροφοριών άπό τήν Ανατολή είναι σάν νά μελετά κα-
νείς τή λατινική λογοτεχνία χωρίς νά γνωρίζει Ελληνικά. Ό ίδιος πιστεύει ότι,
όσο διαβρωτική κι αν υπήρξε ή άνατολική έπιρροή έπάνω στήν έλληνική ποίηση,
αύτή άποτελεΐ ένα μόνο συστατικό ένός πλούσιου σύνθετου συνόλου πού εμφανί-
ζει ή έλληνική κουλτούρα. Ό καθηγητής West έστρεψε τελευταία τήν προσοχή
του στή μελέτη τής ίνδο-εύρωπαϊκής μυθολογίας καί τής ποιητικής γλώσσας
καί μορφής μέ τό έργο του Indo-European Poetry and Myth (2007). Πίστη του
είναι ότι στήν έπιστήμη, όπως καί στή ζωή, ή εύρεση τών πιό σημαντικών σχέ-
σεων στήν πνευματική ιστορία τών λαών είναι ή μεγάλη πρόκληση πού άσκούν
στόν έπιστήμονα-έρευνητή.

Αγαπητέ μου κ. καθηγητά, τά μεγάλα πνευματικά έπιτεύγματά σας στή
μελέτη τής φιλολογίας τής άρχαίας Ελλάδας σάς οδήγησαν τύχη άγαθή καί
' πρός τήν Ακαδημία Αθηνών, ή όποία σάς υποδέχεται σήμερα ώς έταΐρο καί σάς
εύχεται ύγεία καί μακροζωία γιά νά συνεχίσετε άπρόσκοπτα τό θαυμαστό έργο
σας. Καλώς ήλθατε.
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THE UNITY OF THE ILIAD

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOY ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ κ. MARTIN L. WEST

I want to begin by expressing my deep and sincere appreciation to the
Academy of Athens, which has done me a great honour both in electing me as
a member and in inviting me to give this public lecture. Athens was of course
the home of the world's first Academy, the one which made the greatest
contribution of any Academy to the intellectual history of mankind.
Occasionally that Academy too received visitors from distant lands and
exchanged ideas with them. It is credibly reported that certain Persian Magoi
came here to Athens in Plato's old age to learn and discuss philosophy with him.

Plato and his friends and pupils sometimes discussed Homeric questions,
though, so far as we know, not literary ones such as the unity of the Iliad.
Aristotle did: you may remember that in his Poetics he teaches that an epic
poem should be constructed upon a single, self-contained piece of action
with a beginning, middle, and end. Homer, he says, surpasses other poets in
this. He contrasts the Iliad and Odyssey, from each of which a single tragedy
can be made, or two at most, with the Cyclic epics such as the Kypria or the
Little Iliad, each of which contains material for numerous tragedies.

This is familiar; and you may be thinking that the unity of the Iliad is
after all rather a hackneyed subject. Did we not routinely write essays about
it when we were students at school or university? Is it necessary to bring a
man from the other end of Europe to speak about it? What remains to be
said about it, 2,331 years after the death of Aristotle?

Of course, there is not only the issue of literary unity, the organic
integrity with which Aristotle was concerned. There is the issue of historical
unity, of whether the Iliad was the work of one poet or more than one, and
whether it was constructed from more than one originally independent
poem. You know that scholars have argued about questions such as this for
more than two hundred years. But again, you may say, is this still worth
discussing? Is it not the case that, as Benedetto Marzullo proclaimed forty
years ago, "the Homeric Question is dead"? No serious scholar today, so far
as I know, sees the Iliad as anything other than the work of a single great
poet, with the exception of the tenth rhapsody, the Doloneia, which there is
good reason to believe was inserted by a slightly later poet.

Nevertheless it is of some interest to look back and consider what the
Homeric Question died of, if it is indeed dead, and what gave it life in the
first place. If the unity of the Iliad is so clearly apparent to us, why did so
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many scholars over many generations so strenuously argue for its dissection
into several poems by different authors, some earlier, some later?

This analytic approach is especially associated with German scholarship
in the nineteenth and earlier twentieth centuries, beginning with Friedrich
August Wolf. People often imagine that the whole business originated from
the pedantry of scholars with insufficient feeling for poetry, detecting small
inconsistencies and distasteful repetitions in the narrative, and resorting to
complicated theories of multiple authorship to account for them. And
people often imagine that the great defect that vitiated all those scholars'
work was their failure to understand the nature of oral poetry; that once
Milman Parry had appeared on earth and revealed to mankind the nature
of oral poetry, the futility of all the analysts' work became apparent to all,
and they folded up their tents and stole quietly away to die.

The truth is not quite so simple. Controversy and speculation about
Homer's life and the circumstances in which the transmitted texts of the Iliad
and Odyssey came into being began in antiquity. Almost everyone agreed that
these two epics were Homer's work, but several other epics were also
attributed to him at different times, besides the whole collection of Homeric
Hymns. Different cities claimed to be his birthplace or home. Opinions on
when he lived also varied widely; the attested ancient datings range over
several centuries, from the time of the Trojan War itself to the seventh
century before our era. Rhapsodes and others created and passed on various
stories about his birth, his career, and his death; these were later
incorporated in works of biographical fiction such as the Contest of Homer and
Hesiod and the pseudo-Herodotean Life of Homer. Homer was pictured as a
travelling singer or reciter capable of oral improvisation but more typically
composing long poems by purposeful meditation.

The Iliad and Odyssey were conventionally divided each into 24 ραψωδίαι,
that is, recitation units. Scholars at Pergamum, knowing the tradition that
Peisistratos had organized complete recitations of the two epics at the Great
Panathenaea, framed the theory that the ραψωδίαο were pieces of
composition that Homer had left in different towns as he travelled about and
that had not been assembled (or reassembled) into a whole until Peisistratos.
This theory opened the way for speculation regarding the integrity of the
text. Someone -we cannot identify him- claimed that the Doloneia was not
part of the Iliad but was composed separately by Homer and only put into
the poem by Peisistratos. Alexandrian and other critics suspected many
shorter passages of being interpolations, and occasionally ascribed them to
named persons.
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It was these ancient uncertainties, together with the image of Homer as a
travelling singer, that formed the starting-point for the development of the
Homeric Question in the early modern period. François Hédelin, the abbé
d'Aubignac, writing in 1664, made the radical claim that there had been no
original Homer at all, only a quantity .of short traditional oral lays from
various parts of Greece which were made into an epic by the Spartan lawgiver
Lykourgos and, after becoming dispersed, were reassembled by Peisistratos.
For example, in the part of the Iliad where Diomedes of Argos appears as the
dominant hero, d'Aubignac supposed that the contribution of an Argive poet
could be recognized. Richard Bentley in 1713 constructed a not dissimilar
picture: he allowed Homer to exist, but as a prehistoric oral poet whose
productions stood in only a loose relationship to the Iliad and Odyssey we have:

He wrote a Sequel of Songs and Rhapsodies, to be sung by himself for
small Earnings and good Cheer at Festivals and other days of
Merriment; the Ilias he made for the Men, and the Odysseis for the other
Sex. These loose Songs were not collected together in the Form of an
epic Poem till Pisistratus' Time, about 500 Years after.

D'Aubignac's views, published posthumously in 1715, influenced
Giambattista Vico in Italy and Herder in Germany; they fitted in with the
Romantics' concept of folk poetry. Homer was generally retained as the
original poet. But Georg Zoëga in 1788 argued that inconsistencies in the
customs and beliefs portrayed in the poems showed that they were from
different poets and periods.

Such were the prevailing assumptions when Wolf came to write his
Prolegomena ad Homerum in 1795. It was accepted that the Homeric poems
had passed through several centuries of oral transmission, naturally
suffering many changes and additions, before being written down, edited,
modernized, and shaped into the artistic unities that they now are. These
seventeenth-and eighteenth-century models were not yet based on serious
analysis of the poems but on the "tradition" represented by the ancient Lives
and other statements in ancient sources. Then scholars began trying to
reconstruct the stages by which the epics had evolved and to identify in them
portions of differing age or authorship.

Wolf s Prolegomena was the first serious attempt to write a history of the
tradition. But his argument remained largely general and theoretical; he did
not undertake any systematic analysis of the poems, but spoke of "obvious
and imperfectly fitted joints" that he had found in them, the work of the
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redactors who joined separate sections together. He gave one or two
examples, and also argued that the last six books of the Iliad are an extension
of Homer's μ,ήνις-ροεπι. But he doubted that any certain results were
attainable, and in the remaining 29 years of his life he failed to build on these
tentative arguments or to write the second volume of the Prolegomena that he
had planned.

But the volume he did publish made a great impression on German
intellectuals of the time and established "the Homeric question" as one of the
major preoccupations of the nineteenth and earlier twentieth centuries. The
analytic tendency dominated throughout that time, but from the start there
were those who resisted it. To poetic spirits such as Goethe, Voss, and
Schiller the poems had an evident unity that could not be gainsaid. Goethe
read and re-read Wolf s book and initially found his ideas liberating, but he
soon relegated them to subordinate status. In a letter to Schiller on 28 April
1797 he wrote: "the Iliad and Odyssey, even if they should have been through
the hands of a thousand poets and redactors, show the powerful tendency of
the poetic and critical nature towards unity". And on 16 May 1798: "I am
more than ever convinced of the unity and indivisibility of the poem... The
Iliad seems to me so rounded and finished, say what one will, that nothing
can be added or taken away". He continued to respect the province of the
scholarly critic, but upheld his own position as poet and believer.

The scholars soon began to reinforce the theoretical arguments against
the integrity of the Homeric poems by collecting examples of contradictions
in the narratives. They were not setting out to attack a previous consensus
on the poems' unity, but on the contrary, to find clues to the nature of a
disunity implied by traditions from antiquity.

Not everyone was in sympathy with this approach. In 1831 Karl Lehrs,
in his first lecture course at Königsberg, "Introduction to Homer", given at
the age of 29, brilliantly expounded the organic unity of the Iliad, pointing
to the many links connecting one book with another:

Altogether the references between different books, not just in major
matters but in minor and subsidiary details, are so manifold and
thoroughgoing that it seems simply impossible to reconcile this with the
assumption of originally independent parts.

Lehrs also addressed the question of contradictions in the narrative. He
found that many of the instances noted by ancient commentators or found
by modern critics were trivial: some were explained by the needs of the
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context, some were no doubt due to corruption or interpolation; in sum they
could not outweigh the evidence for unity. The sublimity of the Homeric
poems was itself an argument for their unity: if, he argued, it is a miracle that
there should have been one such poet, how much harder to believe that that
one era should have produced a whole number of them!

Gregor Wilhelm Nitzsch followed a similar approach to that of Lehrs,
drawing attention to the many connections between widely separated pas-
sages, and taking pains to answer specific difficulties found by analyst critics.

There were two distinct strands of analytical criticism, represented by Karl
Lachmann on the one side and by Gottfried Hermann on the other.
Lachmann saw the Iliad as having been put together from sixteen or eighteen
originally separate and more or less independent short poems or lays, which
were not necessarily by the same author, so that whatever unity and coherence
the epic might seem to possess was imposed on it after most of its constituent
materials were already in existence. Hermann, on the other hand, argued that
the Iliad grew from a smaller nucleus in which the overall plan and conception
of the epic were already present: Homer, drawing on older traditional
materials, had composed an Ur-Ilias, which later poets modified and
expanded. To most people it was clear that Lachmann's model was untenable,
and that the Iliad had an overall coherence of plan that could not have been
imposed on the material at a late stage but must be intrinsic, however much
the plan had been modified or extended between its author and the final
version. The expansion theory was altogether more plausible, and in one form
or another it formed the basis for most later analytic criticism.

The dominance of the analysts was such that around 1900 students were
being taught that no serious scholar believed in the unity of the epics. But
the next two decades saw a remarkable change of attitudes. By 1921 J. A.
Scott and Engelbert Drerup could proclaim that the analysts were hopelessly
discredited by the inadequacy of their methods and their failure to agree
among themselves. From this time onward the unitarians held the high
ground. This was not because they had produced compelling new argu-
ments. If the books of Scott and Drerup were acknowledged as setting the
tone for the new age of Homeric criticism, this had as much to do with the
Zeitgeist as with the strength of their particular contributions. People had
grown weary of the analysts' intricate discussions. This led to a Panglossian
reaction: the poems, it now appeared, were admirable as transmitted. Even
the Doloneia was pronounced genuine, or actually necessary for the structure
of the epic.

It was at this point that Milman Parry came upon the scene.
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Unitarianism being in the ascendant, Parry felt no need to confront the
critical problems that had exercised the analysts. He was concerned with the
theory and practice of oral poetry, which he regarded as of fundamental
importance as the key to understanding the Homeric tradition. The idea
that the Iliad and Odyssey go back to the songs of illiterate bards was in itself
nothing new: as I have indicated, it is what everyone believed in the
eighteenth century and many in the nineteenth. Nor was Parry the first to
see analogies between Homer and the modern oral poetry of the Balkans.
His particular achievement was to explore the formulaic language of epic
, more fully and to demonstrate its systematic character, its extension and
economy. He inferred that this epic language could not have been the
creation of one man (not that anyone had imagined it was) but must have
been the product of a long tradition of oral poetry.

No one can quarrel with that. But the oralists went too far in claiming
that their gospel superseded all earlier approaches to Homer. Adam Parry,
the son of Milman Parry, edited his father's collected papers and wrote in the
preface that "the old Homeric Question, deriving from the doctrine of Wolf,
had worn itself out and become a repetitive and futile debate. Parry's work
gave the whole study of Homer a new life"; and that "it was not the smallest
accomplishment of Parry's Homeric theory that it made the whole unitarian-
analyst controversy, at least in its older and best-known form, obsolete".
Unitarians such as Scott and Drerup had rather tendentiously represented
the analysts as having based their case mainly on minor narrative
incongruities and repetitions. The oralists inherited this perspective and,
seeing that minor incongruities and repetitions were a common
phenomenon in oral poetry, they made the comfortable assumption that
their theory held the answers to all the difficulties raised by the analysts,
whose works they never troubled to study. They proceeded as if all previous
Homeric criticism had achieved nothing at all. And so, with the triumph of
oralism and unitarianism, it became customary to dismiss the analysts'
approach as misguided and outdated and to regard any study of their
writings as superfluous.

However, many of the difficulties that the analysts had raised were real
ones, and they are not solved by invoking the theory of oral poetry. It is true
that if we think of the Iliad poet as a man trained in the traditional manner
of composition and using a traditional poetic language, basing his
compositions on traditional material, habitually presenting them in oral
performance, then we must be prepared to find occasional minor
inconsistencies and contradictions of the kinds that such a poet might
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commit, and any analytical arguments based on them will be invalid. On the
other hand, the hypothesis of oral composition imposes certain standards of
its own. An oral poet may be expected to maintain a certain continuity of line
and purpose. There are certain kinds of contradiction that he is unlikely to
perpetrate. If, in retelling a story that he has told before, he decides to insert
a new passage, he may be expected to remould his narrative so that there is
a reasonably smooth transition into the new passage and back from it into
the older context; we shall not expect to find it breaking a coherent thread
in such a way that the verses before and after the insertion make a better fit
with each other when it is removed than they do with the insertion itself.

What we need today is an approach to the Homeric text which can
reconcile our understanding of the oral tradition that lies behind the Iliad
and Odyssey with the important insights of the old analysts, and indeed those
of the most intelligent unitarians such as Lehrs and Nitzsch and, in the
twentieth century, Schadewaldt.

Thanks to Schadewaldt in particular, everyone nowadays agrees that the
Iliad is a unified poem, in the sense that it shows a clear overall design that
could not have resulted from a stitching together of separate lays. And
everyone accepts the implication that this design is a design conceived by a
single author. (I leave aside the Doloneia.) In my own study of the poem I
have been ever more impressed by its consistency and coherence and at how
thoroughly the poet has thought it through.

And yet it is not a perfectly proportioned structure in which every part
is purposefully shaped to fulfil its function in an organic whole. It is a huge,
sprawling epic in which, while the overall plan is preserved and carried
through, it sometimes seems to be forgotten for long periods, with events
running in the wrong direction. There are lengthy episodes that seem to
have nothing to do with the main plot. From this point of view the Iliad is by
no means a perfect unity.

Let me illustrate what I mean. In the first rhapsody Achilles quarrels
with Agamemnon and suffers humiliation. On the advice of his mother
Thetis he withdraws from the Achaeans' fighting force. She asks Zeus to give
the advantage to the Trojans from now on, until the Achaeans restore her
son to honour; Zeus agrees to do so. This establishes a programme that is
clearly intended to govern the course of the poem. That same night Zeus
ponders how to put the plan into effect. He sends Agamemnon a dream that
makes him believe he can lead the Achaeans to immediate victory and take
Troy. He mobilizes the army and the Achaeans go out to battle; the Trojans
come out from the city to fight them.
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What do we now expect? We expect a day of fighting in which
Agamemnon's confidence is confounded and the Trojans gain the upper
hand, in which Hector will slaughter multitudes and drive the Achaeans
back towards their ships. Instead we get a long and varied series of episodes,
extending over more than 4,000 lines -that is, a stretch of narrative longer
than most of the Cyclic epics-, in which the programme is set aside. No
sooner have the armies gone out to face each other than everything is
stopped for a duel between Paris and Menelaos. Zeus, when he appears after
some hundreds of verses, shows no consciousness of the plan that he has
undertaken and begun to implement. When the battle eventually goes
forward, the anticipated Trojan supremacy fails to come about: the Achaeans
have the better of it until nightfall puts a stop to the proceedings. Two more
days pass with no fighting at all. On the fourth day, finally, there is a battle
in which Zeus assists the Trojans and they gain the upper hand (Rhapsody
8). That night, on Nestor's advice, Agamemnon sends envoys to Achilles to
offer him restitution and compensation if he will end his anger and rejoin
the fight, but he refuses.

The next morning they go out to fight again, and the Achaeans fare
worse than before. Here at last, on day 5, we find the full military crisis that
was programmed on day 1 and expected on day 2. Agamemnon is wounded
and forced to retire. Then the same happens to Diomedes, then to Odysseus.
With these front-rank heroes disabled, the Achaeans are forced back.
Achilles sees their plight and comments: "Now I think they will come and
beg for my assistance". He seems to forget that they already came and
begged for his assistance the previous night. This is a famous inconsistency
that troubled the analysts long ago.

Now, if we disregard that long and varied series of episodes in which the
programme is set aside, that is, everything between Rhapsody 2 and
Rhapsody 11, things fall into place; the logical connections are restored. The
defeat that Zeus promises to inflict on the Achaeans, and into which he lures
Agamemnon by means of the deceptive dream, takes place when we expect
it, in the next day's fighting. Achilles, observing it, anticipates that he will
now be offered handsome gifts and restored to honour, which was the
objective for which Zeus agreed to let the Trojans have the upper hand.

Many of the nineteenth-century analysts saw this, and they drew the
conclusion that different layers of composition were to be distinguished.
Originally the preparatory narrative in Rhapsodies 1 and 2 was directly
followed by what it was designed to prepare for, the battle in Rhapsody 11.
All the intervening matter, from Rhapsodies 3 to 10, was inserted later, and
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they assumed it was the work of a different poet, or several different poets.
The argument seems powerful. What is to be said against it?

Oral poetry theory does not provide any adequate answers. Certainly an
oral poet, after setting up a plan for his narrative to follow, might suspend it
for a while as he digressed in order to include other exciting episodes that
were not organic to the plot. But after he has spent over an hour reciting a
pivotal episode in which Achilles receives and rejects offers of gifts, he would
hardly make Achilles speak a little later as if no such offer had yet been
made; and he speaks in these terms not only in the 11th Rhapsody but again
in the 16th. And after a poet has taken some trouble to have the Achaeans
build a defensive wall and trench round their camp, so that later battles can
be fought over them, he is not likely then to relate a major battle (as in 11 )
where the existence of these fortifications is forgotten. These are only a
couple out of many difficulties that cannot be explained by the hypothesis of
an oral poet, or indeed a writing poet, composing the Iliad in continuous
sequence from A to Ω. It seems to me that we cannot avoid the analysts'
conclusion that there are different layers of composition to be distinguished.

But then we must give the unitarians their due. As they have shown,
there is a vast network of connections that-bind the different parts of the
poem together and speak strongly for unity of authorship. How are we to
escape from this impasse?

The answer is quite simple: to accept the analysts' finding of a
stratification of earlier and later layers of composition, but to reject their
interpretation of this fact, their assumption that each layer was added by a
different poet. Rather, these layers represent successive stages of a single
poet's workings. Over the course of many years he progressively amplified
his work by making insertions, some of them lengthy, in what he had already
written. This is not a strange or extravagant hypothesis. Most authors, after
all, make alterations and insertions in their own text, especially when they
are constructing a work on a very large scale.

I have only spoken of the first half of the Iliad, and that only in broad
outline. In the second half too we can identify long expansions that the poet
has inserted into his own work. I have no time to go into details; the
argument is all set out in a book to be published later this year, entitled The
Making of the Iliad. I will close now with a few remarks on what the
expansions mean for our assessment of the poetic qualities of the epic.

They do not improve its organic unity. The overall structure of the story
remains, but its coherence is compromised; the logical consecution of scenes
is disrupted in various places. But in many ways the poem gains enormously
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from the expansions. Many of the new episodes are of the highest poetic
quality, and make some of the most memorable parts of the Iliad. They add
new dimensions to the story and give it greater depth. In the poet's first
version there were mentions of Priam, Paris, Helen, and Troy; Hector
appeared repeatedly in the fighting, and it was clear that he was to die in the
field. But in the expansions we meet Priam and Paris and Helen themselves,
we hear their conversation, we become privy to their thoughts and feelings.
We are taken inside Troy and shown its buildings and its people, and how the
invading army looked as seen from the walls of the beleaguered city. We
come to know Hector not just as a great warrior but as a husband and father,
a man of tender human sensibilities as well as of courage and martial prowess.

It is in the expansions that we learn how long the war has lasted, and
how the passage of years has affected people, from the Achaeans, weary and
discontented at their lack of progress, to Helen who looks back at her
previous life in Greece and repents of her error. The time dimension
becomes a powerful enhancement of the drama. And the future is as potent
as the past: forebodings of doom hang over Troy on the one hand, over
young Achilles on the other. As the poem grew, the future outlook took on
a more tragic depth.

Our picture of the war as a whole is amplified with references to things
that have happened in it: the sacrifices at Aulis and the portent that
appeared there; the abandonment of Philoctetes on Lemnos; the death of
Protesilaos, the first Achaean to disembark at Troy; Achilles' exploits in the
Troad and the islands. With the addition of the Catalogue of Ships and the
Catalogue of Trojan allies the size and composition of the two armies
acquired definition.

The new sections inserted into the first draft of the poem effected a
wonderful widening and deepening. Some of the old analyst scholars spoke
of an original Achilleis being enlarged into an Iliad; that is, into an epic so
designed as to convey, despite the narrow time-span of the action narrated,
a vista of the whole war. I would not go so far as to claim that the poet
consciously undertook a programme of transformation on those lines. I see
it rather as a development that came spontaneously with the growth of his
imagination and the maturing of his genius.

The Iliad occupies a unique place in world literature. We do not have to
be defensive about it. We do not have to claim that it possesses every possible
literary virtue. It does not. But it possesses so many, and in such high
degree, that it must rank as the greatest epic poem ever composed. It stands
among the greatest glories of Greece, and of humanity.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 7θϊ ΤΟΜΟΥ TOY DICCIONARIO
GRIEGO-ESPANOL ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. F. R. ADRADOS
ΞΕΝΟ ΕΤΑΙΡΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών χαιρετίζει τή δημοσίευση τοΰ έβδομου τόμου του
Diccionario Griego-Espanol, έργου πού πραγματοποιείται υπό τή γενική διεύθυν-
ση τού καθηγητή Francisco Rodriguez Adrados.

Γιά μένα, είναι τιμή καί προνόμιο νά προλογίσω αύτή τήν εκδήλωση παρου-
σιάζοντας συντόμως τον συγγραφέα καί τό έργο.

Ό φίλος Francisco Adrados είναι μεταξύ τών κορυφαίων γλωσσολόγων καί
κλασσικών φιλολόγων τής εποχής. Εμφανίσθηκε στο προσκήνιο προ 60 περίπου
ετών καί από τότε δημοσιεύει αλλεπάλληλες πολύ σημαντικές μελέτες.

Το φάσμα τών έργασιών του είναι ευρύτατο. Μέσα δέ σέ αυτό, επιφυλάσσε-
ται προνομιούχος θέση στις μελέτες πού αφορούν στήν αρχαία ελληνική γλώσ-
σα, αρχίζοντας από τή διάλεκτο τών μυκηναϊκών πινακίδων με χαρακτήρες τής
γραμμικής Β.

Γιά τό όλο έργο του, ό καθηγητής Francisco Adrados έχει τύχει πολλών
τιμών. Μεταξύ άλλων, είναι ξένος εταίρος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Ό πρώτος τόμος τού Diccionario Griego-Espanol δημοσιεύθηκε τό 1980 καί,
σέ δεύτερη έκδοση, τό 2008. 'Ακολούθησαν: ο δεύτερος τό 1988, ο τρίτος τό
1991, ό τέταρτος τό 1994, ό πέμπτος τό 1997, ο έκτος το 2002, ο έβδομος
τον Δεκέμβριο τού 2009.

Ή τελευταία λέξη τού έβδομου τόμου εζαυος βρίσκεται στή σελίδα 1.640 τού
όλου έργου. Στοιχείο ενδεικτικό τού πλούτου τού Diccionario Griego-Espanol σέ σύ-
γκριση μέ τό προηγηθέν άνάλογό του έλληνοαγγλικό λεξικό Liddell-Scott-Jones.
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"Οπως καί το προμνημονευθέν, το Diccionario Griego-Espanol αποθησαυρίζει
λέξεις τής αρχαίας έλληνικής έως καί τήν πρώιμη βυζαντινή έποχή. Ή ποσο-
τική υπεροχή του οφείλεται στο γεγονός ότι τό τελευταίο καταχωρίζει λέξεις όχι
μόνον άπό συγγραφείς, άλλά καί άπό τις μυκηναϊκές πινακίδες, τις έπιγραφές καί
τους παπύρους.

Οί χρήστες τού νέου λεξικού διαπιστώνουν σέ κάθε βήμα ότι αύτό έχει πολ-
λαπλάσια λήμματα, πιο πολλούς διαλεκτικούς τύπους, πιο πολλές παραλλαγές
μορφημάτων, φωνημάτων καί όρθογραφίας, πολλές νέες σημασίες καί πολύ πε-
ρισσότερα παραθέματα μέ παραδείγματα.

Τό έργο διατελεί υπό τήν προστασία τής βασίλισσας τής 'Ισπανίας, Σοφίας.

Διάφοροι τόμοι του ύποστηρίχθηκαν οικονομικά άπό τά ιδρύματα Λεβέντη
καί Juan March, καθώς καί άπό τήν Comision de Investigation Cientifica y
Técnica καί τήν Direction General de Ensenanza Superior.

Έπίσης βραβεύθηκε άπό τό "Ιδρυμα 'Ωνάση.

Τό Diccionario Griego-Espanol συνοδεύεται άπό παραρτήματα, μεταξύ τών
όποιων τά λεξικά:

— Diccionario micénico, Ι-ΙΙ (1985-1991)

— Le'xico de los poetas lesbios (1998)

— Le'xico de magia y religion en los papiros màgicos griegos (2001).

Ή ικανότητα καί ή θέληση τού καθηγητή Francisco Adrados έγγυώνται
ότι τό σπουδαίο έργο του θά συνεχισθεί μέ τήν 'ίδια έπιτυχία μέχρι τής όλοκλη-
ρώσεώς του.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

207

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ
κ. FRANCISCO RODRIGUEZ ADRADOS

'Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,

'Αξιότιμα μέλη,

Κυρίες καί κύριοι,

Φίλες καί φίλοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα πού βρίσκομαι μαζί σας γιά νά παρουσιάσω τόν έβδομο
τόμο τού λεξικού Diccionario Griego-Espanol, πού είναι τό πληρέστερο λεξικό καί
άποδίδει τά 'Αρχαία Ελληνικά σέ μία σύγχρονη εύρωπαϊκή γλώσσα. Δέν είναι ή
πρώτη φορά πού παρευρίσκομαι σέ αύτή τήν 'Ακαδημία, τής οποίας είμαι άντε-
πιστέλλον μέλος άπό τό χίλια έννιακόσια ένενήντα ένα καί ξένος εταίρος άπό τό
δύο χιλιάδες τρία. Αύτό άποτελεΐ γιά μένα πολύ μεγάλη τιμή. Ό έκτος τόμος
παρουσιάστηκε εδώ στήν 'Αθήνα στό Institute» Cervantes, καί τώρα θά σάς πα-
ρουσιάσω τόν έβδομο. Εκδόθηκε στά τέλη τού δύο.χιλιάδες τέσσερα, μετά άπό
πολλά προβλήματα πού· οφείλονται στή μεταφορά τού χώρου έργασίας μας, στό
'Ανώτατο Κέντρο Επιστημονικών 'Ερευνών τής Μαδρίτης, άπό τό κέντρο τής
πόλης στά περίχωρα, γεγονός λόγω τού οποίου πολλοί συνεργάτες μας δέν μπό-
ρεσαν νά συνεχίσουν.

'Αφού ξεπεράστηκαν πολλές δυσκολίες, έκδόθηκε τόν Νοέμβριο τοϋ δύο χι-
λιάδες έννέα ό έβδομος τόμος, τόν όποιο παρουσιάσαμε σέ μία έκδήλωση ύπό τήν
Προεδρία τής Αύτής Μεγαλειότητας τής Βασίλισσας τής 'Ισπανίας στό 'Ανώ-
τατο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών στίς δεκαεννέα 'Ιανουαρίου τού δύο χι-
λιάδες δέκα. Σέ έκείνη τήν έκδήλωση παρουσίασαν τό έργο μαζί μου οί καθη-
γητές Elvira Gangutia, ή όποία διηύθυνε τή σύνταξη τού έκτου τόμου, καί ό
Juan Rodriguez Somolinos, δ όποιος διευθύνει τώρα τόν όγδοο καί μέ συνοδεύ-
ει στήν παρούσα τελετή. 'Εγώ συνεχίζω νά είμαι ό γενικός συντονιστής τού
έργου.

'Αγαπώ πολύ τήν 'Αθήνα καί τήν επισκέπτομαι άπό το χίλια έννιακόσια πε-
νήντα τρία. Είναι γιά μένα θέμα τιμής νά παρουσιάσω έδώ τόν παρόντα νέο τό-
μο, μέ τόν όποιο ξεκινάμε ένα καινούριο στάδιο τού έργου. Καί αύτό γίνεται στήν
'Ακαδημία, καθώς έπιχειρώ νά άνταποκριθώ, στό μέτρο τών δυνάμεών μου, στήν
τιμή πού μού έκανε ή 'Ακαδημία όταν μέ έξέλεξε ξένο εταίρο. Τό λεξικό περι-
λαμβάνει ένα σημαντικό μέρος τού γράμματος εφιλον.
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Οι απαρχές τοΰ έργου μας βρίσκονται στή δεκαετία τοΰ εξήντα του περα-
σμένου αίώνα, κατά τήν οποία ξεκίνησε μια νέα καί γόνιμη έποχή γιά τις έλλη-
νικές σπουδές στήν Ισπανία. Μετά άπό πολλά χρόνια πού είχαμε άφιερώσει στή
συλλογή υλικού καί τήν προετοιμασία συνεργατών, τό χίλια έννιακόσια ογδόντα
έκδώσαμε τόν πρώτο τόμο, τόν όποιο καί έχουμε άνανεώσει πλήρως σήμερα, πού
παρουσιάζουμε τόν έβδομο, ή δέ δεύτερη έκδοσή του έγινε τό δύο χιλιάδες οκτώ.

Θά σας εξηγήσω τήν κατάσταση γιά νά τήν κατανοήσετε καλύτερα. Εκεί-
νη τήν έποχή διευθύναμε ένα εύρύ πρόγραμμα άνανέωσης τών άρχαιοελληνικών
σπουδών στήν 'Ισπανία — άργότερα άκολούθησε αύτό τών νεοελληνικών. Καί,
σχετικά μέ τά λεξικά, βλέπαμε ότι ύπήρχε γενικά μεγάλη κρίση στον χώρο τής
άρχαίας έλληνικής λεξικογραφίας. Τό Liddell-Scott-Jones, ένα άξιέπαινο έργο,
είχε παραμείνει προσκολλημένο στή δεκαετία τού σαράντα, παρά τή δημοσίευση
συμπληρωμάτων. "Ομως τό ύλικό γιά τή μελέτη τών Αρχαίων Ελληνικών
—καινούργιες εκδόσεις, έπιγραφές, πάπυροι, νέες μελέτες— αύξανόταν μέρα μέ τή
μέρα.

Καθημερινά γινόταν φανερό ότι τό λεξιλόγιο τών 'Αρχαίων Ελληνικών, άπό
τά μυκηναϊκά χρόνια έως τή βυζαντινή έποχή, ήταν τό κεντρικό στοιχείο τό
όποιο είχε σχηματίσει τή λόγια γλώσσα σέ όλες τις γλώσσες τής Ευρώπης. Ή
μελέτη τού ελληνικού λεξιλογίου άποτελούσε άνάγκη.

Έν τω μεταξύ δημιουργήθηκε ό Thesaurus Linguae Graecae τού Irvine,
California - πού δέν είναι λεξικό, άλλά μία πολύ χρήσιμη τράπεζα δεδομένων.
'Επιπλέον προόδευαν διαρκώς οι έπιστήμες τής σημασιολογίας καί τής λεξικο-
γραφίας, ένώ έπίσης αύξάνονταν σέ άριθμό καί βελτιώνονταν σέ επιστημονική
ποιότητα οί έκδόσεις τών ελληνικών κειμένων, καθώς καί οί συλλογές έλληνικών
επιγραφών καί παπύρων. Κάπως άπερίσκεπτα -^δεδομένου ότι είχαμε περιορι-
σμένη δυνατότητα νά άπασχολήσουμε νέο προσωπικό στό έργο αύτό—, αρχίσαμε
τήν προετοιμασία καί δρομολογήσαμε τήν έκδοση αύτού τοΰ μεγάλου ιδανικού
ελληνικού λεξικού. Ή έλλειψη παρόμοιων προγραμμάτων σέ άλλες χώρες,
καθώς καί ή άφθονία καλά προετοιμασμένων έλληνιστών έκείνη τήν έποχή, μας
ώθησαν σέ αύτό. Τό χίλια έννιακόσια ογδόντα έκανε τήν έμφάνισή του ό πρώτος
τόμος· ήδη έχουμε δημοσιεύσει, όπως σάς είπα, τόν έβδομο.

Στόν πρόλογο τοΰ πρώτου τόμου (έπανεκδόθηκε σέ δεύτερη βελτιωμένη
έκδοση τό δύο χιλιάδες οκτώ) έξηγήσαμε ποιος ήταν ό σκοπός καί ή πρόθεσή
μας. "Εχουμε παραθέσει έπίσης μία λίστα συγγραφέων καί άρχαίων έλληνικών
έργων (μέχρι τό εξακόσια μ.Χ. περίπου) πού έπρεπε νά συμπεριλάβουμε: ή λί-
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στα τών συγγραφέων καί τών άρχαίων ελληνικών έργων, που συνοδεύεται άπδ
τις κριτικές εκδόσεις πού ακολουθούμε, έχει ένημερωθεϊ άρκετές φορές. Πιστεύω
δτι σήμερα είναι ή πληρέστερη λίστα πού υπάρχει. Παρομοίως, στόν πρόλογο πα-
ραθέτουμε μία λίστα έπιγραφών, παπύρων καί όστράκων πού έχουμε συμπεριλά-
βει.

Τέλος πληροφορούμε γιά τήν πλήρη βιβλιογραφία πού συμπεριλαμβάνεται καί
ή όποία άναφέρεται στις διάφορες λέξεις. Ενημερώνουμε γιά τή μελέτη τών έτυ-
μολογιών καί άναφερόμαστε στό μυκηναϊκό λεξιλόγιο, τό όποϊο περιλαμβάνεται
σέ συμπληρωματικούς τόμους. Άναφερόμαστε έπίσης στό πρώιμο βυζαντινό υλι-
κό. Γιά όλα αύτά γίνεται λόγος, λεπτομερώς, σέ διάφορα άρθρα πού έχουν δη-
μοσιευτεί σέ έναν τόμο μέ τίτλο La lexicografia griega y el Diccionario Griego-
Espanol, πού έκδόθηκε τό δύο χιλιάδες πέντε.

Έπίσης ύπάρχουν στόν άνωτέρω πρόλογο πολλές άλλες άναφορές καί πλη-
ροφορίες γιά διάφορα σημαντικά θέματα. Προσφέρεται έπιπλέον μία «λίστα τών
συνεργατών» (μέ τις έργασίες πού άνατέθηκαν στόν κάθε έναν: αύτή ή λίστα
ένημερώνεται κάθε φορά στούς διαφορετικούς τόμους).

Έπί πολύ χρόνο διηύθυνα μόνος αύτό τό έργο. Άργότερα ήρθε ή πρώτη έρευ-
νήτρια, ή κυρία Elvira Gangutia, ή όποία άνέλαβε άπό τόν τρίτο έως καί τόν
έβδομο τόμο, ένώ κατόπιν τήν άντικατέστησε ό κύριος Juan Rodriguez
Somolinos. Οί δυό τους μέ βοήθησαν στή σύνταξη αύτής τής παρουσίασης· ό
δεύτερος μάλιστα μέ συνοδεύει σήμερα. Ό βασικός συντάκτης τής δεύτερης
έκδοσης τού πρώτου τόμου ήταν ό José Antonio Berenguer. Έγώ συνεχίζω ώς
διευθυντής. Αύτή είναι μέ δυό λόγια ή ιστορία.

Είναι γνωστό ότι σήμερα τό Λεξικό έχει σημαντική παρουσία σέ διεθνές έπί-
πεδο. 'Έχει ξεπεράσει οικονομικά καί βιβλιογραφικά προβλήματα, καθώς καί
προβλήματα προσωπικού, μεταξύ άλλων. Τό έχουν στηρίξει όχι μόνο τό Ανώ-
τατο Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών τής 'Ισπανίας, άπό όπου ξεκίνησε ή
πρωτοβουλία, άλλά καί τό 'Υπουργείο Παιδείας καί άλλοι ισπανικοί οργανισμοί,
καθώς έπίσης καί έλληνικοί όργανισμοί, όπως τό "Ιδρυμα Λεβέντη. Τό χίλια
έννιακόσια όγδόντα όκτώ μάς απονεμήθηκε τό βραβείο Αριστοτέλης τού 'Ιδρύ-
ματος "Ωνάση.

Τό έργο αύτό άπαιτεΐ έπιμονή καί υπομονή, κάποιο θαύμα καί πολύ χρόνο.
Είναι τά προβλήματα όλων τών μεγάλων λεξικών δπως είναι τό Thesaurus
Linguae Latinae τοϋ Μονάχου, τό Oxford English Dictionary, τό Trésor de la
langue française τής Nancy, τό Λεξικό τής Μεσαιωνικής 'Ελληνικής Δημώδους
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Γραμματείας (από τό χίλια εκατό εως τό χίλια εξακόσια, εξήντα εννέα) τού
Εμμανουήλ Κριαρά.

"Οσον άφορα τή σύνταξη τού έργου αυτή καθαυτή, τά θεωρητικά κριτήρια
τού έργου, δπως καθορίστηκαν κάποτε, αποδείχθηκαν, κατά τή γνώμη μου,
έγκυρα καί λειτουργικά. Πιστεύω πώς μπορούμε νά πούμε ότι, άπο τόμο σέ τό-
μο, άπο τόν πρώτο μέχρι τον έβδομο, ένας προσεκτικός άναγνώστης θά παρα-
τηρήσει μεγαλύτερη συνοχή καί σταθερά πλέον κριτήρια στήν οργάνωση τών
άρθρων καί στήν παρουσίαση τών εννοιών καί τών χωρίων.

Τό λεξικό είναι στενά συνδεδεμένο μέ τό βιβλίο μου 'Ιστορία τής Ελληνικής
Γλώσσας, τό οποίο δημοσιεύτηκε στά 'Ισπανικά τό χίλια έννιακόσια ένενήντα
έννέα, στά Γερμανικά τό δύο χιλιάδες ένα, στά Ελληνικά τό δύο χιλιάδες τρία
καί στά 'Αγγλικά τό δύο χιλιάδες πέντε. Σέ αύτό καί σέ μετέπειτα έργα, παρα-
δείγματος χάριν στήν 'Ιστορία τών Γλωσσών τής Ευρώπης [Μαδρίτη, δύο χι-
λιάδες οκτώ (μετάφραση στά Γερμανικά, Geschichte der Sprachen Europas, Inns-
bruck, δύο χιλιάδες εννέα)], έπέμεινα ότι τό έλληνικό λεξιλόγιο είναι ή βάση τού
λόγιου εύρωπαϊκού λεξιλογίου καί σήμερα πλέον τού παγκόσμιου. Αύτό προσδί-
δει μέγιστη σημασία στις σπουδές έλληνικής λεξικογραφίας.

"Ετσι βρισκόμαστε σήμερα σέ θέση νά παρουσιάσουμε αύτό τόν καινούργιο
τόμο, άποτέλεσμα τής έργασίας μας, ό όποιος άπευθύνεται όχι μόνο στους 'Ισπα-
νούς φιλολόγους, άλλά καί σέ δλο τόν έπιστημονικό κόσμο. Μέ ικανοποιεί ιδιαί-
τερα νά κάνω τήν παρουσίαση αύτή στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών, τής οποίας, δπως
προανέφερα, είμαι ξένος εταίρος.

'Από τό χίλια εννιακόσια ογδόντα μέχρι σήμερα έκδόθηκαν εφτά μεγάλοι τό-
μοι καί τό Μυκηναϊκό Λεξικό, έπανεκδόθηκε ό πρώτος τόμος καί βρίσκεται σέ
προχωρημένο στάδιο ο όγδοος τόμος. Συγκεντρώσαμε μεγάλες βιβλιογραφικές
καί άρχειακές συλλογές καί έχουμε τελειοποιήσει τά συστήματα τής πληροφο-
ρικής πού χρειαζόμαστε δλο καί περισσότερο. Επιπλέον έπιμορφώσαμε τούς συ-
νεργάτες μας, ο άριθμός τών οποίων είναι άνάγκη νά αυξηθεί. Τέλος πραγματο-
ποιήσαμε δημοσιεύσεις στήν 'Ισπανία καί έκτος 'Ισπανίας σέ θέματα έλληνικής
καί γενικής λεξικογραφίας, καί έχουμε βρεϊστόν έπιστημονικό κόσμο συνεργάτες
γιά έξειδικευμένα θέματα.

Στή συνέχεια θά έπικεντρωθώ στήν παρουσίαση τού έβδομου τόμου. 'Ακο-
λουθεί σέ γενικές γραμμές τό πρότυπο τών προηγουμένων, καί ιδιαίτερα τού
έκτου, κύρια έρευνήτρια τού οποίου ήταν ή διδάκτωρ Elvira Gangutia.

Ή σύνταξη αύτοΰ τού τόμου, πού βασίζεται σέ υλικά τά όποια προέρχονται
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άπό πολύ διαφορετικές πηγές, δικά μας καί άλλων, διήρκεσε μέχρι το δύο χιλιά-
δες έπτά. Άπο τότε έως τά τέλη τού δύο χιλιάδες οκτώ άκολούθησαν πολύ επί-
πονες διορθώσεις. Εκτός άπό μένα καί τή διδάκτορα Gangutia, έπαιξαν βασικό
ρόλο στή σύνταξη καί στή διόρθωση τού τόμου ή διδάκτωρ Dolores Lara καί ό
διδάκτωρ Juan Rodriguez Somolinos, ό δποΤος άσχολήθηκε μεταξύ άλλων μέ
τόν συντονισμό αύτής τής έκδοσης καί μέ θέματα βιβλιογραφίας καί πληροφο-
ρικής, μέ τή μελέτη τών παπύρων καί τών έπιγραφών καί μέ τις διορθώσεις. Στή
συνέχεια, έγινε ό κύριος έρευνητής τού όγδοου τόμου.

Ή σύνταξη τού παρόντος τόμου άκολούθησε σχεδόν τήν ίδια διαδικασία μέ
τούς προηγουμένους, ή όποία ήταν, συγκεκριμένα, ταυτόχρονη μέ μία δεύτερη
διαδικασία —κατά τήν όποία ένα μέρος τής δμάδας άσχολεΐται μέ τή συλλογή
καινούργιου ύλικού γιά τό σύνολο τού λεξικού- καί μέ μία τρίτη διαδικασία: τής
σύνταξης, μετά άπό κάποια χρονική στιγμή, τού όγδοου τόμου.

Ήταν πολύ σημαντική ή άναθεώρηση, τόν τελευταίο καιρό, τών έκδόσεων
τών συγγραφέων και τών έργων πού άκολουθοΰμε. Αφενός έντάξαμε καινούρ-
γιους συγγραφείς καί έργα —καί φυσικά έχουμε χρησιμοποιήσει νέες έκδόσεις έπι-
γραφών καί παπύρων-, άφετέρου εισαγάγαμε πιό σύγχρονες έκδόσεις μερικών
συγγραφέων, αν καί προσπαθήσαμε νά μήν είναι τόσο πολλές, ώστε νά μπορέ-
σουμε νά διατηρήσουμε, στό μέτρο τού δυνατού, τήν ένότητα τοϋ έργου.

Μέ τόν έβδομο τόμο, τό Έλληνοϊσπανικό Λεξικό έφθασε νά αποτελείται
άπό χίλιες εξακόσιες σαράντα πυκνογραμμένες σελίδες. Αύτό σημαίνει, σέ
κατά προσέγγιση ύπολογισμούς, τριάντα πέντε χιλιάδες άρθρα πού περιλαμβά-
νουν τριακόσιες χιλιάδες χωρία άρχαίων έλληνικών κειμένων, καθώς καί πα-
ραπομπές σέ άρχαία ελληνικά κείμενα. Τό άντίστοιχο τμήμα τού προκατόχου
μας, τού άγγλοελληνικού λεξικού τών Liddell-Scott-Jones, άποτελείται άπό
πεντακόσιες ογδόντα οκτώ σελίδες, γεγονός τό οποίο σημαίνει ότι ό άριθμός
χωρίων καί παραπομπών πού προσφέρουν τά δύο λεξικά είναι ένα πρός τρία
ύπέρ ήμών.

"Οσον άφορά τό περιεχόμενο αύτού τοϋ τόμου, έχει παρόμοια έκταση μέ τούς
προηγουμένους. Στό σύνολο του άναφέρεται στό γράμμα εφιλον, ένα άπό τά
έκτενέστερα τού ελληνικού λεξιλογίου. Πρόκειται γιά ένα μέρος τού εφιλον
άρκετά επίπονο καί έκ πρώτης όψεως βαρετό, επειδή άποτελείται κυρίως άπό λέ-
ξεις πού άρχίζουν μέ προθήματα. Συνεχίζει μία σειρά συνθέτων μέ τήν πρόθεση
εκ καί άκολουθοϋν σύνθετες λέξεις μέ τήν πρόθεση έν-/έμ-, γιά νά έπιστρέψουμε
στό εξ-. Αύτές οί κατηγορίες περιλαμβάνουν έπίσης μερικές ύποκατηγορίες μέ δύο
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προθέσεις, χαρακτηριστικό όψιμης σύνθεσης (έκπρο-, ένδια-, έσανα- κτλ.). Με-
σολαβεί ένας σημαντικός αριθμός λημμάτων πού άρχίζουν μέ τό έλ-,

Θά ήθελα νά έπισημάνω μία φορά ακόμη ότι ό έβδομος τόμος περιέχει πάρα
πολλά λήμματα μέ μεγάλο αριθμό σημασιών, καθώς καί πολλές λέξεις ή οικο-
γένειες λέξεων πού είναι σημαντικές στήν ιστορία τής ελληνικής γλώσσας καί μέ
μεγάλο πολιτιστικό, φιλοσοφικό καί ιδεολογικό υπόβαθρο. Περιέχει τήν πρόθεση
εν, πού καταλαμβάνει περίπου τρεις σελίδες, άντωνυμίες όπως έμός, έμαυτοϋ,
άριθμητικά όπως ένδεκα, ένενήκοντα, εξ, καί παράγωγα, πολυάριθμα σημαντικά
έπιρρήματα (έμπροσθεν, ένδον, ένθάδε, ένθεν, ενταύθα, έντός). Περιέχει πολύ-
πλοκα ρήματα, όπως εκπίπτω, εκτείνω, έλαύνω, έλέγχω, εμβάλλω, ένοχλέω,
έξάγω, εξαίρω κτλ. "Ενας μεγάλος έπίσης αριθμός λέξεων έχει ώς βάση λήμμα-
τα όπως έλαιον, έλεγχος, έλευθερία, "Ελλην, εμπειρία, έμπορία, έμφασις, ένέχυ-
ρον, ένιαυτός κτλ.

Δέν είναι δύσκολο πάλι νά συναντήσουμε λέξεις πού, στό σύνολο τους ή σε
κάποιες άπό τις σημασίες τους, αποτελούν τεχνικούς όρους. Λόγου χάριν μπο-
ρούμε νά άναφέρουμε τις έξής: λέξεις τής τέχνης καί τής άρχιτεκτονικής (εμ6ο-
λον, εξέδρα), τής οικονομίας (έμπόριον, ένοίκιος, έξάγιον), τής θρησκείας (ένθεος,
ένορκίζω), τής δικαιοσύνης, τού δικαίου (ένεχυρασία, ένοχος), τής μετρολογίας
(έκτεύς, έξάγιον), τής διοίκησης (έλάσσωμα, έξάκτωρ) κτλ.

Δείγμα έπίσης αύτού τού λεξιλογίου πού περιέχει ό παρών τόμος είναι έκα-
τοντάδες λέξεις, τού σημασιολογικού πυρήνα τών οποίων προηγούνται προθέσεις,
όπως εκ, έξ-, έμ-, έν-, Ή ί'δια ή πρόθεση έν- καταλαμβάνει τρεις σελίδες, όπως

σας είπα.

Ή διαδικασία παραγωγής λέξεων πού άρχίζουν μέ πρόθημα, αν καί είναι
άρχαία, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τήν έλληνιστική καί όψιμη έποχή, χρονικό διά-
στημα κατά τό όποιο τά Ελληνικά έγιναν ή γλώσσα ένός εύρέος γεωγραφικού,
κοινωνικοπολιτικού καί πολιτιστικού χώρου, όπως εκφράστηκε στά κείμενα κά-
θε είδους συγγραφέων, καθώς καί στις έπιγραφές καί στόν τεράστιο άριθμό εγ-
γράφων τών έλληνοαιγυπτιακών παπύρων. Σέ αύτούς τούς παπύρους μπορούμε
νά παρατηρήσουμε, παραδείγματος χάριν, τό εύρύτατο λεξιλόγιο γιά τούς θε-
σμούς, τή διοίκηση τών έλληνιστικών βασιλείων καί τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατο-
ρίας.

Έπίσης άντανακλώνται στό λεξιλόγιο τά μεγάλα ρεύματα σκέψης καί θρη-
σκείας, μεταξύ τών οποίων ένα σημαντικό μέρος καταλαμβάνει ό γραπτός λόγος
τοΰ χριστιανισμού.
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'Αλλά αυτός ό τόμος απέχει πολύ άπά τό νά είναι μία συλλογή, περίεργων καί
διφορούμενων όρων. 'Απεναντίας, περιλαμβάνει ορούς πού ήταν σημαντικοί στή
ζωή τών αρχαίων κοινωνιών, μερικοί μάλιστα από αυτούς διαιωνίστηκαν κατά
τόν Μεσαίωνα. "Ως δείγμα αναφέρω τή λέξη εμπόρων: 'Ενώ στήν άρχή ήταν
«έργοστάσιο» ή «κέντρο έμπορίου», στή συνέχεια έμφανίζεται ως τοπωνύμιο,
σύμφωνα μέ τις πηγές, από τή Μαύρη θάλασσα έως τήν 'Ιβηρική Χερσόνησο,
όπου υπάρχει μέχρι σήμερα ως Ampurias ή Empuries, ενώ οί κάτοικοι, οι έμπο-
ρηαι, άναφέρονται ήδη σέ μία επιγραφή τού έκτου π.Χ. αιώνα.

'Επίσης σέ αύτό τόν τόμο τεκμηριώνονται άλλες ιστορικές πτυχές τής
άνθρώπινης εξέλιξης, παραδείγματος χάριν στον χώρο τής έπιστήμης. Ή σειρά
λέξεων εμπειρία ή έμπειρος, πού έμφανίζεται άρχικά μέ τή σημασία «πολιτικός»
ή «στρατιωτικός», πέρασε στόν χώρο τής έπιστημονικής άντιπαράθεσης, καί
κατ' αύτό τόν τρόπο στήν ιατρική, στήν άντιπαράθεση μεταξύ τών δογματικών
καί τών έμπειρικών, μία άντιπαράθεση πού, όπως γνωρίζετε, έπανήλθε στήν επι-
στημονική έπανάσταση τού δέκατου όγδοου αιώνα. Καί τί μπορούμε νά πούμε
γιά τή λέξη ελευθερία, ή οποία μελετάται διεξοδικά σέ αυτό τόν τόμο. Ή άρχαι-
ότερη γραπτή άναφορά τής λέξης ελεύθερος σέ άντίθεση μέ τό δούλος εμφανίζε-
ται σέ αύτό τόν τόμο σέ μία μυκηναϊκή έπιγραφή πού χρονολογείται έδώ καί πε-
ρισσότερα άπο τρεις χιλιάδες χρόνια.

Τέλος, θέλω νά έπισημάνω ότι συναντάμε 'έπίσης τούς όρους πού σχετί-
ζονται μέ τό 'Ελλάς καί τό "Ελλην.

θά ήθελα άκόμη νά προσθέσω μερικές διευκρινίσεις.

Τά ετυμολογικά παραρτήματα είναι έργο τής διδάκτορος Rosa Pedrero, ένώ
στή συνέχεια τή διόρθωσή τους άναλάβαμε έγώ καί ό διδάκτωρ José Antonio
Berenguer. Οί άναφορές στο Μυκηναϊκό Λεξικό είναι έργο τού διδάκτορος
Eugenio Lujân. Σέ μερικές περιπτώσεις έχουμε κάνει άναφορά σέ λήμματα τού
Μυκηναϊκού Λεξικού πού έχουμε έκδώσει.

Σέ αύτό τόν τόμο νομίζω ότι βελτιώσαμε αισθητά δύο μέρη. 'Από τή μία
πλευρά, βελτιώσαμε σημαντικά τήν τεκμηρίωση βάσης, άφού μελετήσαμε τις
καινούργιες έκδόσεις καί τήν κριτική βιβλιογραφία πού δημοσιεύεται χρόνο μέ τόν
χρόνο, καί προσπαθήσαμε νά επωφεληθούμε άπο αύτές. 'Επίσης έπιχειρήσαμε νά
χρησιμοποιήσουμε μέ άποτελεσματικό τρόπο τήν τράπεζα δεδομένων τών 'Αρ-
χαίων Ελληνικών καί τά άλλα μέσα τής πληροφορικής.

'Από τήν άλλη πλευρά, παρατηρούνται έπίσης σημαντικές βελτιώσεις στή
διαδικασία διόρθωσης, ιδιαίτερα σέ ό,τι άναφέρεται στις συστηματικές διορθώσεις
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χωρίου προς χωρίον πού πραγματοποιούνται στήν τελική φάση προετοιμασίας
κάθε τόμου.

Σε αύτές τις πτυχές, καθώς καί σέ άλλες, πρέπει νά συνεχίσουμε τις βελ-
τιώσεις, άλλά συγχρόνως έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις, διότι
σκεπτόμαστε μία βαθμιαία εύρύτερη διείσδυση προκειμένου νά διαδώσουμε τά
άποτελέσματα τής εργασίας μας καί νά έξασφαλίσουμε πόρους, κάτι γιά τό όποιο
τό 'Ανώτατο Κέντρο Επιστημονικών 'Ερευνών μεριμνά άποφασιστικά τώρα τε-
λευταία. 'Εκτός άλλων πόρων τών όποιων ή έξεύρεση είτε έχει δρομολογηθεί είτε
είναι υπό μελέτη, έχουμε ύπόψιν μας τήν παρουσίαση στό Διαδίκτυο τού λεξικού
σέ μιά έκδοχή πού θά έπιτρέψει μία δυναμική άνάγνωση τών έκδοθέντων τόμων
καί όχι μόνο τών άρθρων τού λεξικού.

'Από πολύ νωρίς, δπως άνέφερα, είχαμε κατά νού νά άσχοληθούμε μέ τούς
παπύρους καί τις έπιγραφές, δύο άπό τά πεδία πού συμβάλλουν περισσότερο στόν
έμπλουτισμό τών γνώσεών μας γιά τό άρχαϊο ελληνικό λεξιλόγιο. Είχαμε τήν
εύκαιρία νά βρούμε γιά τόν έβδομο τόμο πολλές τεκμηριωμένες λέξεις σέ αύτό τό
είδος πηγών, κάνοντας μερικές φορές έρευνα παρόμοια μέ αύτή τοϋ ντετέκτιβ,
έρευνα ή όποία μάς ένθαρρύνει νά συνεχίσουμε. Χωρίς άμφιβολία ή μελέτη τών
παπύρων, τών τεχνικών κειμένων καί τής πρώιμης βυζαντινής περιόδου πραγ-
ματοποιήθηκε πολύ διεξοδικά. 'Εξάλλου άξιοποιήσαμε τις καινούργιες έκδόσεις,
τήν κριτική βιβλιογραφία πού δημοσιεύεται χρόνο μέ τόν χρόνο καί τις τράπεζες
δεδομένων τών 'Αρχαίων Ελληνικών, καθώς καί άλλα μέσα τής πληροφορικής.

'Επιστρέφω στή λεξικογραφική μας πείρα έν γένει. Τό γεγονός είναι ότι κατά
τύχη, χωρίς άμφιβολία, βρήκαμε ένα κενό στό όποιο ή διεθνής έπιστήμη τής
έλληνικής λεξικογραφίας δέν είχε δώσει σχεδόν καμία σημασία. "Ενα μεγάλο λε-
ξικό 'Αρχαίων Ελληνικών άπό τή μυκηναϊκή έποχή τής δεύτερης χιλιετίας π.Χ.
μέχρι τή βυζαντινή περίοδο τού έκτου μ.Χ. αιώνα, ένα μεγάλο λεξικό στό ύψος
τών καιρών μας, δέν ύπήρχε, ούτε σέ δ,τι άφορά τό μέγεθος ούτε σέ δ,τι άφορά
τις λεξικογραφικές μεθόδους.

Προκάτοχος μας είναι, δπως είπα, τό άξιολογότατο προαναφερθέν Greek-
English Dictionary τών Liddell-Scott-Jones, ή τελευταία έκδοση τού οποίου είναι
τής δεκαετίας τού σαράντα τοϋ εικοστού αιώνα. Είναι άλήθεια δτι άργότερα
έκδόθηκαν καί δύο συμπληρώματα. 'Αλλά δέν θίγει τεράστια πεδία, δπως τούς
τεχνικούς δρους τών Ελληνικών καί έκεΐνο τοϋ χριστιανισμού, ένώ λείπουν τά
νέα γλωσσικά εύρήματα τών παπύρων, τών έπιγραφών καί τών καινούργιων
έκδόσεων τών ελληνικών κειμένων.
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Επιμένω επίσης στην άποψη ότι ή έλληνική γλώσσα δέν είναι μόνο γιά τους
έλληνιστές, άλλά γιά όλο τόν πολιτισμένο κόσμο. Άπό όλες τις γλώσσες τοϋ κό-
σμου μόνο τά Ελληνικά καί τά Κινέζικα μάς είναι γνωστά μέχρι τώρα γιά τήν
άδιάσπαστη συνέχειά τους κατά τή διάρκεια τρεισήμισι χιλιάδων χρόνων, μέ
έσωτερικές ποικιλίες βέβαια. Τόν Ιούνιο πού μάς πέρασε έγκαινίασα στό St.
Andrews στή Σκωτία ένα διεθνές συνέδριο γιά τήν ενότητα τής ελληνικής γλώσ-
σας. Πέρα όμως άπό αύτή, άναμφισβήτητο είναι ότι στά Ελληνικά έχουν
έκφραστεΐ πολιτιστικά κινήματα πού άργότερα διαδόθηκαν σέ όλα τά έθνη μέσα
άπό τις έλληνικές λέξεις.

Γι' αύτό παραμένει τόσο έξαιρετικά σημαντικό τό έλληνικό λεξιλόγιο. Οί επι-
στήμες καί ό πολιτιστικός κόσμος έν γένει ζοϋν άπό τήν ένσωμάτωση τών ελλη-
νικών λέξεων. Καί δέν πρόκειται μόνο γιά λέξεις: Σέ όλες τις γλώσσες μας τά
στοιχεία σύνθεσης καί παραγωγής τών λέξεων είναι έλληνικά σέ ένα ποσοστό τής
τάξεως τού ενενήντα τοΤς εκατό. Τί θά κάναμε σήμερα χωρίς τά a-, di-, eu-, diu-,
filo-, geo-, logo- καί δεκάδες άλλα προθήματα στήν άρχή τής λέξης, χωρίς λέξεις
πού νά τελειώνουν σέ -filo ή -logo η σέ ία, -ico, -ismo, -ma, -sis, -syne, -osis, κτλ.;
Καί, άμεσα ή μέσω τών Λατινικών, έφτασαν σε εμάς τά πρότυπα τής λόγιας
σύνταξης ή τών λογοτεχνικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων τής έπιστημονικής
πραγματείας καί τών ίδιων τών λεξικών.

Οί εύρωπαϊκές μας γλώσσες είναι, τό έχω πει μερικές φορές, ήμιελληνικά ή
κρυπτοελληνικά. Χωρίς έκείνες τις λέξεις δέν θά μπορούσαμε νά άνοίξουμε τό
στόμα μας.

Άλλά ή σύνταξη ένός μεγάλου λεξικού είναι έξουθενωτική, πρέπει νά άσχο-
ληθούμε τόσο μέ τήν ύψηλή φιλοσοφία τών νεοπλατωνικών καί τόσων άλλων,
όσο καί μέ τούς χριστιανούς θεολόγους, πού είναι τόσο δύσκολοι, ή άκόμη καί μέ
τούς μαθηματικούς. Εύτυχώς πού σέ κάποια στιγμή έπιπολαιότητας, νομίζω,
αύτοί οί συγγραφείς χαλάρωναν καί έγραφαν τις περιπέτειες τοϋ Διονύσου στήν
Ινδία ή έξυμνοϋσαν τή φαλάκρα ή τή μύγα. Στή συνέχεια περνάμε στούς πα-
πύρους, πού μάς μιλούν γιά τό γράμμα πρός τόν πατέρα ένός παιδιού γιά νά ζη-
τήσει χρήματα, τή λίστα τής πλύστρας ή τά προβλήματα κάποιου "Ελληνα τής
Αιγύπτου μέ τήν έφορεία ή μέ χίλιες νομικές ύποθέσεις. Καί πρέπει νά ασχολη-
θούμε μέ τά πάντα, τή στιγμή πού σήμερα είμαστε λιγότεροι στή σύνταξη αύτού
τοϋ λεξικού σέ σχέση μέ τό παρελθόν.

Στό τέλος, βρισκόμαστε όλοι έδώ. Έγώ είμαι πιά συνταξιούχος, άλλά δέν
μπορώ νά ξεκολλήσω άπό τό λεξικό, ούτε κι άλλοι. Συνεχίζουμε τή δουλειά μας.
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Πάντως γνωρίζουμε δτι πάντα θά υπάρχουν κριτικές καί δτι το υλικό καί οί
έρμηνεΐες του θά αυξάνονται. "Οπως λέμε καί στόν πρόλογο, είμαστε άνοιχτοί σέ
κάθε είδους διορθώσεις καί υποδείξεις. Καί, μιά καί φαίνεται ότι δέν είναι πρα-
κτικό τό σύστημα έκδοσης συμπληρωμάτων έπί συμπληρωμάτων, είμαστε δια-
τεθειμένοι νά λάβουμε ύπόψιν μας τά νέα δεδομένα καί τις νέες προτάσεις καί νά
τά δημοσιεύσουμε στό μέλλον στό Διαδίκτυο.

Αύτή τήν έκθεση τού έργου μας, τών άποτελεσμάτων μας καί τών έλπίδων
μας γιά τό μέλλον θέλαμε νά τή φέρουμε στήν πόλη τής 'Αθήνας, τή μητέρα τών
λεξικογραφικών καί γραμματικών σπουδών καί τόσων άλλων.

Σάς εύχαριστώ πολύ γιά τήν προσοχή σας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

DARIAH: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΪ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΓΛΟΓ

Ή παρούσα ανακοίνωση έχει στόχο νά εξηγήσει τήν πρόοδο τών ανθρωπι-
στικών επιστημών στό ψηφιακό περιβάλλον καί νά ένημερώσει γιά τή συμμετοχή
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών σέ ένα εύρωπάίκό πρόγραμμα πού άφορά τήν έρευνα
στις επιστήμες αύτές.

Μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χάρις στήν έπανάσταση τής πληρο-
φορικής, ή παραδοσιακή μέθοδος παραγωγής καί μετάδοσης τής γνώσης έχει
άρχίσει νά υποκαθίσταται άπο μιά νέα μέθοδο. Ή άξιοποίηση τού ήλεκτρονικού
υπολογιστή, ενός μηχανήματος πού μπορεί νά δέχεται, νά άποθηκεύει καί νά
εκτελεί σειρές έντολών (προγράμματα) γιά ερευνητικούς σκοπούς ήταν ή άμεση
συνέπεια. Επιστήμες όπως ή βιολογία, ή φυσική, ή άστρονομία καί τά μαθημα-
τικά ήσαν άπο τις πρώτες πού άξιοποίησαν αυτή τή δυνατότητα μέ μιά νέα προ-
σέγγιση στήν πληροφορία.

Ώς προς τις άνθρωπιστικές επιστήμες, ή νέα αυτή προσέγγιση έπέβαλε τήν
άναγκαστική εισαγωγή τής αύστηρότητας καί τής συστηματικής μεθοδολογίας,
πού χαρακτηρίζουν τις θετικές έπιστήμες, στήν έπίλυση προβλημάτων τά οποία
άντιμετωπίζονταν μέχρι τώρα μέ συμπτωματικό τρόπο.

Ή πρώτη έφαρμογή αυτής τής προσέγγισης άρχισε στά μέσα τής δεκαετίας
τού 1940, όταν ό 'Ιταλός 'Ιησουίτης μοναχός Roberto Busa ξεκίνησε τό φιλό-
δοξο έργο τής πρώτης πλήρους λημματογράφησης τών έργων τού Θωμά 'Ακυι-
νάτη, τόν Index Thomisticus.
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Αυτή ήταν ή άρχή ενός νέου έπιστημονικού πεδίου πού έχει άποκληθεί στά
αγγλικά digital humanities καί αποδίδεται στά έλληνικά μέ τον αδόκιμο όρο ψη-
φιακές άνθρωπιστικές έπιστήμες, που σημαίνει τή χρήση τής ψηφιακής τεχνο-
λογίας γιά τήν άξιοποίηση τών πηγών μέ τρόπους πού δέν ήσαν νοητοί στό πα-
ρελθόν καί, ευρύτερα, γιά τήν πρόοδο τής κατανόησης τής άνθρώπινης υπόστα-
σης.

Τή δεκαετία τού 1960 ή έπιστήμη αύτή παρουσίαζε ιδιαίτερη άνθηση καί
κυκλοφόρησε τό πρώτο έπιστημονικό περιοδικό: Computers and the Humanities.
Τότε δημιουργήθηκαν τά πρώτα ινστιτούτα γλωσσικής καί λεξικογραφικής έπε-
ξεργασίας κειμένων στήν Εύρώπη. "Εκτοτε, τά ινστιτούτα πολλαπλασιάστηκαν
καί ή διδασκαλία της εισήχθη στήν τριτοβάθμια έκπαίδευση.

"Ενα νέο ποιοτικό άλμα σημειώθηκε μέ τή διάδοση τού internet καί τού πα-
γκόσμιου ιστού (world wide web) τή δεκαετία τού 1990. Ή διπλή αύτή έπα-
νάσταση στήν πληροφορική καί τήν έπικοινωνία έπηρέασε καθοριστικά όχι μόνο
τόν τρόπο μέ τόν όποιο μεταδίδεται ή γνώση, άλλά καί τή μέθοδο καί τά
μέσα μέ τά όποια διεξάγεται ή έρευνα.

Μεγάλος όγκος πληροφορίας πού ένδιαφέρει τούς κοινωνικούς έπιστήμονες,
τούς άρχαιολόγους, τούς ιστορικούς, τούς φιλολόγους —πρωτογενή τεκμήρια, με-
λέτες, βάσεις δεδομένων, όπτικοακουστικό ύλικό— είναι διαθέσιμος στό διαδίκτυο
γιά έρευνητική χρήση.

"Ετσι:

1. Σπάνια τεκμήρια προστατεύονται άπό τή φθορά, καθώς δέν μελετάται τό
'ίδιο τό τεκμήριο, άλλά τό ψηφιακό υποκατάστατο του,

2. Ή πρόσβαση είναι φθηνότερη καί ταχύτερη, καί, τέλος,

3. Ή πρόσβαση καί ή κριτική άξιολόγηση είναι καθολικότερες.

Πρόκειται γιά πρόοδο μέ τή διπλή σημασία τοϋ όρου, πρόοδο στήν κατά-
κτηση νέων μέσων καί πρόοδο στήν προώθηση τών ορίων τής γνώσης, τής πα-
ραγωγής νέας γνώσης.

Γιά τήν έρευνητική κοινότητα τών άνθρωπιστικών έπι-
στημών ή ψηφιακή τεχνολογία έπιτρέπει τή χρήση νέων έργαλείων καί
μεθόδων, πού σέ πολλές περιπτώσεις άναπτύχθηκαν γιά τις άνάγκες άλλων
επιστημών. "Εχει έπιφέρει καινοτομία καί στόν τρόπο μέ τόν όποιο διε-
ξάγεται ή έρευνα, καθώς έπιτρέπει τήν άλληλεπίδραση μεταξύ άνθρώπων, με-
θοδολογικών έργαλείων καί δεδομένων. Γιά παράδειγμα δ έρευνητής μπορεί νά
μελετήσει ένα άντικείμενό σέ μία συλλογή, νά τό συσχετίσει μέ άλλα άντικείμε-
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να, νά επαναχρησιμοποιήσει υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα, νά συζητήσει έρευ-
να έν έξελίξει, νά συντάξει και νά δημοσιεύσει τή μελέτη του, καί, τέλος, πράγ-
μα έξ ίσου σημαντικό, νά έξασφαλίσει ότι ή έργασία του θά διατηρηθεί στό μέλ-
λον.

Βρισκόμαστε πλέον μπροστά σέ έναν υποχρεωτικό έναγκαλισμό έρευνας καί
τεχνολογίας, καθώς ή νέα έρευνητική μεθοδολογία άπαιτεϊ:

— τεχνολογική εξειδίκευση, τήν οποία δέν διαθέτουν οί ίδιοι οί έρευνητές, καί

— επένδυση πόρων, ή οποία προϋποθέτει συντονισμένες πολιτικές άπό φορείς,
κράτη καί ύπερκρατικούς μηχανισμούς.

Ή εισαγωγή τής ψηφιακής τεχνολογίας, ένώ έχει διευκολύνει τό έργο τού
έρευνητή, τό έχει κάνει καί πιό σύνθετο, καθώς στά παλιά προβλήματα έχουν
προστεθεί καί νέα:

— Τό ψηφιοποιημένο ύλικό δέν είναι πάντα εγγυημένης αύθεντικότητας,

— Υπόκειται σέ καταστροφή ή τεχνολογική απαξίωση λόγω έλλιπούς επι-
μέλειας,

— Ό έρευνητής χρειάζεται πρόσθετες δεξιότητες γιά νά λειτουργήσει σέ ψη-
φιακό περιβάλλον,

— Στήν κοινή έπιστημονική συνείδηση μιά ψηφιακή δημοσίευση δέν θεωρείται
άκόμη έπιστημονική δημοσίευση.

"Ολα αυτά τά προβλήματα φιλοδοξεί νά άντιμετωπίσει τό DARIAH.
DARIAH σημαίνει Digital Research Infrastructure for the Arts and
Humanities. Στόχος αύτής τής ευρωπαϊκής υποδομής, τής οποίας ή δημιουρ-
γία θά άρχίσει έντός τού 2011, είναι νά παράσχει μιά συνολική υπηρεσία, μέσα
στήν οποία ό έρευνητής:

— θά έχει πρόσβαση στά ψηφιακά άντικείμενα,

— θά διαθέτει έργαλεΐα γιά τήν επεξεργασία τους καί γιά τήν επικοινωνία καί
συνεργασία μέ άλλους έρευνητές, καί

— θά μπορεί νά συντάσσει καί νά δημοσιεύει τις μελέτες του.

"Ετσι, αύτή ή υποδομή:

— θά ενοποιήσει πρωτοβουλίες έθνικών υποδομών, στις χώρες όπου τέτοιες
υποδομές έχουν άναπτυχθεΐ, καί θά ένθαρρύνει τή δημιουργία τους στις χώρες
όπου δέν υπάρχουν,

— θά παράσχει έναν χώρο έπικοινωνίας καί συνεργασίας τών έρευνητών,
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— θά εξασφαλίσει έναν χώρο πειραματισμών καί καινοτομίας,

— θά αναλάβει έκπαιδευτικές καί συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στήν παρούσα φάση, δεκατέσσερις φορείς άπο δέκα χώρες ετοιμάζουν τή με-
λέτη γιά τις προδιαγραφές αυτής τής υποδομής. Άπο τήν Ελλάδα, μετέχουν ή
Άκαδημία.Άθηνών καί ή Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας τού Ερευνητικού Κέ-
ντρου Αθηνά.

Τά μέλη τής ομάδας, πέρα άπο τή συμβολή τους στή μελέτη, καλούνται νά
πείσουν τήν Πολιτεία νά έπενδύσει στήν ευρωπαϊκή υποδομή, έτσι ώστε οί
"Ελληνες έρευνητές τών άνθρωπιστικών έπιστημών νά τήν άξιοποιήσουν γιά τήν
παραγωγή νέας γνώσης.

Γιά τον σκοπό αύτό, μέ χρηματοδότηση τής Γενικής Γραμματείας "Ερευ-
νας καί Τεχνολογίας άπο τό ΕΣΠΑ, ή Ακαδημία Αθηνών έχει συγκροτήσει δί-
κτυο μέ τήν έπωνυμία «Δίκτυο Υποδομών γιά τήν "Ερευνα στις Ανθρωπιστικές
Επιστήμες» (ΔΥΑΣ), στό όποιο μετέχουν, έπίσης, τό Ερευνητικό Κέντρο
Αθηνά, τό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τό Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών, τό "Ιδρυμα
Τεχνολογίας καί "Ερευνας, τό 'Υπουργείο Πολιτισμού, ή Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών καί τό 'Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ή ελληνική ερευνητική κοινότητα μπορεί, μέ τήν άπαιτούμενη κρατική
στήριξη, νά ωφεληθεί άπό τή συμμετοχή της στήν ευρωπαϊκή έρευνητική υπο-
δομή DARIAH γιά νά προωθήσει τή συνεργασία οσων υπηρετούν τις άνθρωπι-
στικές έπιστήμες, τόσο άπό τή σκοπιά αυτού τού γνωστικού πεδίου όσο καί άπό
τήν πλευρά τής ψηφιακής έπιστήμης.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ό εορτασμός τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940 φέρει στή μνήμη όλων τό πολε-
μικό έπος που ανήγαγε τήν Ελλάδα σέ πρωταγωνιστή τής διεθνούς ζωής. Τό-
τε, σέ μιά σπάνια έξαρση «πάθους γιά τήν έλευθερία» —κατά τήν έκφραση τοϋ
"Αγγέλου Τερζάκη-, οί "Ελληνες έκαμψαν τόν υπερφίαλο έχθρό καί προσέδωσαν
διαφορετική τροπή στήν έξέλιξη τής παγκόσμιας σύρραξης, άνατρέποντας τή δυ-
σμενή ισορροπία στόν εύρύτερο χώρο τών Βαλκανίων καί τής 'Ανατολικής Με-
σογείου, συμβάλλοντας αποφασιστικά στήν ήττα'της ναζιστικής Γερμανίας στή
Ρωσία, συντελώντας στήν ύποβάθμιση τού φασιστικού καθεστώτος. Κατέδειξαν
έμφαντικά, άκόμη, ότι τό πνεύμα τής έθνικής ομοψυχίας προσφέρεται ώς άπο-
τελεσματικό μέσο γιά τήν ύπέρβαση κάθε έμποδίου πού θά ήταν δυνατόν νά
ορθώσει ή διεθνής συγκυρία.

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών τιμά, όπως οφείλει, τούς θρυλικούς άγωνιστές. Στίς 25
Μαρτίου, ήδη, τού 1941 άπένειμε τό χρυσό μετάλλιο «δι' άρετήν καί αύτοθυσίαν»
στίς "Ενοπλες Δυνάμεις τού έθνους. Τιμά όμως, άκόμη, καί τούς ήρωικούς νε-
κρούς, οί όποιοι δέν έχουν τύχει τών έπιβεβλημένων ταφικών τιμών στό άλβανικό
έδαφος. Πράξη άνίερη καί άνόσια άπό τούς άρχαίους ήδη χρόνους! Ή 'Αντιγόνη
υποδεικνύει πάντοτε τό καθήκον μας. Μνημείο λόγου άξεπέραστο, δ «'Επιτάφιος»
έκφωνήθηκε πρός τιμήν άκριβώς τών πεσόντων κατά τό πρώτο έτος τοϋ Πελο-
ποννησιακού Πολέμου- καί είναι γνωστή ή καταδίκη σέ θάνατο τών 'Αθηναίων
στρατηγών πού, νικητές στή ναυμαχία τών 'Αργινουσών, δέν περισυνέλεξαν τούς
ναυαγούς καί τούς νεκρούς· άκόμη καί όσοι Πέρσες έπεσαν στό πεδίο τής μάχης
τού Μαραθώνα —πού εορτάζουμε αυτές τις ήμέρες— τάφηκαν άπό τούς νικητές.
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Χαιρετίζουμε δσα πρώτα βήματα έγιναν προς τήν ορθή κατεύθυνση. Χάρις
στήν ενθαρρυντική συμπαράσταση τοϋ Αρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης
'Αλβανίας 'Αναστασίου, επίτιμου μέλους τής 'Ακαδημίας, χάρις στήν εύγενή
πρόθεση τών δύο κυβερνήσεων, Ελλάδος καί 'Αλβανίας, χάρις άκόμη καί στις
ένέργειες τών δύο κοινοβουλίων, έχει συντελεστεί έργο θετικό. Χαιρόμαστε γιά
τή συμβολική παρουσία —σήμερα εδώ— τού Γεωργίου Σούρλα, τέως 'Αντιπροέ-
δρου τής Βουλής τών Ελλήνων, ένός τών πρωταγωνιστών στήν προσπάθεια
αύτή, ό όποιος όχι μόνο καταγράφει τή συγκεκριμένη πορεία, άλλά καί έχει ύπο-
γραμμίσει τήν άνάγκη γιά τήν άνέγερση στό ήρωικό Καλπάκι μνημείου άντάξιου
τής νίκης τοϋ 1940 καί τής τιμής πού όφείλεται στούς συντελεστές της.
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«ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΙ»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΛΤΙΝΟΥ

Εορτάζουμε τήν 70ή επέτειο μιας μεγάλης ήμέρας. Τιμούμε τή μνήμη δλων
έκείνων πού σέ μιά δύσκολη στιγμή γιά τον κόσμο στάθηκαν όρθιοι μπροστά
στήν 'Ιστορία. Ό πόλεμος τού 1940 γιά τους "Ελληνες ήταν άδικος καί απρό-
κλητος.

'Αντίθετα μέ όσα διαλαλούσαν οί σχετικές αφίσες τών έγχρωμων τσολιάδων
μέ τά φουντωτά τσαρούχια, οί άντρες πού έτρεξαν νά πολεμήσουν γιά νά υπερα-
σπίσουν τά σπίτια τους, τις γυναίκες τους καί τά παιδιά τους δέν ήσαν γίγαντες.
Ήσαν συνηθισμένοι άνθρωποι, βιοπαλαιστές ώς έπί τό πλείστον καί κατά κανό-
να μέτριοι στο άνάστημα. Άπό τή στόφα δηλαδή τών άληθινών ήρώων, μέ επί-
γνωση τών κινδύνων καί τών πιθανών συνεπειών τής προθυμίας τους. Τό μόνο
πού ίσως δέν ήξεραν τότε είναι ότι μαζί μέ τά σπίτια, τις γυναίκες καί -τά παιδιά
τους υπεράσπιζαν κάτι άκόμα: αύτό πού σήμερα ονομάζουμε πνεύμα τής Ευρώ-
πης· , .

Τά ιστορικά γεγονότα είναι δεδομένα. Αύτό πού ποικίλλει είναι ή έρμηνεία
τους. "Ως τις άρχές τού φθινοπώρου τού 1940 ή Εύρώπη όλόκληρη, σχεδόν, βρί-
σκεται υπό τήν κατοχή τής Γερμανίας. Οί θρίαμβοι τού Χίτλερ οξύνουν τις κα-
τακτητικές διαθέσεις τού Μουσολίνι. Ή Ελλάδα άποτελεΐ έναν θαυμάσιο στό-
χο. Οί έλληνοϊταλικές σχέσεις, στον 20ό αιώνα καί μέχρι τότε, υπήρξαν πάντα
προβληματικές.

Ή κατάληψη τής Δωδεκανήσου τό 1912, ή άντιδραστική συμπεριφορά τής
'Ιταλίας στήν παρουσία τών έλληνικών στρατευμάτων στήν 'Ιωνία τό 1919 καί
έντεύθεν, ό βομβαρδισμός καί ή κατάληψη γιά λίγο τής Κέρκυρας τό 1923, μέ
πρόσχημα τή δολοφονία τού στρατηγού Τελλίνι σέ ελληνικό δήθεν έδαφος, ή στα-
θερή υποστήριξη τών άλβανικών θέσεων γιά τήν "Ηπειρο είναι χαρακτηριστικά
παραδείγματα.

Ή μεγαλομανία τού Μουσολίνι είναι άσυγκράτητη. Χρειάζεται έναν στρα-
τιωτικό θρίαμβο. Ή μικρή Ελλάδα πρέπει νά έξαναγκαστεϊ σέ πόλεμο.* Αρχί-
ζουν έτσι μεθοδικά οι προκλήσεις. Στις 12 'Ιουλίου 1940, τό «Ώριων», βοηθη-
τικό πλοίο τού στόλου πού έφοδιάζει τούς φάρους, βομβαρδίζεται στον κόλπο τού
Κισσάμου τής Κρήτης άπό τρία ιταλικά άεροπλάνα. Τό άντιτορπιλικό «"Υδρα»,
πού πλέει σέ κείνα τά νερά, σπεύδει πρός βοήθειά του. Δέχεται κι αύτό έπίθεση
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βομβών. 'Απαντάει μέ τά αντιαεροπορικά του πυροβόλα. Τά άεροπλάνα απομα-
κρύνονται. Στις 16 'Ιουλίου τέσσερα έλληνικά υποβρύχια πού ναυλοχούν στό λι-
μάνι τής 'Ιτέας δέχονται επίθεση άπό άέρος. 'Ανεπιτυχή. Στις 30 τού ίδιου μή-
να, στό λιμάνι τής Ναυπάκτου, βομβαρδίζονται, τό ίδιο άνεπίτυχώς, τά αντιτορ-
πιλικά «Βασιλεύς Γεώργιος» καί «Βασίλισσα "Ολγα». Είναι οί πλέον σύγχρονες
μονάδες τού βασιλικού, τότε, ναυτικού. Τέσσερις μέρες άργότερα, στις 2 Αυγού-
στου 1940, ιταλικό άεροπλάνο προερχόμενο άπό τόν Κορινθιακό κόλπο θά βυθί-
σει μέ έξι βόμβες πλοιάριο τής οικονομικής άστυνομίας, τήν τελωνειακή άκτο-
φυλακίδα Α6, πού έπλεε άνάμεσα Σαλαμίνα-Αίγινα. Τό άεροπλάνο πετούσε άνε-
ξέλεγκτα στόν ελληνικό έναέριο χώρο.

Τά περιστατικά αύτά δέν είναι τά μόνα. Συνοδεύονται άπό πολιτικού χα-
ρακτήρα προκλήσεις. Ό ελεγχόμενος ιταλικός Τύπος κατηγορεί σταθερά τήν
Ελλάδα ότι παραβιάζει τήν ούδετερότητά της. Τό φασιστικό καθεστώς υπο-
δαυλίζει τή δημιουργία θέματος Τσάμηδων. Ό υπουργός εξωτερικών Τσιάνο,
μέ τρόπους προσβλητικούς, άπαιτεΐ τήν άνάκληση διπλωματικών υπαλλήλων
(περίπτωση προξένου στήν Τεργέστη Σκάρπα π.χ.) μέ συχνά φαιδρές αιτιο-
λογίες .

Οί προκλήσεις αύτές κορυφώνονται στις 15 Αύγούστου. Στις 9 εκείνου τού
μήνα δ υφυπουργός ναυτικών, υποστράτηγος έ.ά. Ιπποκράτης Παπαβασιλείου,
μέ σήμα του στόν κυβερνήτη τού εύδρόμου «"Ελλη», τόν διατάσσει νά πλεύσει
στήν Τήνο, γιά νά έκπροσωπήσει τήν ελληνική πολιτεία στή μεγάλη γιορτή τής
Παναγίας. Ή συμμετοχή τού πολεμικού ναυτικού στόν έορτασμό είχε καθιερω-
θεί μέ βασιλικό διάταγμα άπό 1.12.1936, τής δικτατορικής κυβερνήσεως Με-
ταξά. Ό άρχηγός τού στόλου ναύαρχος Καββαδίας έκφράζει σοβαρές αντιρρή-
σεις γιά τήν άπόφαση αύτή, χωρίς πάντως νά καταφέρει τήν άκύρωσή της.

Τό εύδρομο «Έλλη», παλαιό, ναυπηγημένο πριν άπό τόν Α ' παγκόσμιο πό-
λεμο, τό 1913, είχε ωστόσο μετασκευαστεί ριζικά στή Γαλλία κατά τά έτη
1925-1927 καί αποτελεί μιά άπό τις λίγες υπολογίσιμες μονάδες τού ελληνικού
στόλου. Καταπλέει στήν Τήνο στις 06.25 ', τό πρωί τής 15ης Αύγούστου. Φέ-
ρει μεγάλο σημαιοστολισμό. Τό έπιτελεϊο του, μέ μεγάλη έπίσης στολή, έτοιμά-
ζεται νά συμμετάσχει στήν τελετή, ενώ τό άγημα γιά τήν άπόδοση τιμών, απο-
τελούμενο άπό 40 άντρες, περιμένει τή διαταγή άποβίβασης. Στις 08.25 ' ό ύπο-
κελευστής Κατσάίτης, επικεφαλής τής μιας όμοχειρίας τών άντιαεροπορικών,
διακρίνει μέ τις διόπτρες του σέ άπόσταση 500 περίπου μέτρων ένα περισκόπιο
υποβρυχίου. Διακρίνει έπίσης τό ίχνος μιάς τορπίλης πού κατευθύνεται προς τό
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«"Ελλη». Σημαίνει συναγερμό με κραυγές άλλά είναι άργά. Τό «"Ελλη» θά χτυ-
πηθεί καίρια στά υφαλά του.

Μετά τήν πρώτη τορπίλη, δύο άκόμα πού προορίζονταν γιά τά έπιβατηγά
«"Εσπερος», «Έλση» καί «Σοφία», πού βρίσκονταν μέσα στό λιμάνι, άστοχούν
προσκρούοντας στόν λιμενοβραχίονα.

Μία ώρα καί πενήντα πέντε λεπτά μετά τόν τορπιλισμό του, καί παρά τίς
σύντονες προσπάθειες ρυμούλκησης του πρός τήν ξηρά, τό «"Ελλη» θά βυθιστεί
στίς 10.20'.

'Απώλειες: 9 νεκροί, 24 τραυματίες. Σέ έκτακτο άνακοινωθέν γιά τό περι-
στατικό τό υπουργείο ναυτικών δηλώνει: «έβλήθη διά τορπιλών άγνώστου εθνι-
κότητος υποβρυχίου». Τό πανελλήνιο παγώνει. Καί οργίζεται. Ό δικτάτορας
Μεταξάς, άμέσως μετά τήν ένημέρωσή του, θά διατάξει ό έορτασμός νά μήν
άναβληθει. Ή διακρίβωση τής ταυτότητας τών τορπιλών ήταν περίπου άμεση.
Τά θραύσματά τους πού μαζεύτηκαν άπό τόν βυθό τής θάλασσας μαρτύραγαν ότι
ήσαν ιταλικής κατασκευής καί προέρχονταν άπό τό ιταλικό έπίσης ύποβρύχιο
«Delfino». Σήμερα μπορεί νά τά δει κανείς στό υπόγειο τοϋ ναού τής πολιούχου
Παναγίας τής Τήνου έκτεθειμένα σέ ειδικό χώρο.

Τά στοιχεία αύτά άποσιωπήθηκαν. Δημοσιοποιήθηκαν μέ καθυστέρηση
άρκετών ήμερών τήν Τετάρτη 30 'Οκτωβρίου, όταν πιά δέν υπήρχε λόγος νά
κρατιούνται άπόρρητα. Ό πόλεμος είχε ξεσπάσει. 'Εκείνη τήν Τετάρτη ό Με-
ταξάς είχε καλέσει τούς ιδιοκτήτες καί αρχισυντάκτες τού άθηνάίκού Τύπου στό
στρατηγείο τής Μεγάλης Βρετανίας. Τούς διάβασε ένα τετρασέλιδο κείμενο
γραμμένο άπό τόν ίδιο, έξηγώντας κυρίως γιατί καί πώς έφτασε ή Ελλάδα στόν
πόλεμο. Τό κείμενο έχει έξαιρετικό ένδιαφέρον. Άκόμα καί ώς ψυχογράφημα τού
ίδιου τού Μεταξά. Σάς διαβάζω τήν άρχή του:

«Κύριοι, έχω λογοκρισίαν καί ήμπορώ νά σάς υποχρεώσω νά γράφετε μόνον δ,τι
θέλω. Αύτήν τήν ώρα όμως δέν θέλω μόνο τήν πένα σας. θέλω καί τήν ψυχήν σας.
Γι' αύτό σάς έκάλεσα σήμερα γιά νά σάς μιλήσω μέ χαρτιά άνοιχτά. Θά σάς ειπώ
τά πάντα. Θά σάς ειπώ άκόμα καί τά μεγάλα μου πολιτικά μυστικά. Θέλω νά ξέ-
ρετε καί σεις όλα τά σχετικά μέ τήν έθνικήν μας περιπέτεια ώστε νά γράφετε, όχι
συμμορφούμενοι πρός τάς δδηγίας μου άλλά έμπνεόμενοι εις τήν προσωπικήν σας
πίστην άπό τήν γνώσιν τών πραγμάτων. Σάς άπαγορεύω νά άνακοινώσετε σχετικά
το παραμικρόν σέ οποιονδήποτε. Απολύτως καί γιά οιονδήποτε λόγον. Κάθε παρά-
βασις αύτής τής έντολής μου θά έχει διά τόν ύπεύθυνον —καί νά είστε βέβαιοι ότι θά
εύρεθεΐ ό ύπεύθυνος— τάς συνεπείας τάς οποίας πρέπει νά έχει σέ πόλεμο ζωής ή θα-
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νάτου τού έθνους ή προδοσία ενός μεγάλου μυστικού, έστω χι αν αύτό έγινε άπό αφέ-
λεια, χωρίς τήν παραμικρή κακήν πρόθεσι. Φυσικά έχω τον λόγον σας».

Ό Μεταξάς, προσπαθώντας νά κερδίσει χρόνο γιά νά ολοκληρώσει τις προ-
ετοιμασίες πολέμου, άπέφευγε νά άντιδράσει στίς άπροσχημάτιστες πιά προκλή-
σεις. Είναι χαρακτηριστικός ό διάλογος μέ τόν στρατηγό Πίτσικα όπως τόν κα-
ταγράφει ό "Αγγελος Βλάχος, νεαρός υπάλληλος τοϋ υπουργείου έξωτερικών τό-
τε, στό βιβλίο του Μιά φορά κι έναν καιρό ίνας διπλωμάτης. Γίνεται άκριβώς
μετά τόν τορπιλισμό τής «"Ελλης».

«Πιτσίκας: Κύριε πρόεδρε, θά διατάξετε έπιτέλους έπιστράτευση;

Μεταξάς: "Ακουσε, Πιτσίκα. Δέν κινδυνεύεις έσύ νά σέ βγάλει ή Ιστορία
προδότη. 'Αν διατάξω έπιστράτευση τώρα, γιά κάθε στρατιώτη πού θά στέλνω
στά σύνορα ό Μουσολίνι θά στέλνει δύο καί τότε ή έλάχιστη έλπίδα πού έχουμε
νά μήν έπιτύχει τό σχέδιο τους θά έξατμισθεΐ».

Ή μικρή δοκιμαζόμενη Ελλάδα προσπαθεί νά ισορροπήσει σέ ένα τεντωμέ-
νο σκοινί.

Ό τορπιλισμός καί ή βύθιση τής «"Ελλης» ήταν μιά άτιμία. Ό 'Εμμανου-
έλε Γκράτσι, πρεσβευτής τής 'Ιταλίας εκείνη την έποχή στήν 'Αθήνα, επιλέγει
στο βιβλίο του Ή άρχή τοϋ τέλους: «Ή ιταλική κυβέρνηση μπορούσε νά ύπε-
ρηφανεύεται γιατί ειχε κατορθώσει μέ αύτόν τόν τορπιλισμό νά συσπειρώσει σέ
μιά άρραγή ψυχική ένότητα έναν λαό βαθιά διαιρεμένο άπό άγεφύρωτες πολιτικές
διαφορές καί άπό βαθιά καί παλιά πολιτικά μίση, προκαλώντας τή γενναία καί
άκλόνητη άπόφασή του νά πεθάνει έν άνάγκη γιά τήν πατρίδα του».

'Ακριβώς έναν μήνα άργότερα θά άκολουθήσει μιά δεύτερη, πολύ μεγαλύτε-
ρη άτιμία, γιατί αύτή θά συντελεστεί σέ ένα πολιτικό-θεσμικό έπίπεδο. Ή έν λό-
γω άτιμία θά έρθει στό φώς μέ καθυστέρηση τεσσάρων έτών.

Στίς 18 'Ιουλίου 1944, μετά τήν κατάρρευση τής 'Ιταλίας, θά δημοσιευθούν
στήν έφημερίδα τής Ρώμης II Tempo τά πρακτικά ένός συμβουλίου πού συγ-
κλήθηκε στό Pallazzo Venezia καί στό όποιο αποφασίστηκε ή ήμερομηνία επί-
θεσης κατά τής Ελλάδος.

'Αντιγράφω:

«'Απόρρητο πρακτικό τής σύσκεψης πού έλαβε χώρα στό γραφείο τού
Ντούτσε στό Pallazzo Venezia τήν 15η 'Οκτωβρίου 1940, ώρα 11η πρωινή.
Στενογραφημένο πρακτικό. Παρόντες: Ό Ντούτσε, οί έξοχότητες Τσιάνο,
Μπαντόλιο, Σόντου, Ίακομίνι, Ροάττα, Βισκόντι-Πράσκα.

Γραμματέας, άντισυνταγματάρχης Τρομπέτι.
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ΝΤΟΥΤΣΕ: Σκοπός τής παρούσας συσκέψεως είναι νά καθοριστεί δ τρόπος
διεξαγωγής τής έπιχειρήσεως πού αποφάσισα νά αναλάβω κατά τής Ελλάδος.
Ή έπιχείρηση αυτή σέ μιά πρώτη φάση πρέπει νά έχει ναυτικούς καί χερσαίους
στόχους. Οί έδαφικοί στόχοι θά πρέπει νά μάς οδηγήσουν στήν κατάληψη ολο-
κλήρου τού νοτίως τής αλβανικής άκτής χώρου. Δηλαδή τήν κατάληψη τών νή-
σων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Κερκύρας, καθώς καί τήν κατάκτηση τής Θεσ-
σαλονίκης. "Οταν θά επιτύχουμε τούς σκοπούς αύτούς, θά έχουμε βελτιώσει τις
θέσεις μας στή Μεσόγειο έναντι τών "Αγγλων.

Σέ μιά δεύτερη φάση ή καί παράλληλα μέ τις έπιχειρήσεις αύτές, θά έπι-
διώξουμε τήν ολοσχερή κατάληψη τής Ελλάδος γιά νά τή θέσουμε έκτος μά-
χης καί γιά νά βεβαιωθούμε δτι υπό οποιεσδήποτε συνθήκες θά παραμείνει στον
δικό μας πολιτικοοικονομικό χώρο. 'Αφού καθόρισα έτσι τό ζήτημα, καθόρισα καί
τήν ήμερομηνία, πού, κατά τή γνώμη μου, δέν μπορεί νά άναβληθεΐ ούτε κατά
μία ώρα, δηλαδή τήν 26η τού τρέχοντος μηνός. Είναι μιά επιχείρηση πού ωρί-
μασε μέσα μου έπί μακρόν, μήνες καί μήνες πριν άπό τήν είσοδο μας στον πό-
λεμο, καί πριν άκόμα άπό τήν έναρξη τού πολέμου. Ή ήμερομηνία ένάρξεως τών
έπιχειρήσεων μπορεί νά έπισπευσθεΐ άλλά όχι καί νά καθυστερήσει.

ΒΙΣΚΟΝΤΙ-ΠΡΑΣΚΑ (διοικητής ιταλικών δυνάμεων στήν 'Αλβανία): Τό
ήθικό τού στρατεύματος είναι πολύ υψηλό, ό ένθουσιασμός έπίσης. Δέν είχα ποτέ
λόγους νά παραπονούμαι γιά τά στρατεύματα στήν 'Αλβανία. Ή μοναδική έκδή-
λωση άπειθαρχίας πού διαπίστωσα όφείλετο στήν υπερβολική άδημονία άξιωμα-
τικών καί στρατιωτών νά βαδίσουν πρός τή μάχη.

ΝΤΟΥΤΣΕ: Πόσες δυνάμεις έχετε;

ΒΙΣΚΟΝΤΙ-ΠΡΑΣΚΑ: Περίπου 70.000 άνδρες, έκτος άπό τά ειδικά τάγ-
ματα. Σέ σύγκριση μέ τά στρατεύματα πού έχουμε άπέναντί μας, περίπου
30.000 άνδρες, έχουμε μιά υπεροχή 2 πρός 1.

ΝΤΟΥΤΣΕ: Καί όσον άφορα τά μέσα: άρματα μάχης, άμυνα τού έχθρού;

ΒΙΣΚΟΝΤΙ-ΠΡΑΣΚΑ: Ή μόνη άνησυχία προέρχεται άπό τή βοήθεια πού
θά μπορούσε νά δοθεί στον άντίπαλο άπό τήν άγγλική άεροπορία. Γιατί ή ελλη-
νική είναι άνύπαρκτη. "Οσον άφορά τό μέτωπο τής Θεσσαλονίκης.

ΝΤΟΥΤΣΕ: Ή έπίθεση κατά τής Θεσσαλονίκης είναι σπουδαία γιατί πρέ-
πει νά έμποδίσουμε νά γίνει άγγλική βάση.

ΒΙΣΚΟΝΤΙ-ΠΡΑΣΚΑ: Γιά τήν έπιχείρηση αύτή χρειάζεται κάποιο χρο-
νικό διάστημα.

ΝΤΟΥΤΣΕ: Πάντως μπορούμε νά έμποδίσουμε τούς "Αγγλους νά άποβιβα-
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σθούν στή Θεσσαλονίκη. Είναι βασικό νά σταλούν καί σ' αύτό τό μέτωπο δύο με-
ραρχίες, γιατί θά μπορούσε έτσι νά προκληθεί βουλγαρική έπέμβαση.

ΒΙΣΚΟΝΤΙ-ΠΡΑΣΚΑ: Καί γιά τήν έναρξη τής προελάσεώς μας πρός τήν
'Αθήνα τά πάντα εξαρτώνται άπό τήν κατάληψη τής 'Ηπείρου καί τού λιμένος
τής Πρεβέζης.

ΝΤΟΤΤΣΕ: Καί τήν κατάληψη τών τριών νήσων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας
καί Κερκύρας.

ΒΙΣΚΟΝΤΙ-ΠΡΑΣΚΑ: 'Ασφαλώς.

ΝΤΟΤΤΣΕ: Οί έπιχειρήσεις αύτές πρέπει νά διεξαχθούν συγχρόνως. Γνωρί-
ζετε ποιό είναι τό ήθικό τών Ελλήνων στρατιωτών;

ΒΙΣΚΟΝΤΙ-ΠΡΑΣΚΑ: Είναι άνθρωποι πού δέν τούς άρέσει νά μάχονται.

ΙΑΚΟΜΙΝΙ (πολιτικός τοποτηρητής στήν Αλβανία): Τό ήθικό τού ελληνι-
κού λαού έμφανίζεται πολύ χαμηλό.

ΝΤΟΤΤΣΕ: Τώρα κάτι άλλο άκόμα. 'Αφού καθορίσαμε τήν ήμερομηνία,
πρέπει νά δούμε πώς μπορούμε νά δώσουμε τήν έντύπωση ότι ή έπιχείρησή μας
ήταν μοιραία. Μιά δικαιολογία γενικής φύσεως είναι ότι ή Ελλάδα είναι σύμμα-
χος τών εχθρών μας, οί όποιοι χρησιμοποιούν τις βάσεις της κ.λπ. Άλλά μετά
χρειάζεται καί ένα έπεισόδιο γιά τό όποιο θά μπορέσουμε νά πούμε ότι έπεμβαί-
νουμε γιά νά έπιβάλουμε τάξη. Ά ν δημιουργήσετε τό έπεισόδιο αύτό, πάει καλά.

ΙΑΚΟΜΙΝΙ: 'Εγώ μπορώ νά κάμω κάτι στά σύνορα. 'Επεισόδιο μεταξύ
Τσάμηδων καί έλληνικών άρχών.

ΒΙΣΚΟΝΤΙ-ΠΡΑΣΚΑ: "Εχουμε στή διάθεσή μας όπλα καί γαλλικές βόμ-
βες γιά νά σκηνοθετήσουμε μιά έπίθεση.

ΝΤΟΤΤΣΕ: "Ολα αύτά έχουν γιά μένα τελείως έπουσιώδη σημασία. Είναι
μόνο γιά νά ύπάρξει κάποιο πρόσχημα. Πάντως καλά θά ήταν αν μπορούσατε νά
δημιουργήσετε τήν άφορμή γιά τό άναμμα τής θρυαλλίδας.

ΤΣΙΑΝΟ (υπουργός έξωτερικών): Πότε θέλετε νά γίνει τό έπεισόδιο;

ΝΤΟΤΤΣΕ: Τήν 24η 'Οκτωβρίου.

ΤΣΙΑΝΟ: Τήν 24η θά έχετε τό έπεισόδιο».

Είναι σαφές ότι δέν πρόκειται γιά τήν κατάστρωση σχεδίου δράσεως άπό μιά
συμμορία μαφιόζων.

Θά ξαναγυρίσω στήν 15η ογδόου: έκείνη ή μοιραία τορπίλη έσκισε στά δύο
τόν καλό μήνα Αύγουστο καί καρφώθηκε στήν καρδιά κάθε "Ελληνα. Ό Κω-
στής Μπαστιάς, έμπιστος τού Μεταξά στά πολιτιστικά ζητήματα, είναι διευθυ-



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

229

ντής τοϋ Εθνικού Θεάτρου- τής Λυρικής Σκηνής επίσης, τήν οποία έχει ιδρύσει
δ 'ίδιος πρόσφατα. Ή Λυρική έτοιμάζει μιά μεγάλη παράσταση μέ τή «Μαντάμ
Μπάτερφλαϊ» τού Πουτσίνι, γιά τϊς 25 'Οκτωβρίου. 'Ελλείψει δικής της στέγης
ή παράσταση θά γίνει στό διασκευασμένο γιά τήν περίσταση Έθνικό Θέατρο.
Καλεσμένοι στήν πρεμιέρα είναι τό ζεύγος τού υιού Πουτσίνι. Ό Κωστής Μπα-
στιάς βρίσκεται περιστασιακά στή Θεσσαλονίκη. Μέ τήν είδηση τού τορπιλισμού
τής «"Ελλης» κατεβαίνει έσπευσμένα στήν 'Αθήνα. 'Αναρωτιέται αν θά πρέπει
νά άκυρωθεϊή συγκεκριμένη πρόσκληση. Συναντά τόν Μεταξά. Ό Μεταξάς τόν
άποτρέπει. Στήν 'Ιταλία έπικρατεΐ έπίσης ή έντύπωση ότι έπίκειται πόλεμος. Ό
υιός Πουτσίνι έπισκέπτεται τόν υπουργό λαϊκής διαφωτίσεως, πού έχει στενές
σχέσεις μέ τόν υπουργό έξωτερικών Τσιάνο, γιά νά τόν συμβουλευτεί κατά πόσο
θά έπρεπε νά άποδεχτεΐ τήν πρόσκληση ή νά τήν αποποιηθεί μέ κάποιο εύλογο-
φανές πρόσχημα. Ό ύπουργός τόν βεβαιώνει ότι δέν υπάρχει λόγος νά τό κάνει
αύτό.

Ή πρόσκληση είχε επίσημο χαρακτήρα καί είχε σταλεί μέσω τού υπουργείου
έξωτερικών. Ό πρεσβευτής Γκράτσι θεωρεί ότι πρέπει νά καταρτιστεί κάποιο
άνάλογο πρόγραμμα. Συναντιέται γι' αυτό μέ τόν Μπαστιά. Τό βράδυ τής '24ης
δ Μπαστιάς θά παραθέσει επίσημο γεύμα στούς φιλοξενουμένους. Θά ακολουθή-
σει τήν έπομένη ή πρεμιέρα καί τή μεθεπομένη, 26η, 'Οκτωβρίου θά δοθεί με-
γάλη δεξίωση στήν ιταλική πρεσβεία.

Τό ζεύγος Πουτσίνι έφτασε στήν 'Αθήνα σιδηροδρομικώς στίς 24 'Οκτω-
βρίου. Μιά βδομάδα πιό πριν, στίς 17, είχε φτάσει δ Κούρτ-'Έριχ Σούκερτ. Γεν-
νημένος τό 1898 άπό Γερμανό πατέρα καί μητέρα 'Ιταλίδα, έγινε παγκόσμια
γνωστός ώς Κούρτσιο Μαλαπάρτε. Τά περισσότερα άπό τά βιβλία του έχουν με-
ταφραστεί στά ελληνικά. Τό ψευδώνυμο του παρωδεί τό Μποναπάρτε. Φίλα δια-
κείμενος πρός τό ιταλικό φασιστικό καθεστώς θά προσχωρήσει, μετά τόν πόλε-
μο, στόν κομμουνισμό. 'Αργότερα θά τόν άπασχολήσει δ μαοϊσμός. Θά πεθάνει
το 1957 ώς πιστός ρωμαιοκαθολικός. 'Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα άλλά εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα συγγραφική περίπτωση. Στό μυθιστόρημά του Καπουτ
(1944) γιά τόν Β ' παγκόσμιο πόλεμο, κατέγραψε μέ έξαιρετικά δυνατό τρόπο
τήν έκπτωση τής Εύρώπης άπό τις ήθικές καί πολιτιστικές κατακτήσεις της,
δπως τήν έζησε ώς αυτόπτης μάρτυς ό ίδιος.

"Ενα προσωπικό στοιχείο έδώ:

Στή μνήμη μου άναδύεται, αιφνιδιαστικά καμιά φορά, μιά άγρια σκηνή, τήν
όποία πιθανότατα πλαστογραφώ στίς λεπτομέρειές της: Δέν είμαι βέβαιος άπό
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ποιο βιβλίο τοϋ Μαλαπάρτε προέρχεται. Ό Μαλαπάρτε έπισκέπτεται κάποιον,
προσωπικότητα έκείνης τής έποχής τοϋ ανακατέματος τής πίσσας. "Ισως τόν
"Αντε Πάβελιτς, χασάπη τής Κροατίας, σκληρό έκφραστή, μέ τή συνεργασία
τοϋ τοπικοϋ καθολικοϋ έπισκόπου, τοϋ διωγμού τών ορθόδοξων Σέρβων καί τής
εξόντωσης τών Εβραίων καί Τσιγγάνων, στό γραφείο τού όποιου τά καθίσματα
είναι ταπετσαρισμένα μέ άνθρώπινο δέρμα. Σέ κάποιες άπό αύτές τίς ταπετσα-
ρίες διακρίνονται έμφανώς οί θηλές τοϋ στήθους.

Ό Κούρτσιο Μαλαπάρτε έφτασε στήν 'Αθήνα ώς άπεσταλμένος τής Κορ-
ριέρε ντέλλα Σέρα. μέ τήν υποχρέωση νά στείλει μερικές άνταποκρίσεις, πού θά
άκολουθοϋνταν, μετά τήν έπιστροφή του, άπό έπικριτικά άρθρα κυρίως γιά τόν
Μεταξά καί τόν υπουργό άσφαλείας Μανίαδάκη.

Ό Μαλαπάρτε μεταφέρει στόν 'Ιταλό πρέσβη ένα προφορικό μήνυμα τοϋ
Τσιάνο, τού οποίου είναι κολλητός, κατά τήν έκφραση τού συρμού. «Πές στόν
Γκράτσι ότι έκεΐνος μπορεί νά γράφει ό,τι θέλει στά ραπόρτα του, πάντως έγώ
τόν πόλεμο κατά τής Ελλάδος θά τόν κάνω».

Ό Γκράτσι ανατριχιάζει. Καί οί λεπτομέρειες πού δίνει γιά όσα άκολούθη-
σαν συγκροτούν ένα συναρπαστικό θρίλερ.

Στίς 23 'Οκτωβρίου αναμένεται άπό τή Ρώμη άνώτερος υπάλληλος τοϋ υπουρ-
γείου έξωτερικών, κομιστής σπουδαίων οδηγιών. Ή άφιξή του ματαιώνεται λόγω
κακοκαιρίας. Ζητείται άπό τήν πρεσβεία νά στείλει τόν πρώτο γραμματέα της γιά
τήν παραλαβή τών οδηγιών. Τά γραφεία 'Αθηνών τής Ala Littoria πληροφορούν ότι
οί πτήσεις πρός Ρώμη έχουν έπίσης άκυρωθεΐ. Οί προσπάθειες τοϋ Γκράτσι νά επι-
κοινωνήσει τηλεφωνικά μέ τό γραφείο τού υπουργού είναι άτελέσφορες. Άργότερα
θά λάβει ένα λακωνικό τηλεγράφημα: Αποφεύγετε νά τηλεφωνείτε.

Το βράδυ τής 'ίδιας ήμέρας, μέ τηλεγράφημά του στήν πρεσβεία, ό διευθυ-
ντής τής Κορριέρε ντέλλα Σέρα παρακαλεί νά ειδοποιηθεί ό Μαλαπάρτε νά έπι-
στρέψει στή Ρώμη πάραυτα. Ό Γκράτσι άναζητεΐ τόν Μαλαπάρτε στό ξενοδο-
χείο του. Τοϋ μεταφέρει τό μήνυμα. Ό Μαλαπάρτε σκυθρωπιάζει. Τούτο ση-
μαίνει πόλεμο, λέει. Είχε ήδη συνεννοηθεί σέ τέτοια περίπτωση νά ένημερωθεΐ
έγκαιρα ώστε νά βρίσκεται πίσω στό πλευρό τού ύπουργού Τσιάνο. Γιά νά μπούνε
μαζί στήν Ελλάδα έπικεφαλής άλβανικών συμμοριών. Ό Γκράτσι έκπλήσσεται:
Αλβανικών συμμοριών; Ναι, άλβανικών συμμοριών.

Φαίνεται ότι δ Τσιάνο ονειρεύονταν αύτόν τόν θρίαμβο. Μοιάζει τερατώδες
άλλά πρέπει νά πιστέψουμε τόν πρεσβευτή. Τό φασιστικό καθεστώς είχε έντονα
όπερετικά χαρακτηριστικά.
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Ό Μαλαπάρτε αναχωρεί τό πρωί τής επομένης. Είναι ή 24η 'Οκτωβρίου.
Τήν ί'δια ήμέρα θά αφιχθεί το ζεύγος Πουτσίνι. Στο δείπνο προς τιμήν τών φιλο-
ξενουμένων ό Γκράτσι κάθεται σέ αναμμένα κάρβουνα. Καί βεβαίως αύτό δέν
πρέπει νά φαίνεται.

Ή πρεμιέρα τής «Μπατερφλάι» αποτέλεσε θρίαμβο. Ό βασιλιάς, δ διάδο-
χος, δ Μεταξάς ήσαν παρόντες. Ό Γκράτσι σχολιάζει: «... αισθανόμουν νά μού
σφίγγεται ή καρδιά μου καί τό πρόσωπο μου νά κοκκινίζει στή σκέψη ότι, ένώ
δινόταν μιά τόσο θαυμάσια γιορτή πρός τιμήν τής ιταλικής τέχνης, είχε ήδη ωρι-
μάσει στήν 'Ιταλία τό σχέδιο νά μαχαιρώσουν τή φτωχή εκείνη χώρα».

Τό Σάββατο, 26 'Οκτωβρίου, ήμέρα τής δεξίωσης στήν πρεσβεία, τηλεγρά-
φημα άπό τή Ρώμη προαναγγέλλει τήν άφιξη άλλου τηλεγραφήματος πού θά πε-
ριέχει τις περιώνυμες πιά δδηγίες. Τό τηλεγράφημα θά άρχίσει νά έρχεται κρυ-
πτογραφημένο τις βραδινές ώρες, όταν άρχισαν νά φτάνουν καί οί πρώτοι καλε-
σμένοι. Καλεσμένη είναι ή πνευματική, καλλιτεχνική καί κοινωνική έλίτ τής
'Αθήνας.

Τά κρυπτογραφημένα τηλεγραφήματα, όταν είναι μεγάλα, στέλνονται κατά
τμήματα καί όχι πάντα στή λογική τους σειρά. Θά μπορούσε νά προηγηθεί τό
τέλος ή ή μέση καί νά άκολουθήσει ή άρχή. Αύτό γιά λόγους άσφαλείας.

Ή άναμονή μέχρι νά φτάσουν δλα.τά τμήματα του κάί νά άποκρυπτογρα-
φηθούν ήταν μιά δοκιμασία. Ό Γκράτσι έπρεπε νά παριστάνει τόν ήρεμο καί φι-
λικό πρός τούς καλεσμένους του ένώ ό πρώτος καί ό δεύτερος γραμματέας, έναλ-
λάξ, άποσύρονταν διακριτικά κάθε τόσο γιά νά ολοκληρώσουν τήν άποκρυπτο-
γράφηση. Τά μεσάνυχτα τήν άτμόσφαιρα τής γιορτής θά ρυτιδώσει ή πληροφο-
ρία ότι έξω άπό τήν καγκελόπορτα τής πρεσβείας ό δρόμος είχε σπαρθεΐ μέ καρ-
φιά. Μιά πρώιμη καί έξυπνη πράξη τιμωρίας οργανωμένη προφανώς άπό κά-
ποιους τολμηρούς νεαρούς. Γιά νά άχρηστευτούν τά λάστιχα τών αύτοκινήτων
όσων συμμετείχαν εκεί.

Οί τελευταίοι καλεσμένοι θά άποχωρήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες. Τότε
θά μπορέσει ό Γκράτσι νά διαβάσει τό τηλεγράφημα. Πρόκειται γιά τελεσίγρα-
φο πολέμου. «Τό περίφημο αυτό έγγραφο κακοπιστίας», κατά τόν χαρακτηρισμό
τού Γδιου τού Γκράτσι, συνοδευόταν άπό οδηγίες. "Επρεπε νά έπιδοθεΐ χωρίς προ-
ειδοποίηση στις 3 τό πρωί τής 28ης 'Οκτωβρίου καί τήν έπίδοσή του νά άκο-
λουθήσει ή προφορική άνακοίνωση ότι ή εκδήλωση τού ιταλικού στρατού θά
άρχιζε μετά τρεις ώρες, στις 6 τό πρωί. Στήν πραγματικότητα άρχισε σέ δυό-
μισι ώρες.
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Ή Λέλα χήρα Ιωάννου Μεταξά, σε ιδιόγραφο σημείωμα της, περιγράφει
έτσι τή σκηνή τής επίδοσης: «Στις τρεις τό πρωί χτύπησε ξαφνικά τό τηλέφω-
νο. Ό Μεταξάς φόρεσε τή ρόμπα του καί έτρεξε ξαφνιασμένος νά άπαντήσει.

Ήταν ό φρουρός άπό τό προσωπικό άσφαλείας καί τού είπε ότι ζητούσε νά
τόν δει ό Γάλλος πρεσβευτής. Ό Μεταξάς γύρισε άγανακτισμένος στό υπνοδω-
μάτιο λέγοντας: Τί άγένεια τέτοια ώρα... "Εστρωσε γρήγορα τά μαλλιά του καί
άνοιξε τήν κύρια είσοδο. Ήταν ό Γκράτσι. Ό φρουρός ειχε κάνει λάθος. Ή συ-
ζήτηση ξεκίνησε ήρεμα, άλλά πολύ σύντομα έγινε πιό έντονη, ένώ τό υφος τού
Μεταξά άκουγόταν όργίσμένο. "Επειτα τόν άκουσα νά χτυπά τό χέρι του στό
γραφείο. Ήταν ή στιγμή τού ΟΧΙ».

Ή έκδοχή Γκράτσι είναι έλαφρώς παραλλαγμένη. «Δέκα περίπου λεπτά
πριν άπό τις τρεις ό στρατιωτικός άκόλουθος συνταγματάρχης Μοντίνι, ό διερ-
μηνέας τής πρεσβείας Ντέ Σάντο καί έγώ φτάσαμε στήν καγκελόπορτα τής μι-
κρής βίλας στήν Κηφισιά όπου έμενε ό πρωθυπουργός. Ό διερμηνέας Ντέ Σά-
ντο ειπε στόν φρουρό νά ειδοποιήσει τόν πρωθυπουργό ότι ό πρεσβευτής τής Ιτα-
λίας έπιθυμούσε νά γίνει δεκτός γιά μιά άκρως έπείγουσα άνακοίνωση. Ό
φρουρός άρχισε νά κτυπάει ένα ήλεκτρικό κουδούνι. Περιμέναμε γιά μερικά άτέ-
λειωτα λεπτά μπροστά στήν καγκελόπορτα. Μές στή βαθιά σιωπή τής νύχτας
άκουγόταν τό γαύγισμα ενός σκυλιού. Έπί τέλους τό κουδούνισμα ξύπνησε τόν
ί'διο τόν Μεταξά, ό όποιος έκαμε τήν έμφάνισή του σέ μιά μικρή πόρτα ύπηρε-
σίας καί άναγνωρίζοντάς με διέταξε τόν φρουρό νά pi άφήσει νά περάσω. Οί δύο
συνοδοί μου έμειναν στόν δρόμο περιμένοντάς με. Ό Μεταξάς είχε φορέσει μιά
σκούρα μάλλινη ρόμπα, άπό τόν γιακά τής όποιας φαινόταν ένα μετριότατο βαμ-
βακερό νυχτικό. Μού έσφιξε τό χέρι, μέ έβαλε μέσα καί μέ άφησε νά περάσω σέ
ένα μικρό σαλόνι, τό συνηθισμένο σαλονάκι μιας μικροαστικής έξοχικής βιλί-
τσας».

'Εκεί ό Γκράτσι θά έπιδώσει στόν Μεταξά τή διακοίνωση. Ό 'ίδιος συνεχί-
ζει: «...τού έδωσα τό κείμενο. Ό Μεταξάς άρχισε νά τό διαβάζει. Τά χέρια πού
κρατούσαν τό χαρτί έτρεμαν έλαφρά καί μέσα άπό τά γυαλιά έβλεπα τά μάτια
του νά βουρκώνουν, όπως γινόταν όταν ήταν συγκινημένος. "Οταν τελείωσε τήν
άνάγνωση μέ κοίταξε κατά πρόσωπο καί μού ειπε μέ φωνή λυπημένη άλλά στα-
θερή: "Alors, c'est la guerre"».

Αύτό ήταν τό ΟΧΙ του Μεταξά. Κατά πολλούς τό ΟΧΙ τό είπε ό έλληνικός
λαός. Οί έρμηνεϊες τών γεγονότων ποικίλλουν. Καλύπτουν ένα εύρύ φάσμα πού
καμιά φορά καταλήγει στή φαιδρότητα.
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Ίο μεγαλείο τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ήταν ότι υπερέβη τούς ήγέτες του.

Ό Μεταξάς είχε εκτοπίσει τούς πολιτικούς του αντιπάλους. Είχε κλείσει
τούς κομμουνιστές στή φυλακή. Τούς είχε ποτίσει έπίσης ρετσινόλαδο. Είχε επι-
βάλει λογοκρισία παντού. Είχε υποχρεώσει τή νεολαία νά χαιρετά φασιστικά.
Είχε ένεργοποιήσει τον νόμο ιδρύσεως τού ΙΚΑ πού ύπνωττε άπό τό 1932. Είχε
έκδώσει τή γραμματική τής Δημοτικής τού Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

Φορώντας τις παντόφλες του μέ μιά ρόμπα πάνω άπό «τό μετριότατο βαμ-
βακερό νυχτικό του», είπε τό «Alors, c'est la guerre. Λοιπόν έχουμε πόλεμο».

"Εβαλα ώς τίτλο σ' αύτή τήν ομιλία τόν τίτλο ένός μυθιστορήματος τού
Γιάννη Μπεράτη. Τό πλατύ ποτάμι κατά τήν έκτίμησή μου είναι ό,τι καλύτερο
γράφτηκε σέ πεζό λόγο γιά εκείνο τό έπος. 'Αναφέρομαι σέ μεγάλες φόρμες. Οί
άπόψεις τού Κ. Θ. Δημαρά, γνωστού καί έγκριτου ιστορικού τής έλληνικής λο-
γοτεχνίας, γιά τό βιβλίο ισχυροποιούν πολύ αύτή τήν έκτίμηση. Κατά τόν Δη-
μαρά, πέρα άπό τήν υψηλού βαθμού απλότητα τοΰ ύφους, τήν έξαιρετική άτμό-
σφαιρα τής καθημερινότητας ένός μετώπου, τό κύριο χαρακτηριστικό τού βιβλί-
ου είναι —καί σέ άντίθεση μέ τή λογοτεχνία τοΰ προηγούμενου πολέμου, τού Α '
παγκοσμίου πολέμου— ότι δέν έχει άντιπολεμικό χαρακτήρα. Τούτο ένισχύει ση-
μαντικά τή διάσταση τοΰ βιβλίου ώς μαρτυρίας. Γράφει ό Δημαράς: «Ό ελλη-
νικός πόλεμος είναι ένα φαινόμενο καθ' όλα παραδεκτό, άξιο νά άπομνημονευθεΐ,
άξιο νά έπιζήσει στή μνήμη τών άπογόνων ώς τήν τελευταία του λεπτομέρεια.
"Ετσι τόν είδαν καί ό Γιάννης Μπεράτης καί όσοι άλλοι γράφοντες θέλησαν νά
μήν ύποταχθούν σέ κανένα σύνθημα, άπό οπουδήποτε δοσμένο».

Αύτοί οί άλλοι γράφοντες πού άναφέρει ό Δημαράς δέν είναι πολλοί. Είναι πε-
ρίεργο άλλά ένα τόσο σημαντικό ιστορικό γεγονός δπως δ πόλεμος τής 'Αλβα-
νίας δέν άγγίχτηκε όσο θά περίμενε κανείς.

Προσωπικά θά μπορούσα νά άναφέρω λίγες άκόμα περιπτώσεις, ένταγμένες
στό corpus τής έλληνικής λογοτεχνίας. Τό μνήμα τής γριάς, μυθιστόρημα τού
διπλωμάτη καί 'Ακαδημαϊκού "Αγγέλου Βλάχου, τό μακρύ συνθετικό ποίημα
τοΰ 'Οδυσσέα 'Ελύτη Άσμα ηρωικό καί πένθιμο γιά τόν χαμένο άνθυπολοχαγό
τής Αλβανίας, τούς Αρματωμένους τού Λουκή 'Ακρίτα, κομμάτια άπό τόν
Μπολιβάρ τοϋ Νίκου 'Εγγονόπουλου. Πιθανόν νά μέ γελάει ή μνήμη μου, άλλά
δέν μπορώ νά θυμηθώ τίποτα άλλο. 'Αδυναμία μου. Στήν περίπτωση 'Ελύτη
ύπάρχει καί τό Άξιον έστι, αύτό ωστόσο άποτελεΐ μιά ιδιαίτερη περίπτωση. Ό
Δημαράς συνεχίζει: «Ό Μπεράτης στό βιβλίο του δέν ξεκινά άπό καμιά θεωρία,
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καί σέ τούτο νομίζω είναι σύμφωνο μέ τά περισσότερα βιβλία πού γέννησε ό
αλβανικός πόλεμος: ""Επρεπε νά γίνει ό πόλεμος, έπρεπε ό ψυχικά έλεύθερος
αύτός λαός νά αντισταθεί στήν άνομη βία. Ούτε συμφέροντα ούτε πιθανότητες
μπήκαν στή ζυγαριά. Μόνη ή συνείδηση τού χρέους πού γεννά ή άγάπη δημι-
ούργησε τίς άνδραγαθίες τού άλβανικού πολέμου, μόνο έκείνη έφερε, μέσα άπό
χίλιους κινδύνους καί μέσα σέ χίλιους κινδύνους, τούς ύποταγμένους "Ελληνες
στήν άντίσταση καί στή Μέση 'Ανατολή. 'Από τήν άποψη λοιπόν αύτή μπορούμε
νά πούμε ότι ό πόλεμος αύτός υπήρξε καθαρά καί τυπικά έλληνικός, όπως τόν
νοιώθει καί τόν δέχεται ή έλληνική ψυχή: πόλεμος συνειδητός, βγαλμένος άπό τό
χρέος καί άπό τήν άγάπη". Αύτός δ πραγματικός ήρωισμός, αύτός είναι ό έλλη-
νικός ήρωισμός κι αύτόν άπαντούμε στή μορφή τού Γιάννη Μπεράτη». Τό πα-
ράθεμα άπό τόν Κ. θ. Δημαρά τελειώνει έδώ.

Ό Γιάννης Μπεράτης κατετάγη έθελοντής άμέσως μέ τήν κήρυξη τού πο-
λέμου. Ήταν 36 έτών. Ήταν ιταλομαθής. Θά έκπαιδευτεί γιά τή μετάδοση νυ-
χτερινών προπαγανδιστικών έκπομπών άπό μεγάφωνα, στήν πρώτη γραμμή, γιά
τήν υπονόμευση τού ήθικού τών έχθρών. Μετά τήν κατάρρευση τού άλβανικού
μετώπου, έθελοντής πάλι, θά βγει τό 1943 στό βουνό καί θά καταταχθεί στίς
άντάρτικες δυνάμεις τοϋ στρατηγού Ζέρβα. Ήταν τελικά ένας πολεμιστής;

Ό Δημαράς άπαντά: «Ό λόγιος αύτός, ό άδύνατος καί φιλάσθενος, πού δυό
φορές άφησε τήν άνεσή του καί τά μελετήματά του γιά νά προσφερθεί στούς
έθνικούς άγώνες, δέν κατέχεται άπό κανένα πάθος πολεμικό: ψυχρά, λογικά, πο-
ρεύεται δπως πιστεύει ότι πρέπει νά πορευθεί».

θά τελειώσω διαβάζοντας ένα μικρό άπόσπασμα άπό τό Πλατύ ποτάμι, ώς
δείγμα τού ύφους καί τοϋ τρόπου πού ό συγγραφέας άντιμετώπισε τό ύλικό του.
Τό πλαίσιο τού άποσπάσματος είναι αύτό: Τόν Φεβρουάριο τού 1941 ό Μπεράτης
έχει σταλεί στόν σταθμό διοικήσεως τού Β ' Σώματος Στρατού. Ό σταθμός βρί-
σκεται κάπου άνάμεσα Πρεμετή καί Πέτρανη, στό χωριό Μπαντλόνι. Μπαντλό-
νι, παραφθορά τοϋ Παντελεήμων. "Αγιος Παντελεήμων. Τό χωριό Μπαντλόνι καί
όλο έκεΐνο τό φοβερό βουνό άπό πάνω του, γεμάτο άχρηστεμένες φωλιές ιταλικών
πολυβόλων, τό πήρε μονάχα μία ίλη ιππικού, έκεΐ πού οΰτε καν μπορούσε νά ανέ-
βει άλογο. 'Αλλά είχαν άφιππεύσει οί άντρες καί πολεμούσαν πεζοί. Ό διοικητής
τής ίλης σκοτώθηκε τήν τελευταία στιγμή κι άφού τό βουνό είχε καταληφθεί.

Διαβάζω: «Οί βροχές είχαν πάψει, κι έτσι μπορούσα νά κάθομαι τουλάχιστον
έξω, κι όχι σ' αύτό τό καταραμένο σκεπαστό προαύλιο. "Εκανα βόλτες στά πε-
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τρόκτιστα δρομάκια τού χωριού, κατέβαινα ώς τήν έκκλησίτσα του 'Αγίου Πα-
ντελεήμονος καί στο μικρό καί πενιχρό της νεκροταφείο, που δέν τοϋ λείπανε
όμως τά αιώνια κυπαρίσσια, καθόμουν ώρες σέ κάτι πάγκους πού κυκλώνανε τό
έκκλησάκι καί κοιτούσα τήν άπό κάτω μου Θέα, ή πλησίαζα στον μόνον άρήμα-
χτο άκόμα άπό τόν καιρό τάφο, πού υψωνόταν έκεΐ κοντά καί πού έγραφε:
""Ιλαρχος Τζαβέλλας. "Επεσεν ήρωικώς υπέρ πατρίδος τήν τάδε 1941 έν
Μπαντλόνι". "Ω, τί πίκρα πού σού έκανε αύτός ό τάφος πού ήταν έτσι μόνος του,
μέ τό ξεραμένο στεφάνι του πού κρεμόταν άκόμα πάνω στόν ξύλινο σταυρό. "Ολα
τά άλλα μνήματα ήταν σά μιά φυσική συνέπεια καί λύση μιας ζωής πού 'χε
άρχίσει έδώ γιά νά τελειώσει έδώ, ένώ αύτός ό τάφος αύτού τού νέου παληκα-
ριού, πού εξακολουθούσε τήν ήρωική παράδοση τού ονόματος του, πού ποιος ξέ-
ρει άπό πού είχε ξεκινήσει γιά νά βρεθεί καί νά μείνει γιά πάντα μέσα σέ τούτα
δώ τά βουνά».

Κάτω άπό τούτα δώ τά βουνά κυλά ό ποταμός 'Αώος. Αύτός είναι τό
«πλατύ ποτάμι». Κατά τόν "Εζρα Πάουντ «τό άντικείμενο τής φύσης είναι καί
έπαρκές σύμβολο».

Τό πλατύ ποτάμι είναι ό 'Αώος, σέ ένα δεύτερο έπίπεδο ώστόσο γίνεται σύμ-
βολο. Σύμβολο τού ελληνικού λαού πού κατεβαίνει στήν πλατιά κοίτη τής γλώσ-
σας του καί τής μνήμης του, γιά νά παρασύρει σέ μιά έποχή κρίσης όλες τις μι-
κρότητες, τις διαφορές, τά μίση καί ξεπερνώντας τούς μέτριους ήγέτες του νά
υψωθεί στή σφαίρα τού μεγαλείου. Σέ μιά έποχή κρίσης. Σέ κάθε έποχή κρίσης.
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ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΓΙΑ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥ Β ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΤΛΟΥ

Ώς συμβολή στή διευκρίνιση τών δρων μεσολάβησης τοΰ Χίτλερ γιά εκε-
χειρία μεταξύ Ελλάδος καί 'Ιταλίας στή διάρκεια τοΰ Β ' Παγκοσμίου πολέμου,
τά πορίσματα πού συνάγονται μετά άπδ διερεύνηση τών Γενικών Βρετανικών
'Αρχείων είναι τά ακόλουθα1:

Κατ' αρχάς, οφείλει νά θεωρηθεί ώς δεδομένο ότι οί Βρετανοί έπιθυμούσαν νά
τούς συμπαρασταθεί ή Ελλάδα στόν πόλεμο κατά τοΰ Χίτλερ — άποδίδοντας στή
συνδρομή αύτή άπόλυτη προτεραιότητα ("first importance"), κατά τόν
Alexander Cadogan. Κατανοούσαν όμως ότι δέν είναι σκόπιμο νά έκδηλώσουν
τήν έπιθυμία τους. «Ό σκοπός μας είναι νά κρατήσουμε τήν Ελλάδα στόν πόλε-
μο, άλλά πράττοντας τούτο είναι προφανώς σημαντικό νά μήν τούς δώσουμε τήν
εντύπωση ότι τούς πιέζουμε, ότι επιθυμούμε νά τούς χρησιμοποιήσουμε γιά τούς
σκοπούς μας», παρατηρούσε ό Nichols. Ή εύόδωση τής έπιδίωξής τους θά ήταν
περισσότερο εύχερής αν συνεχιζόταν ή πολεμική άναμέτρηση μέ τήν 'Ιταλία. Άν

1. Τά έγγραφα περιλαμβάνονται στον φάκελλο, κυρίως, τοΰ Public Record Office: F.O.
371/24922 (σημειώματα τών Ε. Halifax, Α. Eden, Α. Cadogan, Ο. Sargent, P. Nichols, R.
Bowker [14-30 Δεκεμβρίου 1940]).
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όμως τά γεγονότα μεταβάλλονταν, ειδικά αν ή Ιταλία άποσυρόταν άπό τήν ένο-
πλη διαμάχη καί ή Γερμανία δέν έπιχειρούσε έπίθεση κατά τής Ελλάδος;

Πρώτο, κατά ταύτα, συμπέρασμα οτι οί Βρετανοί διακατέχονταν άπό τήν
έπιθυμία νά διευρύνουν, μέ τή συμμετοχή τής Ελλάδος, τό συμμαχικό μέτωπο
σέ έποχή πού άντιμετώπιζαν μόνοι τή Γερμανία τού Χίτλερ· δέν θά άπέκλειαν
μάλιστα καί τό ένδεχόμενο νά συνάψουν μέ τήν Ελλάδα —έπιτέλους!— συμμα-
χικό σύμφωνο... Παράλληλα όμως λειτουργούσε καί ένα ειδικότερο συγκεκριμέ-
νο αίτιο ικανό νά ερμηνεύσει τή στάση τους: ή άξια πού άποδιδόταν στή χρήση
τών ναυτικών καί άεροπορικών βάσεων σέ έλληνικό έδαφος — ειδικότερα στήν
Κρήτη. Εφόσον ή Ελλάδα βρισκόταν σέ πόλεμο μέ τήν 'Ιταλία, ή λειτουργία
τών βάσεων αύτών δέν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες. Κρινόταν, έπιπλέον,
εύκταΐο νά άναζητηθεΐ τρόπος γιά νά χρησιμοποιηθούν οί βάσεις αύτές άκόμη καί
σέ περίπτωση ούδετεροποίησης τής 'Ιταλίας, προκειμένου νά πληγούν όχι μόνο
οί ρουμανικές πετρελαιοπηγές,· άνεξάρτητα άπό τήν πιθανή ούδετερότητα τής
Βουλγαρίας καί τής Γιουγκοσλαβίας, άλλά καί οί γερμανικές βάσεις στό βόρειο
τμήμα τής Ρουμανίας! Θά ήταν, άραγε, πρακτικώς δυνατό -^διερωτώνταν στό
Φόρεΐν "Οφφις— νά πεισθεί ή Ελλάδα νά διαδραματίσει τόν ίδιο άχάριστο ρόλο μέ
τήν Αίγυπτο στόν πόλεμο κατά τής 'Ιταλίας; Καί, στήν περίπτωση αύτή, δέν
θά έδινε λαβή γιά νά έκδηλωθούν τά άντίποινα τού Βερολίνου;

Πώς όμως διαγραφόταν ή στάση τής έλληνικής κυβέρνησης; Υπογραμμιζό-
ταν, πρώτον, τό κατηγορηματικό συμπέρασμα ότι ή Ελλάδα δέν ύπόκεινταν
στήν ύποχρέωση νά μή συνάψει χωριστή ειρήνη μέ τήν 'Ιταλία. Είχαν, έν τού-
τοις, έπανειλημμένα παράσχει, τόσο δ βασιλεύς όσο καί ό πρωθυπουργός, τή δια-
βεβαίωση ότι θά ένέμεναν στόν πόλεμο κατά τού 'Αξονα μέχρι τέλους. Τό γε-
γονός μάλιστα αύτό δυσκόλευε τόν Βρετανό πρεσβευτή Michael Palairet νά με-
ταδώσει οτιδήποτε έπί τού θέματος ικανό νά έκληφθεί ώς ένδειξη δυσπιστίας έναν-
τι αύτών τών διαβεβαιώσεων. Τό πρόβλημα, έξ άλλου, μιάς ένδεχόμενης συνεν-
νόησης μέ τήν 'Ιταλία θά άνέκυπτε όταν θά ήταν άδύνατο ή άσύνετο νά προχω-
ρήσουν περαιτέρω τά έλληνικά στρατεύματα στήν 'Αλβανία, όπότε καί θά ήταν
σκόπιμο νά κατοχυρώσουν τά κέρδη τους. 'Εάν —έκείνη τή στιγμή— οί Γερμανοί
προσφέρονταν είλικρινώς νά μεσολαβήσουν μεταξύ Ελλάδος καί 'Ιταλίας, ό πει-
ρασμός θά ήταν πράγματι μεγάλος γιά τήν 'Αθήνα... Κατά μείζονα λόγο αν λη-
φθεί ύπόψη ότι θά ήταν ένδεχόμενο, σέ περίπτωση άρνησης, νά υποστούν τήν
έπίθεση τής χιτλερικής Γερμανίας: ήταν μάλιστα πιθανό νά άπειληθούν σχετικά
άπό τό Βερολίνο...
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τΗταν δυνατά νά αποτραπεί ή τελευταία αύτη δυσάρεστη εξέλιξη; Στο ερώ-
τημα τί θά ήταν εύλογο νά ζητήσει ό Μεταξάς προκειμένου νά μήν προχωρή-
σει σέ έναν συμβιβασμό μέ τήν 'Ιταλία, οί Βρετανοί άναζητούσαν τήν απάντη-
ση προς δύο κατευθύνσεις: πρώτον, στήν παροχή τής αναγκαίας βρετανικής
συνδρομής προκειμένου νά άντιμετωπιστοϋν άμεσα οί έπιτακτικές άνάγκες πού
δημιουργούσε ή σύρραξη μέ τήν 'Ιταλία καί, άκόμη, ή πίεση τής Γερμανίας: πο-
λεμικό υλικό, κάθε μορφής έφόδια καί, τέλος, οικονομικά μέσα· δεύτερον, στήν
έγγύηση ότι, κατά τή λήξη τού πολέμου, θά τούς άποδιδόταν, σέ περίπτωση νί-
κης τού συμμαχικού μετώπου, ή κυριαρχία σέ εδάφη αύτονόητα ζωτικού εθνι-
κού ένδιαφέροντος — κυρίως στά Δωδεκάνησα, άλλά καί στή Βόρειο "Ηπειρο.
Παρά τό γεγονός ότι θά ήταν δύσκολο νά δοθεί άμεσα μιά υπόσχεση, κρινόταν
σκόπιμο νά ένθαρρυνθεΐ ό "Ελληνας πρωθυπουργός στή διατύπωση άνάλογων
αιτημάτων. "Αν υποβαλλόταν τό ί'διο ερώτημα πρός τή γερμανική πλευρά ποιά
θά ήταν ή δυνατή άπάντηση; Οί Βρετανοί είχαν συνείδηση ότι τό Βερολίνο όφει-
λε νά ικανοποιήσει τούς Βούλγαρους συμμάχους του προσφέροντας τους τή διέ-
ξοδο πού μόνιμα διεκδικούσαν, στή δυτική Θράκη- ή πιθανή ύπόσχεσή τους νά
άποδώσουν τά Δωδεκάνησα καί τή Βόρειο "Ηπειρο στούς "Ελληνες είχε
έντελώς σχετική, ύπό τις συνθήκες αύτές, άξία. Μολονότι, κατά συνέπεια, στο
πεδίο τών έδαφικών παραχωρήσεων οί Βρετανοί είχαν, όπωσδήποτε, τό πλεονέ-
κτημα, οί Γερμανοί διέθεταν ένα ισχυρό μέσο πίεσης: τήν ενδεχόμενη στρατιω-
τική παρέμβαση κατά τής Ελλάδος στο πλευρό τού συμμάχου τους Μουσολί-
νι. θά ήταν έν τούτοις διατεθειμένοι, πράγματι, νά προβούν στήν ένέργεια αύτή
ή θά άφηναν τήν 'Ιταλία νά δοκιμάσει νά έπιλύσει μόνη τό πρόβλημα πού είχε
δημιουργήσει στά Βαλκάνια; Δέν θά ήταν όμως, άπό τήν άλλη πλευρά, σκόπι-
μο νά εξαλείψει, εφόσον θά συνεχιζόταν ό έλληνοϊταλικός πόλεμος, μιά άπειλή
στο μαλακό υπογάστριο της - κατά μείζονα λόγο άν, δπως ήδη διαδιδόταν, ύπε-
λόγιζε νά έκστρατεύσει τήν άνοιξη κατά τής Σοβιετικής "Ενωσης; Προκειμέ-
νου νά άποτραπεΐ ή πολεμική έμπλοκή τους, δέν θά ήταν, άραγε, σκόπιμο νά
επιτευχθεί προηγουμένως ή ειρηνική έπίλυση τής ένοπλης έλληνοϊταλικής σύρ-
ραξης;

Τά άνοικτά αύτά έρωτήματα θά όφειλαν νά άπαντηθούν όριστικά άπό τό ί'διο
τό Βερολίνο. 'Εν τούτοις, οί Βρετανοί -συνήθως καλά πληροφορημένοι- δέν είχαν
άντιληφθεΐ ότιδήποτε σχετικό μέχρι τό τέλος τού 1940. Ούτε ό Μεταξάς έκα-
με τήν παραμικρή νύξη πρός τόν Γερμανό πρεσβευτή κατά τήν έκτενή συνομι-
λία τους στις 20 Δεκεμβρίου" ταυτόχρονα, παρείχε στό Λονδίνο -τάκόμη μία
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φορά— τή διαβεβαίωση δτι θά εμμείνει στόν αγώνα κατά τοϋ "Αξονα2. Κυρίως
όμως δεν προσγράφεται στήν ίδια τή Βιλχελμστράσσε οποιαδήποτε ενέργεια πρόσ-
φορη νά καταδείξει ότι είχε πράγματι υιοθετήσει καί είχε έπίσημα κινηθεί πρός
τήν κατεύθυνση μιάς μεσολάβησης μεταξύ Ελλάδος καί Ιταλίας. Τί είναι δυ-
νατό νά σημαίνει τό τηλεγράφημα τού "Ελληνα πρεσβευτή στή Μαδρίτη, ό
οποίος διαβίβαζε πληροφορίες τοϋ Ούγγρου συναδέλφου του γιά διάθεση μεσολά-
βησης τού Βερολίνου μετά άπό έπικοινωνία μέ πρόσωπο, τού όποιου δέν άποκα-
λύπτει τό όνομα, τηλεγράφημα τό όποιο ούδέποτε —προφανώς— άπαντήθηκε άπό
έπίσημη έλληνική άρχή; Μήπως ή σχετική πρωτοβουλία άπλώς υποδήλωνε μιά
ιδιωτική άπόπειρα διερεύνησης ή βολιδοσκόπησης τής διάθεσης ορισμένων άπό
τά ένδιαφερόμενα μέρη; Ποιόν σοβαρό λόγο θά είχε ή γερμανική κυβέρνηση νά
μή διατυπώσει ή, έστω, νά μήν υιοθετήσει τή σχετική πρόταση ή ή έλληνική νά
μήν τή συζητήσει; "Οταν, τελικά, δ Χίτλερ προσβάλει έπιθετικά τήν Ελλάδα,
θά προβληθεί ή μομφή ότι «ή. ελληνική κυβέρνησις ούδέποτε προσεπάθησε νά
προσέγγιση τήν γερμανικήν κυβέρνησιν, διά νά συζητήση μαζί της περί τής δυ-
νατότητος έπανόδου της εις τήν ούδετερότητα», έχοντας «άφήσει έαυτήν νά πα-
ρασυρθή τόσο πολύ άπό τήν φιλοαγγλικήν πολιτικήν ώστε νά μήν είναι πλέον κυ-
ρία τών άποφάσεών της». Συμπερασματικά, δέν υπάρχει οποιοδήποτε διακριβω-
μένο γραπτό στοιχείο πού νά συνηγορεί ύπέρ τής άποψης ότι ύποβλήθηκε, πράγ-
ματι, έπίσημα ή καί άνεπίσημα, μιά συγκεκριμένη γερμανική πρόταση γιά μεσο-
λάβηση μεταξύ Ελλάδος καί 'Ιταλίας3.

Ή Γερμανία, έχοντας έπικρατήσει στήν ήπειρωτική Εύρώπη, άπό τοϋ ένός
άκρου στό άλλο, είχε οπλιστεί μέ τήν αίσθηση άκαταμάχητης στρατιωτικής
ισχύος. Κρίνοντας ώς εύχερή τήν ένδεχόμενη -σζ περίπτωση άνάγκης- έκστρα-
τεία στά Βαλκάνια, δέν θεωρούσε ότι ήταν εύλογο, έξαίτίας της, νά παρακωλυ-
θεί χρονικά ή έφαρμογή τών σχεδίων πού έτοίμαζε γιά τή δημιουργία άνατολικού
μετώπου. Είχε, πράγματι, καταρτιστεί καί υπογραφεί, άπό τίς 13 Δεκεμβρίου
1940, τό σχέδιο «Μαρίτα»: ή κατάληψη τής Ελλάδος, σύμφωνα μέ τό τελευ-
ταίο αύτό, προβλεπόταν νά ολοκληρωθεί ένωρίς τήν άνοιξη. Παράλληλα, έπεδεί-

2. (Υπουργείο Εξωτερικών), 1940-41: 'Ελληνικά διπλωματικά έγγραφα, 'Αθήνα 1980,
σ. 40-42 (έπιμ. Κ. Σβολοπούλου).

3. Βλ. κυρίως το περισσότερο πρόσφατο επί τοϋ θέματος δημοσίευμα, Βελλιάδης Ά., Με-
ταξάς-Χίτλερ. Έλληνο-γερμανικές σχέσεις στήν Μεταξική δικτατορία 1936-1941, 'Αθήνα
2003.
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κνυε ανοχή έναντι τοϋ Μουσολίνι, με τον όποιο συνέδεαν τόν Φύρερ παλαιοί ιδε-
ολογικοί καί πρόσφατοι πολιτικοί δεσμοί- άλλωστε ό έλληνοϊταλικός πόλεμος δέν
είχε τελειώσει καί ό πρωθυπουργός τής 'Ιταλίας υποσχόταν νά αντεπιτεθεί μέ
έπιτυχία στό αλβανικό μέτωπο.'Μολονότι, έξ άλλου, ή Ελλάδα δέν δεσμευόταν
συμβατικά νά μήν έγκαταλείψει τόν πόλεμο, είχε δώσει τήν υπόσχεση ότι θά πα-
ρέμενε ακλόνητη στήν πρώτη γραμμή τής μάχης στό πλευρό τής Μ. Βρετανίας·
καί, ταυτόχρονα, ό Μεταξάς φαινόταν νά πιστεύει στήν τελική νίκη της, οπότε
ή χώρα του θά παρακαθόταν στό πλευρό τών νικητών καί θά άμειβόταν τότε γιά
τή στάση της μέ τήν ικανοποίηση τών ζωτικών έδαφικών διεκδικήσεών της πρός
τήν κατεύθυνση τών Δωδεκανήσων καί τής Βορείου 'Ηπείρου. Ό Μεταξάς, στό
τέλος μιας πολυτάραχης σταδιοδρομίας, μακράν τού πειρασμού νά είναι καιρο-
σκόπος, άκολουθώντας ήδη τό πρότυπο αξιόπιστων ήγετών τής εποχής του,
προσέβλεπε στήν έκβαση τού πολέμου. Τί θά είχε πράξει δ 'Ιωάννης Μεταξάς αν
είχε γίνει δέκτης μιας έπίσημης γερμανικής πρότασης γιά τή συμφέρουσα έκβα-
ση τής πολεμικής κρίσης μέ τήν 'Ιταλία; Θά βρισκόταν, πράγματι, σέ δίλημμα;
Ούτε, τότε, σύμφωνα μέ σημείωμα πού κατέλιπε ό "Ελληνας πρωθυπουργός λί-
γες ήμέρες πριν άπό τόν θάνατο του καί τό όποιο άπόκειται στό 'Αρχείο Ρα-
γκαβή4: «Ούδέ λόγος δύναται νά γίνη περί χωριστής μας ειρήνης μέ τήν Ίτα-
λίαν. Τούτο δέν θά συμβή ποτέ, έστω καί αν μάς παράσχη τήν έγγύησίν της ή
Γερμανία. Ό λόγος είναι ότι δέν έμπιστεύομαι τήν Γερμανίαν. Δέν πιστεύω ότι
οί 'Ιταλοί έτορπίλλισαν τήν "Έλλην" χωρίς νά έχουν γνώσιν οί Γερμανοί. Δέν
πιστεύω ότι οί 'Ιταλοί εισέβαλαν εις τήν Ελλάδα χωρίς τήν συναίνεσιν τών Γερ-
μανών, καί προβλέπω έπίθεσιν κατά τής Ελλάδος ύπό τής Γερμανίας, εις ένδε-
χομένας προτάσεις τής οποίας θά άντιτάξω τήν ιδίαν άρνησιν πού άντέταξα καί
εις τούς Ιταλούς».

Άλλά καί τό Βερολίνο δέν θά συζητήσει, έκτοτε, τυχόν μεσολάβηση μεταξύ
Ελλάδος καί 'Ιταλίας. Ό ύφυπουργός τών 'Εξωτερικών, Έρνστ Βαϊτσέκερ,
είχε περί τό τέλος 'Ιανουαρίου άποφανθεϊ —κατά μία μαρτυρία— ότι ήταν ήδη
άργά γιά τήν άνάληψη διαμεσολαβητικού ρόλου. "Εως τήν έκδήλωση τής γερ-
μανικής έπίθεσης κατά τής Ελλάδος, στις 6 'Απριλίου 1941, θά παρεμβληθεί

4. Ακαδημία 'Αθηνών. Κ.Ε.Ι.Ν.Ε. 'Αρχείο 'Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή / 247, 29/4698,
σημείωμα Ί. Μεταξά, 15 'Ιανουαρίου 1941.
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άκόμη, πέρα άπό τό χρονικό διάστημα τών δύο καί πλέον μηνών, ή συμφωνία μέ
τη Βουλγαρία καί τή Γιουγκοσλαβία, ή βαθμιαία προώθηση γερμανικών στρα-
τευμάτων πρός τά έλληνοβουλγαρικά σύνορα, ή έπιβεβαίωση τής ιταλικής ήττας
στήν 'Αλβανία μετά τήν άποτυχία καί τής έαρινής έπίθεσης καί τό φιλοσυμμα-
χικό πραξικόπημα στό Βελιγράδι. Παράλληλα, μετά τόν θάνατο τού Μεταξά,
στίς 28 'Ιανουαρίου, καλούνταν στήν 'Αθήνα νά άσκήσουν τήν έξουσία κυβερνή-
σεις πλέον εύαίσθητες στίς συμβουλές καί τις παρακινήσεις τοϋ ισχυρού συμμά-
χου — τής Μ. Βρετανίας. "Ο,τι είχε άποτρέψει ό Μεταξάς —τή συμμετοχή ιδίως
βρετανικών δυνάμεων γιά τήν άμυνα τής Ελλάδος— δέν έδειξαν τό ί'διο σθένος
γιά νά άποφύγουν οί διάδοχοι του, ένόψει όμως καί τής ορατής πλέον ναζιστικής
έπιβουλής. Κατά συνέπεια, ή ρήξη ήταν μοιραία...

Θά ήταν, ίσως, δυνατό νά τεθεί τό έρώτημα: έστω καί υποθετικά, ήταν, άρα-
γε, εύνοΐ'κή γιά τήν Ελλάδα μιά συμβιβαστική διευθέτηση τής έλληνόίταλικής
διαφοράς μέ τή μεσολάβηση τοϋ Βερολίνου; Θά ήταν οπωσδήποτε πιθανό νά έχει
άποφύγει ή χώρα, στήν περίπτωση αύτή, τις δεινές ταλαιπωρίες τής έχθρικής
κατοχής. Σέ άντιστάθμισμα όμως όχι μόνο θά είχε στερηθεί τόν τίτλο τού πρω-
ταγωνιστή στόν άγώνα ύπέρ τής έλευθερίας καί τής δημοκρατίας, άλλά καί δέν
θά είχε έπιτύχει —κατά τή γνώμη μου— τήν εύτυχή έκβαση τουλάχιστον τοϋ
αιτήματος γιά τήν πρόσκτηση στό έδαφος της τού συνόλου τών Δωδεκανήσων.
'Αναμφίβολα, οί Βρετανοί δέν έπιθυμούσαν δ μόνος έν ένεργεία —κατά τή διάρ-
κεια τού έλληνόίταλικοϋ πολέμου— σύμμαχος τους νά ούδετεροποιηθεΐ. 'Αλλά ό
συμβιβασμός δέν ήταν συμβατός καί μέ τή γερμανική στρατηγική. Δέν ύπάρχει,
τέλος, έπίσημο τεκμήριο πού νά συνηγορεί ύπέρ μιάς συμβιβαστικής τοποθέτη-
σης καί τής έλληνικής κυβέρνησης· άντίθετα, μάλιστα. 'Οφείλει, ώς έκ τούτου,
νά θεωρηθεί ότι πρός τό παρόν ή σχετική συζήτηση δέν έχει σοβαρό άντίκρισμα.
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Κύριε τέως Πρόεδρε τής Έλληνικής Δημοκρατίας,
Κύριε Πρέσβη τής Ρουμανίας στήν Ελλάδα,
Κυρίες καί Κύριοι μέλη τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας,
Κυρίες καί Κύριοι 'Ακαδημαϊκοί,
Κυρίες καί Κύριοι,

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών υποδέχεται σήμερα τόν νέο ξένο εταίρο της, καθη-
γητή κ. Eugen Simion.

Ό κ. Simion είναι έξέχουσα προσωπικότητα τής Ρουμανίας. Τό έτος 1993
έξελέγη μέλος τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας, τής οποίας στή συνέχεια διετέλεσε
πρόεδρος σχεδόν έπί δεκαετίαν. Συγχρόνως, κατέχει σημαντική θέση στό διεθνές
στερέωμα τής συγκριτικής φιλολογίας.

Νεαρότατος έπιδόθηκε στήν τακτική λογοτεχνική κριτική, ένώ άπό τό έτος
1996 διευθύνει τό Ρουμανικό Κέντρο Πολιτιστικής 'Ολοκληρώσεως τής UNESCO.

Ό κ. Simion δίδαξε άπό τό 1970 έ'ως τό 1973 στό Πανεπιστήμιο τών Πα-
ρισίων (Paris VI-Sorbonne) καί άργότερα στό Πανεπιστήμιο τού Βουκουρεστί-
ου, όπου καί δημιούργησε έναν πρωτοποριακό κύκλο νεώτερης κριτικής.

Στό Παρίσι ό κ. Simion συνδέθηκε μέ ρουμάνους διανοουμένους τής δια-
σποράς, μεταξύ τών οποίων ήταν ό Ευγένιος Ίονέσκο καί ό Mircea Eliade.
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Ό καθηγητής Simion μετήλθε τή φιλολογική μέθοδο τής θεματοκρατίας,
τήν οποία έφήρμοσε καί στήν πράξη μέ τήν έκδοση τοϋ βιβλίου ύπδ τον τίτλο Τό
πρωινό τών ποιητών, στο οποίο πραγματεύεται το θέμα τών απαρχών τής ρου-
μανικής ποιήσεως.

Στά έργα του συγκαταλέγονται περί τίς τρεις χιλιάδες άρθρα, δοκίμια καί με-
λέτες, καθώς καί περισσότερα άπό είκοσι πρωτότυπα βιβλία, μεταξύ τών οποί-
ων καί έκεϊνο μέ τίτλο Ή επιστροφή του συγγραφέως, το όποιο άποτελεΐ μιά με-
λέτη περί τής σχέσεως τού συγγραφέως πρός τό σύγγραμμά του καί τό όποιο
έτυχε εύρυτάτης άποδοχής διεθνώς.

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Κύριε Eugen Simion, σάς καλωσορίζουμε στήν Ακαδημία 'Αθηνών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΟΤΤΣΟΠΟΓΛΟ

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες καί Κύριοι Συνάδελφοι,

Κυρίες καί Κύριοι,

Καλωσορίζω κ' έγώ τήν ε'ίσοδον, εις τήν Άκαδημίαν 'Αθηνών, ώς ξένου εταί-
ρου της, τού άκαδημαϊκοϋ κ. Eugen Simion, τέως προέδρου τής Ρουμανικής
'Ακαδημίας επί δεκαετίαν, έξέχουσαν προσωπικότητα τής χώρας του, κατέχου-
σαν κορυφαίαν θέση διεθνώς εις τόν τομέα τής συγκριτικής φιλολογίας.

Μετά τήν έκδημίαν τού Emil Condurachi, ή 'Ακαδημία μας, πού έχει υπο-
γράφει έπί προεδρίας τού κ. Simion κ' ένεργοποιεΐ συνεχώς είδικήν σύμβασιν
άνταλλαγών, έστερεΐτο ρουμάνου έκπροσώπου της. Τό διεθνές κύρος τοϋ κ. Si-
mion άναπληρώνει έπαξίως τό κενό πού κατέλιπεν ό Emil Condurachi, ιδιαίτε-
ρα στήν Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών.

Ό άκαδημαΐκός Eugen Simion έγεννήθη τό έτος 1933 κ' έσπούδασε φιλολο-
γίαν εις τό Πανεπιστήμιον Βουκουρεστίου μ' όνομαστούς καθηγητάς, όπως τούς
Tudor Vianu, Iorgu Iordan, Alex. Rosetti, Alex. Grau καί Jack Byck. 'Απέ-
κτησε τό 1969 τόν τίτλο τού διδάκτορος φιλολογίας μέ τήν διατριβήν Ευγένιος
Lovinescu, ο διασωθείς σκεπτικός, υπό τήν έπιστημονικήν καθοδήγηση τού Serban
Cioculescu. Νεώτατος έπεσκέφθη γιά πρώτην φορά τήν Ελλάδα κ' έδημοσίευσεν
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εκτενές σύγγραμμα περί της χώρας μας. Μετά άπο ραγδαίαν άνοδο σ' όλες τις
πανεπιστημιακές βαθμίδες, έκλεγεται τακτικός καθηγητής τής συγκριτικής φιλο-
λογίας στο ί'διο πανεπιστήμιο, κι αφού στο μεταξύ έδίδαξεν ώς καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Παρισίων (Paris Vl-Sorbonne). Έκεϊ είχε τήν εύκαιρία νά συνδεθή
προς τούς περίφημους τότε ρουμάνους διανοουμένους τής διασποράς: τόν Εύγένιον
Ίονέσκο, τόν Emil Cioran καί προπάντων τόν Mircea Eliade, ιστορικόν τών θρη-
σκειών, άνθρωπολόγον καί μυθιστοριογράφον, περί τού οποίου θά συγγράψει αργό-
τερα βαθυστόχαστες μελέτες. Θά συνδεθή όμως καί μέ μεγάλες προσωπικότητες
τού γαλλικού λογοτεχνικού καί φιλολογικού πανεπιστημιακού κόσμου, δπως οί
Jean-Pierre Richard, Roland Barthes, Jean Rousset καί άλλοι.

'Ιδιαίτερα τόν έπηρέασεν δ Jean Rousset, καί τούτο έγινε άντιληπτόν άμέσως
μετά τήν έπιστροφή του εις Ρουμανίαν, όταν, εστιάζοντας τό ένδιαφέρον του
στήν λεγόμενη θεματικήν κριτικήν, έδημιούργησε στό Πανεπιστήμιον Βουκουρε-
στίου έναν πρωτοποριακόν κύκλο νεώτερης κριτικής, έξοικειώνοντας τούς φοιτη-
τάς του πρός τήν νέαν κριτικήν, δπως αυτή ώνομάσθη, άλλά κ' έκείνην πού ώνο-
μάσθη νέα κριτική. Ό ί'διος μετήλθε τήν φιλολογικήν μέθοδον τής θεματοκρα-
τίας (thématisme), καί μάλιστα τήν έφήρμοσε στήν πράξιν έκδίδοντας ένα βιβλίο
περί τών άπαρχών τής νεώτερης ρουμανικής ποιήσεως, ύπό τόν τίτλον Τό πρω-
ινό τών ποιητών. Ή παρισινή του έμπειρία τού ένέπνευσεν άλλα δύο έργα μέ τούς
άντίστοιχους τίτλους "Ενας χρόνος γιά ζωήν, ίνας χρόνος γιά μαρτυρίαν ζωής
(1977), μέ πολλαπλές έκδόσεις, καί Ή έπιστροφή τοϋ συγγραφέως (1981), πού
είναι μία μελέτη περί τής σχέσεως τού συγγραφέως πρός τό σύγγραμμά του.
'Εκκινώντας άπό τόν Roland Barthes (τής 'Ηδονής τοϋ κειμένου), ό Eugen
Simion άποδεικνύει πώς ένας συγγραφεύς, άκόμη καί έξοριζόμενος, κατά βάθος
ουδέποτε εξαφανίζεται μέσ' άπό τό κείμενο του. Όψίμως άνακαλυφθέν άπό τήν
Δυτική κριτική διανόηση, τό βιβλίον αύτό μετεφράσθη στήν Γαλλία, άλλά καί
στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου καί έτυχεν εύρείας άποδοχής ώς ήμερολόγιον
ύπαρξιακής έμπνεύσεως καί, συγχρόνως, ώς ήμερολόγιον ιδεών ένός νέου διανο-
ουμένου πού, προερχόμενος άπό τήν Άνατολικήν Ευρώπη καί φθάνοντας στήν
Γαλλία, εισέρχεται σ' έναν κόσμο τελείως διαφορετικόν.

Άπό νεαράς ήλικίας, ό άκαδημαϊκός Simion έπεδόθη στήν τακτική λογοτεχ-
νική κριτικήν, ένώ άπό τό 1996 διευθύνει τό Ρουμανικόν Κέντρον Πολιτιστικής
'Ολοκληρώσεως τής UNESCO. Έκτος άπό τήν διδασκαλία του ώς καθηγητού
στά Πανεπιστήμια Βουκουρεστίου καί Παρισίων, έχει διδάξει ώς έπισκέπτης κα-
θηγητής εις πολλά πανεπιστήμια καί συμμετάσχει σ' άναρίθμητα διεθνή συνέ-
δρια. Οί διεθνείς διακρίσεις κ' επιβραβεύσεις επισφραγίζουν συνεχώς τήν διεθνή
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του άναγνώρισιν: μέλος πολλών εθνικών και διεθνών ακαδημιών, έπίτιμος διδάκ-
τωρ πολλών πανεπιστημίων, έχει τιμηθή μέ παράσημα πολλών χωρών. Άπό τά
ΰπερτρισχίλια άρθρα καί τις μελέτες του, που δημοσιεύθηκαν σέ ρουμανικά καί
διεθνή περιοδικά, γιά κανένα δέν θά γίνει λόγος έδώ. Αντιθέτως, δέν έπιτρέπεται
ν' άποσιωπηθούν έστω καί οί τίτλοι τών καινοτόμων βιβλίων του, πού υπερβαί-
νουν τούς είκοσι τόμους.

Ή πεζογραφία τού (ποιητού) Eminescu (1964)· Προσανατολισμοί τής σύγ-
χρονης λογοτεχνίας (1971)· Ευγένιος Lovinescu, ο διασωθείς σκεπτικός (1971,
1994)· Σύγχρονοι ρουμάνοι συγγραφείς, 4 τόμοι (1974, 1989)· "Ενας χρόνος
γιά ζωήν, έ'νας χρόνος γιά μαρτυρίαν ζωής (1977, 1979, 1986, 1999· έκδ. στήν
ουγγρική, 1983)· Τό πρωινό τών ποιητών (1980, 1995, 1998)· Ή επιστροφή
τοΰ συγγραφέως (1981, 1993)· Ή πρόκληση τής ρητορικής (1986, 1999)· Ό
θάνατος τοΰMercutio (1993, 2002)· Συνομιλίες με τόν Petru Dumitriou (1994)·
Mircea Eliade, ένα πνεύμα τοΰ ευρους (1995)· Γραφή δημόσια, γραφή απόρρη-
τος (1997)" Ό δαίμων τής θεωρίας είναι κεκμηκώς (1998)· Μύθος, μυθοποίη-
ση, φενακισμός (1999)· Μελέτες περί Cioran, Eliade, Noica κ.ά. (2000)· Υπάρ-
χει μιά ποιητική τοΰ ημερολογίου; (2001)· Ή ευρωπαϊκή ένδομυχοκρατία
(2001)· Τό ημερολόγιο στήν Ρουμανία (2001)· Τά βιογραφικά είδη (2002)· Ό
Mircea Eliade και τά σημεία τής πεζογραφίας (2005).

"Οπως έδηλώθη προηγουμένως, τά έργα αύτά έχουν τύχει διεθνούς άναγνω-
ρίσεως κ' έχουν ανοίξει νέους δρόμους εις τό πεδίον τής συγκριτικής φιλολογίας.
Κρίνεται περιττόν ν' αναφερθούν περαιτέρω οί πολυάριθμες σημαντικές συμβολές
τού κ. Simion σέ συλλογικούς τόμους, ώς κ' οί πρωτότυπες καί ούσιαστικές
εισαγωγές του σέ πολύτομες καί πολύτιμες ρουμανικές καί διεθνείς έκδόσεις τών
οποίων ό ίδιος άνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν.

Ή έκλογή τού κ. Eugen Simion ενίσχυσε καταφανώς τις δυνάμεις τής Β '
Τάξεως τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών διά τής έντάξεως σ' αυτήν ένός δυναμικού
πνεύματος πού έχει επιδείξει εμπράκτως, έπί σειράν έτών, τήν άγάπην καί τό
άμέριστον ένδιαφέρον του γιά τήν 'Ακαδημία μας.

Cher Confrère, cher Ami,

LAcadémie dAthènes est heureuse de vous accueillir en son sein au cours
de cette séance solennelle. Vous êtes un précieux ami de la Grèce et notre
Académie se flatte de collaborer étroitement avec Γ Académie Roumaine à
propos de programmes de recherche communs. Je salue de tout cœur votre
présence parmi nous et vous invite à vouloir bien prendre la parole.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

247

LE MODÈLE GREC ET L'IMAGE DU GREC
DANS LA LITTÉRATURE ROUMAINE

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
κ. EUGEN SIMION

Récemment invité à l'Académie d'Athènes -la plus ancienne du monde,
s'il nous faut commencer la chronologie par les Jardins d'Akademos*-, j'ai
parlé du modèle grec et de l'image du Grec dans la littérature roumaine. Ma
première impulsion fut de répéter l'attitude de George Calinescu qui, dans
un article écrit dans les années '40, clamait d'un ton provocateur et sous le
coup de l'enthousiasme: «Je suis Grec aussi», en avouant que, s'il lui était loi-
sible de choisir un espace et un temps idéal pour son esprit, il arrêterait in-
conditionnellement son choix sur l'Hellade afin de déambuler, en compa-
gnie de ses disciples, dans les Jardins d'Akademos et débattre avec eux, à
l'instar des philosophes athéniens, les questions de la connaissance et de la
vanité de toutes choses... Je n'ai pas pour autant répété le geste du grand cri-
tique en écrivant un essai impressionnistique autour de ce thème bien que,
en tant qu'Européen, je suis dans mon droit de me considérer un tant soit
peu Grec moi aussi. Paul Valéry ne dit-il pas que l'esprit européen est origi-
naire de Grèce et que la géométrie (la base de toute science) a changé le
monde? J'ai préféré une voie plus modeste et positiviste, et j'ai parlé de ce
que l'ancienne historiographie littéraire appelait l'influence grecque ou la pré-
sence du «grécisme» (Cartojan) dans la culture roumaine. Sur ce vaste sujet
et à forts échos du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, bien
des chercheurs roumains ont publié des études substantielles, dont Nicolae
Iorga (Byzance après Byzance), suivi par Demosthene Russo (L'hellénisme en
Roumanie, 1912), Dimitrie Popovici, Nikolae Cartojan, Victor Papacostea,
Nestor Camariano, Ariadna Camariano, Emile Cioran, Paul Cernovodeanu,
Corneliu Papacostea-Danielopolu, Virgil Cândea, Räzvan Theodorescu,
Alexandru Dufu... jusqu'aux plus jeunes chercheurs Serban Tamaçoca, An-
drei Pippidi, Lia Brad Chisacof, Elena Lazär et tant d'autres: traducteurs,
herméneutes, historiens des codes de loi... Ce qui ressort à la lecture de ces
chercheurs éminents et des textes qu'ils reproduisent à l'appui de leurs
idées, c'est que le modèle grec se manifeste dans tous les domaines de la vie
roumaine, non seulement dans la culture. Il est présent dans le discours re-

* L'Académie d'Athènes m'a fait l'immense honneur de me sélecter parmi ses membres.
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ligieux, le commerce, la diplomatie, la langue, dans les écoles, dans la justi-
ce, voire dans la gastronomie roumaine (la cuisine fait partie, on le sait, de
la culture d'un peuple), enfin, dans le monde roumain et son mode de vivre
et son mode de se situer dans le monde...

L'on peut donc, en inférant que le style roumain comporte une dimen-
sion spirituelle grecque et que, au fil de notre histoire mouvementée, nous
autres Roumains, on a croisé plus d'une fois l'esprit grec et même lorsqu'on
n'a pas accordé nos flûtes, on s'est influencés réciproquement. Je me de-
mande ce que les Grecs modernes ont bien pu puiser chez nous - Latins
orientaux. Nous savons pourtant combien profita le modèle grec et l'esprit
insurgeant et démocratique des Grecs à notre culture, à la fin d'une féodali-
té longue et démocratique et dans l'affirmation de notre esprit national à
l'aube de la modernité. Quelques exemples: en 1694, est fondée à Bucarest
une Académie Princière et, en 1707, à Iasi, une autre Académie Princière,
utilisant le grec comme langue d'enseignement. Y viennent enseigner des
professeurs grecs (dont certains sont des grands érudits) -historiens, lin-
guistes, théologiens, juristes, géographes, philosophes-, auteurs d'oeuvres
qui ont circulé pendant longtemps dans l'école roumaine. Qui devrais-je
mentionner ? Dimitrios Katartzis, par exemple, surnommé «le Mécène des
érudits de la Valachie» ou «le patriarche des savants», représentant de l'illu-
minisme grec, auteur d'un livre de morale et philosophie en descendance
platonicienne (Connais-toi toi-même), Konstantinos Dapontes, auteur d'Ephé-
mérides daces, écrites sur le territoire roumain (le premier journal intime), Io-
sipos Moisiodax, Iannis Karyofyllius, auteur d'un Manual despre câteva nedu-
meriri - Manuel sur quelques incertitudes, et d'un journal, les deux traduits en
roumain; je n'oublierais pas Panayotis Kodrikas (1762-1827), qui a tenu lui
aussi une chronique (un journal) durant la période 1788-1797, ou Ieremias
Kaka vêlas, maître à penser et traducteur de Dimitrie Can ternir, ou Lambros
Fotiadis, directeur entre 1792-1805 de l'Académie Princière, qui ambitionne
d'en faire une école qui ressemble en tous points à celle de Platon et... tant
d'autres hommes de qualité et de bonne volonté, apôtres de l'hellénisme me-
nacé par l'empire ottoman, érudits et, comme on l'a vu, des hommes qui ont
écrit dans leur nouvelle patrie...1

1 Toutes les informations de cette communication sont puisées aux auteurs cités, plus spé-
cialement en ce qui concerne la chronologie de l'influence grecque, au livre d'elena Lazar Eru-
dits grecs dans les Pays Roumains (XIV-XIX siècles) dans Dictionnaire biographique, Omnia, Bucarest
2009.
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Il est notoire que, dans l'Antiquité, le grec était la lingua franca du mon-
de européen de l'Orient, avec le latin; à commencer du XVe siècle, le grec
devient une langue de la culture, dans l'Orient européen («un instrument
du progrès intellectuel, c'était la grande langue de culture de l'Orient», écrit
Iorga; apud Elena Lazär, p. 17). Une langue et, implicitement, une culture
qui nous épaule nous autres Roumains à exclure les tournures empruntées
à la langue slave du discours religieux. Je rappelle que, en 1399 (dans la Va-
lachie) et 1401 (en Moldavie), sont fondées les métropolies roumaines su-
bordonnées au patriarche œcuménique de Constantinople. Elles sont restées
telles jusqu'en 1885, quand l'Église Orthodoxe Roumaine devient autocé-
phale... Cette relation a énormément marqué la vie religieuse roumaine et,
généralement, la culture roumaine. Fait observable dans le vocabulaire de la
langue roumaine, où bien des mots du latin sont entrés par l'intermédiaire
de la langue grecque.

Les historiens de notre langue signalent, par exemple, qu'un nombre de
mots anciens grecs sont pénétrés par le canal du latin danubien dans la ter-
minologie chrétienne primaire (bisericà - église, a boteza - baptiser, înger - an-
ge, creçtin - chrétien, drac - diable). De même, les Roumains utilisent, de nos
jours aussi, des termes du néo-grec dans le discours religieux (acatist - priè-
re à la Vierge ou aux saints, aghiazmä - eau bénite, amvon - chaire, anatémâ -
anathème, dascal - chantre d'église, diacon - diacre, a liturghisi - faire la li-
turgie, pronie - providence), ou, lorsqu'il s'agit des relations sociales, on dit
anarhie - anarchie, anost - ennuyeux, a firitisi - vanter (plus rarement, mais
on le dit), poliloghie - verbiage, bavardage, sindrofie - réunion d'amis, taifas -
causette, bavardage, a täifäsui - bavarder, et lorsqu'on désigne une person-
ne snobe, on dit qu'elle a des ifose - elle est imbue d'orgueil, de vanité, ou
qu'elle est hypocrite; enfin, on utilise le verbe a se plictisi - s'ennuyer, ou a
plictisi - ennuyer, raser, ou devant une attitude agressive nu se sinchisesc - on
en fait peu de cas, on ne s'en fait pas (pour ne pas dire on s'en fout). On uti-
lise aussi cartofor - brêmeur/joueur de cartes, rigâ - roi (carte de jeu), decar
- dix (jeu de cartes) lorsqu'on joue aux cartes ou, plus rarement, a agonist -
s'enrichir, faire fortune, mais plus souvent folos - utilisation/profit, et a folo-
si - utiliser, user de...

Après l'effondrement de l'Empire byzantin (29 mai 1453) et la prise
d'Athènes (1456), les Principautés Roumaines deviennent terre d'accueil
pour les réfugiés grecs. Certains sont des gens d'église et deviennent pré-
cepteurs, secrétaires, professeurs, dignitaires, évêques et métropolites, tra-
ducteurs, écrivains. Certains se împâmântenesc - prennent racine ici et de-
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viennent gens de l'endroit, font fortune, entrent dans les familles des
boyards, parviennent au rang de dignitaires, d'autres passent du grec au
roumain et, s'ils ne le font pas eux-mêmes, leurs enfants s'affirment dans la
culture roumaine, tout en ramenant les symboles et les fantasmes de la cul-
ture byzantine ou les idées de l'illuminisme occidental... Un monde nou-
veau, qui porte en lui le vœu de faire revivre l'hellénisme et de délivrer la
nation grecque de la domination ottomane. Il n'y a pas à s'étonner si cette
mystique patriotique contamine aussi ces Latins orientaux qui, sis, comme
dit l'autre, au carrefour des adversités, nourrissent eux aussi l'espoir de re-
jeter le joug ottoman pour vivre dans un État libre. Sur les plans culturel et
politique, le «grécisme», id est le modèle grec, fut un élément stimulant, si-
non parfois même un élément provocateur, au sens positif du terme, certes,
pour le monde nord-danubien.

Avant de devenir un modèle culturel, le «grécisme» ou l'hellénisme, si
l'on préfère, est, dans le monde roumain du XVIIIe siècle (même avant),
une présence active, un élément de communication et une pratique, l'on
peut dire, culturelle exprimée de plusieurs manières et dans mainte voie.
Procédons à leur systématisation.

1. L'école (l'enseignement) vient en tête, à commencer par les Académies
Princières dont on a fait déjà mention. Elles fonctionnent durant tout le
XVIIIe siècle (surnommé le siècle phanariote) et dans les premières décennies
du XIXe siècle, siècle de l'éveil national. Des hellénistes réputés y ensei-
gnent, qui sont au courant du mouvement d'idées d'Europe. Bon nombre
d'eux sont des apôtres de l'illuminisme, traduisent en grec les «illuministes»
français et ce sont toujours eux ou leurs disciples qui traduisent les «illumi-
nistes» en roumain. Ils rédigent des manuels de philosophie, morale, histoi-
re, des cartes de la Grèce et des Principautés Roumaines, enfin, ils traduisent
des livres d'église et les annotent. Des enfants de Grecs et de Roumains y
vont en classe et apprennent sur ces manuels, et ultérieurement ils devien-
dront historiens érudits, théologiens, écrivains, journalistes qui jetteront les
bases de la culture nationale roumaine.

2. Les pédagogues et leurs élèves des Académies Princières, mais d'autres
également, qui étudient chez eux avec des professeurs grecs, publieront,
comme je l'ai déjà dit, des livres de logique, géographie, histoire, morale, etc.
D'après une statistique établie par un chercheur, 182 titres sont parus entre
1642-1830, dont 150 écrits en grec et 32 bilingues (gréco-roumain, gréco-
arabe). Un assez grand nombre sont des traductions, d'autres, on l'a vu, sont
des manuels de logique et rhétorique, géographie, histoire (y compris his-
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toires de la Dacie), grammaires grecques et même des rudiments de gram-
maire roumaine. Quelques-uns sont écrits en collaboration. En 1700 paraît,
par exemple, à Padou, un Tableau géographique de la Hongro-Valachie, par le
stolnic - dignitaire qui s'occupait des repas du prince régnant/maître d'hôtel
Constantin Cantacuzène et le prélat Iannis Komninos. Athanasios Dabbas,
patriarche de l'Antioquia, traduit du grec en arabe Divanul - Le Divan de Di-
mitrie Cantemir, paru en 1698 en roumain. Le même livre de morale et sa-
gesse est traduit du roumain en grec par Ieremias Kakavelas; Evghenios
Voulgaris publie en 1766, à Leipzig, une Logique, manuel qui circulera dans
presque toutes les écoles grecques des Principautés Roumaines. Rigas Veles-
tinlis publie à Vienne, en 1797, Harta mare a Greciei - La Grande Carte de la
Grèce et Noua harta a Jarii Româneçti μ a Moldovei; la Nouvelle Carte de la Va-
lachie et de la Moldavie, enfin, passant outre d'autres titres et auteurs, je ci-
terais Biblia - la Bible parue en grec à Venise, en 1687, par les bons soins de
Serban Cantacuzène et en 1688 à Bucarest, en roumain: un livre essentiel
pour la culture roumaine et pour l'Église Orthodoxe Roumaine.

Je m'en arrête là. Mais non pas avant de citer un fragment du discours
du métropolite de l'Hongro-Valachie, Ignatios de Lesbos, en 1810, au mo-
ment d'inaugurer la Société Littéraire Greco-Dace, fondée par lui et le gou-
verneur Grigore Brâncoveanu. Voilà ce que nous dit ce sage homme d'égli-
se, débordant de bonté, que l'on peut considérer comme un fin diplomate:
«Je vois les Roumains et les Grecs, que la sainte religion et le même parcours
ont réunis il y a longtemps, qui aujourd'hui se réunissent une fois de plus
par la philosophie religieuse. Très reconnaissants pour l'hospitalité de la Da-
cie, les Grecs s'évertuent à payer cette dette de reconnaissance à l'aide des lu-
mières de la connaissance et de la philosophie. Généreux par leur nature, les
Daces n'entendent le leur céder en rien, comme quoi voilà les deux parties
réunies dans la nouvelle société, qui s'escriment à partager les lumières de la
Dacie et de la Grèce».

3. Les lumières de la Dacie et de la Grèce, dont parle l'aimable Ignatios
de Lesbos, sont visibles de diverses manières: les Grecs traduisent, on l'a dé-
jà précisé, les écrivains européens et, du grec, ces derniers sont traduits en
roumain. De la sorte, les Roumains lisent Voltaire et Montesquieu par la fi-
lière grecque. Le prosateur Costache Negruzzi traduit, par exemple, Mem-
non de Voltaire d'après une version d'Evghenios Voulgaris et c'est toujours
lui qui transpose en roumain Moralice$tile haractiruri - Les caractères de Théo-
phraste, ayant pour point de repère la traduction grecque de Dimitrios Dar-
varis. De la même manière (la filière grecque), nous parviennent les écrits de
Marmontel, Lesage, Condillac, Molière, Bernardin de Saint-Pierre, Gessner
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et tant d'autres: Istoria lui Imberie, feciorul împaratului ProvenÇei - L'Histoire
d'Imbérie, le fils de l'empereur de Provence, roman d'amour connu sous le titre
Imberie μ Margarona - Imberie et Margarone (traduit, à la fin du XVIIIe siècle,
par l'intermédiaire néo-grec, d'après une version de Sottilissime astuzie di Ber-
tolde de Giulio Cesare dalla Croce. Parmi ces traducteurs et commentateurs
érudits, plusieurs historiens se manifesteront, dont: Daniil Filippidis (1758-
1832), qui publie à Leipzig une Histoire de la Roumanie. C'est ici qu'est men-
tionné pour la première fois le nom «Roumanie». Il est aussi l'auteur d'une
Géographie de la Roumanie, en supplément au livre d'histoire. Un autre histo-
rien grec, Dionysios Fotinos, rédige et fait imprimer, entre 1818-1819 à
Vienne, une Histoire de l'Ancienne Dacie, en trois volumes. Elle a été pendant
bien des décennies utilisée par l'école roumaine, étant même de nos jours
consultée par les historiens roumains... Deux des plus importantes gram-
maires roumaines du XVIIIe siècle (rédigées par Dimitrie Eustatievici
Braçoveanul, en 1757, et par Macarie, en 1772, respectivement) ont eu pour
modèle, y compris pour la terminologie grammaticale et poétique, les écrits
de Constantin Lascaris et Antonios Catiforos.

À tirer une première conclusion (une de provisoire, de toute évidence),
l'on peut dire que les lumières de l'Occident parviennent en Valachie et en
Moldavie surtout par la filière de la langue grecque et par l'effort de ces mis-
sionnaires probes et érudits qui, pendant leur long exil, ne sont pas restés à
ne rien faire: ils ont répandu l'hellénisme et ont appris aux autres à syn-
chroniser leur esprit avec le mouvement d'idées de l'Occident. Ainsi donc,
on peut parler d'un illuminisme oriental, où la dimension hellène est active,
stimulatrice, créatrice...

4. De ce que nous venons de relater, l'on peut déduire que, à dater du
XVI le siècle, le modèle culturel grec a produit non seulement un mouve-
ment d'idées, mais aussi une littérature originale qui n'a pas encore été en-
tièrement étudiée. Évidemment, elle appartient à la littérature néo-grecque,
tout en appartenant, dans une certaine mesure, au monde spirituel roumain,
pour avoir été créée dans son giron et pour avoir circulé dans l'espace carpa-
to-danubien. La Bibliothèque de l'Académie Roumaine possède maint ma-
nuscrit grec non encore feuilletés. Parmi les plus connus, je citerais deux
titres: Rägazurile lui Filotheu - Les causeries de Philothée, roman écrit à Alba Iu-
lia, pendant sa détention, par Nicolae Mavrocordat, le premier prince pha-
nariote, et publié en 1800 à Vienne (traduit en français et publié en 1989, à
Montréal, par le professeur canadien Jacques Bouchard). Il est considéré par
les historiens grecs comme la première œuvre romanesque de la littérature
néo-hellène. Je le répète, ce n'est pas la seule oeuvre néo-grecque découverte
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sur le sol roumain. Lia Brad Chisacof a publié en 2003 une Anthologie de litté-
rature grecque dans les Principautés Roumaines -prose et théâtre (XVIII-XIXes siècles)
(édition bilingue, 670 pages), laquelle réunit huit pièces et fragments épiques.
Certaines sont des comédies de mœurs, d'autres des tragédies valorisant les
mythes du monde helladique... L'auteur de l'anthologie attire notre attention
sur un manuscrit daté le 25 juillet 1786, englobant la comédie Vârtejul nehu-
niei - Le vertige de la folie. A bien peser les faits et à coups d'expertises gra-
phologiques, elle réussit à prouver que celui qui a écrit cette comédie savou-
reuse est Rigas Fereos (Rigas Velestinlis, 1757-1798), un brillant représentant
de l'illuminisme grec, mis à mort par les Turcs en juin 1798 à Belgrade, par
étranglement, avec sept autres jeunes Grecs, tous des militants pour la déli-
vrance de la Grèce. En tant que grammairien, il arrive en Valachie en 1782,
sous le règne de Nicolae Caragea (1782-1799), et, pour peu de temps, il fonc-
tionne sous Nicolae Mavrogheni aussi (1786-1790). À ce qu'il paraît, il pro-
fessa à l'Académie Princière et fréquenta, à n'en point douter, le cercle d eru-
dits de l'entourage de Dimitrios Katartzis. Il entreprend la traduction de l'Es-
prit des Lois de Montesquieu (sans pour autant la terminer), adapte, d'après
l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert, un traité de physique, publie, ensui-
te, le Trépied moral (des traductions de Métastase, Marmontel et Salomon
Gessner) et plusieurs essais identifiés seulement en 1998 par les historiens et
les comparatistes roumains. Un esprit messianique, une figure lumineuse et
tragique. Le vertige de la folie est une comédie de mœurs avec une intrigue pla-
cée pendant le règne de Nicolae Mavrogheni. Les historiens apprécient ce
haut fonctionnaire de la flotte ottomane, parvenu au rang de prince régnant
dans un pays qu'il ignorait totalement (la Valachie). Il aura été, en tant que
prince régnant phanariote, un esprit justicier: il a fait bâtir des églises et des
hôpitaux, s'est montré paraît-il généreux pour les pauvres et dur pour les
boyards valaques. Dans Le Vertige de la folie, Mavrogheni est un marin galion-
giu, inculte, agressif et vantard, jaloux (il garde sa femme sous le cadenas, ce
qui n'empêche pas la femme séquestrée de lui mettre beaucoup de délicieuses
cornes!), pillard et... anti-phanariote. Parmi leurs grammairiens, dans la piè-
ce figure le «bourgeois Rigas» (un signe, dirions-nous aujourd'hui, d'autoré-
férentialité). Ce que l'on retient de cette comédie de mœurs phanariotes, c'est
la figure du despote perfide et cruel. Il réunit les traits moraux du dictateur
que l'époque moderne allait connaître. C'est signe qu'il ne suffit pas de
connaître le passé pour qu'il ne se répète plus... Certaines choses se répètent
pourtant, malheureusement, non pas les bonnes choses...

A propos du modèle grec dans la culture roumaine, il nous faut ajouter
quelque chose sur l'époque phanariote (1711/1716-1821), qui a vu régner
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trente et un princes régnants et jouit d'une réputation plutôt négative. Ils
étaient souvent traités de «marchands de trônes»: ce furent eux qui intro-
duisirent la corruption dans les pays roumains. À l'heure qu'il est, on juge
plus objectivement de ces choses-là. Les historiens de la dernière heure
prouvent que, parmi ces Grecs venus du Phanar, il y avait aussi des hommes
cultivés, facteurs de civilisation, hospodars entrepreneurs... Nicolae Mavro-
cordat écrit, on l'a vu, un roman. Son fils, Constantin Mavrocordat, publie
sur le Mercure de France et fait venir à sa cour Lyotard, peintre suisse, qui
lègue quelques portraits remarquables. Alexandre Ipsilanti promulgue en
1780 Pravilniceasca condicà - un Code de lois (en grec et en roumain), Caragea
0 Legiuire - Un Codex juridique (en 1818), et sa fille, Domniça (la Princesse)
Ralu, fonde un théâtre. Il y a d'autres signes que l'époque phanariote est
non seulement un fermage de trônes voïvodaux/princiers sous domination
ottomane, mais une époque de culture aussi...

Comment pourrait-on définir le modèle grec tel qu'il s'est manifesté et a
circulé dans les Principautés Roumaines aux XVIle et XVIIle siècles et, pour
une large part, au XIXe siècle? Voltaire appelait la Grèce «le pays des arts et
des erreurs», et le philosophe espagnol Ortega y Gasset dit, dans ses Médita-
tions sur Don Quichotte, que, alors que nous autres Européens, nous étudions
les apparences en quête de la réalité, le Grec est à la recherche de l'intérieur,
de l'essentiel, puisque pour lui les choses sont des épiphanies... Chateau-
briand chante (dans la Préface à l'Itinéraire de Paris à Jérusalem) les louanges de
«l'harmonie générale» de l'esprit grec et admire dans les édifices grecs «leur
rapport avec les lieux et les sites», «le fini de toutes les parties». Hugo est en-
thousiaste, amoureux, un mystique du modèle grec et, dans Orientales (IV,
Enthousiasme), proclame: «En Grèce! en Grèce! adieu, vous tous! il faut par-
tir!» et, dans la même lignée, Camus écrit (dans L'été. Exil d'Hélène) que, en
Grèce, il retrouve «le refus du fanatisme», «le visage aimé», «la beauté enfin»...
Mais les Roumains? Les Roumains, on l'a vu, ont eu et ont de nos jours aussi
des rapports spéciaux avec le monde grec. Les relations débutent, à plus
d'une fois, en famille. Et non seulement dans les plus connues, boyardes ou
culturelles. Même dans les familles simples il existe, assez souvent, une racine
grecque. Comme dans la famille de celui qui vous parle. Né quelque part
dans les Carpates, il y a, dans ma famille, par alliance, un Stavropol venu de
Grèce et établi au Dobroudja. J'ai donc connu un monde grec déraciné, adap-
té, enraciné/naturalisé, mélangé et, finalement, assimilé au monde roumain.
Une nombreuse famille de tantes, oncles, neveux et nièces, sur lesquels ré-
gnait une femme énergique, autoritaire et assidue, Tante Nana, comme des-
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cendue de la tragédie grecque. On ne parlait plus le grec à la maison, mais
l'on conservait les mentalités grecques et, surtout, on mangeait à la grecque.

Il y a ensuite les grandes familles dans la culture et, généralement, dans
la société roumaine, complètement assimilées, «romanisées». La famille Ghi-
ca, par exemple, qui a donné dix princes régnants, Cantacuzène, qui a don-
né trois princes régnants, Mavrocordat, six, et Soutzo, trois, Rosetti, deux,
etc. Bien des historiens et des généalogistes ont écrit sur eux, mais j'aimerais
citer Démètre Skarl Soutzo dans L'Epoque phanariote (1974, Thessalonique).
Sur les trente et un princes régnants phanariotes, d'aucuns ont laissé des
traces dans le monde roumain, d'autres sont disparus, ne laissant derrière
eux qu'une image négative. Les traces sont visibles aussi dans la culture.
Dans le fond, ce sont les seules qui nous intéressent. Prenons le cas de la fa-
mille Ghica, par exemple, qui compte, dans la littérature roumaine, au
moins deux noms importants: Ion Ghica, écrivain, économiste, dignitaire,
président à plusieurs reprises -à cinq fois, si je ne me trompe- de l'Académie
Roumaine, et, en laissant d'autres de côté, je citerais, plus près de nous, Vla-
dimir Ghica, essayiste, théologien, missionnaire catholique et martyr, dispa-
ru dans la détention communiste.

Cessons de nous intéresser aux familles princières et revenons à la cul-
ture proprement-dite, où le modèle grec a fonctionné pendant quelques
siècles, et ce fut du monde grec -mélangé à d'autres peuples de l'espace bal-
kanique- que des grands écrivains virent le jour. Je pourrais citer en
exemple des dizaines de noms de la culture roumaine où, en fouillant un
peu dans la biographie, le style et la thématique des écrivains, on tombe sou-
vent sur ce qu'on appelle le filon balkanique. «Le balkanisme» est, en effet,
un vaste et fort courant dans la littérature roumaine. Il s'étend des poètes
Vacaresco (des hommes de culture grecque, poètes dans le style et la tradi-
tion anacréontique) et Anton Pan, qui a cultivé irmosul - la rengaine, et a mis
sur vers, à son tour, Ν oui Eterocrit -le Nouvel Ete'rocrite, d'après une para-
phrase de Dionysios Fotinos, qui, à son tour, avait adapté un poème médié-
val composé par le crétois Vincenzo Kornaros-, jusqu'à Ion Barbu (l'auteur
du volume Jeu second, 1930). Ce dernier jurait sur la Grèce antique, éternel-
le et incorruptible intellectuellement, et pensait que le monde helladique est
disparu de l'histoire, pour ne pas avoir accepté l'irrationnel. Mais son esprit
est survécu et c'est sur ce dernier que jurait, je le répète, ce grand poète her-
métisant dans la tradition de Mallarmé.

Quelle est l'image du Grec (du Grec comme individu, comme être social
et moral, comme mode d'être et comme mode de se situer dans le monde),
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quels fantasmes se rattachent à lui dans l'imaginaire roumain et, ipso facto,
dans la littérature roumaine? Voilà un sujet intéressant, mais d'autant plus
difficile. Je mettrais longtemps à en parler. Un thème susceptible de devenir
thème de recherche pour un doctorant. Pour le moment, je me bornerai à
faire quelques commentaires impressionnistiques. Le Grec circule sous plu-
sieurs aspects dans l'imaginaire roumain, surtout dans l'imaginaire populai-
re. Il est assez souvent identifié au «type phanariote», c'est-à-dire au fonc-
tionnaire avide et cupide de l'empire ottoman, à l'étranger venu à seule fin
de s'enrichir. Ce n'est pas le bon fantasme, tant s'en faut, car nullement po-
sitif. On retrouve cette image dans le roman de Nicolae Filimon Ciocoii vechi
μ not - Anciens et nouveaux parvenus, ou dans les pièces de Vasile Alecsandri.
Andronaki Tuzluc, le héros de Filimon, est par excellence un phanariote
(dans l'acception populaire), à savoir un métèque corrompu et rapace, un
parvenu qui sera pillé par un autre parvenu, plus jeune et plus féroce que
lui, Dinu Päturicä. Attention, pourtant: ce dernier est, quand même, rou-
main2.

Ce n'est pas, je le répète, la seule image à accompagner le Grec dans la
littérature roumaine. Les érudits distinguent entre le modèle grec (hellénis-
tique) et le modèle phanariote. Le Grec est le produit de la culture hellénis-
tique et c'est cette dernière que les intellectuels (y compris les écrivains rou-
mains) vénèrent. L'autre, le modèle phanariote (l'homme de toutes les com-
binaisons/combines, corrompu, cupide et impitoyable), est le plus souvent
présenté sous des airs satiriques, mais, on l'a vu, cette perception a com-
mencé à changer. C'est en lui, en l'homme phanariote, qu'est découvert, tou-
jours plus souvent, l'homme de culture, le pédagogue, l'esprit messianique
grec, l'insurgé contre le conquérant ottoman (l'hétériste), enfin, à regarder
de plus près aux documents de l'époque, les Roumains découvrent que
l'époque phanariote est aussi une époque de culture, non seulement une
d'administration perdante et pernicieuse...

Je renonce à donner d'autres exemples, mais je citerais deux écrivains
qui ont réfléchi le monde grec moderne dans leurs œuvres. Le premier,
Teodor Scortescu, a été diplomate et, vivant en Grèce, a écrit un petit ro-
man: Popi (écrit en 1922 et publié en 1930), un roman sentimental savou-

2 Alexandru CiorÄnescu en réalise une bonne analyse, dans Nicolas Filimon et le portrait
littéraire des phanariotes, Symposium «L'époque phanariote», Institut for Balkan Studies,
Thessaloniki 1976, pp. 85-91.
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reux, où il exploite ce qu'on appelle la passion politique des Grecs modernes.
Arrivant en Grèce, le narrateur découvre un monde sympathique, ac-
cueillant, intelligent, pourtant divisé, déchiré par la politique. D'aucuns sont
des «vénézélistes», d'autres des «constantinistes». Ils ne sauraient rester en-
semble dans le même café, et si frère et sœur se croisent dans la rue, ils ne
se parlent pas.

Popi Kiparisis, jeune veuve, belle et concupiscente, est une «constanti-
niste» fanatique et consume, au café, exclusivement de l'uzu, pour la bonne
raison qu'uzu est une boisson royaliste, et lorsqu'elle est courtisée par deux
prétendants (le narrateur roumain et Spyros - un maître d'hôtel qui joue le
rôle de Cyrano), elle arrête finalement son choix sur le Roumain parce que
ce dernier, au moment critique (lorsqu'il est sur le point de perdre, parce
que Popi s'est énamourée de Cyrano/Spyros, et non pas de celui qui avait ar-
rangé qu'on chante des sérénades sous la fenêtre de cette Dulcinée passion-
née de politique), au moment difficile du choix, dis-je, le Roumain met à nu
l'option politique de son adversaire. Celui-ci est «vénézéliste», ce que Popi,
royaliste incorruptible, ne saurait accepter... Le roman comporte une mora-
le, après la conclusion de cette sympathique histoire sentimentale: «Vous
êtes, dis-je en toute sincérité, le peuple le plus intelligent que j'aie vu. Toutes
les fois que vous traitez une affaire, vous avez une vision de la vie où la réa-
lité entre comme dans un gant, et, où que vous alliez, vous y devenez les
maîtres. Les gens d'ici, comme le pays, sont tout aussi beaux qu'il y a trois
mille ans. Vous pourriez être heureux. Mais, des pieds en cap, vous souffrez
tous d'une intoxication ruineuse: la politique».

Un cas plus complexe, avec une œuvre autrement substantielle, est celui
de Panait Istrati, l'ami de Kazantzakis... Il était le fils d'un Grec céphalonite
et d'une serveuse de Bräila, sans instruction (avait suivi juste quatre ans
d'école primaire), sans aucun métier positif, a parcouru le monde en long et
en large et, après avoir voulu se donner la mort à Nice à la fin de la Première
Guerre, a été découvert, en tant qu'écrivain, par Romain Rolland, qui l'a ap-
pelé «un Gorki des Balkans». Il a écrit un nombre de contes exceptionnels
(Kira kiralina, Père Anghel, Nerantzula, Codin, Les chardons du Baragan, Dans le
monde de la Méditerranée, etc.), où il présente le monde de l'espace balkanique
où Roumains, Grecs, Turcs, Russes vivent ensemble, sans se haïr... Un mon-
de beau et tragique: femmes passionnées et malheureuses, capitaines de vais-
seau mélancoliques, jeunes gens qui se mettent en quête d'un monde
meilleur sans jamais le trouver, bohèmes (variantes du héros picaresque
dans le monde balkanique), qui courent après un idéal de justice sociale sans
jamais le trouver, enfin, un monde en mouvement, inquiet, passionné. On
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peut en détacher une image générique du Grec: honnête, rêveur, amoureux
et, le plus souvent, voué à une destinée tragique. Il mélange les langues, par-
le avec accent, mais personne ne le ridiculise. Ce sont surtout les femmes de
la prose d'Istrati qui sont mémorables par leur vocation érotique, par leur
passionnalité et, dirais-je, par leur force de recevoir le tragique de l'existen-
ce. Je me demande combien des écrivains du XXe siècle ont présenté mieux
et avec autant d'abnégation que Panait Istrati, le fils du Grec céphalonite et
de la blanchisseuse de Baldovineçti de Bräila, l'image de la féminité sédui-
sante, esclave de passions destructrices. Une féminité débordant à la fois de
compassion et d'orgueil...

Le philosophe roumain Constantin Noica, l'ami de Mircea Eliade et de
Emile Cioran, qui avait, lui aussi, une ascendance grecque et aimait comme
personne les philosophes grecs au point de n'admettre, parmi les disciplines
de l'esprit, que la philosophie, Constantin Noica, je le répète, fait, dans la
Préface au volume Les Catégories esthétiques de son ami Evanghelos Moutso-
poulos (dans la traduction roumaine de Victor Ivanovici, de 1976), une ob-
servation sur l'esprit grec, qui me laisse rêveur. Il pense que la Grèce a sau-
vé par deux fois la culture européenne: «une première fois, à son moment
de gloire, en la délivrant du chaos des mythologies, afin d'aboutir à la phi-
losophie; une seconde fois, à l'époque tardive hellénistique, en la retirant du
chaos des croyances afin d'aboutir à ce qu'on appela une théologie spéculative».
Néanmoins, le philosophe est sceptique en ce qui concerne la possibilité de
l'esprit (du modèle) grec de sauver encore la culture européenne du chaos
de la technologie... Noica était généralement sceptique à l'égard de l'Occi-
dent qui, écrit-il quelque part en provoquant toute une série de protesta-
tions, ne produit plus de la culture, mais rien que du beurre... Je ne pense
pas qu'il ait raison dans cette dernière assertion, mais ceci est une toute autre
question. Il n'a pas entièrement raison non plus lorsqu'il parle de la déli-
vrance de l'Europe du chaos des mythologies et du chaos des croyances, par-
ce que, et c'est là un argument valable, la culture européenne s'est sauvée
peut-être du chaos des mythologies, tout en gardant les mythes (et les
mythes ont porté fruit et portent encore fruit dans le domaine de la culture,
elle s'est peut-être sauvée du chaos des croyances, tout en gardant la foi tel-
le quelle, à savoir la foi chrétienne...

Ayant fermé cette parenthèse, je reviens à ma question: le modèle grec
est-il encore suivi de nos jours? Peut-il encore sauver la culture européenne,
qui, de l'avis des uns, se prépare depuis longtemps une mort fastueuse? Je
l'ignore, peut-être le modèle grec ne peut-il plus faire face aux provocations



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

259

de la société actuelle, mais, à coup sûr, ses mythes lui ont survécu, comme la
nostalgie respective. Il y aurait encore à dire et à redire à ce sujet. Les mythes
grecs sont pénétrés de bonne heure au nord du Danube et en ont provoqué
d'autres, engendrés par l'imaginaire roumain. Les uns et les autres existent
de nos jours encore dans la culture roumaine et ne disparaîtront jamais, je
l'espère, malgré bon nombre d'historiens qui, en embrassant avec ardeur
l'idée de la globalisation de la culture, opinent que les mythes nationaux doi-
vent disparaître: nous ne saurions être de bons Européens, ni ne saurions
devenir des esprits postmodernes, ne pourrions être des acteurs actifs dans
la société de la connaissance dominée par une technologie de pointe, à
moins de nous débarrasser des mythes nationaux. La nation elle-même se-
rait, selon eux, un obstacle à l'universalisme. En ce qui me concerne, je n'en
crois rien, je ne les accepte pas, je considère même que les cultures ne de-
vraient pas se globaliser, les identités se devant de ne pas se perdre dans ce
nouveau concert universel...



I
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΑΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. LJUBOMIR MAKSIMOVIC

Σήμερα υπάρχει ή γενική εντύπωση ότι το σερβικά κράτος τού Μεσαίωνα,
παρόλο πού ήταν βαθιά επηρεασμένο στόν πολιτιστικό καί θρησκευτικό τομέα
άπό τήν Βυζαντινή Αύτοκρατορία, έξελισσόταν άποκλειστικά έτσι ώστε ή Μα-
κεδονία νά είναι πάντοτε ό μεγάλος στόχος τής κατακτητικής πολιτικής τών
Σέρβων. Στήν πραγματικότητα όμως ή Σερβία έδειξε άπό νωρίς ένδιαφέρον πρός
άλλες κατευθύνσεις τών έπιδιώξεών της, παραδείγματος χάριν πρός τήν 'Αδρια-
τική, ενώ ή Μακεδονία έμπαινε βαθμιαία καί σχετικά άργά στό οπτικό πεδίο .τής
σερβικής πολιτικής. Άλλωστε, μέχρι σχεδόν τό τέλος τού IB ' αιώνα, ή Σερβία
ούτε καν είχε φθάσει στά βόρεια σύνορα τής Μακεδονίας, εάν θεωρήσουμε ότι
αύτά βρίσκονταν έκεΐ όπου τά έβλεπαν οί άρχαΐοι "Ελληνες, άλλά ώς έπί τό
πλείστον καί οί Βυζαντινοί, δηλαδή στά όρη τού Σκάρδου (Sar-planina), περί-
που στά σύνορα τής σημερινής Δημοκρατίας τών Σκοπίων καί τού Κοσσυφοπε-
δίου1.

1. Τον ορο Μακεδονία χρησιμοποιώ έχοντας υπόψη μου τήν ιστορική εξέλιξη, κατά τήν
έποχή με τήν οποία ασχολούμαστε, τής χώρας ή οποία συνόρευε με τήν "Ηπειρο, τήν 'Αλβα-
νία καί τήν Σερβία. Μέ άλλα λόγια, τά δυτικά καί βορειοδυτικά σύνορα τής χώρας αυτής, άσχε-
τα με τήν διοικητική οργάνωση διάφορων έποχών, τά βλέπω εκεί οπου τά βρίσκει ό βυζαντινός
ιστορικός Νικηφόρος Γρηγοράς, δ οποίος λέει οτι τά ρωμαϊκά καί σερβικά εδάφη συνορεύουν
στόν "Ανω 'Αξιό, δηλαδή γύρω άπό τά Σκόπια [Nicephori Gregorae Byzantina Historia (στό εξής
Greg.) XV, 1, έκδ. L. Schop enus, Bonnae II 747.5-12]. Πρβλ. καί τήν γνώμη τοΰ Στράβωνα



262

ΙΙΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Γιά πρώτη φορά μέ τις κατακτήσεις τοϋ μεγάλου ζουπάνου Στεφάνου Νε-
μάνια (1166-1196), ιδρυτή τής δυναστείας τών Νεμανιδών, ή Σερβία έφθασε
στά δρια τής Μακεδονίας. Κατά τδ τέλος τής διακυβέρνησης τοϋ Νεμάνια ή χώ-
ρα, ή δποία στο μεταξύ είχε στραφεί άποφασιστικά προς τήν ορθοδοξία, γιά πρώ-
τη φορά άναγνωρίσθηκε άπό τό Βυζάντιο ώς σχετικά άνεξάρτητος παράγοντας
τής διεθνούς πολιτικής σκηνής^. Ή σερβική ήγεσία άρχισε τότε νά καταλαβαί-
νει ότι τό μέλλον τής χώρας βρισκόταν πρός τήν κατεύθυνση τής Κωνσταντι-
νούπολης καί όχι πρός τήν Ρώμη. Αύτό σημαίνει ότι στήν Σερβία, άπό τήν μιά
πλευρά, δημιουργήθηκε ή λεγόμενη «όρεξη γιά κατάκτηση», ένώ, άπό τήν άλλη,
έμφανίστηκαν τά πρώτα ίχνη άπομίμησης τού «βυζαντινού μοντέλου». Οί γε-
νικές συνθήκες όμως τότε δέν ήταν καθόλου κατάλληλες γιά έναν έπιθετικό προ-
σανατολισμό πρός τόν Νότο. Πρώτα πρώτα, ό Νεμάνια ύπέστη σοβαρή ήττα
άπό τούς Βυζαντινούς τό 1190, στήν μάχη παρά τόν ποταμό Μοράβα, κατόπιν
ό γιός του Στέφανος παντρεύτηκε μιά Βυζαντινή πριγκήπισσα καί ό Νεμάνια
μετά άπό λίγα χρόνια παρεχώρησε σέ αύτόν τήν έξουσία, γιά τήν οποία στις
άρχές τού ΙΓ ' αιώνα θά ξεσπάσει ένας σοβαρός καί μακρόχρονος έμφύλιος πό-
λεμος. "Ετσι έρχεται καί τό τραγικό γιά τό Βυζάντιο έτος 1204, χωρίς νά έχει

(The Geography of Strabo, έκδ. H. L.Jones, Loeb Classical Library, III, London 1961, σ. VII, πίν.
10), ο οποίος αναφέρει δτι ή Μακεδονία έκτείνεται μέχρι τά ορη τοϋ Σκάρδου. Οί μετατοπίσεις
τών ορίων καί οί εδαφικοί περιορισμοί τοϋ χώρου με τήν ονομασία Μακεδονία, προπαντός λόγω
διοικητικών μεταβολών πού κατά καιρούς γίνονταν (οπως τις απηχούν οί πληροφορίες τών δύο
αναφερομένων συγγραφέων), δέν έχουν σημασία γιά το θέμα τών βυζαντινο-σερβικών σχέσεων.
Γι' αυτό τόν λόγο, τήν γενική ίστορικο-γεωγραφική έννοια τού ορου «βυζαντινή Μακεδονία» μέ-
χρι τήν σερβική κατάκτηση τήν καταλαβαίνω μέ τόν ί'διο τρόπο οπως καί ή Vassiliki Kravari
(Villes et villages de Macédoine occidentale, Paris 1989, σ. 25 κ.έ.), έν μέρει καί ή Αγγελική Κων-
ςταντακοπούλου [ 'Ιστορική γεωγραφία τής Μακεδονίας (Αος-&*· αιώνας), 'Ιωάννινα 1984, σ.
23]. Πρβλ. καί Γ. Θεοχαριλης, 'Ιστορία της Μακεδονίας κατά τούς μίσους χρόνους, Θεσσαλο-
νίκη 1980, σ. 23, 31, 41, 44, 342. Διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν σχέση μέ τήν κατάστα-
ση άλλων έποχών, πού δέν είναι τό θέμα μου. Πρβλ. Fanoula Papazoglou, Les villes de Macé-
doine à l'époque romaine, Bulletin de Correspondance Hellénique, Suppl. XVI, Athènes 1988, σ.
67-98' Mafia Νυςταζοπουλου-Πεαεκιλου, Το «Μακεδονικό Ζήτημα», 'Αθήνα 1993, σ. 20 κ.έ.

2. Γιά τις έν λόγω συνθήκες βλ. Lj. Maksimovk'; Byzantinische Herrscherideologie und
Regierungsmethoden im Falle Serbien. Ein Beitrag zum Verständnis des byzantinischen
Commonwealth, ΠΟΛΤΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΤΣ, Miscellanea fm Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag
(Byzantinisches Archiv 19), έκδ. Cordulla Scholz-G. Makris, München-Leipzig 2000, o. 174-192.
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δοθεί στούς Σέρβους ή παραμικρή ευκαιρία για οποιαδήποτε σοβαρότερη δράση
στήν Μακεδονία3.

Άπό τήν άλλη μεριά όμως, έκείνη τήν έποχή τό "Αγιον "Ορος καί ή Θεσ-
σαλονίκη, τά πιό σπουδαία σημεία ολοκλήρου τοϋ μακεδονικοϋ χώρου, άρχίζουν
ήδη νά παίζουν ρόλο στήν πολιτιστική έξέλιξη τών Σέρβων. 'Ιδιαίτερα σημαντικό
γεγονός γιά τήν έν λόγω έξέλιξη ήταν ή ίδρυση τοϋ Χελανδαρίου — άγιορείτικης
μονής τών Σέρβων. Τό μοναστήρι ιδρύθηκε τό 1198 βάσει χρυσοβούλλου τού
αύτοκράτορα Αλεξίου τοϋ Γ ', πεθερού τού Στεφάνου Νεμάνιτς, διαδόχου τού
Νεμάνια. 'Ιδρύθηκε άπό τόν 'ίδιο τόν Νεμάνια, ό οποίος ήταν ήδη μοναχός στό
Βατοπέδι, καί τόν μικρότερο γιό του Σάββα, ό όποιος άπό καιρό ήταν καί αύτός
Αγιορείτης. Άπό τήν ίδρυσή του τό Χελανδάρι άποτελεΐ μόνιμο παράθυρο τής
σερβικής κοινωνίας πρός τόν κόσμο τών Βυζαντινών, μέσω τοϋ οποίου μεταφέ-
ρονται στήν Σερβία προπαντός οί πνευματικές έπιρροές τού Αγίου "Ορους, άλλά
καί θεμελιώδεις πολιτιστικοί θεσμοί4. Ή πηγή τους δέν ήταν μόνο ή Κωνσταν-
τινούπολη, άλλά καί ή Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα μετά τό 1204, δεδομένου ότι τό-
τε ένισχύθηκε ό ρόλος πού έπαιζε ή πόλη αύτή στήν ζωή τών Αγιορειτών καί,
γενικώτερα, τής Μακεδονίας καί τών Βαλκανίων.

Μετά τό 1204, μέ τήν πρώτη πτώση τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ή κα-
τάσταση στήν Μακεδονία γίνεται περίπλοκη καί οί έκεΐ έξελίξεις άπρόοπτες. Οί
Λατίνοι, οί Βούλγαροι καί τό κράτος τής 'Ηπείρου άρχίζουν νά μοιράζουν τήν
χώρα5. "Οσον άφορά τήν Σερβία, κατά τίς άρχές τοϋ 1207, μέ τήν μεταφορά
τών λειψάνων τοϋ Νεμάνια άπό τό "Αγιον "Ορος στήν χώρα, παύει έντελώς ό
κίνδυνος άναζωπύρωσης τού εμφυλίου πολέμου, πού μόλις είχε τελειώσει6. Οί δύο

3. Γιά τήν γενική κατάσταση καί διάφορες εξελίξεις στήν Σερβία στο τέλος τοϋ 12ου καί
στίς άρχες τοϋ 13ου αιώνα πρβλ. Istorija srpskog naroda (στο έξής ISN), I, Beograd 1981, σ. 263-
272 (S. Cirkovicî).

4. Πρβλ. M. zlv0jln0vld, Osnivanje Hilandara, Manastir Hilandar, έκδ. G. Subotic, Beo-
grad 1998, o. 29-34- S. CirkoviC, Hilandar i Srbija, αναφερόμενη έκδ., σ. 35-48- Lj. Maksi-
MOVid, Hilandar i srpska vladarska ideologija, Osam vekova Hilandara, έκδ. V. Koraç, Beograd 2000,
σ. 9-16 (μέ παλαιότερη βιβλιογραφία).

5. G. Ostrogorsky, 'Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους, Γ ' (στό έξής Ostrogorsky, Ιστο-
ρία), 'Αθήνα 1981, σ. 109 κ.έ.· Θεοχαριδης, Μακεδονία, έ.ά. (σημ. 1), σ. 310 κ.έ.

6. Πρβλ. Lj. Maksimovk':, Ο godini prenosa Nemanjinih mostiju u Srbiju, ZRVI, 24/25,
1986, σ. 437-444.
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γιοι τοϋ ιδρυτή τής δυναστείας —δ Στέφανος, μέγας ζουπάνος καί βυζαντινός σε-
βαστοκράτορας, καί δ Σάββας, άρχιμανδρίτης καί καθηγούμενος τής Στουντέ-
νιτσα, τοϋ πιό σπουδαίου μοναστηριού τής χώρας καί μαυσωλείου τής δυναστεί-
ας— αρχίζουν άπό τότε νά άκολουθούν μιά πολιτική πού άποσκοπούσε νά φέρει
τήν Σερβία —καί τήν έφερε πράγματι— στό έπίκεντρο τών πολιτικών έξελίξεων
στά Βαλκάνια καί νά τήν κάνει —καί τήν έκανε πράγματι— άνεξάρτητο κράτος
μέ δική του αύτοκέφαλη έκκλησία7. Τό συμβολικό καί ταυτόχρονα πραγματικό
άποτέλεσμα τής πολιτικής αύτής όλοκληρώθηκε όταν δ Στέφανος τό 1217 έλα-
βε άπό τόν πάπα τής Ρώμης τά βασιλικά σημεία καί ό Σάββας τό 1219 στήν
Νίκαια καθιερώθηκε πρώτος άρχιεπίσκοπος τής σερβικής έκκλησίας8.

Έν τώ μεταξύ, όλες οί προαναφερόμενες έξελίξεις είχαν ώς άποτέλεσμα νά
άρχίσει νά παίζει ή Μακεδονία έναν πιό σπουδαίο ρόλο στήν στρατηγική τής σερ-
βικής ήγεσίας. "Οπως έχει λεχθεί, στήν Μακεδονία είχαν ήδη έκφρασθεΐ τά συμ-
φέροντα τών τριών βαλκανικών δυνάμεων, τις όποιες ή Σερβία έπρόκειτο νά αντι-
μετωπίσει, έν μέρει άκριβώς καί λόγω αύτής τής χώρας. Αύτό όμως δέν σημαί-
νει ότι ή Σερβία ήταν ήδη σέ θέση νά οργανώσει κατακτητικές έπιχειρήσεις πρός
τά μακεδονικά έδάφη. Ή κατάσταση μετά τόν θάνατο τού Βούλγαρου ήγεμόνα
Καλογιάννη κάτω άπό τά τείχη τής Θεσσαλονίκης τόν Όκτώβριο τού 1207 δεί-
χνει σαφέστατα ότι ή Σερβία δέν ήταν σέ θέση νά κάνει τίποτε άλλο, παρά νά
προσπαθήσει νά έπωφεληθεΐ άπό τήν μάχη γιά τήν άνώτατη έξουσία πού είχε ξε-
σπάσει στήν Βουλγαρία. Δηλαδή, άπειλουμένη στόν Βορρά άπό τήν Ουγγαρία,
μπλεγμένη σέ έχθροπραξίες έναντίον τού κράτους τής Ηπείρου λόγω άλβανικών
περιοχών, έχοντας έναντίον της καί τόν Λατίνο αύτοκράτορα Ερρίκο τής Φλάν-
δρας, ό όποιος θά τής έπιτεθεΐ άργότερα, ή Σερβία δέν είχε άλλο τρόπο δράσης,
παρά νά προσπαθήσει νά προσεταιριστεί τόν αύτεξούσιο Βούλγαρο άποστάτη
Στρέζ, ό όποιος είχε δημιουργήσει ένα είδος κρατιδίου στήν βόρεια Μακεδονία μέ
κέντρο τό Προσάκιο (Πρόσεκ), στήν φάραγγα τού Βαρδαρίου (1208).

Άλλά ή προσπάθεια αύτή τής Σερβίας νά άσκήσει έμμεσο έλεγχο στήν κοι-
λάδα τού Βαρδαρίου άπέτυχε, έπειδή ό Στρέζ είχε άρχίσει νά κάνει τήν δική του

7. Β. FerjanCiö, Srbija i vizantijski svet u prvoj polovini XIII veka (1204-1261), ZRVI,
27/28, 1989, σ. 103-148- Β. FerjanCiö-Lj. Maksimovkî, Sveti Sava i Srbija izmedu Epira iNikeje,
Sveti Sava u srpskoj istonji i tradiciji, εκδ. S. Cirkovic, Beograd 1998, o. 13-26.

8. Πρβλ. S. cirkovld, Srbi medu evropskim narodima, Beograd 2005, a. 40 κ.έ.
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πολιτική σέ νότια μέρη τής Μακεδονίας. Μετά άπό μακρόχρονη προσπάθεια νά
έπαναφέρει τόν Στρέζ στήν «τάξη», ή σερβική ήγεσία άντέδρασε άποφασιστικά.
'Οργάνωσε μιά διπλωματική έπιχείρηση πού έφερε, άπ' όσο ξέρουμε, γιά πρώτη
φορά τούς άντιπροσώπους τής Σερβίας στήν Μακεδονία. Ό Γδιος ό Σάββας πήγε,
πιθανώτατα τό 1212, έπικεφαλής μιάς μικρής άντιπροσωπείας στό Προσάκιο,
όπου καί προσπάθησε νά πάρει τόν Στρέζ μέ τό μέρος τών Σέρβων9. Μάταιη
προσπάθεια. Ό Σάββας έφυγε θυμωμένος, ρίχνοντας στόν Στρέζ, κατά σερβική
πηγή, ένα είδος άναθέματος, μέ άποτέλεσμα αύτός νά πεθάνει τήν 'ίδια νύχτα. Ό
κίνδυνος έκ μέρους τών Βουλγάρων μειώθηκε, άλλά ή Σερβία δέν προχώρησε κα-
τόπιν σέ κάποια δράση στόν μακεδονικό χώρο. Ούτε έγινε προσπάθεια νά πάρουν
οί Σέρβοι τά Σκόπια, ενέργεια πού θά ήταν άπαραίτητη γιά κάθε πραγματική
έπιτυχία στήν Μακεδονία, όπως θά δείξει ό βασιλιάς Μιλούτιν εβδομήντα χρόνια
άργότερα. "Ετσι, ή πρώτη φάση τού ένδιαφέροντος τών Σέρβων γιά τήν Μακε-
δονία άποτελεΐ μόνο μιά έμμεση προσέγγιση στόν χώρο τών μελλοντικών
μεγάλων έπιχειρήσεων.

Οά ήταν δύσκολο όμως νά περιμένει κανείς διαφορετική έξέλιξη τών γεγονό-
των, δεδομένου ότι ή Σερβία βρισκόταν υπό τήν πίεση Βουλγάρων, 'Ηπειρωτών
καί Λατίνων, οί όποιοι προχωρούσαν σέ στρατιωτικές έπιχειρήσεις στήν 'Αλβα-
νία καί στά άνατολικά σύνορα τής Σερβίας, πράγμα πού τό 1213, τό 1214 καί
τό 1215 έμπόδίζε νά προωθηθούν τά συμφέροντα τού σερβικού κράτους στήν
Μακεδονία10. Μερικά χρόνια άργότερα, όταν πλέον είχαν περάσει οί απειλές
αύτές καί είχε γίνει ή έπιτυχημένη προσπάθεια νά βρεθεί τό κοινό ένδιαφέρον μέ

9. R. Radiî, Oblasni gospodari u Vizantiji krajem XII i u prvim decenijama XIII veka,
ZRVI, 24/25, 1986, o. 223-234 (με πλήρη βιβλιογραφία)' του αύτοϋ, Sveti Sava i smrt oblasnog
gospodara Streza, Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji, εκδ. S. Cirkovic, Beograd 1998, o. 51-62.

10. Πρβλ. D. M. Nicol, The Despotate of Epiros, Oxford 1957, o. 38, 45 (σημ. 28)· G.
Prinzing, Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren 1204-1219 im Zusammenhang mit der
Entstehung und Entwicklung der byzantinischen Teilstaaten nach Einnahme Konstantinopels infolge des
4. Kreuzzuges, München 1972, o. 107 κ.έ., 110-114 (οπου προτείνεται εσφαλμένη χρονολογία)·
Α. Ducellier, La façade maritime de l'Albanie au moyen âge. Durazzo et Valorw du Xle au XVe siècle,
Thessalonique 1981, σ. 150 κ.έ.' ISN, I, σ. 299 (Β. FerjanCk^· FerjanCk3-Maksimovi(î, έ.ά., σ.
15' Lj. MaksimoviC, Znacenje reci Grk i Jelin u srpskim srednjovekovnim izvorima, ZRVI, 38,
1999/2000, σ. 219.
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τήν Νίκαια, άπό δπου εξασφαλίστηκε γιά τήν Σερβία καί ή εκκλησιαστική άνε-
ξαρτησία του 1219, δ διάδοχος του σέρβικου θρόνου Ραδοσλάβος παντρεύτηκε
τήν κόρη τού μεγάλου Ηπειρώτη ήγεμόνα Θεοδώρου Κομνηνού Δούκα11. Ή
πολιτική αύτή ενέργεια έξάλειψε τήν δυσαρέσκεια τού Δημητρίου Χωματηνοΰ,
άρχιεπισκόπου τής Άχρίόας, δηλαδή τής πιο σπουδαίας έκκλησίας τού ήπειρω-
τικού κράτους, πού είχε έκφρασθεί λόγω τής ίδρυσης τής αύτοκέφαλης άρχιεπι-
σκοπής τής Σερβίας12.

Μέ τέτοιο είδος διπλωματίας ή Σερβία είχε βελτιώσει τήν θέση της ώς πρός
τήν Μακεδονία, άλλά μέχρι τήν έποχή τοϋ Στεφάνου Πρωτοστέπτου (μέχρι τό
1228) καί τοϋ Σάββα (μέχρι τό 1236) δέν είχε κάνει άντίστοιχες άποφασιστικές
ένέργειες πού θά τής έξασφάλιζαν κυριαρχία σέ οποιοδήποτε μέρος τοϋ μακεδο-
νικού χώρου. Οί δύο γιοι καί διάδοχοι τού Στεφάνου, οί βασιλιάδες Ραδοσλάβος
καί Βλαδισλάβος, συνδέονταν μέ τίς δύο μεγάλες δυνάμεις τών Βαλκανίων, ό
πρώτος μέ τήν "Ηπειρο, δ δεύτερος μέ τήν Βουλγαρία, καί κατά κάποιο τρόπο

c / \ ς, ? IQ γπ> 5 Τ r χ, \ ! /

υπακουαν σε αυτές τις δυνάμεις . Ιο αποτελεσμα ήταν η Σερδια να μείνει κά-
πως άμέτοχη στίς μεγάλες άλλαγές στά Βαλκάνια, πού τίς είχε προκαλέσει ή
σύγκρουση τού ήπειρωτικού κράτους μέ τό λατινικό βασίλειο τής Θεσσαλονίκης
καί κατόπιν μέ τήν Βουλγαρία. Ή άλλαγή τής πολιτικής αύτής σημειώθηκε μό-
λις στήν έποχή τού τρίτου γιού τού Πρωτοστέπτου, τοϋ Ούρεση τού Α ' (1243-
1276), ό όποιος ήταν παντρεμένος μέ τήν Γαλλίδα πριγκήπισσα Ελένη Άνδε-
γαυή, καί κατά τήν κυριαρχία τού όποιου ή Σερβία αύξησε ούσιαστικά τό έθνικό
της εισόδημα χάρη στούς Γερμανούς μεταλλωρύχους, πού άνοιξαν πολλά ορυ-
χεία.

Μέσα σέ όλες αυτές τίς έξελίξεις, άλλά καί πριν νά γίνουν μερικές άπό αύτές,
ό Σάββας, πραγματικός κινητήριος παράγοντας τής έξωτερικής πολιτικής τής
Σερβίας στίς τρεις πρώτες δεκαετίες τού ΙΓ ' αιώνα, καταλαβαίνει σαφέστατα

11. FerjanCkî-Maksimovkî, ε.ά., σ. 16 κ.έ.

12. Γιά τίς συνθήκες στίς όποιες εμφανίστηκε ή διαμαρτυρία αυτή, άλλωστε αρκετά συ-
ζητούμενη στήν ερευνά, βλ. FerjanCkMMaksimovkî, ε.ά., σ. 17,19. "Οπως έδειξε ό G. Prinzing
(Demetrii Chômaient Ponemata Diafora, Berlin-New York 2002, o. 41-45), τό όνομα «Χωμα-
τιανός» πρέπει νά αντικατασταθεί στήν χρήση μέ τό «Χωματηνός».

13. Κ. JireCek, Istorija Srba, Beograd 31978, I, σ. 172 κ.έ.· ISN, I, σ. 308 κ.έ., 310 κ.έ.
(β. FerjanCiö)· FerjanCiö-Maksimoviö, ε.ά., σ. 23 κ.έ.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

267

τήν σημασία τής Θεσσαλονίκης, στήν όποία. κάποτε είχε χειροτονηθεί αρχιμαν-
δρίτης 1 ''. Ό ίδιος επισκέπτεται τήν πόλη δύο φορές μέσα σέ λίγα χρόνια, δίνει
πλούσια δώρα στίς έκκλησίες της καί, όπως λέει ό βιογράφος του, «μεταγράφει
πολλά νομικά βιβλία»15. Πρόκειται προφανώς γιά έναν Νομοκάνονα (Krmcija)
πού άποτελεΐ τήν πρώτη νομική βάση βυζαντινού τύπου στό κράτος καί τήν
έκκλησία τών Σέρβων, τό σημαντικώτερο κείμενο τέτοιου είδους προ τής έκδο-
σης τού Κώδικα τού αυτοκράτορα Στεφάνου Δουσάν καί τής μετάφρασης τού
Νομοκάνονα τοϋ Ματθαίου Βλάσταρη16. Μέ αύτόν τόν τρόπο ή Θεσσαλονίκη
άρχίζει νά παίζει συγκεκριμένο ρόλο στήν ζωή τής Σερβίας πριν άκόμη τήν πλη-
σιάσουν οί Σέρβοι ή μποϋν στήν Μακεδονία. Μέ τόν "Αγιο Σάββα αρχίζει ή Σερ-
βία, μέσω Χελανδαρίου, νά έπηρεάζεται μέ διάφορους τρόπους άπό τις άγιορείτι-
κες πνευματικές, λογοτεχνικές καί καλλιτεχνικές άπόψεις. Τήν έξέλιξη αύτήν
άναφέρω διότι τό "Αγιον "Ορος, έκτος άπό τόν γενικό ρόλο πού έπαιζε στό Βυ-
ζάντιο, ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένο μέ τήν Μακεδονία καί τήν Θεσσαλονίκη. Μέ-
σα σέ ολόκληρο αύτό τό σύμπλεγμα, ό ρόλος τού 'Αγίου "Ορους στήν ζωή τής
μεσαιωνικής Σερβίας είναι άξεχώριστος άπό τήν θέση πού στήν σερβική ιστορία
θά έχει λίγο άργότερα ό μακεδονικός χώρος.

"Ομως ό μάλλον σαφής προσανατολισμός πρός τήν Δύση έφερε τήν Σερβία
τήν εποχή έκείνη, παρ' όλους τούς πολιτιστικούς της δεσμούς μέ τόν κόσμο τών
Βυζαντινών, στόν κύκλο τών δυνάμεων πού έβλεπαν μέ άνησυχία τήν πρόοδο
στήν Μακεδονία τής Αύτοκρατορίας τής Νίκαιας, συμπεριλαμβανομένης καί τής
κατάληψης τής Θεσσαλονίκης (1246), καί τήν δυνατότητα νά γίνει ή Νίκαια
σοβαρή άπειλή γιά τήν κυριαρχία τών Λατίνων στήν Κωνσταντινούπολη17. Ή
Σερβία έτσι βρέθηκε άνάμεσα στίς συμμαχικές δυνάμεις, άλλά τά στρατεύματά
της άκολούθησαν τήν δική τους πορεία- διασχίζοντας τήν χώρα άπό τόν Βορρά

14. μ. Petroviö, Arhimandritsko dostojanstvo Svetoga Save, Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji,
εκδ. S. Cirkovic, Beograd 1998, σ. 39-50. Γιά τήν διαφορετική χρονολογία (1200/1201) βλ. Dj.
trlfunovid, Stara srpska knjizevnost, Beograd 1994, ο. 207.

15. Domentijan Zitije svetoga Save, εκδ. T. Jovanovic, Beograd 2001, o. 212' Teodosije
Hilandarac Zivot svetoga Save, εκδ. Dj. Trifunovic, Beograd 1973, σ. 136.

16. L. Burgmann, Der Codex Vaticanus graecus 1167 und der serbische Nomokanon,
ZRVI, 34, 1995,0.91-106.

17. Πρβλ. Ostrogorsky, 'Ιστορία, σ. 119 κ.έ.
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προς τον Νότο κατέλαβαν, έστω καί πολύ προσωρινά, τά Σκόπια καί το Πριλά-
πιον (Prilep)18. 'Ακόμη καί ό Γεώργιος Άκροπολίτης, ό μελλοντικός μεγάλος
πολιτικός καί ιστορικός, τότε κυβερνήτης τής Νίκαιας στήν Μακεδονία, αιχμα-
λωτίστηκε άπό τους Σέρβους καί έν συνεχεία μεταφέρθηκε στήν Ήπειρο19. Ό
'ίδιος θά γράψει άργότερα ότι ό βασιλιάς Οΰρεσης γιά κάποιο μικρό κέρδος άνα-
ποδογύρισε «τό ποτήρι τής φιλίας»'20. Άλλά μετά τήν άποφασιστική νίκη τών
παλαιολογίων στρατευμάτων στήν μάχη τής Πελαγονίας τό 1259, πού έξουδε-
τέρωσε τήν ήπειρωτικο-δυτική συμμαχία, ή οπισθοχώρηση τών Σέρβων έγινε
άναπόφευκτη, παρόλο πού φαίνεται πώς είχαν άλλάξει καί πάλι συμμαχική πλευ-
ρά51. Έν πάση περιπτώσει, ή δεύτερη φάση τής παρουσίας τών Σέρβων στήν
Μακεδονία, μολονότι δέν διήρκεσε πολύ καιρό, μπορεί νά χαρακτηρισθεί ώς άμε-
ση προσέγγιση.

"Εχοντας ύπόψη τις έν λόγω συνθήκες, δέν θά έπρεπε νά φαίνεται παράξενο
τό ότι γιά είκοσι καί πλέον χρόνια ή Σερβία δέν άναλάμβανε καμιά πρωτοβουλία
στήν Μακεδονία. Τό κύρος καί ή δύναμη τού Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου καί ή
σύγχυση στό κράτος τής Νότιας 'Ιταλίας, τόν κύριο τότε έχθρό τοϋ Βυζαντίου
στήν Δύση, πού τελείωσε μόλις τό 1266, είχαν άνακόψει όλες τις πιθανές φιλο-
δοξίες τού Σέρβου βασιλιά πρός τήν Μακεδονία. Καί όχι μόνο αύτό. Στήν δεκα-
ετία του εξήντα σημειώνεται βελτίωση τών σχέσεων τής Σερβίας μέ τήν άνανε-
ούμενη Βυζαντινή Αύτοκρατορία. Χάρη στον αύξημένο πλούτο τού Σέρβου βασι-
λιά, έρχονται στήν χώρα οί Βυζαντινοί μαΐστορες, οί όποιοι ζωγραφίζουν ένα άρι-

18. Αυτόθι, σ. 129 κ.έ.· JireCek, έ.ά., I, σ. 181· Θεοχαριδης, Μακεδονία, έ.ά. (σημ. 1),
σ. 351' ISN, I, σ. 350 (S. CirkovicÎ· Ο Nicol [Despotate, έ.ά. (σημ. 10), σ. 160 κ.έ.] έδειξε ότι
ό άγώνας πραγματοποιήθηκε τό 1257. Είναι ενδιαφέρον τό δτι, αν καί αυτόπτης, ό Άκροπολί-
της δέν μνημονεύει τήν συμμετοχή τών Σέρβων στήν κατάκτηση τοϋ Πριλαπίου (Georgii
Acropolitae Opera, έκδ. Α. Heisenberg, προσθήκες Ρ. Wirth, Stuttgart 1988, σ. 149 κ.έ.). Είναι
σαφές ομως οτι μέχρι τήν μάχη στήν Πελαγονία (φθινόπωρο 1259) τήν πόλη αυτή κατείχαν οί
Σέρβοι. Αλλά δεδομένου τοϋ οτι τόν αιχμάλωτο τών Σέρβων Ακροπολίτη είχε φέρει στήν 'Αρτα,
πρωτεύουσα τής 'Ηπείρου, ό Μιχαήλ Β ' "Αγγελος, στήν αναφορά τοϋ συγγραφέα, τοϋ 'ίδιου τοϋ
'Ακροπολίτη, ή μεταφορά του στήν "Αρτα έπισκίασε τά προηγούμενα γεγονότα.

19. Θεοχαριδης, έ.ά., σ. 352· ISN, I, σ. 350 (S. Cirkovic).

20. Georgii Acropolitae Opera, έ.ά., 145.19-20.

21. Πρβλ. ISN, I, σ. 351 (S. Cirkoviô)· Κ. AdZievski, Pelagonija vo sredniot vek, Skopje
1994, α. 156 (σημ. 83) (μέ έπισκόπηση βιβλιογραφίας).
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στούργημα τής μεσαιωνικής τέχνης βυζαντινού ρυθμού, το μοναστήρι Sopocani,
ένα άπό τά πρώτα καλλιτεχνικά έργα που ανήκουν στους προδρόμους τής ευρω-
παϊκής 'Αναγέννησης22. Πρός τό τέλος τής δεκαετίας αυτής γίνεται έπίσης ή
προσπάθεια συνάψεως ενός βασιλικού γάμου μεταξύ τής Άννας, κόρης τού Μι-
χαήλ τού Η ', καί τού Μιλούτιν, νεώτερου γιού τού βασιλιά Ούρεση23, μιά προ-
σπάθεια πού παραλίγο νά ολοκληρωθεί. Ή αποτυχία τού σχεδίου αύτού, πού
επήλθε τήν τελευταία στιγμή, προκάλεσε καί πάλι, μεταξύ άλλων παραγόντων,
σοβαρή αλλαγή στήν πολιτική τής Σερβίας.

Ή χώρα, τής οποίας ό βασιλιάς ήταν παντρεμένος μέ μιά συγγενή τοΰ Κα-
ρόλου Άνδεγαυού, στράφηκε πρός τήν συμμαχία μέ αύτόν τόν μεγάλο έχθρό τού
Βυζαντίου. Άλλά γιά μιά δεκαετία άκόμη, κατά τις κυβερνήσεις τού Ούρεση καί
τού γιού του Δραγούτιν, ή συμμαχία αυτή δέν πέτυχε κανένα συγκεκριμένο απο-
τέλεσμα λόγω τής ύπέροχης διπλωματίας τού Μιχαήλ Παλαιολόγου. Μόλις στό
τέλος τής βασιλείας τού Δραγούτιν, γύρω στό 1280, φαίνεται ότι κάποιος
εύγενής αντάρτης -ό Κοτανίτζης Τορνίκιος- αρχίζει συνοριακές έχθροπραξίες
στήν ύπηρεσία τών Σέρβων, δηλαδή ένα είδος άκριτικού πολέμου ή άνταρτοπο-
λέμου, πού όμως τήν έποχή εκείνη δέν έξελίχθηκε ιδιαίτερα. Ή λατινική, δυτική
έπιρροή είχε ώς άποτέλεσμα τότε τό πολιτικό, ιδιαίτερα δέ τό οικονομικό ένδια-
φέρον τής Σερβίας νά στραφεί περισσότερο πρός τήν Ουγγαρία καί τήν Αδριατι-
κή, παρά πρός τήν βυζαντινή Μακεδονία25.

Ή πραγματική, ούσιαστική μετακίνηση γεωγραφικού βάρους τής έξωτε-
ρικής πολιτικής πρός τόν Νότο έμφανίζεται μέ τόν βασιλιά Μιλούτιν, δ οποίος
ανέβηκε στόν θρόνο αρχές τού 1282. Ό Μιλούτιν, όπως κάι οί προηγούμενοι

22. Πρβλ. V.J. Djuriö, Sopocani, Beograd 21991, a. 23-26, 56-157' του αύτοϋ, Vizantijske
freske, σ. 39 κ.έ.

23 . Georges Pachyme'rès Relations historiques (στο έξης Pachyme'rès), έ'κδ. A. Failler, Paris 1984,
II 453.3-457.16.

24. Pachyme'rès, II 599.19-23. Πρβλ. F. BariSiî, Konstantin Porfirogenit Paleolog, ZRVI,
22, 1983, σ. 46 (σημ. 7)· Vizantijski- izvori ζ a istoriju naroda Jugoslavije (στο έξης VIINJ), VI, σ.
30-31 (σημ. 62, 64) (Lj. Maksimoviö)· Lj. MaksimoviC, Kotanic Tornik, ZRVI, 29/30 (1991)
σ. 183-191. Βλ. επίσης (υποθετική διαπίστωση προσωπικότητας) G. Tomoviö, Koje bio despot
Tornik iz zapisa gramatika Nestora, ZRVI, 41, 2004, σ. 257-270.

25. ISN, I, σ. 343 κ.έ., 349 κ.έ., 352 κ.έ. (S. Cirkovi^.
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Σέρβοι βασιλιάδες, ήταν σύμμαχος τού Καρόλου τής 'Ιταλίας, στό πλαίσιο μιάς
συμμαχίας πού πήρε τήν τελική της μορφή μόλις βάσει τής συμφωνίας τού
Όρβιέττο στίς 3 'Ιουλίου 12812(). Άλλά άκόμη πιό σπουδαίο ήταν τό γεγονός
ότι δ 'ίδιος δ Μιλούτιν, άπό μιά πλευρά, ένσάρκωνε δπως κανένας άπό τούς προ-
γόνους του τις έπιδιώξεις τής σερβικής άριστοκρατίας, ή όποία, άπό τήν άλλη,
άκριβώς τήν έποχή έκείνη άρχίζει νά ένδιαφέρεται πολύ γιά άπέραντες έκτάσεις
τού μακεδονικού εδάφους27. Παρόλο πού οί συνθήκες στίς όποιες δ Μιλούτιν πα-
ρέλαβε τήν εξουσία, άπό τόν κάπως μετριοπαθή άδελφό του δέν είναι σαφείς, είναι
σίγουρο ότι ή άλλαγή στόν σερβικό θρόνο είχε τήν υποστήριξη τού άνυπόμονου
άριστοκρατικού κοινωνικού στρώματος, πού είχε ήδη καταλάβει, όσον άφορά τά
συμφέροντά του, τήν σημασία τής διεύρυνσης τής έπικρατείας28. Ή φυσική συ-
νέπεια αύτού τού συμπλέγματος έξωτερικών καί έσωτερικών εξελίξεων ήταν ή
καινούργια κατακτητική πολιτική πρός τόν Νότο, ή όποία χαρακτηρίζει τήν δια-
κυβέρνηση τού Μιλούτιν άπό τις άρχές της καί ή όποία θά χαρακτηρίζει τήν διε-
θνή δραστηριότητα τής Σερβίας γιά μισό καί πλέον αιώνα. "Ετσι άρχίζει ή τρί-
τη φάση τής σερβικής παρουσίας στήν Μακεδονία, πού μπορεί νά ονομαστεί
σταθερή ή μόνιμη προσέγγιση, ή όποία ούσιαστικά παρουσιάζει τήν κα-
τάληψη τών εδαφών μέ σκοπό τό κατειλημμένο νά κρατηθεί. Αύτό ήταν συνέ-
πεια μάλλον τών είρημένων έσωτερικών έξελίξεων, διότι οί στρατιωτικές έπιχει-
ρήσεις άκολουθούσαν μετά τήν πτώση τού Καρόλου καί τήν διάλυση τής άντί-
στοιχης συμμαχίας.

Οί πρώτες συνέπειες τού έν λόγω νέου προσανατολισμού δέν άναφέρονται
άμεσα στίς βυζαντινές πηγές, γιά λόγους πού σήμερα μπορούν νά ερμηνεύονται
ποικιλοτρόπως, άλλά άναφέρονται σαφέστατα, άκόμη καί μέ λεπτομέρειες, στίς
σερβικές πηγές. "Ετσι μαθαίνουμε ότι, πριν άκόμη φθάσουν οί ειδήσεις άπό τήν
Σικελία ότι ό Κάρολος, δηλαδή ή κινητήρια δύναμη τής συμμαχίας, έχασε τόν
θρόνο του κατά τόν περίφημο «Σικελικό Εσπερινό» στίς 31 Μαρτίου 1282, τά
σερβικά στρατεύματα κατέλαβαν οριστικά τά Σκόπια καί τις βόρειες περιοχές

26. Πρβλ. Ostrogorsky, Ιστορία, σ. 149.

27. Πρβλ. ISN, 1, σ. 437 κ.έ. (Lj. Maksimoviö).

28. Πρβλ. I. DjURiä, Dezevski sabor u dein Danila II, Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba, εκδ.
V.J. Djuric, Beograd 1991, σ. 169-195.
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τής Μακεδονίας: "Ανω καί Κάτω Πόλογ, "Οβτσε Πόλιε (Προβατοπέδιο), Ζλέ-
τοβο καί Πιάνετς29. Ή βυζαντινή άντίδραση δεν ήταν ή κατάλληλη, άλλά όχι
μόνο λόγω τοϋ απροσδόκητου θανάτου τοϋ αυτοκράτορα Μιχαήλ Η ' ( 11 Δε-
κεμβρίου 1282). Αύτός δ μέγας στρατιώτης, τήν στιγμή τής σερβικής έπίθεσης,
βρισκόταν έν μέσω προετοιμασίας μιας έκστρατείας έναντίον τής Θεσσαλίας καί
πέθανε χωρίς νά άλλάξει τά σχέδιά του. Τό γεγονός αύτό, όπως καί τό γεγονός
ότι δ Παχυμέρης άποσιωπά τήν κατάληψη τών Σκοπίων, δείχνουν ότι ή βυζαν-
τινή πλευρά δέν άντελήφθη πλήρως άπό τήν πρώτη στιγμή τήν σημασία
άλλαγής στήν στρατηγική τής Σερβίας πρός τήν Μακεδονία30. Άκόμη καί ό
διάδοχος τού Μιχαήλ, Ανδρόνικος Β ', έστειλε τήν άνοιξη τοϋ 1283 έναντίον τών
Σέρβων άνεπαρκεΐς μόνο ομάδες Τατάρων μισθοφόρων. Ή ήττα τους άνοιξε τόν
δρόμο γιά άνανεωμένη πίεση τών σερβικών -ένωμένων αύτή τήν φορά- δυνάμεων
τών δύο άδελφών, τού Μιλούτιν καί τού Δραγούτιν31. Ό τελευταίος, μετά τήν
ύποχώρησή του, κρατώντας άκόμη τόν βασιλικό τίτλο, βασίλευε στίς περιοχές
κοντά στά σύνορα τής Ουγγαρίας.

Άπό τότε καί στό έξής, επί δύο σχεδόν χρόνια, έξελίχθηκαν οί έπιχειρήσεις
κατά τίς όποιες τά σερβικά στρατεύματα έφθασαν προσωρινά μέχρι τό "Αγιον
"Ορος καί τήν Χριστούπολη (Καβάλα), ένώ τά βυζαντινο-σερβικά σύνορα στα-
θεροποιήθηκαν στήν γραμμή Στρουμίτζα-Προσάκιο-Πριλάπιον-Άχρίδα-Κρόια,
άφήνοντας τίς πόλεις αυτές στήν βυζαντινή πλευρά32. Κατόπιν ξέσπασε μακρό-
χρονος συνοριακός πόλεμος, στόν όποιο ό προαναφερθείς Κοτανίτζης Τορνίκιος
έπαιξε σπουδαίο ρόλο. Αύτή ή κατάσταση κρατούσε σχεδόν δεκαπέντε χρόνια,
κατά τά όποία ή είρημένη συνοριακή γραμμή δέν είχε άλλάξει πολύ. Ή Σερβία,
άπασχολημένη μέ διάφορα προβλήματα στόν Βορρά, δέν είχε άρκετή δύναμη νά
άλλάξει τήν τάξη πραγμάτων. Έπίσης, ή άπασχολημένη στήν Ανατολή Βυζαν-
τινή Αύτοκρατορία, ή οποία διέθετε άνεπαρκή στρατεύματα λόγω τής γενικής

29. Arhiepiskop Danilo II, Zivoti kraljeva i arhiepiskopa srpskih, έκδ. Dj. Danicic, Zagreb 1866,
σ. 108 κ.έ. Πρβλ. σχόλια στό ISN, I, σ. 439 (σημ. 13) (Lj. Maksimovicî).

30. Γιά τις λεπτομέρειες σχετικά μέ τήν βυζαντινή αντεπίθεση καί μέ τίς προηγούμενες
προετοιμασίες για τήν εκστρατεία έναντίον τής Θεσσαλίας πρβλ. VIINJ, VI, σ. 31-32 (σημ. 65)
(Lj. Maksimoviö).

3 1. Arhiepiskop Danilo II, ε.ά., σ. 110-112-πρβλ. Pachymérès, III 19.20-21.6.

32. Πρβλ. ISN, I, σ. 441 (Lj. Maksimoviö).
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στρατιωτικής πολιτικής επί Άνδρονίκου τοϋ Β ', δέν είχε αρκετή δύναμη νά κά-
νει τήν γενική αντεπίθεση πού θά μπορούσε νά σταματήσει οριστικά τούς Σέρ-
βους, παρόλο πού έφερε στό μέτωπο τόν περίφημο στρατηγό Μιχαήλ Γλαβά
Ταρχανειώτη. "Ετσι καί οί δύο πλευρές ήταν έξαναγκασμένες νά άρχίσουν τις
αμοιβαίες διαπραγματεύσεις33.

Γιά τις προϋποθέσεις, τήν ιστορία καί τά περιθώρια τών διαπραγματεύσεων
αύτών θά μπορούσε νά γραφτεί ένα περιπετειώδες μυθιστόρημα34. Ή πολιτική
συμφωνία, πού έπιτέλους σύναψαν οί δύο πλευρές, παρεχώρησε στούς Σέρβους τις
κατακτημένες περιοχές καί δ βασιλικός γάμος τού Μιλούτιν μέ τήν κόρη τού αυτο-
κράτορα, Σιμωνίδα, πού έπισφράγισε τήν συμφωνία, έδωσε στήν παραχώρηση αύτή
τήν μορφή προίκας. Ή συμφωνία έγινε σέ μιά στιγμή πού ή Σερβία ήταν πια ώρι-
μη νά δεχθεί σέ εύρύτερη κλίμακα τήν βυζαντινή έπιρροή, νά δεχθεί δηλαδή όχι μό-
νο σύμβολα, έστω καί σπουδαία, τού βυζαντινού ορθοδόξου πολιτισμού, δπως γινό-
ταν καί προηγουμένως, αλλά καί πολλά στοιχεία τής ζωής τού βυζαντινού κρά-
τους. Ήταν Μάρτιος τοϋ 1299, ή πρώτη άπό τις δύο σπουδαιότατες ήμερομηνίες
στήν πολιτική τού σερβικού κράτους πού άφοροϋσε τήν Μακεδονία. Έδώ δέν παί-
ζει ρόλο τόσο τό γεγονός ότι οί Σέρβοι πήραν έκτεταμένα μέρη τής Μακεδονίας,
όσο οί συνέπειες τού γεγονότος αύτού γιά τήν Σερβία αύτή καθ' έαυτή.

Γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τής Σερβίας, γνήσιες βυζαντινές περιοχές βρέ-
θηκαν μέσα στά όριά της. "Ετσι, άκριβώς στήν Μακεδονία άνοιξε ή πόρτα γιά
τούς Σέρβους ώστε νά γνωρίσουν άπό μέσα, λεπτομερειακά, τόν βυζαντινό τρό-
πο διοργάνωσης τής κρατικής καί τής κοινωνικής ζωής. "Αρχισε ή έποχή τού
λεγόμενου έκβυζαντινισμού τής χώρας, πού είναι μιά έξέλιξη άσχετη μέ τις
στροφές τής έξωτερικής πολιτικής30. Μπορεί ό Μιλούτιν γύρω στό 1308 νά

33. Πρβλ. ISN, I, σ. 444 κ.έ. (Lj. Maksimoviö).

34. Οί πηγές που περιγράφουν τό μυθιστόρημα αυτό ανήκουν αποκλειστικά στήν βυζαντινή
πλευρά — Γεώργιος Παχυμέρης, Θεόδωρος Μετοχίτης, Νικηφόρος Γρηγοράς' Pachymérès, III
299.6-305.27, IV 307.3-325.14· Θεοδώρου Μετοχίτη Λόγος Πρεσβευτικός, έκδ. Κ. Ν. Σά-
θας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, I, Venezia 1872, σ. 154-193 (-La fondation de l'Empire serbe. Le
kralj Milutin, έκδ. L. Mavromatis, Thessalonique 1978, σ. 89-119)· Greg., 202.14-204.13.

35. Πρβλ. V. MoSin, Vizantiski uticaj u Srbiji u XIV veku, Jugoslovenski Istorijski Casopis
3, 1937, σ. 147 κ.έ.· Ostrogorsky, Ιστορία, σ. 179· ISN, I, σ. 468 κ.έ. (S. Cirkoviî), σ. 476
κ.έ. (G. Babiî-Dordeviî).
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έκανε καί πάλι μιά προσπάθεια πολιτικής έναντίον τοΰ Βυζαντίου μέ τούς δυτι-
κούς συμμάχους, αύτή τήν φορά μέ τον Κάρολο Βαλουά36, ή Σερβία όμως υιο-
θετούσε δπως ποτέ προηγουμένως, δηλαδή δλο καί περισσότερο, τις μορφές βυ-
ζαντινού τρόπου ζωής. Δέν έπρόκειτο πιά σχεδόν άποκλειστικά γιά απομίμηση
τής βυζαντινής τέχνης, ή οποία καί προηγουμένως έκφραζόταν ιδιαίτερα στήν
θρησκευτική ζωγραφική καί έν μέρει στήν άρχιτεκτονική, παρόλο πού σέ αύτόν
τόν τομέα ή Σερβία άπό τήν άρχή τού ΙΔ ' αιώνα πλησιάζει έκ νέου πολύ στενά
τό Βυζάντιο, άλλά γιά μορφές τής καθημερινής ζωής. Μερικές άπό αυτές τις
μορφές έχουν γενικό χαρακτήρα, οί άλλες, γενικές ή μή, έμφανίζονται πρωταρ-
χικά στήν Μακεδονία ή είναι σταθερά συνδεδεμένες μέ τόν χώρο αύτό. "Ετσι
αρχίζει ή καινούργια περίοδος —θά μπορούσαμε νά τήν άποκαλέσουμε τήν τέταρ-
τη φάση τών σερβικών ένεργειών στήν Μακεδονία-, ή έποχή τής ταύτισης, σέ
πολλά σημεία, μέ τό ί'διο τό Βυζάντιο. Ή μόνιμη προσέγγιση γίνεται μόνι-
μη παρουσία, μέ άποτέλεσμα ή Μακεδονία νά βρεθεί στόν δρόμο, στόν όποιο
θά μετατραπεί βαθμιαία άπό άντικείμενο σέ έργαλεΐο τής πολιτικής τής Σερ-
βίας37.

Αμέσως μετά τήν συμφωνία μέ τό Βυζάντιο, σέ έγγραφα τού σερβικού κρά-
τους μνημονεύονται γιά πρώτη φορά στήν σερβοκρατούμενη Μακεδονία οί καθα-
ροί βυζαντινοί θεσμοί, όπως ή πρόνοια, ώς τρόπος παραχώρησης του εισοδήμα-
τος ή τής γης, καί ή κεφαλή, ώς διοικητής μιάς περιοχής38. Άπό τά κάπως με-
ταγενέστερα έγγραφα προκύπτει σαφέστατα ότι στήν Μακεδονία δέν άλλάζει ο

36. ostrogorsky, 'Ιστορία, σ. 186' L. Mavromatis, La Serbie de Milutin entre Byzance
et l'Occident, Byzantion, 43, 1973, σ. 138-150' JireCek, Ι,ά., σ. 197 κ.έ.· ISN, I, σ. 456 κ.έ.
(S. CiRKOvid).

37. Στήν έ'ρευνα θεωρείται γενικά οτι, άπό τήν έποχή του βασιλιά Μιλούτιν καί έξης, έμφα-
νίζονται οί τρείς φάσεις τής επέκτασης τών Σέρβων στήν Μακεδονία: 1282-1298, 1331-1334,
1341-1345. Πρβλ. Lj. Maksimoviô, Ή Μακεδονία μεταξύ τής λατινικής καί σερβικής κατα-
κτήσεως (Τό πρόβλημα τής συνέχειας του βυζαντινού διοικητικού συστήματος), Βυζαντινή Μα-
κεδονία 324-1430 μ.Χ., εκδ. Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 206 (μέ
σχετική βιβλιογραφία).

3 8. Πρβλ. G. Ostrogorski, Pronija. Prilog istonji feudalizma u Vizantiji i u juznoslovenskim
zemljama, Beograd 1951, σ. 127-175 (=Sabrana delà, I, Beograd 1969, σ. 282-340)· ISN, I, σ.
538 (M. Blagojevk^· M. Blagojeviö, Drzavna uprava u srpshim srednjovekovnim zemljama,
Beograd 1997, a. 56 κ.έ., 248 κ.έ.
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βυζαντινός τρόπος διοργάνωσης του επαρχιακού διοικητικού καί φορολογικού συ-
στήματος39. Αυτό σημαίνει ότι οπωσδήποτε υπήρχαν οί δρόμοι καί γιά τήν με-
ταβίβαση τών βυζαντινών εμπειριών στόν οικονομικό τομέα. Έπίσης, είναι άρκε-
τά φανερό ότι τήν εποχή τοϋ Μιλούτιν δέν έχουν γίνει άλλαγές στήν τοπική εκ-
κλησιαστική όργάνωση. Τά βυζαντινά στοιχεία έμφανίζονται άκόμη καί στό υψη-
λότερο έπίπεδο, δπως είναι ή άπομίμηση -μεγαλύτερη σέ σύγκριση μέ τήν προη-
γούμενη έποχή— τής αύτοκρατορικής ένδυμασίας στίς εικόνες τού βασιλιά ή οί
τίτλοι τοϋ λογοθέτη καί τού σεβαστού στό περιβάλλον του, δηλαδή στοιχεία
χωρίς άμεση σχέση μέ τήν Μακεδονία40. Αύτό είναι μιά σοβαρή ένδειξη ότι στήν
Μακεδονία ή βυζαντινή τάξη πραγμάτων έχει μείνει άκόμη περισσότερο άμετά-
βλητη άπ' ό,τι μπορούμε νά καταλάβουμε άπό άμεσες πληροφορίες τών πηγών.

Ή παρουσία τών Σέρβων στήν Μακεδονία έπί Μιλούτιν προφανώς είχε ώς
άποτέλεσμα ή χώρα αύτή νά έχει γίνει γέφυρα γιά διάφορες μορφές πολιτιστικής
«κατάκτησης» τής Σερβίας έκ μέρους τού Βυζαντίου, πράγμα πού δέν είχε ποτέ
συμβεί τόσο έντονα καί σέ τέτοια κλίμακα. Εννοείται ότι αύτή τήν φορά, πού οί
επαφές τών δύο κόσμων είχαν γίνει τόσο στενές, προπαντός μέσω Μακεδονίας,
ή Θεσσαλονίκη έπρεπε νά διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σέ ολόκληρη τήν έν
λόγω έξέλιξη. Εννοείται έπίσης ότι ή ήδη ύπάρχουσα περιστασιακή έπιρροή τής
Θεσσαλονίκης στόν τομέα τής ζωγραφικής έπρεπε νά ένισχυθεΐ σημαντικά καί
νά πάρει μόνιμο χαρακτήρα. Ό Εύτύχιος καί ό πρωτομαίστορας Μιχαήλ Άστρα-
πάς ήταν μόνο δύο ονόματα άνάμεσα στούς πολλούς άγνωστους συναδέλφους
τους, καταγόμενους έπίσης άπό τήν Θεσσαλονίκη, οί όποιοι ώς οικοδόμοι καί ζω-
γράφοι άνέγειραν καί διεκόσμησαν πολλές έκκλησίες στήν Σερβία τής έποχής
εκείνης'11. Ό κύκλος τών καλλιτεχνών αύτών ονομάζεται δικαίως «ή σχολή τής

39. Lj. MaksimoviC, Poreski sistem u grckim oblastima Srpskog carstva, ZRVI, 17, 1976,
σ. 101-125.

40. Πρβλ. S. RadojCiô, Portreti srpskih vladara u srednjem veku, Skopje 1934 (φωτ. επανέκ-
δοση 1997), σ. 82 κ.έ.· G. SubotiC; Slikarstvo u doba Carstva - vladarski portreti, Glas SANU
384, 1998, ff. 208· ISN, I, ff. 539 (M. blagojevld)· M. Blagojeviiî, Drzavna uprava, ff. 167
κ.έ. (με βιβλιογραφία)' Lj. MaksimoviC; Sevasti u srednjovekovnoj Srbiji, ZRVI, 32, 1993, σ.
137-147.

41. Πρβλ. P. Miljkovik-Pepek, Pisuvanite podatoci za zografïte Mihail Astrapa i Eutihiji za
nekoi nivni sorabotnici, Glasnik na Institutot za nacionalna istorija, IV, 1/2, 1960, ff. 139-169' B.
todié, Srpsko slikarstvo u doba kralja Milutina, Beograd 1998, σ. 228 κ.ε., 262 κ.ε.
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αυλής τοϋ βασιλιά Μιλούτιν». Ό ρόλος τής Θεσσαλονίκης σέ ολόκληρη τήν δρα-
στηριότητα αυτή αντικατοπτρίζεται πολύ καλά στό γεγονός ότι στό Ίπέκιο (Pec),
τήν τότε έδρα τής αρχιεπισκοπής τής Σερβίας, μια σπουδαία έκκλησία άφιερώ-
,θηκε στόν "Αγιο Δημήτριο, όπου λίγο άργότερα (γύρω στό 1345) γίνεται δ άντί-
στοιχος κύκλος τοιχογραφιών42. "Ας προστεθεί ότι τήν ίδια έποχή στό μοναστή-
ρι Decani, έπίσης στό Κοσσυφοπέδιο, γίνεται καί ό πιό πλούσιος στήν μεσαιω-
νική τέχνη κύκλος τών άφιερωμένων στόν "Αγιο Δημήτριο τοιχογραφιών43. "Ας
προστεθεί έπίσης ότι τά φαινόμενα αύτά άποτελούσαν μόνο ένα σημείο τής με-
γάλης στροφής πρός τήν στενότερη άπομίμηση τού βυζαντινού «μοντέλου» τής
χριστιανικής τέχνης, πού συνέβη κατά τό δεύτερο μισό τής διακυβέρνησης τοϋ
Μιλούτιν, δηλαδή μετά τήν συνθήκη ειρήνης μέ τήν Βυζαντινή Αύτοκρατορία44.

Ό ισχυρός ρόλος τής Θεσσαλονίκης στίς σερβο-βυζαντινές σχέσεις είχε συγ-
κεκριμένα πολιτικά θεμέλια. 'Από τήν μιά πλευρά, άφού είχε κατακτήσει εύρεΐες
περιοχές τής Μακεδονίας καί είχε πλησιάσει τήν μεγαλύτερή της πόλη, ό Μι-
λούτιν οπωσδήποτε κατάλαβε σαφέστατα τήν σημασία της. Άπό τήν άλλη, τά
οικογενειακά προβλήματα μεταξύ Άνδρονίκου Παλαιολόγου καί τής συζύγου του
Ειρήνης, ή όποια ήθελε νά μοιρασθεί ή Αύτοκρατορία άνάμεσα στούς γιούς τους,
έφεραν τήν ίδια στήν Θεσσαλονίκη, δπου έκανε προσπάθειες νά έχει μιά λίγο πολύ
αύτεξούσια θέση45. Στά σχέδιά της φαινόταν δτι ό γαμβρός της, ό Σέρβος βασι-
λιάς, θά μπορούσε νά προσφέρει τήν άντίστοιχη υποστήριξη. Πράγματι, γιά μιά
δεκαετία περίπου, μέχρι τόν θάνατο τής Ειρήνης τό 1316, οί σχέσεις τους ήταν
πολύ στενές, μέ άποτέλεσμα τό κέντρο έπαφών τής Αύτοκρατορίας μέ τήν Σερ-

42. S. Petkoviö, Pecka patrijarsija, Beograd 1990, σ. 75 κ.έ., 192 κ.έ.· M. Gligorijeviö-
MaksimoviC, Caractéristiques iconographiques de la peinture murale serbe et grecque du XlVe
siècle. Les ménologes et les cycles hagiographiques, «Byzantium and Serbia in the 14th
Century», Athens 1996, σ. 347.

43. Βλ. S. PajiC, Ciklus svetog Dimitrija, Zidno slikarstvo manastira Decana - grada i studije,
Beograd 1995, σ. 353-360.

44. Πρβλ. TODIC, ε.ά., σ. 208 κ.έ.

45. Greg., I 233.14-237.11. Πρβλ. Ostrogorsky, Ιστορία, σ. 175 κ.έ.· VIINJ, VI, σ.
171-175 (σημ. 49-52) (S. CirkoviO). 'Από τήν πλούσια βιβλιογραφία άρκεΐνά σημειωθούν: F.
BariSiö, Povelje vizantijskih carica, ZRVI, 13, 1971, a. 159-165' D. M. Nicol, Vizantijske
plemhinje: deset portreta, 1250-1500, Beograd 2002, σ. 81-97· É. Malamut, Cinquante ans à
Thessalonique : de 1280à 1339, ZRVI, 40, 2003, σ. 266-274.
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βία τήν έποχή έκείνη νά είναι ή Θεσσαλονίκη καί όχι ή Κωνσταντινούπολη. Ό
Σέρβος βασιλιάς επισκεπτόταν τήν Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας κάθε φορά πλού-
σια δώρα άπό τήν αύτοκράτειρα. Ό ιστορικός Νικηφόρος Γρηγοράς, ό όποιος δέν
συμπαθούσε τήν Ειρήνη, μας πληροφορεί, κάπως υπερβολικά, ότι μέ τά έξοδα
αύτά θά μπορούσαν νά εφοπλισθούν εκατό πολεμικά πλοία46. Ό Γεώργιος Πα-
χυμέρης, τού όποιου τό ιστορικό έργο τελειώνει μέ τήν έποχή πού άρχίζει ή δια-
μονή τής Ειρήνης στήν Θεσσαλονίκη, άναφέρει ρητά ότι πολλοί Σέρβοι βρίσκον-
ταν στις στρατιωτικές της μονάδες μέσα στήν πόλη47. "Οσο νά 'ναι, ή πιο ση-
μαντική έκφραση τών έν λόγω σχέσεων ήταν ή προσπάθεια οί γιοι τής Ειρήνης,
οί Βυζαντινοί πρίγκηπες Δημήτριος καί Θεόδωρος, νά γίνουν διάδοχοι τού Μι-
λούτιν στόν σερβικό θρόνο, δεδομένου ότι ή κληρονομιά του δέν ήταν έντελώς τα-
κτοποιημένη. Ό Σέρβος βασιλιάς δέν είχε σοβαρή άντίρρηση καί μόνο ή δυσαρέ-
σκεια, όπως μάς πληροφορεί ή πηγή, τών νεαρών πριγκήπων μέ τις συνθήκες
ζωής στήν Σερβία ματαίωσε τό σχέδιο48.

Ό Μιλούτιν, ώς καλός πολιτικός, μπορούσε νά καταλάβει ότι κάθε σταθερή
καί άναπτυγμένη σχέση στήν διεθνή πολιτική δέν πρέπει νά είναι μονόπλευρη. Ό
Γδιος ήτανό πρώτος Σέρβος ήγεμόνας πού κατάλαβε πλήρως τήν σημασία τής
σερβικής παρουσίας μέσα στό Βυζάντιο, ή οποία δέν έπρεπε άναπόφευκτα νά
άντιμετωπίζεται στό πλαίσιο ενός άνταγωνισμού. Είναι φανερό ότι γι' αυτόν ή
Θεσσαλονίκη δέν άποτελούσε μόνο μιά χρήσιμη πηγή κερδών ή προνομίων.
"Ετσι, ταυτόχρονα καί λόγω τής ένίσχυσης τής θέσης τού Χελανδαρίου, ό 'ίδιος,
κάνοντας πολλά έξοδα, είχε γίνει μεγάλος δωρητής καί κτήτορας μέσα στήν πό-
λη αύτή, όπως άλλωστε καί στό "Αγιον "Ορος, στήν Κωνσταντινούπολη καί στά
'Ιεροσόλυμα49. Σήμερα είναι ξεκαθαρισμένο τό ζήτημα τών σερβικών μνημείων
τού Μεσαίωνα στήν Θεσσαλονίκη, τά όποια στήν πραγματικότητα άνήκουν στήν
εποχή τού βασιλιά Μιλούτιν. Πρόκειται συνολικά γιά τρεις εκκλησίες καί ένα μο-

46. Greg., I 241.16-20. Ή υπερβολή τοϋ Γρήγορα γίνεται πιο σαφής εάν έχουμε υπόψη
μας οτι στήν έποχή τοϋ Άνδρονίκου Β ' ολόκληρο τό πολεμικό ναυτικό κατείχε 20 μεγάλα
πλοία. Πρβλ. Ostrogorsky, Ιστορία, σ. 174.

47. Pachymérès, έ.ά., IV 609.1-5.

48. Greg., 243.13-244.15. Γιά τήν άξιοπιστία, χρονολογία καί άλλα στοιχεία σέ σχέση μέ
τήν πληροφορία αύτή τοϋ Γρήγορα πρβλ. VIINJ, VI, σ. 178-179 (σημ. 56-57) (s. cirkovid).

49. Arhiepiskop Danilo II, έ.ά., σ. 131 κ.έ., 134, 136, 137 κ.έ.
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ναστήρι50. Δεδομένου οτι ο Μιλούτιν καί ή σύζυγος του, μαζί ή ξεχωριστά, επι-
σκέπτονταν τήν Θεσσαλονίκη καί τήν πεθερά του (μητέρα της), δέν είναι παρά-
ξενο πού γι' αύτούς κτίστηκε, κατά τον βιογράφο τού Σέρβου βασιλιά, τον αρχιε-
πίσκοπο Δανιήλ, καί ένα (μικρό;) παλάτι51. Στήν ί'δια πηγή άναφέρεται ή Θεσ-
σαλονίκη ώς «τού Θρόνου ή πόλη» ("stolni grad")52.

Στήν προσωπικότητα τού Δανιήλ συναντάμε καί πάλι, μετά τήν έποχή τών
πρώτων Νεμανιδών, ένα ισχυρό αγιορείτικο κύμα στήν Σερβία, αύτή τήν φορά
τών οπαδών τού ήσυχαστικού κινήματος. Ό Δανιήλ είναι ένας άπό τούς πιό ση-
μαντικούς αρχιεπισκόπους τής σερβικής έκκλησίας τού Μεσαίωνα, ένας άπό
τούς πιό στενούς συνεργάτες τού βασιλιά Μιλούτιν καί ένας άπό τούς μεγαλύτε-
ρους συγγραφείς τής σερβικής λογοτεχνίας, ό όποιος έγραφε τις βιογραφίες μιάς
σειράς Σέρβων βασιλιάδων καί άρχιεπισκόπων. Ή φήμη του αύξήθηκε πρωταρ-
χικά στά δύσκολα χρόνια τών καταλανικών επιθέσεων στό Άγιον "Ορος, οπότε
ήταν καθηγούμενος Χελανδαρίου καί μέ τόν ζήλο του έσωσε τό μοναστήρι.
'Αργότερα, ώς επίσκοπος (άπό τό 1314) καί άρχιεπίσκοπος τής Σερβίας (άπό
τό 1324), έφερε στήν χώρα "Ελληνες 'Αγιορείτες, τό πνεύμα καί πολλές παρα-
δόσεις τού "Ορους53. Μέ τέτοια δραστηριότητα αύτός έθεσε τά θεμέλια γιά τήν
μελλοντική εξέλιξη τών ήσυχαστικών άπόψεων στήν Σερβία54. Δεδομένου ότι ή
Θεσσαλονίκη λίγο άργότερα, μέ τόν μεγάλο Γρηγόριο Παλαμά, διέθετε πρώτης
τάξεως θέση στό άποκορύφωμα τού ήσυχασμού τού ΙΔ ' αιώνα55, έννοεϊται ότι ή

50. Πρβλ. S. KISSAS, Srpski srednjovekovni spomenici u Solunu, Zograf, 11, 1980, σ. 29-
43. Πρόκειται για τό μετόχιο καί τήν εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, τήν εκκλησία τοΰ 'Αγί-
ου Νικολάου (σήμερα "Αγιος Νικόλαος 'Ορφανός ή τών 'Ορφανών), τήν εκκλησία τής 'Αγίας
Τριάδας και τό μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου «του Κανιτοϋ».

51. Arhiepiskop Danilo II, έ'.ά., σ. 136. Πρβλ. KISSAS, ε.ά., σ. 41 κ.έ.

52. Arhiepiskop Danilo II, ε'.ά., σ. 141.

53. Γιά τήν έποχή τοΰ άρχιεπισκόπου Δανιήλ Β ' καί τό έ'ργο του βλ. τήν συλλογή έργα-
σιών πού είναι άφιερωμένη στόν μεγάλο αύτό άρχιερέα Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba, έ'κδ.
V. J. Djuric, Beograd 1991. Γιά τήν λογοτεχνική δραστηριότητά του βλ. προπαντός D.
BoGDANOVld, Istorija stare srpske knjizevnosti, Beograd 1980, σ. 175 κ.έ. (=ISN, I, σ. 608 κ.έ.)·
Dj. Trifunoviî, Stara srpska knjizevnost, Beograd 1994, σ. 192 κ.έ., 303 κ.έ.

54. BoGDANOVid, ε.ά., σ. 178 κ.έ. (=ISN, I, σ. 611 κ.έ.).

55. Πρβλ. J. Meyendorff, Introduction à l'étude de Grégoire Palamas, Paris 1959, σ. 129-
153, 166-170.
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εξέλιξη αύτή είχε ώς αποτέλεσμα τήν έποχή εκείνη ή πρωτεύουσα τής Μακε-
δονίας νά παίζει σημαντικό ρόλο στις πνευματικές καί, γενικώτερα, στις πολιτι-
στικές συνθήκες στήν Σερβία. "Ολα αυτά έχουν κατά κάποιο τρόπο, έν πάση πε-
ριπτώσει σέ σημαντικό βαθμό, τις ρίζες τους στήν πολιτική πού χαρακτήριζε τήν
διακυβέρνηση τού βασιλιά Μιλούτιν.

Έν τώ μεταξύ, οί παλιές έπιθετικές διαθέσεις τής σερβικής άριστοκρατίας
έναντίον τοϋ Βυζαντίου, τις όποιες ό Μιλούτιν μπορούσε νά ελέγξει κατά τό δεύ-
τερο ήμισυ τής διακυβέρνησης του, αυξήθηκαν καί πάλι μετά τόν θάνατο του. Ή
χήρα του, ή «κράλαινα» Σιμωνίδα, εγκατέλειψε τότε τήν Σερβία καί, δεδομένου
ότι ή μητέρα της, αύτοκράτειρα Ειρήνη, είχε ήδη πεθάνει, γύρισε στήν Κων-
σταντινούπολη καί όχι στήν Θεσσαλονίκη56. Ό τότε εμφύλιος πόλεμος στήν
Αύτοκρατορία, κατά τόν οποίον ό Σέρβος βασιλιάς Στέφανος Δετσάνσκι (1321-
1331) παντρεύτηκε τήν Μαρία Παλαιολογίνα, τήν έγγονή τού Θεοδώρου Μετο-
χίτη, υποστηρίζοντας τόν 'Ανδρόνικο τόν Β ', προκάλεσε τό εύρύτερο ενδιαφέρον
τής σερβικής άριστοκρατίας γιά καινούργιες κτήσεις στήν Μακεδονία57. "Ομως
ό βασιλιάς Δετσάνσκι δέν ήθελε ή δέν μπορούσε νά άντιπροσωπεύει τέτοια συμ-
φέροντα. Τό άποτέλεσμα ήταν ένα αύλικό πραξικόπημα πού στήν έξουσία έφερε
τόν γιό του, τόν Στέφανο Δουσάν, προφανώς μέ έλπίδες τοϋ άνωτάτου κοινωνι-
κού στρώματος ότι δ ί'διος θά μπορούσε νά άνανεώσει τήν παλιά, σχεδόν ήδη ξε-
χασμένη, πολιτική άπό τά πρώτα χρόνια τής διακυβέρνησης τού Μιλούτιν58. Ό
Δουσάν ήταν, άνάμεσα σέ όλους τούς Σέρβους ήγεμόνες, δ πιο σημαντικός εκ-
πρόσωπος τών συμφερόντων τής σερβικής, στρατιωτικά έμπνευσμένης, άριστο-
κρατίας. "Οπως θά μπορούσε εύκολα νά φαντασθεί κανείς, τό πεδίο τών σερβο-
βυζαντινών συγκρούσεων πού άκολούθησαν, τό κλειδί δηλαδή δλόκληρης τής κα-
τάστασης στά Βαλκάνια, είχε γίνει καί πάλι ή Μακεδονία· αύτή τήν φορά όμως

56. M. Laskaris, Vizantiske princeze u srednjevekovnoj Srbiji, Beograd 1926 (φωτ. επανέκδο-
ση: Srpske kraljice, Beograd 1990), σ. 76 κ.έ.

57. Ostrogorsky, 'Ιστορία, σ. 194 κ.έ.· ISN, I, σ. 502 κ.έ. (S. CiRKOvid).

58. Τήν εξωτερική πολιτική τοϋ Δουσάν ώς ενική έκφραση τών κατακτητικών έπιθυμ,ιών
τής άριστοκρατίας έχει υπογραμμίσει ιδιαίτερα ό G. Ostrogorski, Dusan i njegova vlastela u
borbi sa Vizantijom, Zbornik u cast s'este stogodis'njice Zakonika cara Dusana, Beograd 1951, σ. 79-
86 (=Sabrana delà, IV, Beograd 1970, σ. 190-196), ό όποιος βρήκε υποστήριξη καί στήν με-
ταγενέστερη σερβική έρευνα.
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σέ άκόμη ευρύτερη κλίμακα καί μέ μοιραίες συνέπειες.

Ή πρώτη φάση τής άλλαγμένης πολιτικής τής Σερβίας άποτελούσε ένα
είδος συνοριακού πολέμου, στόν όποιο τόν πιό σπουδαίο ρόλο έπαιζε καί πάλι,
δπως κάποτε ό Κοτανίτζης Τορνίκιος, ένας πρόσφυγας καί προδότης, δ Συρ-
γιάννης, μέ άποτέλεσμα κάποιες πόλεις, παραδείγματος χάριν ή Άχρίδα, νά
έχουν πέσει στά χέρια τού Δουσάν. Δεδομένου ότι ό Συργιάννης έξουδετερώθηκε
γρήγορα καί ότι οί Ούγγροι άπείλησαν σοβαρά τούς Σέρβους άπό τόν Βορρά, ό
Δουσάν ήταν άναγκασμένος νά ζητήσει άνακωχή. Ό Γδιος καί ό αύτοκράτορας
'Ανδρόνικος Γ ' συναντήθηκαν δύο φορές γιά συνομιλίες, μία φορά μπροστά στά
τείχη τής Θεσσαλονίκης (1334) καί τήν άλλη κάπου στήν Μακεδονία (1336).
Ή ειρήνη έπικράτησε μέχρι τόν θάνατο τού 'Ανδρονίκου (1341)59.

Ή δεύτερη, πιό σοβαρή φάση τής σερβικής πίεσης στήν Μακεδονία άρχισε
μέ τις περιπέτειες τού έμφυλίου πολέμου μεταξύ τού 'Ιωάννη Καντακουζηνού καί
τής άντιβασιλείας, πού κυβερνούσε έν ονόματι τού 'Ιωάννη Ε ' Παλαιολόγου
(1341-1347). "Οπως είναι γνωστό, ό ήττηθείς στήν Θράκη Καντακουζηνός
έφυγε πρός τήν Θεσσαλονίκη γιά νά βρει στήν πόλη αύτή υποστήριξη άπό τούς
οπαδούς του. Ή στάση τών λεγόμενων ζηλωτών μέσα στήν πόλη τού χάλασε
τά σχέδια καί αύτός δέν βρήκε άλλη λύση παρά νά καταφύγει στόν Δουσάν.
Κατά τήν συμφωνία τους στήν Πρίστινα τόν 'Ιούλιο τοϋ 1342, έπρεπε νά προ-
χωρήσουν καί οί δυό τους μαζί στήν Μακεδονία έναντίον τών έχθρών τού Καν-
τακουζηνού60. Αύτή ή στιγμή είναι πολύ σημαντική, διότι μέ τέτοιο τρόπο συμ-
μαχίας ό Δουσάν γίνεται συμμετέχων στόν βυζαντινό έμφύλιο πόλεμο. 'Από κει
καί πέρα ήταν μικρό τό βήμα ώσπου δ Δουσάν νά αισθανθεί τόν έαυτό του ώς
συμμετέχοντα σέ γενικώτερα βυζαντινά πράγματα. Όλόκληρη ή έξέλιξη αύτή
ήταν δυνατό νά πραγματοποιηθεί χάριν εύρείας παρουσίας τών δυνάμεων τού
Σέρβου βασιλιά στήν Μακεδονία.

59. Πρβλ. ISN, I, σ. 512-516 (Β. FerjanCiö) καί, ιδιαίτερα για τις διαπραγματεύσεις τών
δύο ήγεμόνων, S. clrkovld, Ο sastancima cara Andronika III i kralja Stefana Dusana, ZRVI,

29/30, 1991, ff. 205-212.

60. Λεπτομερής καί αναλυτική περιγραφή τών διαπραγματεύσεων στήν Πρίστινα δίνει δ
ίδιος ο Καντακουζηνός· Ioannis Cantacuzeni eximperatoris libri IV, ed. L. Schopenus, Bonnae
1831, II 257.13-277.1 [σχόλια· VIINJ, VI (σημ. 90-146) (Β. FerjanCiö)].
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Το 1343 χώρισαν οί δύο σύμμαχοι καί αμέσως φαίνεται δτι δ Δουσάν έκανε
το είρημένο βήμα. Στόν βασιλικό του τίτλο έμφανίζεται ή έκφραση ces(t)nik
Grkom (ό συμμετέχων στήν κυριαρχία έπί Ρωμαίων)61. "Ομως ή φιλοδοξία αύ-
τή τού Δουσάν ώς πρός τό Βυζάντιο άρχίζει νά πραγματοποιείται τόν Σεπτέμ-
βριο τοϋ 1345, όπότε τά σερβικά στρατεύματα κατέλαβαν τίς Σέρρες, τόν πα-
λιό στόχο τους62. Οί Σέρρες, ή πιο σπουδαία μετά τήν Θεσσαλονίκη πόλη τής
Μακεδονίας, άποτελοϋσαν γιά τόν Δουσάν άπόδειξη ότι ό ί'διος δικαιούται νά συμ-
μετέχει στόν αγώνα πού έπρεπε νά άποφασίσει τήν μοίρα τού αύτοκρατορικοϋ
στέμματος. Τόν χειμώνα τοϋ 1345 άναγορεύθηκε καί τό Πάσχα τοϋ 1346 στέ-
φθηκε αύτοκράτορας (τσάρος) «τής Σερβίας καί Ρωμανίας»6'®. Τήν ί'δια έποχή,
στό πρώτο μισό τοϋ 1346, στά χέρια τών Σέρβων έπεσε καί ή Βέροια, μέ άπο-
τέλεσμα ή Θεσσαλονίκη, ταραγμένη άπό τόν έσωτερικό αγώνα, νά βρεθεί περι-
κυκλωμένη άπό τίς δυνάμεις τοϋ Δουσάν64.

Είναι αύτονόητο ότι, στήν περίπτωση αύτή, στόν τίτλο τού Δουσάν δηλαδή,
ή Ρωμανία δέν σημαίνει πράγματι ολόκληρη τήν Αύτοκρατορία, άλλά τά ρω-
μαϊκά έδάφη πού κατείχε ό Δουσάν στήν Μακεδονία. Τήν στιγμή έκείνη, στά χέ-
ρια του δέν βρίσκονταν άκόμη τά έδάφη της πού άργότερα θά περάσουν κάτω
άπό τήν σερβική κυριαρχία — π.χ. "Ηπειρος, Θεσσαλία60. "Ομως ή φιλοδοξία τού
Δουσάν ώς πρός τήν Αύτοκρατορία τών Ρωμαίων ήταν άκόμη καί αύτή τήν
στιγμή φανερή, δεδομένου ότι ό 'ίδιος ό Σέρβος βασιλιάς, γράφοντας πρός τούς
'Ενετούς (15/10/1345), άναφέρει τόν έαυτό του ώς «fere totius imperii Roma-
niae dominus»66. Οί συνέπειες έπρεπε νά γίνουν αισθητές καί σέ τοπικές συν-

61. Γιά τήν χρονολογία τής χρήσης τής έν λόγω έκφρασης πρβλ. G. Subotiö, Prilog
hronologiji decanskog zidnog slikarstva, ZRVI, 20, 1981, σ. 118-120 (σημ. 31)' S. cirkovld,
Hreljin poklon Hilandaru, ZRVI, 21, 1982, a. 103-117.

62. Για τήν σημασία τής πτώσης τών Σερρών ώς πρός τήν αυτοκρατορική αναγόρευση
τοϋ Δουσάν πρβλ. Ostrogorsky, 'Ιστορία, σ. 219' JireCek, Istorija, I, σ. 22Γ S. Cirkovhî, Srbi
medu evropskim narodima, Beograd 2005, σ. 67.

63. Πρβλ. Lj. Maksimoviö, Grci i Romanija u srpskoj vladarskoj tituli, ZRVI, 12, 1970, σ.
61-78.

64. Lj. Maksimoviî, Verija u politici Stefana Dusana, ZRVI, 41, 2004, σ. 341-352.

65. Πρβλ. Maksimoviö, Grci i Romanija, σ. 61 κ.έ.

66. Listine ο odnosajih izmeâu juznoga Slavenstva i mletacke republike, έκδ. S. Ljubic, Zagreb

1870, II, σ. 278.
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θήκες. "Οπως έγραφε δ ιστορικός Νικηφόρος Γρηγοράς, στις περιοχές νοτιώτε-
ρα τοϋ "Ανω Άξιοϋ ό καινούργιος τσάρος είχε διατηρήσει τήν ρωμαϊκή οργάνω-
ση τού κράτους και τά ρωμαϊκά έθιμα ζωής67. Χωρίς τήν παραμικρή άμφιβολία
ή έν λόγω χώρα είναι ή Μακεδονία καί ξέρουμε άπό τά έγγραφα τής έποχής
έκείνης ότι όλες οί βυζαντινές συνθήκες καί τά παραδοσιακά θεσπίσματα πού τήν
άφορούν δέν έχουν άλλάξει, συμπεριλαμβανομένου καί τού φορολογικού συστήμα-
τος68. Σέ ορισμένα μέρη μόνο άνέλαβαν καθήκοντα Σέρβοι διοικητές (κεφαλές)
άντί γιά Ρωμαίους άξιωματούχους, οί τελευταίοι όμως, σέ άλλες περιπτώσεις,
έμεναν συχνά στίς θέσεις τους (Άβραμπάκης στίς Σέρρες)69. Σέ υψηλότερο έπί-
πεδο ζωής —στήν όψη τής αύλής, στήν χρήση τών τίτλων τών άνώτατων άξιω-
ματούχων (δεσπότης, σεβαστοκράτορας)— διαπιστώνεται σαφέστατα έπικράτη-
ση τών βυζαντινών παραδόσεων70.

Δέν είναι άπαραίτητο νά συζητηθεί έδώ τό πρόβλημα τού αύτοκρατορικού
τίτλου τοϋ Δουσάν71. Είναι όμως άπαραίτητο νά τονισθεί ότι γιά δεύτερη φορά
μέσα σέ μισό αιώνα, αύτή τήν φορά άποφασιστικά, ή σερβική κυριαρχία στήν

67. Greg., έ.ά., II, 747.1-14. Οί ερευνητές ομως έχουν ήδη υπογραμμίσει οτι ή πληροφο-
ρία τοϋ Γρήγορα δέν πρέπει νά γίνει δεκτή ώς ένδειξη έπίσημης κατανομής τού κράτους, άλλά
ώς ένδειξη διαφορών τών δυο τμημάτων τής αυτοκρατορίας του Δουσάν ώς προς τον τρόπο
ζωής, συμπεριλαμβανομένων τών οικονομικών καί κοινωνικών, έν μέρει δέ καί τών διοικητικών
συνθηκών. Πρβλ. Lj. Maksimovkî, L'Empire de Stefan Dusan: genèse et caractère, Travaux et
Mémoires 14 (Mélanges Gilbert Dagron), 2002, σ. 423 (μέ βιβλιογραφία).

68. Πρβλ. Lj. Maksimovicî, Poreski sistem u grckim oblastima Srpskog carstva, ZRVI, 17,
1976, σ. 101-125.

69. Πρβλ. JireCek, Istorija, 1, σ. 221' A. Solovyev, Greceskie archonty ν serbskom carstve
XIV veka, Byzantinosl. 2, 1930, σ. 275 κ.έ.' Ostrogorski, Dusan i njegova vlastela, σ. 83 κ.έ.·
τοϋ αυτοϋ, Serska oblast posle Dusanove smrti, Beograd 1965, σ. 106 κ.έ. (=Sabrana delà, IV,
Beograd 1970, σ. 564 κ.ε.)· G. Ch. Soulis, The Serbs and Byzantium During the Reign of Tsar
Stephen Dusan (1331-1355) and his Successors, Athens 21995, σ. 115-155' Β. FerjanCiö,
Vizantijski i srpski Ser u XIVstoleéu, Beograd 1994, σ. 70 κ.έ.' M. Blagojevkî, Drzavrm uprava,
σ. 251 κ.έ., 261 κ.έ.

70. JireCek, Istorija, Ι, σ. 259 κ.έ.' Β. FerjanCiC, Despoti u Vizantiji ijuznoslovenskim zemljama,
Beograd 1960, σ. 156 κ.έ.' τοϋ αυτοϋ, Sevastokratori u Vizantiji, ZRVI, 11, 1968, σ. 188 κ.έ.·
ISN, I, σ. 531 κ.έ. (M. Blagojeviîî).

71. Ή ουσία τοϋ αυτοκρατορικοϋ τίτλου τοϋ Δουσάν, επομένως καί ή ιδεολογική βάση τής
αυτοκρατορίας του, είναι άμεσα συνδεδεμένη μέ τήν πολιτική θεωρία τών Βυζαντινών ώς προς
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Μακεδονία άλλαξε κατά πολύ όχι μόνο τις συνθήκες ζωής στήν χώρα τών Σέρ-
βων, άλλα καί τήν όψη καί τόν χαρακτήρα τού σερβικού κράτους. Ή πολιτική
θεωρία του άφησε, τουλάχιστον προσωρινά, τις σερβικές παραδόσεις καί πήρε,
στήν ουσία της, μιά σχεδόν καθαρά βυζαντινή μορφή (π.χ. ή χρήση τού μηνολο-
γίου, πού ήταν άποκλειστικό δικαίωμα τού αυτοκράτορα)72. '"Ας προστεθεί ότι σέ
ολόκληρη αύτή τήν κατάσταση ιδιαίτερη σημασία είχε καί τό γεγονός ότι τό "Αγιον
"Ορος είχε άναγνωρίσει τήν άλλαγή τής τάξης πραγμάτων73. Στήν ουσία, δέν
έπρόκειτο πια μόνο γιά μόνιμη παρουσία τών Σέρβων στήν Μακεδονία, άλλά
γιά έκμετάλλευση τής κυριαρχίας τους στήν χώρα αύτή ώς εργαλείου στον
άγώνα γιά άνώτατη έξουσία στήν Βυζαντινή Αύτοκρατορία. Αύτή τήν
εξέλιξη θά μπορούσαμε νά τήν άποκαλέσουμε τήν πέμπτη φάση τής πολιτικής
τής Σερβίας σέ σχέση μέ τήν Μακεδονία, πού ήταν άσύγκριτα μεγαλύτερης ση-
μασίας άπό όποιαδήποτε προηγούμενη φάση.

Παρόλο πού ή Μακεδονία ήταν τό κλειδί τής έξέλιξης πού άνέφερα, ή σχε-
τική μέ τις είρημένες άλλαγές άντίδραση τού Βυζαντίου καθυστερούσε. Τό ανά-
θεμα έκ μέρους τού Οικουμενικού Πατριαρχείου ήρθε μόλις τό 1350, σχεδόν πέν-
τε χρόνια μετά τήν εδραίωση τής σερβικής αύτοκρατορίας, προκαλώντας έκκλη-
σιαστικό σχίσμα διαρκείας ένός τετάρτου τού αιώνα74. 'Αμέσως μετά τό άνάθε-
μα όμως, τόν 'Ιούλιο τού 1351, ό 'Ιωάννης Ε' άναγνώρισε ούσιαστικά, σέ ένα

τήν άνώτατη άρχή. Ίο ζήτημα αύτό προκαλεί άπό καιρό μεγάλο ενδιαφέρον σέ διάφορους κλάδους
τής βυζαντινολογίας στήν Σερβία. Γιά άντίστοιχα βασικά προβλήματα καί γενικό βιβλιογραφικό
προσανατολισμό βλ. τις άνακοινώσεις τοΰ συμποσίου (Σερβική 'Ακαδημία 'Επιστημών καί Τεχνών,
18/12/1996) που άναφέρεται στά 650 χρόνια άπό τήν άνακήρυξη τής Αυτοκρατορίας, οί όποιες
είναι δημοσιευμένες στό Glas SANU 384, 1998· S. CiRKOVid, Srbija i Carstvo, σ. 143-153' Β.
FerjanChî, Vizantija prema Srpskom Carstvu, σ. 155-171' Lj. MAKSiMOVid, Srpska carska titula, σ.
173-189' V. KoRAd, Sveti Arhandjeli, Dusanov carski mauzolej, σ. 191-201' G. SuBOTid,
Slikarstvo u doba Carstva-vladarski portreti, σ. 203-210. Κατόπιν δημοσιεύθηκε καί ή έργασία
του Lj. Maksimovkîγιά τήν γένεση καί τόν χαρακτήρα τής Αυτοκρατορίας, έ.ά. (σημ. 67).

72. Πρβλ. Β. Bojovid, L'idéologie monarchique dans les hagio-biographi.es dynastiques du
Moyen Âge serbe, Roma 1995, σ. 556 κ.έ.' Lj. MAKSiMOVid, L'Empire de Stefan Dusan, σ. 427.

73. Βλ. ιδιαίτερα D. KoRAd, SvetaGorapod srpskom vlascu (1345-1371), ZRVI, 31, 1992,
σ. 45-58.

74. Πρβλ. OSTROGORSKI, Serska oblast, σ. 129 κ.έ.· F. BARiSid, Ο izmirenju srpske i
vizantijske crkve 1375. godine, ZRVI, 21, 1982, a. 159-182· S. MEäANOVid, Jos jednom ο
Kalistovoj anatemi, ZRVI, 29/30, 1991, σ. 221-232.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

283

χρυσόβουλλό του, τον αυτοκρατορικό τίτλο του Δουσάν, παρόλο που τήν άξια τοϋ
τίτλου αυτού τήν περιόρισε μόνο στήν Σερβία: «βασιλεύς τής Σερβίας»75. Προ-
φανώς, όπως ή έρευνα δέχεται άπό καιρό, τό άνάθεμα έπεβλήθη γιά λόγους
έκκλησιαστικούς —άντικατάσταση τών Ελλήνων μέ Σέρβους άρχιερεΐς— καί δέν
είχε άμεση σχέση μέ τήν γέννηση τής σερβικής αύτοκρατορίας76. Άλλά ή έρευ-
να τού προβλήματος αύτού κατέληξε μόλις πρόσφατα στό συμπέρασμα ότι οί
έκκλησιαστικοί λόγοι ήταν πράγματι περιορισμένης σημασίας καί συνδεδεμένοι
μέ ένα μέρος τής Μακεδονίας, δηλαδή μέ τίς πέντε μητροπόλεις —τών Σερρών,
τοϋ Μελενίκου, τής Ζίχνας, τής Δράμας καί τών Φιλίππων—, τίς όποιες δ
Δουσάν είχε υπαγάγει στήν έξουσία τοϋ Σέρβου πατριάρχη77.

Έπίσης, ή μοναδική άληθινή προσπάθεια νά άλλάξουν τά πράγματα, μάταια
όμως, ήταν ή άντεπίθεση τοϋ Καντακουζηνού τό 1350, ό όποιος έκμεταλλεύ-
θηκε τήν ευκαιρία, όταν δ Δουσάν ήταν άπασχολημένος στήν Δύση, καί γιά λί-
γο ξαναπήρε μερικές πόλεις στήν Μακεδονία, μέ σπουδαιότερες τήν Βέροια καί
τήν Έδεσσα78. Άκόμη καί τά άπομακρυσμένα Σκόπια, πού ήταν ήδη έπί έξήν-
τα όκτώ χρόνια ύπό σερβική κυριαρχία, ένδιαφέρθηκαν νά άπελευθερωθούν άπό
τό καθεστώς αύτό79. Προηγουμένως, ό Καντακουζηνός είχε εισέλθει στήν Θεσ-
σαλονίκη, όπου είχε καταρρεύσει ή έξουσία τών ζηλωτών, ό άρχηγός τών οποί-
ων, Ανδρέας Παλαιολόγος, προσέφυγε στούς Σέρβους80. "Ετσι, γι' αυτούς ή πό-
λη έμεινε άφθαστη, παρόλο πού άκόμη οί ζηλωτές, κατά τά λόγια τοϋ Καντα-

75. Actes de Chilandar, έκδ. L. Petit-B. Korablev, Viz. Vremennik. 17, 1911, 138, σ. 292.7-8.

76. /Icfa ei diplomata graeca medii aevi sacra et profana, έκδ. F. Miklosich-J. Müller, Vindo-
bonae 1860, I, σ. 553· Grcke povelje srpskih vladara, έκδ. A. Solovjev-V. Mosin, Beograd 1936
(=Variorum reprints, London 1970), σ. 35, 85' Arhiepiskop Danilo II, Zivoti kraljeva i arhiepiskopa
srpskih, έκδ. D. Danicic, Zagreb 1866, σ. 381. 'Υπογραμμίζοντας τήν σημασία τών έκκλησια-
στικών λόγων, ό Ostrogorski (Serska oblast, σ. 129-131) σχετίζει τήν στιγμή πού έμφανίστη-
κε τό άνάθεμα μέ τήν άντεπίθεση τοϋ Καντακουζηνού στήν Μακεδονία τό 1350.

77. Πρβλ. M. BlagojeviC, Ο spornim mitropolijama carigradske i srpske patrijarsije,
ZRVI, 38, 1999/2000, σ. 359-372.

78. Cant., III 135.1-22. Πρβλ. JireCek, Istorija I, 229 κ.έ., Ostrogorsky, 'Ιστορία, σ.
220- Θεοχαριδης, Μακεδονία 404· VI IN J. VI, σ. 520-521.

79. Cant., III 133.15-135.1' πρβλ. έρευνητικά σχόλια στό VIINJ, VI, σ. 517-519.

80. Θεοχαριδης, ε.ά., σ. 395-397.
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κουζηνοΰ, πίστευαν ότι «τόν τε κράλην ου χρήματα μόνον άλλά καί αυτήν εί οίόν
τε ειπείν τήν φίλην προησόμενον ζωήν υπέρ τοΰ κύριον Θεσσαλονίκης είναι»81.

Ή Μακεδονία, λοιπόν, ήταν άξονας τών σερβικών επιδιώξεων πρός δημιουρ-
γία αυτοκρατορίας, χωρίς ή Θεσσαλονίκη νά είναι άμεσα συνδεδεμένη μέ τήν πο-
λιτική αυτή. Μπορεί ό Σέρβος ήγεμόνας νά είχε δρισμένες έπαφές μέ τό κίνημα
τών ζηλωτών στήν Θεσσαλονίκη καί ή νομική παράδοση του Βυζαντίου, όπως
παραδείγματος χάριν τό σπουδαίο έργο τοΰ Βλάσταρη, νά είχε φθάσει στήν Σερ-
βία τήν έποχή εκείνη άπό τήν 'ίδια πόλη82, άλλά ή κατάσταση τής εποχής τοΰ
Μιλούτιν δέν ξαναδημιουργήθηκε. Ό στόχος τού Δουσάν ήταν ή Κωνσταντινού-
πολη, ό αύξανόμενος φόβος του ήταν οί Τούρκοι καί κατά τό τέλος τής διακυ-
βέρνησης του ό ί'διος προσπαθούσε νά έπιτύχει τήν βενετική ύποστήριξη γιά τήν
λύση καί τών δύο αύτών προβλημάτων83, άφήνοντας τήν μεγαλύτερη καί σπου-
δαιότερη πόλη τής Μακεδονίας έξω άπό τις προτεραιότητές του84.

Μετά τόν θάνατο τοΰ Δουσάν (1355), κυβερνώντος άκόμη τοΰ διαδόχου του
Ούρεση (μέχρι τό 1371), άρχίζει ή βαθμιαία διάλυση τού σερβικού κράτους.
"Οσον άφορά τήν Μακεδονία, τό μεγαλύτερο της μέρος κατείχαν οί δύο άδελφοί
άπό τήν οικογένεια τών Mrnjavcevic: δ βασιλιάς Βουκάσιν στήν Δύση καί ό δε-
σπότης 'Ιωάννης Ούγκλεσης στήν 'Ανατολή. Ό τελευταίος είχε ώς πρωτεύου-
σα τις Σέρρες, πού τις κληρονόμησε άπό τήν χήρα τού Δουσάν. Πρόκειται γιά
δύο κράτη πού κατ' έξοχήν περιορίζονται, ιδιαίτερα δέ εκείνο τών Σερρών, στά
έδάφη τής Μακεδονίας. Στήν τελευταία περίπτωση, ένα κρατίδιο μέ Σέρβο ήγε-

81. Cant., III, 104.23-105.2.

82. Πρβλ. Η.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München
1959, ct. 786 κ.έ.· ISN, I, σ. 558 κ.έ. (D. Bogdanoviö).

83. JireCek, Istorija, I, σ. 227 κ.έ., 233 κ.έ.· ISN, Ι,σ. 553 κ.έ. (S. CirkoviC-R. MihaljCkî).

84. Τήν έποχή που ασχολιόταν μέ τήν κατάκτηση τής Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας, ο
Δουσάν κρατούσε τις Σέρρες καί τήν Βέροια γιά τήν περικύκλωση τής Θεσσαλονίκης, χωρίς νά
προσπαθεί, γιά προφανείς λόγους, νά αποφασίσει γιά τήν τύχη τής μεγαλύτερης πόλης τής Μα-
κεδονίας. Τήν έποχή έκείνη άρκοϋσε νά έχει καλές σχέσεις μέ τούς έκέΐ ζηλωτές. Οί iSiot, όπως
είδαμε, πίστευαν οτι ό τελευταίος στόχος τοΰ Σέρβου τσάρου ήταν ή πόλη τους [ε.ά. (σημ. 81)
καί Cant., III, 109.16-111.2], άλλά ή άντεπίθεση τοΰ Καντακουζηνού τό 1350 έφερε διαφορε-
τική λύση. Κατόπιν ήταν πιά άργά γιά τόν Δουσάν νά στρέψει τήν προσοχή του πρός τήν Θεσ-
σαλονίκη.
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μόνα ταυτίζεται γιά πρώτη φορά με τήν Μακεδονία, πράγμα που σημαίνει ότι όχι
μόνο στήν ουσία, άλλά καί σέ πολλά μέρη τοΰ οργανισμού του ειχε βυζαντινό χα-
ρακτήρα. Πρόκειται, δηλαδή, γιά ένα βυζαντινό κρατίδιο μέ έπικεφαλής Σέρβο
ήγεμόνα. Ήταν φυσικό ότι ό 'ίδιος δρομολόγησε τήν άρση τοΰ σχίσματος τοΰ
1350, άρνούμενος δεκαοκτώ χρόνια άργότερα έκεϊνες ακριβώς τις όψεις τής πο-
λιτικής τοΰ Δουσάν οί οποίες είχαν προκαλέσει τό σχίσμα αυτό. "Ετσι, πριν κα-
ταλυθεί μετά τήν μάχη τοΰ "Εβρου τό 1371, «...οπότε οί ζωντανοί ζήλευαν τους
νεκρούς», όπως γράφει ό μοναχός Ήσάίάς, ή σερβική κυριαρχία στήν Μακεδο-
νία ειχε χάσει τά τελευταία άξιόλογα ίχνη ένός ξένου στοιχείου. Ήταν πιά ή
έποχή ύπαρξης μερικών βυζαντινών καί σερβικών κρατιδίων, ένα περιβάλλον στό
όποιο έξαφανίζεται ή ένιαία πολιτική τής Σερβίας στήν Μακεδονία.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 9οτ-10οτ ΑΙΩΝΑ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΪΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ*

α. Το ιεραποστολικά εργο τών θεσσαλονικέων Κωνσταντίνου/Κυρίλλου
και Μεθοδίου

Στα μέσα τοϋ 9ου αιώνα (858), στα χρόνια τοϋ Μιχαήλ Γ ' (842-867), επι-
σημαίνεται μια έντονη δραστηριότητα τής βυζαντινής Αυλής γιά τόν έκχριστια-
νισμό τών Σλάβων τής Βαλκανικής, μέ πρωτοβουλία τοϋ δυναμικοϋ πατριάρχη
Φωτίου1.

Ή έπιλογή τών δύο γιών τού Θεσσαλονικέως Λέοντος δρουγγαρίου"' νά
σπουδάσουν κοντά στόν Λέοντα Γραμματικό καί τόν ί'διο τόν Φώτιο στήν περί-
φημη σχολή τής Μαγναύρας, στό άνάκτορο τής Κωνσταντινουπόλεως, δέν ήταν
τυχαία.

Ή πρώτη ιεραποστολή τών δύο άδελφών υπήρξε στή Μοραβία ύστερα άπό
αίτημα τών ήγεμόνων Ροστισλάβ καί Σβατοπλούκ, τό 862.

Τό έ'ργο τών δύο άδελφών στή Μοραβία ήταν σημαντικό. Τό 867 μεταβαί-
νουν στή Ρώμη καί τό έπόμενο έτος ό Μεθόδιος επιστρέφει καί τόν υποδέχεται

1. I. Αναςταςιογ, Βίος Κωνσταντίνου Κυρίλλου, ΕΕΘΣΠΘ, IB ', 1968, σ. 119.

2. Δροϋγγος, στρατιωτικός σχηματισμός παρόμοιος με τη σημερινή μεραρχία.

* Ή ομιλία συνοδεύτηκε άπό αριθμό διαφανειών, σχεδίων καί φωτογραφιών.
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ό Kocel, ό οποίος τον ξαναστέλνει στή Ρώμη γιά νά λάβει άπό τον πάπα 'Αδριανό
Β ' τόν τίτλο τοΰ έπισκόπου Σιρμίου3.

Μεσολάβησε ή αντίδραση τών Γερμανών έπισκόπων καί τό χειμώνα, μετά
τό θάνατο τοΰ Μεθοδίου, τό 885, στό Velehrad, μιά δμάδα μαθητών τοΰ Με-
θοδίου υπό τούς Κλήμη, Ναούμ καί Άγγελάριο, οδηγήθηκαν μέ συνοδεία
φρουράς στά σύνορα τής Μοραβίας στόν Δούναβη, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής
άπό τόν νεοφώτιστο τσάρο τών Βουλγάρων Βόρη.

β. Ό έκχριστιανισμος τών Βουλγάρων στά χρόνια της βασιλείας τοΰ Βόρη (864)

Ό τσάρος Βόρης, γιός τοΰ Presiam κατά τόν Θεοφύλακτο, ή γιος τού
Zvinica, άνέβηκε στό θρόνο τό 852.

Ή βάπτιση τοΰ τσάρου Βόρη τό 864 άπό τόν βυζαντινό αύτοκράτορα Μι-
χαήλ Γ ', ό όποιος τοΰ έδωσε καί τό όνομά του Βόρης/Μιχαήλ, έκτος άπό τις
μαρτυρίες τών βυζαντινών ιστορικών μαρτυρεΐται καί άπό τήν έπιγραφή τοΰ 866
πού βρέθηκε στό Bald τής 'Αλβανίας: «...έ£απτίσ-/στη ό άρχων /Βουλγαρίας /
Βόρης ό μετο/νομασθείς / Μιχαήλ συν τω έκ θ(εο)ϋ δε / δομένω αυτοϋ έθνει.
"Ε/τους 866»\

Σύμφωνα μέ τήν άποψη τοΰ Jordan Ivanov στό έργο του Bâlgarski starini iz
Makedonija (σ. 26), ή έπιγραφή είναι έργο τοΰ Κλήμεντος, ό οποίος, γιά νά πα-
νηγυρίσει τό μέγα γεγονός τής βαπτίσεως τών Βουλγάρων, πρέπει νά άνήγειρε
παρόμοιες ένεπίγραφες στήλες μετά τήν έγκατάστασή του στήν Κουτμιτσεβίτσα,
ή όποία περιελάμβανε τή Δυτική Μακεδονία καί τήν Κεντρική 'Αλβανία.

Υπάρχει ή άποψη τήν όποία έχει έκφράσει ό Σπύρος Βρυώνης σύμφωνα μέ
τήν όποία, μετά τή βάπτιση τοΰ Βόρη τό 864, δ αύτοκράτορας χορήγησε ώς
δώρο στόν νεοβαπτισθέντα χάνο τήν περιφέρεια τής "Ανω Μακεδονίας5.

3. M. Tadin, Les ordinations romaines des premiers disciples slaves et la date de la
consécration épiscopale de Méthode, frère de Constantin/Cyrille, Akten des XI Internationalen
Byzantinisten-Kongresses, 196, München 1958, σ. 609, 615.

4. J. Ivanov, Bâlgarski starini iz Makedonija, Σόφια 1931 (Σόφια 21970), σ. 13, 14.

5. Σ. Βρυώνης, 'Ιστορία τών Βαλκανικών Λαών (πανεπιστημιακές παραδόσεις), 'Αθήνα
1979, σ. 207.
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Άπό τό Βίο τοΰ Κλήμεντος ''Αρχιεπισκόπου Άχρίδος, έργο καί αυτά τοΰ
αρχιεπισκόπου Θεοφυλάκτου, μαθαίνουμε ότι, μετά τό θάνατο τοΰ Μεθοδίου στή
Μοραβία (στις 6 'Απριλίου 885), ό μαθητής του Κλήμης ήρθε μαζί μέ άλλους
μαθητές στή Βουλγαρία, όπου καί τόν υποδέχθηκε ό ήγεμόνας Βόρης μέ μεγά-
λες τιμές.

'Αρχικά ό Βόρης έστειλε τόν Κλήμη ώς διδάσκαλο καί έκπολιτιστή στήν πε-
ριοχή τής Δεαβόλεως. Έκεϊ, σύμφωνα μέ τόν βιογράφο του, έκπαίδευσε συνο-
λικά 3.500 μαθητές, τούς οποίους τοποθέτησε άνά 300 σέ κάθε μιά άπό τις ενο-
ρίες του6.

Μετά τό θάνατο τοΰ Βόρη, δ γιός καί διάδοχος του Συμεών μετακαλεί τόν
Κλήμη καί τόν χειροτονεί επίσκοπο Βελίτσας, σύμφωνα μέ τήν άναφορά τοΰ
Θεοφυλάκτου, «καί έτσι ο Κλήμης γίνεται πρώτος επίσκοπος μέ βουλγαρική
γλώσσα».

"Εδρα τού Κλήμη ήταν ή 'Αχρίδα, άπό τήν οποί α έκπορεύονταν όλες οί δρα-
στηριότητές του στήν εύρύτερη περιοχή άπό τό 893 ώς τό 916. Έκεϊϊδρυσε καί
μοναστήρι, τό όποιο έξελίχθηκε σέ σπουδαίο κέντρο πνευματικής άκτινοβολίας
καί φωτισμού τοΰ πληθυσμού τής περιοχής, δ οποίος θά πρέπει βασικά νά άπε-
τελείτο άπό Ρωμαίους ("Ελληνες, Βυζαντινούς), άλλους λατινόφωνους, Σλάβους
καί Πρωτοβουλγάρους.

Ούσιαστικό έργο τής έπιτελικής ομάδας τήν οποία έγκατέστησε ό Κλήμης
στό μοναστήρι τό όποιο ίδρυσε στήν 'Αχρίδα ήταν ή μεταγλώττιση τών άγιων
γραφών στό βουλγαρικό γλωσσικό ιδίωμα.

Ό Κλήμης έχρίσθη επίσκοπος όταν ο Συμεών, δ νεότερος γιός τοΰ Βόρη,
έγινε τσάρος τό 893. Τότε ό Συμεών έπέβαλε τή χριστιανική λειτουργία σέ σλα-
βική γλώσσα. Υποδείγματα γιά τή δημιουργία τών δύο άλφαβήτων, τοΰ γλαγο-
λικοΰ (glagolica) καί τοΰ κυριλλικού, υπήρξαν ή βυζαντινή ταχυγραφία, ή κρυ-
πτογραφία καί ή αλχημεία. Τήν εποχή όμως αυτή οί Πρωτοβούλγαροι χρησιμο-
ποιούσαν καί ειδικά σημάδια ονομαζόμενα khrabr. Πρόκειται γιά τις σλαβικές
ροϋνες πού πιθανότατα οί Πρωτοβούλγαροι έδιδάχθηκαν άπό τούς Βαράγκους
κατά τήν πρόσκαιρη παραμονή τους στήν Κριμαία.

6. G. C. Soulis, The Legacy of Cyril and Methodius to the Southern Slavs, Dumbarton Oaks
Papers, 19, 1965, σ. 24.
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Ό τσάρος Συμεών, άναγνωρίζοντας τήν επιτυχία τής ιεραποστολής του

Κλήμεντος, τόν δώρισε επίσκοπο Δεβρίτσας καί Βελίτσας.

*

Ή βυζαντινή διοίκηση, σε αντιπερισπασμό, θέλοντας νά έξομαλύνει τήν έκ-
ρυθμη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στον Στρυμόνα καί στά περίχωρα τής
Θεσσαλονίκης καί γιά νά μετατρέψει τούς νέους έποικους σέ νομοταγείς βυζαντι-
νούς πολίτες, χρησιμοποίησε παλιά, δοκιμασμένη μέθοδο. Τό αποτελεσματικότε-
ρο όργανο ήταν ή Εκκλησία μέ τόν ταχύ έκχριστιανισμό, τήν κατήχηση καί μέ
τή μεγάλη έπίδραση πού άσκούσε στους έποικους τό θεαματικό τελετουργικό της,
οί έκκλησιαστικές γιορτές καί πανηγύρεις, καθώς καί ή οργάνωση καί ή αίγλη
τών μονών. "Εστελνε λοιπόν ή Βυζαντινή Εκκλησία τις σπουδαιότερες πνευμα-
τικές της φυσιογνωμίες· ειδικά γιά τό σκοπό αύτό έστειλε στήν Παλαιστίνη έναν
μοναχό, καταγόμενο ίσως άπό κάποια περιοχή τής Γαλατίας (Όψικίου) καί
άσκούμενο στή μονή τού Τιμίου Προδρόμου, στις όχθες τού 'Ιορδάνη7, τόν Γερ-
μανό, ό όποιος ίδρυσε άλλο σπουδαίο μοναστήρι στή βορειοδυτική πλευρά τού
Παγγαίου (Ματικία), στις έκβολές τού Πάνακος (Άγγίτη), στή θέση έρειπί^μέ-
νου ιουστινιάνειου κάστρου8, τήν Κοσίνιτσα (Κόσφιτσα, Είκοσιφοίνισσα)9, μέ στό-
χο τόν έκχριστιανισμό (τή γραίκωση) τών Στρυμόνιων Σλαβοβουλγάρων10.

7. Βίος και πολιτεία τοϋ οσίου ήμών Γερμανού τοϋ συστησαμένου τήν σεβασμίαν μονήν τής
Κοσηνίτρης (Κοσινίτσης), Acta Sanctorum, Maii, III, σ. 9, καί VI, 1965, σ. 239.

8. I. Β. Παπαδοπογλος, Τινά περί τής ιεράς μονής τής Άχειροποιήτου τής επιλεγόμενης
Είκοσιφοινίσσης, ΕΕΒΣ, Ε', 1928, σ. 386-388.

9. Β. Ατςαλος, Ή ονομασία τής Ιεράς Μονής τής Παναγίας τής Άχειροποιήτου τοϋ Παγ-
γαίου, τής έπονομαζομένης τής Κοσινίτσης ή Είκοσιφοινίσσης, Ή Δράμα και ή περιοχή της.
'Ιστορία καί πολιτισμός, Πρακτικά Β ' Επιστημονικής Συνάντησης, Δράμα 18-22 Μαΐου
1994, Δράμα 1998, σ. 230-232.

10. Πλήρη βιβλιογραφία τής μονής βλ. στον Α. Α. Γλαβινα, Σημειώματα περί τής ιεράς
μονής Είκοσιφοινίσσης, Μνήμη Μητροπολίτου Ικονίου Ιακώβου, Έν Αθήναις 1984, σ. 1 ΙΟ-
Ι 15. Σέ αυτά πρόσθεσε: Ν. Κ. Μουτςοπουλος, Γερμανός, ένας μοναχός άπό τήν Παλαιστίνη
στήν Πρέσπα τόν 9ο αιώνα, L'image et L· parole, Sofia 2004, σ. 259-284' τοϋ ίδιου, Ό οσιος
Γερμανός ό ιδρυτής τής μονής Είκοσιφοινίσσης τοϋ Παγγαίου καί ο τάφος του στό ναό τοϋ Άγι-
ου Γερμανού στήν Πρέσπα, Βυζαντιακά, 23, 2003, σ. 126-138' ιδίως Β. Κατςαρος, Ανέκδο-
το σημείωμα γιά τόν κτήτορα τής Μονής τής Παναγίας Άχειροποιήτου τοϋ Παγγαίου: τό πρό-
βλημα τής ιστορικής παρουσίας τού οσίου Γερμανού, τής άρχαιότητας τής μονής καί τών σχέ-
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Μετά τήν ολοκλήρωση τοϋ έργου του χάνονται τά 'ίχνη του άπό τό Παγγαίο
καί τόν βρίσκουμε νά έπιτελεΐ ιεραποστολικό έργο στήν περιοχή Στρώμνιτσας-
Πρέσπας11, όπου είχε έπικεντρωθεί ή προσπάθεια του τσάρου Βόρη, διά του
«πρώτου Βουλγάρων γλώσση»1^ αρχιεπισκόπου Άχριδών Κλήμεντος, νά έκχρι-
στιανίσει τόν πληθυσμό τής περιοχής (μέσω τής σλοβένικης λειτουργικής γλώσ-
σας), έντάσσοντάς τον στήν 'Ανατολική 'Ορθοδοξία.

Μέ βάση τήν παράδοση, ότι ό άγιος «παρέδωσε τό πνεύμα εις έτερον τόπον»,
καί τή μαρτυρία τοϋ άρχιεπισκόπου Άχρίδος Θεοφυλάκτου, ή όποία άναφέρεται
στό Μαρτύριον τών 'Αγίων Πεντεκαίδεκα Ίερομαρτύρων της έν Μακεδονία Τι-
βεριουπόλεως, ότι, κατά τή διάρκεια τής βασιλείας τοϋ χάνου Βόρη (852-889),
έμφανίζεται στη χώρα τών Βουλγάρων ό άγιος Γερμανός, κατανοούμε ότι πρό-
κειται γιά τόν ιδρυτή τής μονής Είκοσιφοινίσσης Παγγαίου.

Μοναδική άλλά ουσιαστική μαρτυρία τής παρουσίας τοϋ άγιου Γερμανού
στήν περιοχή τής Πρέσπας-Μπρεγκάλνιτζας βρίσκεται στό έργο τοϋ Θεοφυλά-
κτου (1090-1126) Μαρτύριον τών Αγίων ενδόξων Ίερομαρτύρων ΙΕ' τών έν
Τιβεριουπόλει τη Βουλγαρική έπονομαζομένη Στρουμμίτζη μαρτυρησάντων, επί

σεών της με τή μακεδονική δυναστεία, Ή Δράμα καί ή περιοχή της. 'Ιστορία καί πολιτισμός,
Β ' 'Επιστημονική Συνάντηση, Δράμα 1998, σ. 247-248' Γ. Τςαρας, Το νόημα του «γραικώ-
σας» στά Τακτικά Λέοντος ΣΤ' τοΰ Σοφού, Βυζαντιακά, I, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 137-156.

11.Κ. Μπονης, Ή Στρώμνησα, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 6 κ.έ.· Α. Αγγελόπουλος, Οί ΙΕ '
Ίερομάρτυρες Τιβεριουπόλεως-Στρωμνίτσης. 'Ιστορικά προβλήματα καί λατρευτική πραγματι-
κότητα, Μακεδονικά, 20, 1980, σ. 463 κ.έ.· Κ. Νιχωριτης, Ή ιστορική έξέλιξη τών αγιολο-
γικών κειμένων τών αγίων Έπταρίθμων καί ή «Σιγή τής Βυζαντινής Γραμματείας» κατά τόν
9ο-10ο αιώνα, Βυζαντιακά, 15, 1995, σ. 412 κ.έ.

12. Θεοφγλακτοτ αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας τά ευρισκόμενα πάντα, «Βίος καί πολιτεία,
ομολογία τε καί μερική θαυμάτων διήγηση του έν άγίοις πατρός ημών Κλήμεντος, 'Αρχιεπι-
σκόπου Βουλγαρίας», Migne Patrologiae Graecae, τ. 126, στ. 1197, 1228κ: (ό τσάρος Συμεών)
«καί ουτω δή Βουλγάρφ γλώσση πρώτος επίσκοπος é Κλήμης καθίσταται»· Γ. I. Κονιλαρης,
Συμβολαί εις τήν έκκλησιαστικήν ίστορίαν τής Άχρίδος, Έν 'Αθήναις 1967' P. Gautier,
Clément d'Ohrid, évêque de Dragvista, Revue des Etudes Byzantines, XXII, 1964, σ. 199-214'
P. MiljkOviC-Pepek, Clement of Ohrid and the role of the Ohrid literaly school in the development of the
slavic literacy, Skopie 1989, σ. 285-292' I. Ταρνανιδης, Ή 'Αρχιεπισκοπή Άχρίδας άνάμεσα
στό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί στόν σλαβικό κόσμο, Ή Μακεδονία κατά τήν εποχή τών Πα-
λαιολόγων, Β ' Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 14-20 Δεκεμβρίου 1992, σ. 566-569.
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τής βασιλείας του δυσσεβοϋς Ιουλιανού τοΰ Παραβάτου. Έκεϊ αναφέρεται οτι:
« Έν δε τοις καιροϊς τούτοις (τοΰ Βόρη), έφάνη ο άγιος Γερμανός επί τής Βουλ-
γαρικής χώρας»ί3.

Ή παρουσία τοΰ αγίου Γερμανού στήν περιοχή αυτή συμπίπτει μέ τά χρό-
νια τής βασιλείας του Βόρη (852-889). Πρόκειται, επισημαίνει ό Βασίλης Κα-
τσαρός, «γιά έναν θρησκευτικό καθοδηγητή (άγιο) πού συντελεί στήν προετοι-
μασία τοΰ εδάφους» γιά τόν έκχριστιανισμό τής περιοχής παράλληλα μέ τούς
αγίους Έπταρίθμους, τούς μαθητές τού άρχιεπισκόπου Κλήμεντος.

Ή έμφάνιση τοΰ αγίου Γερμανού στήν περιοχή είναι σκοτεινή, γιατί απου-
σιάζουν περισσότερες μαρτυρίες. Θά προσπαθήσουμε νά συνδέσουμε ορισμένες
σκόρπιες πληροφορίες πού μνημονεύουν επίσκοπο Γερμανό στήν περιοχή.

'Αρχικά έχουμε τήν πληροφορία τού παρισινού κώδικα 880 (Cod. Paris gr.
880), τού Νικολάου Μοναχού (XIII, 407ν), ό όποιος μνημονεύει: «Γερμανός ό
και Γαβριήλ έν Βοδινόϊς και έν τή Πρέσπα»14.

Στόν πίνακα, έπίσης, τών αρχιεπισκόπων Βουλγαρίας μνημονεύεται ό Γερ-
μανός «ό καί Γαβριήλ έν Βοδινοϊς καί έν τή Πρέσπα», μετά τόν Δαμιανό τόν έν
«Δωροστόλω τή νϋν Δρήστρα>>15.

'Αδιάψευστο τεκμήριο τής παρουσίας τού άγίου Γερμανού στήν Πρέσπα είναι
ό τάφος τού άγίου έντός τού όμώνυμου ναού, στό ομώνυμο χωριό τής Πρέσπας,
ό όποιος άνέκαθεν λατρεύεται άπό τόν αύτόχθονα πληθυσμό, αλλά καί άπό προ-
σκυνητές πού έρχονταν παλιότερα καί άπό βορειότερες περιοχές, άλλά καί άπό
τήν 'Αλβανία.

Ό ναός τού Άγίου Γερμανού ήταν πιθανότατα, άρχικά, καθολικό κάποιου
μοναστηριού. Ό ναός άνήκει στόν τετράστυλο έγγεγραμμένο σταυροειδή τύπο μέ
τρούλο, τού οποίου ό νάρθηκας έχει σταυρεπίστεγη κάλυψη.

13. Θεοφϊλακτοτ, Migne Patrologiae Graecae, τ. 126, σ. 204.

14. Η. Gelzer, Der Patriarchat von Ahrida, Geschichte und Urkunden, Leipzig 1902, σ. 4-9'
R. ljubinkovld, Ordo Episcoporum u Paris gr. 880 i Archijereiska Pomen-Lista u Sinodiconu
cara Borila, Simpozium 11 OO-Codicnica od smrtta na Kiril Solunski, τ. I (23/25, mai 1969), Skopje
1970, o. 139· J. Ivanov, Car Samuilovata stolica u Prespa, Bulletin de la Socie'te' Archéologique
Bulgare (Izvestija na bälgarskoto archeologicesko druzestvo), I, 1910, σ. 60-61' Β. Nikolova,
Istrojstvo iupravlenie na bälgarskata cerkva (IX-XIV vek), Sofija 1997, σ. 151.

15. R. ljubinkovld, Ordo episcoporum u Paris gr. 880..., δ.π., <7. 139.
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Ό ναός τοϋ 'Αγίου Γερμανού είναι γνωστός στήν επιστήμη καί άπό το γε-
γονός τής ταφής στο νάρθηκα, άπό τον Σαμουήλ, τών γονέων καί του άδελφοϋ
του Δαβίδ. Ή έπιγραφή τήν οποία έχάραξε στήν έπιτάφια πλάκα τοϋ οικογενει-
ακού τάφου δ Σαμουήλ σέ κυριλλική γραφή είναι ή εξής (τήν παραθέτω σέ έλλη-
νική μετάφραση): «f Εις τό όνομα τοϋ Πατρός καί του Τίοϋ καί τοϋ Άγιου
Πνεύματος, εγώ, ο δούλος τού Θεού Σαμουήλ, μνημονεύω τόν πατέρα, τή μη-
τέρα καί τόν αδελφό μου επί τών σταυρών. Ιδού τά ονόματα τών κεκοιμημένων:
Ό δούλος τού Θεού Νικόλαος, (ή δούλη τού Θεού) Ριφιμία καί Δαβίδ. Έγράφη
τό έτος άπό κτίσεως κόσμου 6501, ίνδικτιώνος στ ' (—992/993)».

Ή έπιτάφια πλάκα τού τάφου τών γονέων καί τού άδελφοϋ τοϋ Σαμουήλ
βρίσκεται σήμερα στό 'Αρχαιολογικό Μουσείο τής Σόφιας.

Στό έσωτερικό τού ναού τού 'Αγίου Γερμανού, στη νοτιοδυτική γωνία, υπάρ-
χει άλλος τάφος, μιά πρόχειρη ξύλινη κατασκευή, σκεπασμένη μέ κατάλληλο
ύφασμα, όπου οί ντόπιοι προσκυνούν τόν τάφο τού πατριάρχη τής Κωνσταντι-
νουπόλεως άγιου Γερμανού. Ό άγιος Γερμανός Α' ό όμολογητής, όμως, είναι
γνωστό ότι έχει ταφεΐ στή μονή τής Χώρας, στήν Κωνσταντινούπολη.

Ή τύχη τών λειψάνων τού αγίου Γερμανού παραμένει άγνωστη, γιατί τό
έσωτερικό τής ξύλινης ψευδοσαρκοφάγου είναι άδειο.

Στό μοναστήρι τής Είκοσιφοίνισσας, στό Παγγαίο, υπάρχει ή παράδοση ότι
ό άγιος Γερμανός δέν έκοιμήθη στή μονή, άλλά. «άναχωρήσας εξ αύτής παρέ-
δωσε τό πνεύμα εις έτερον τόπον»16.

Καί μόνο τό γεγονός ότι άναπτύχθηκε στόν "Αγιο Γερμανό τής Πρέσπας λα-
τρεία στόν τάφο τού άγίου Γερμανού, ώστε καί ό τσάρος Σαμουήλ νά επιλέξει, τό
ναό γιά τήν ταφή τών γονέων καί τοϋ άδελφοϋ του τό 992/993, άποτελεΐ μιά
άδιάψευστη μαρτυρία. Στήν άνασκαφή πού έπιχείρησα σέ βάθος 0.70 μ. στό δυ-
τικότερο σημείο τοϋ τάφου φάνηκαν τρία βήσαλα (τούβουλα), τά όποια συνήθως,
σέ ταφές τής περιόδου αύτής, στηρίζουν τό κρανίο τού σκελετού ό όποιος προ-
σβλέπει πρός τήν 'Ανατολή. Τό κρανίο βρέθηκε σέ πολύ κακή κατάσταση, εξαι-
τίας τού ύπερβολικά ύγροϋ εδάφους, όπως καί μεγάλο μέρος τού σκελετού, δ
όποιος είχε σταυρωμένα τά χέρια στό στήθος. Διατηρούνταν, έπίσης, έλάχιστα
λείψανα τής ξύλινης κάσας (φερέτρου).

16. Α. Α. Γλαβινας, Εγκύκλιος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ύπέρ βοηθείας της 'Ιεράς
Μονής Είκοσιφοινίσσης, Μακεδόνικα, 21, 1981, σ. 360.
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Αύτό όμως πού συντείνει στή βεβαιότητα ότι πρόκειται για τόν αύθεντικό τά-
φο τοϋ αγίου Γερμανού, ιδρυτή τής μονής Είκοσιφοινίσσης καί επισκόπου, είναι
ή λατρεία πού, όπως ήδη άναφέραμε, άναπτύχθηκε άπό ενωρίς στον τάφο του,
ώστε καί ό τσάρος τών Βουλγάρων Σαμουήλ νά επιλέξει μιά γειτονική θέση γιά
τόν τάφο τών γονέων του στό νάρθηκα τού ναού, άλλά καί τό μέγα πλήθος τών
τάφων έντός του ναού πλάι στόν τάφο τού άγιου Γερμανού.

γ. Ή επανάσταση τών Κομητόπουλων ή επικράτηση τοϋ Σαμουήλ

Τό 973 ό Ιωάννης Τσιμισκής προσάρτησε τήν άρμενική επαρχία τοϋ Ταρών.
Τούς τελευταίους μήνες τού 975 έπιστρέφει στήν Κωνσταντινούπολη, όπου καί
πεθαίνει μετά τή σπουδαία νικηφόρο έκστρατεία του στις άραβοκρατούμενες
χώρες τής Μέσης 'Ανατολής17. "Ηδη άπό τό 971/972 ή 'Ανατολική Βουλγα-
ρία είχε υποταχθεί χάρη στις εκστρατείες τού 'Ιωάννη Τσιμισκή, ό όποιος είχε
καταργήσει τό βουλγαρικό πατριαρχείο στή Δρίστρα (τή σημερινή Silistra)18.

Τήν άνοιξη τού 979 ό στρατηγός τοϋ Βασιλείου Β ' Βάρδας Φωκάς κατανί-
κησε τόν έπαναστάτη Βάρδα Σκληρό, άναγκάζοντάς τον νά καταφύγει στούς
"Αραβες19. "Ετσι τελείωσε ό μακρός καί αιματηρός έμφύλιος πόλεμος (976-
979).

Ή Βουλγαρία είχε υποταχθεί στό Βυζάντιο. Γιά νά πείσει τούς Βυζαντινούς
γιά τις καλές του προθέσεις καί γιά νά πετύχει άνανέωση τοϋ βυζαντινοβουλγα-
ρικοΰ συμφώνου, ό τσάρος Πέτρος άναγκάστηκε νά στείλει τούς δυό γιούς του,
Βόρη καί Ρωμανό, ώς ομήρους στήν Κωνσταντινούπολη20.

Μετά τό θάνατο τού 'Ιωάννη Τσιμισκή (976) όρισμένοι βογιάροι τών δυ-
τικών έπαρχιών, έπωφελούμενοι άπό τό γεγονός τής κρατήσεως τού Βόρη καί

17. Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, του Πανεπιστημίου τοΰ Cambridge, Μέλισ-
σα, 'Αθήνα 1979, σ. 145.

18. V. Tapkova-Zaimova, Les notices episcopates et l'église Bulgare après les dernières
décennies du Xe siècle, Mitteilungen des Bulgarischen Forschungs-institutes in Österreich, XII, Wien
1999, σ. 44.

19. I. Σκϊλιτςης, Σόνοφις ιστοριών (έπ. Thurn), σ. 626, 83 κ.έ.

20. I. Σκγλιτςης, σ. 255, 73. Βλ. I. Καραγιαννοποτλος, Οι βυζαντινο-βουλγαρικές σχέσεις
στά έτη 963-969 (χρονολογικές παρατηρήσεις), Δίπτυχα, 4, 1986, σ. 184, 197.
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τοΰ Ρωμανού στήν Κωνσταντινούπολη, προέβησαν σέ σφαγή τών συγγενών τού
τσάρου Πέτρου καί ανέλαβαν τήν ήγεσία τοΰ άντιβυζαντινοΰ αγώνα21.

'Ορισμένοι βυζαντινολόγοι, οπως ή Alice Leroy-Molinghen, δέχονται τήν
ύπαρξη μιας λανθάνουσας έπαναστατικής κινήσεως, ή όποία μετά τό θάνατο τού
'Ιωάννη Τσιμισκή έξελίσσεται σέ απελευθερωτικό κίνημα, χωρίς όμως νά αποδέ-
χονται τήν ύπαρξη αύτόνομου δυτικοβουλγαρικοΰ κράτους22.

Οί Κομητόπουλοι ήσαν γιοι τού κόμη Νικολάου, ένός άπό τούς ισχυρότερους
κομήτες τής Βουλγαρίας23.

Ό κόμης Νικόλαος διοικούσε τήν κομητεία τής Δεαβόλεως, ή όποία περιε-
λάμβανε τήν 'Αχρίδα καί τήν έπαρχία τής Κουτμιτσεβίτσα.

Πολύτιμη πηγή γιά τήν οικογένεια τοΰ Σαμουήλ, άλλά καί γιά τή χρονολο-
γία τής έξέγερσης, είναι ό βυζαντινός χρονικογράφος 'Ιωάννης Σκυλίτσης (Σύ-
νοφις ιστοριών, Β, 435, 11): «τών δε Βουλγάρων άμα τή τελευτή τοϋ βασιλέ-
ως 'Ιωάννου άποστατησάντων, άρχειν αυτών προχειρίζονται τέσσαρες αδελφοί,
Δαβίδ, Μωϋσής, Ααρών καί Σαμουήλ, ένός τών παρά Βουλγάροις μέγα δυνηθέ-
ντων κόμητος δντες παίδες Νικολάου όνομαζομένου, μητρός Ριφίμης».

Πολύτιμο άρχαιολογικό δεδομένο γιά τούς γονείς τού Σαμουήλ είναι έπίσης
ή έπιτάφια πλάκα πού βρέθηκε τό 1888 στό γειτονικό χωριό "Αγιος Γερμανός
(German)24. Στήν έπιγραφή αύτή, πού χρονολογείται τό 992/993, μνημονεύε-
ται ή μητέρα τοΰ Σαμουήλ Ριψιμία25.

21. I. Καραγιαννοπογλος, Συμβολή στο ζήτημα τής επαναστάσεως τών Κομητόπουλων,
'Αρμός. Τιμητικός τόμος στόν καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο, εκδ. 'Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου, σ. 887.

22. Α. Leroy-Molinghen, Les fils de Pierre de Bulgarie et les Cométopoules, Byzantion,
42, 1972, σ. 412-416.

23. G. Ostrogorsky, 'Ιστορία τοϋ βυζαντινού κράτους, 'Αθήνα 21979, σ. 1.844· I. Καρα-
γιαννοπουαος, 'Ιστορία του βυζαντινού κράτους, τ. Β ', Θεσσαλονίκη 21981, σ. 402, 434 κ.έ.

24. I. Snegarov, Prespa prez pogleda na grecki arkheolog, Izvestija na Instituta za Istorija,
11, 1962, σ. 241-252· I. Ivanov, Bâlgarski starini, ο.π., σ. 23-25' M. Loos, L'insurrection et
la création de l'État de Samuel, Byzantinoslavica, XXXI, 2, 1971, σ. 292' C. JireCek, Die
cyrillische Inschrift vom Jahre 993, Archiv für slavische Philologie, 21, 1899, σ. 546-547.

25. T. D. Florinskij, Neskoleko zamecanij, ο nadpisi carja Samuila, IRAIK, IV, 1899, σ.
5-13' F. I. Uspenskij, Nadpis carja Samuila, IRAIK, IV, 1899, o. 1-4· Ivanov, Bälgarski
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Στήν επιγραφή αύτή ό Σαμουήλ δέν μνημονεύεται ώς τσάρος, άλλά άποκα-
λεϊται δούλος τού Θεού. "Εχει έπίσης ένδιαφέρον δτι στήν έπιγραφή άπδ τούς
άδελφούς του άναφέρεται μόνο δ Δαβίδ.

Τήν άποψη περί άρμενικής καταγωγής τού κόμη Νικόλαου καί τής οικογε-
νείας του υποστήριξε ό Nicolas Adontz26.

'Από τούς Κομητόπουλους, ό Δαβίδ δολοφονήθηκε σέ μιά θέση μεταξύ Κα-
στοριάς καί Πρέσπας, κατά τόν Σκυλίτση (Thum, σ. 329), πού ονομαζόταν
«Καλαί Δρύς», άπό κάποιους Βλάχους κλεισουροφύλακες (όδίτες). Ό Μωυσής
σκοτώθηκε κατά τήν πολιορκία τών Σερρών καί τόν 'Ααρών «τά Ρωμαίων φρο-
νούντα άνεϊλεν ο Σαμουήλ παγγενή στήν τοποθεσία τής Ραμετάνιτζας» (Σκυλί-
τσης, σ. 329). 'Από τήν οικογένεια διασώθηκε μόνο δ 'Ιωάννης Σφενδοσλάβος ή

starini, ο.π., σ. 25' Β. Prokiö, Die Zusätze in der Handschrift des Johannes Skylitzes. Codex
Vindobonensis hist, graec., LXXIV, München 1906, σ. 17-19, 41, 163' Σκυλιτςης, ο.π., Β. 435,
σ. 75-80: «αναιρεθείς μέσω Καστορίας καί Πρέσπας εις τάς λεγομένας καλάς δρυς παρά τίνων
Βλάχων οδιτών»· Prokiö.

26. «Samuel l'Armenien roi des Bulgares», Académie royale de Belgique (Classe des Lettres), τ.
XXXIX, Bruxelles 1938, a. 3-63' Χ. Μπαρτικιαν, Το Βυζάντιον εις τάς άρμενικάς πηγάς,
Βυζαντινά κείμενα και μελέται, 18, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 84· βλ. Γ. Θεοχαριδης, Ιστορία της
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 259 (σημ. 1): «Τήν άρμενικήν καταγωγήν τοϋ κόμιτος Νι-
κολάου καί τών υιών του, μαρτυρουμένην υπό τοϋ συγχρόνου αύτών Αρμενίου Στεφάνου τοϋ Τα-
ρωνίτου (Άσσολίκ) (γερμ. μετ. υπό Η. Gelzer-A. Burckardt, Leipzig 1907, σ. 185 κ.έ., γαλλ.
μετ. υπό F. Macler, Paris 1917, σ. 59, κ.έ., καί ύποστηριζομένην υπό τοϋ Adontz (Samuel
l'Armenien κ.τ.λ., ο.π.), αμφισβητεί ό Ostrogorsky [Geschichte κ.τ.λ. (1952), σημ. 1], έπειδή ό
'Ασσολίκ περιέχει άρκετάς άλλας ανακρίβειας. Οΰτε ομως τό χριστιανικόν όνομα τοϋ κόμιτος
Νικολάου, οΰτε τό άρμενικόν τής συζύγου αυτοϋ Ριψιμιέ, οΰτε τά βιβλικά ονόματα τών υιών των
Δαβίδ, Μωϋσής, 'Ααρών, Σαμουήλ, δεικνύουν οτι ό κόμις Νικόλαος ήταν Βούλγαρος, καί ό Τσι-
μισκής εύκολώτερα θά άφηνε τό δυτικό τμήμα τής Βουλγαρίας στή διοίκηση άνθρώπου άρμε-
νικής καταγωγής, οπως ήταν καί ό ίδιος, παρά σέ Βούλγαρο. Βλ. τήν παράθεση καί άνατροπή
ολων τών γενομένων, έσφαλμένων ή άπιθάνων, θεωριών περί τής καταγωγής τοϋ Σαμουήλ εις
M. De Vos, Un demi-siècle de l'histoire de la Macédoine, σ. 40-43 (Les origines de Samuel), ό οποίος
καταλήγει στο άγνωστικιστικό συμπέρασμα, σ. 43: «La question des origines de Samuel et de
sa famille continue donc, faute des sources indiscutables, à poser une énigme historique», ικα-
νοποιημένος προφανώς έκ τού ότι ό Σαμουήλ δέν απεδείχθη Βούλγαρος υπό ουδεμιάς θεωρίας,
ένώ ό ίδιος θά έπεθΰμει αυτόν Σλάβον. (Βλ. βιβλιοκρισίαν τοϋ έργου τοϋ M. de Vos υπό Γ. I.
Θεοχαρίδου στά Μακεδόνικα, 17, 1977, σ. 419-442)».
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Βλαδισλάβος, γιός τού Ααρών, με τή μεσολάβηση τοϋ γιού τοϋ Σαμουήλ, Ρα-
δομηροϋ-Ρωμανοϋ27.

Ή γυναίκα τού Σαμουήλ ονομαζόταν Άγάθη, κόρη τοϋ άρχοντα τού Δυρ-
ραχίου 'Ιωάννη Χρυσηλίου (τοϋ εν Δυρραχίψ πρωτεύοντος). Άπό τό γάμο αύτό
(τό 945;) γεννήθηκε ό γιός του Ρωμανός-Γαβριήλ, ονομαζόμενος καί Ραδομη-
ρός, ό οποίος ένυμφεύθη τήν κόρη τού βασιλιά τής Ουγγαρίας Γκέζα (972-997),
ή τήν κόρη ενός άλλου βασιλιά τής Ούγγαρίας, τοϋ (άγιου) Στεφάνου, τήν οποία
όμως διεζεύχθη πριν άπό τή γέννηση τού γιού του Πέτρου Δελιάνου28. Ό Ρα-
δομηρός έλαβε ώς δεύτερη σύζυγο τήν ώραία Λαρισαία αιχμάλωτη Ειρήνη, μετά
τήν κατάληψη τής Λάρισας τό 98729.

Ό Σαμουήλ έγινε άπόλυτος άρχων, σύμφωνα μέ τό έδάφιο τού Σκυλίτση (Β,
435, 91-92: «καθίσταται μόναρχος Βουλγαρίας άπάσης ο Σαμουήλ»), μετά τή
δολοφονία καί τού τελευταίου άδελφού 'Ααρών (14 'Ιουλίου 9 87)30.

Δέκα χρόνια μετά τήν άλωση τής Λάρισας, τή μεταφορά τών άγιων λειψά-
νων ('Αχίλλειου, Οίκουμενίου καί Ρηγίνου ή Διοδώρου) στήν Πρέσπα καί τήν
έναπόθεσή τους στή μεγάλη βασιλική πού ίδρυσε στό νησί (987), ό Σαμουήλ έξε-
στράτευσε έναντίον τής Θεσσαλονίκης, όπου σέ ένέδρα σκότωσε τό διοικητή τής
πόλεως μάγιστρο Γρηγόριο (Krikorikio) Ταρωνίτη καί αιχμαλώτισε τό γιό του
Άσώτ31. Συνέλαβε, έπίσης, καί φυλάκισε τόν νέο διοικητή τής Θεσσαλονίκης,
τό δούκα 'Ιωάννη Χάλδο32.

27. Σκυλιτςης, Β. 435, σ. 91: «μόνου Σφενδοσλάβου τοϋ καί 'Ιωάννου δικαιωθεντος, τοϋ
υιού αύτού, παρά Ροδομηροϋ τοϋ καί Ρωμανοϋ, τοϋ υίοϋ Σαμουήλ».

28. Ν. C. Moutsopoulos, Le tombeau du tsar Samuil dans la basilique de Saint Achille à
Prespa, Études Balkaniques, Sofia 1984, σ. 3, δ.π., σ. 116.

29. S. Antoljak, Kriticki osvrt na izvorite za Samoilovata drzava (do 1414), Iljadagodini od
Vostanieto la Komitopulitei Sozdavanjeto, na Samuilovata drzava, Skopje 1971, σ. 37 (σημ. 125).

30. S. Runciman,^ History of the First Bulgarian Empire, London 1930, σ. 220' P. Lemerle,
Philippes et la Macédoine Orientale à l'époque chrétienne et byzantine, Paris 1945, σ. 144' G.
Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Stadtes, σ. 251.

31. Moutsopoulos, Le tombeau du tsar Samuil dans la basilique de Saint Achille à Prespa,
δ.π., σ. 116.

32. Prokiö, Die Zusätze, δ.π., σ. 119: Ό Σαμουήλ «τόν δούκα Θεσσαλονίκης Ίωάννην πα-
τρίκιον τον Χάλδον έζώγρησεν».
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'Ενθαρρυμένος άπό τις νίκες του αυτές, ό Σαμουήλ έκστρατεύει έναντίον τής
Θεσσαλίας καί φθάνει μέχρι τή Βοιωτία, τήν 'Αττική καί τήν Πελοπόννησο3''.

"Οταν πληροφορήθηκε τά γεγονότα αυτά, ό αυτοκράτορας Βασίλειος Β '
έστειλε έναντίον του τό μάγιστρο Νικηφόρο Ουρανό, στόν οποίο άπένειμε τόν τίτ-
λο τοΰ δομεστίχου τών Σχολών τής Δύσεως (997).

Τά νέα έφθασαν γρήγορα στόν Σαμουήλ, ό όποιος άνέβαλε τά σχέδιά του
έναντίον τής Πελοποννήσου καί πήρε τό δρόμο τής έπιστροφής. Ό δομέστιχος
τών Σχολών Νικηφόρος Ούρανός σπεύδει μέ μεγάλη ταχύτητα νά συναντήσει
τόν Σαμουήλ, ό όποιος είχε στρατοπεδεύσει στή νοτιοανατολική όχθη τού Σπερ-
χειού, πιστεύοντας ότι βρισκόταν σέ άπόλυτη άσφάλεια προστατευόμενος άπό
τόν πλημμυρισμένο ποταμό. Ό Νικηφόρος Ούρανός άφησε τις άποσκευές του
στή Λάρισα, έσπευσε έχοντας μαζί του τό πιό αξιόμαχο τμήμα του στρατεύμα-
τος, καί στρατοπέδευσε στήν άντίπερα όχθη τού Σπερχειού. 'Αμέσως οργάνωσε
τούς άνιχνευτές του καί τούς έδωσε έντολή νά επισημάνουν τό πιό κατάλληλο
πέρασμα (πόρον) τού ποταμού, πράγμα τό όποιο πέτυχαν. Ή έπίθεση άποφασί-
σθηκε νά γίνει νύχτα. Πραγματικά βρήκαν τό στράτευμα τού Σαμουήλ χωρίς
έπαγρύπνηση, σέ άπόλυτη άνάπαυση, καί έπακολούθησε τρομερή σφαγή. Ό Σα-
μουήλ τραυματίστηκε βαρύτατα στό άριστερό χέρι, άλλά, χάρη στήν ήρωική
άντίσταση τού γιού του Ρωμανού, κατόρθωσε νά διασωθεί καί νά καταφύγει στά
βουνά τής Αιτωλίας, καί στή συνέχεια άπό τά πρόβουνα τής Πίνδου νά φθάσει
στήν Πρέσπα, βαριά τραυματισμένος34.

'Επιστρέφοντας ό Σαμουήλ στήν Πρέσπα, βαριά πληγωμένος, μετά τήν
ήττα τού Σπερχειού (997), βρήκε τήν κόρη του Μιροσλάβα έρωτευμένη μέ τόν
αιχμάλωτο γιό τού 'Αρμένιου δούκα τής Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Ταρωνίτη,
'Ασώτ. Ή Μιροσλάβα παρακάλεσε θερμά τόν πατέρα της νά τόν έλευθερώσει
άπό τά δεσμά καί νά τής τόν δώσει γιά άνδρα. Πιστεύω πώς οί έπιφυλάξεις τού
Σαμουήλ παραμερίστηκαν καί άπό τήν εύγενική καταγωγή τού αιχμαλώτου καί
άπό τήν έθνική του, αν λάβουμε υπόψη ότι καί ή μητέρα τού Σαμουήλ Ριψιμία
ήταν, έπίσης, άρμενικής καταγωγής. Οί νιόπαντροι έστάλησαν άμέσως μετά τό
γάμο στό Δυρράχιο, κοντά στόν πάππο τής Μιροσλάβας, τόν 'Αρμένιο Χρυσή-

33. Χρονικόν τοΰ Γαλαξειδίου, εκδ. Κ. Σάθα, 'Αθήνα 1865, σ. 200.

34. Adontz, Samuel l'Arménien, roi des Bulgares, δ.π., σ. 20.
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λιο. Στή νέα αύτή θέση ό Άσώτ και ή Μιροσλάβα έμειναν γιά πολύ λίγο γιατί,
μέ τήν πρώτη εύκαιρία, δπως ήταν ή έμφάνιση ενός βυζαντινού πολεμικού πλοί-
ου (χελανδίου), ζήτησαν καταφύγιο στήν Κωνσταντινούπολη, όπου ό 'ίδιος ό
αύτοκράτορας Βασίλειος Β ' τούς υποδέχθηκε μέ μεγάλες τιμές, απονέμοντας
στόν Άσώτ τό άξίωμα τού μαγίστρου καί στή γυναίκα του, τή θυγατέρα τού
τσάρου Σαμουήλ, τόν τίτλο τής πατρικίας-ζωστής35.

Λίγο αργότερα, ό Σαμουήλ πληροφορήθηκε τό θάνατο τού κράλη τής Κρο-
ατίας Στεφάνου Drzislav, στόν όποιο ό αύτοκράτορας είχε δώσει τόν τίτλο τού
βασιλέως. Τότε φαίνεται πώς ό Σαμουήλ συνέλαβε τό μεγαλεπήβολο σχέδιο νά
δημιουργήσει μιά νέα αύτοκρατορία στή Δύση36.

Επικεφαλής τοϋ στρατού του, έπιτίθεται έναντίον τής Διοκλείας, τήν όποια
καταλαμβάνει, καί αιχμαλωτίζει τόν κράλη της 'Ιωάννη Βλαδίμηρο, ό όποιος
έκεΐ στήν Πρέσπα παντρεύεται τήν άλλη κόρη τού Σαμουήλ, τήν Κοσάρα. Άπό
τήν ήμερομηνία αύτή χρονολογείται πραγματικά ή αύτοκρατορική πολιτική τοϋ
Σαμουήλ. Περί τό έτος 1000, ό Σαμουήλ έπιτίθεται έναντίον τής Δαλματίας καί
καταλαμβάνει παράλληλα όλες τις περιοχές στό έσωτερικό τής χώρας. Ό Σα-
μουήλ, δπως καί άλλοι τσάροι τής Βουλγαρίας, έλαβε τό στέμμα άπό τή Ρώ-
μη37.

Τό 1014 έχουν περάσει ήδη είκοσι χρόνια σκληρών άγώνων πρός όλες τις
κατευθύνσεις. Ό Σαμουήλ, ύποψιαζόμενος μεγάλη έπίθεση τών Βυζαντινών,
διατάζει τόν πιστό του πολέμαρχο Κρακρά νά οχυρώσει τή διάβαση τού Κλειδι-
ού, στούς βόρειους πρόποδες τής Βαλαθίστας (Μπέλες)38, θέση ονομαζόμενη
«Κιάβα Λόγγος (Κίμβα Λόγγος)»39. Ό Κρακράς έκτέλεσε τήν εντολή κατα-
σκευάζοντας ένα τείχος άπό κορμούς δέντρων καί χώμα: «Τάφροις καί θριγγίοις

35. Moutsopoulos, Le tombeau du tsar Samuil dans la basilique de Saint Achille à Prespa,
δ.π., σ. 117.

36. Henry Gregoire, The Amorians and Macedonians 842-1025, στο εργο Cambridge
Medieval History, IV, I: Byzantium and its Neighbours, ed. J. M. Hussey, Cambridge 1966, σ.
185.

37. Κ. JireCek, Geschichte der Bulgaren, Prag 1876, σ. 189, 191.

38. Prokiiî, Die Zusätze, δ.π., σ. 30, 20.

39. Σκτλιτςης, Β. 456, σ. 35.



300

ΙΙΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

έπιτειχίσαι», «...καί φύλακας εν αύτφ αξιοπρεπείς επιστήσας, προσέμενε τόν βα-
σιλέα>>40.

δ. Ή μάχη τοϋ Κλειδιού καί δ θάνατος τοϋ τσάρου Σαμουήλ

Συμφωνά μέ τον 'Ιωάννη Ζωναρά41, δ Σαμουήλ δέν μποροϋσε πια νά άντι-
παραταχθεΐ σέ κανονική μάχη μέ τδ βυζαντινό στρατό («μή δυνάμενος δε γε ό
Σαμουήλ άντιπαρατάξασθαι τω τών Ρωμαίων στρατεύματι») καί προσπάθησε
μέ τήν κατασκευή τάφρων νά φράξει τίς διαβάσεις σέ διάφορες δυσπόρθητες κλει-
σοϋρες, τίς όποιες επάνδρωσε μέ φρουρές.

Ή κρίσιμη μάχη δόθηκε στίς 29 'Ιουλίου τοϋ 1014 στό Κλειδί, στήν περιοχή
τοϋ Πετριτσίου. Οί Βυζαντινοί, μέ στρατήγημα τοϋ στρατηγοϋ τής Φιλιππουπό-
λεως Νικηφόρου Ξιφία, ό οποίος παρέκαμψε τό όρος Βαλαθίστα καί έπιτέθηκε άπό
τά νώτα στή φρουρά τοϋ τείχους που είχε κατασκευάσει δ Σαμουήλ, ένίκησαν.

'Ακολούθησε σφαγή καί αιχμαλωσία 15.000 καί κατ' άλλους 30.000 στρα-
τιωτών, οί όποιοι κατά διαταγή τού Βασιλείου τυφλώθηκαν καί μόνο ένας στούς
έκατό άφέθηκε μονόφθαλμος γιά νά οδηγήσει τούς αιχμαλώτους πίσω στήν πα-
τρίδα τους42.

Στή θέα τής άξιολύπητης τυφλωμένης στρατιάς ό Σαμουήλ υπέστη καρ-
διακή άνακοπή καί πέθανε «ους εκείνος ίδών καί τό πάθος μή ένεγκών ίλιγγιά
τε καί εις γήν λειποθυμών καταβάλλεται, μικρόν δε τι άνενεγκών καρδιωγμώ πε-
ριπίπτει καί θνήσκει»^3).

Μετά τό θάνατο τού Σαμουήλ άνέβηκε στό θρόνο ό γιός του Ραδομηρός-
Ρωμανός, ό οποίος ήταν πλέον ρωμαλέος τού πατρός του άλλά υστερούσε σέ
φρόνηση καί στρατιωτικές άρετές.

Δέν παρέμεινε όμως παρά ένα χρόνο στό θρόνο γιατί δολοφονήθηκε άπό τόν
πρωτοξάδελφό του (γιό τού 'Ααρών) 'Ιωάννη Βλαδισλάβο, κατά τή διάρκεια κυ-
νηγίου στήν τοποθεσία Ραμετάνιτσα, στό κάστρο τής λίμνης τών Πετρών (Πε-
τερισκοϋ) (5 Σεπτεμβρίου 1015).

40. Σκϊλιτςης, Β. 456, σ. 35, 16-17.

41. I. Ζωναρας, Επιτομή Ιστοριών, III, σ. 503.

42. Μ. Γλϊκας, Βίβλος Χρονική, Migne Patrologiae Graecae, τ. 158, στ. 577' Ζωναρας, ο.π.

43. Ζωναρας, ο.π., σ. 564.
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Ό Ιωάννης Βλαδισλάβος μετά τήν άνοδο του στό θρόνο, γιά νά εξασφαλίσει
τή θέση του, άρχισε νά στέλνει έπιστολές στόν αυτοκράτορα «έπαγγελόμενος τω
ê/χσιλεΐ δούλωσιν»^.

'Εκείνο τόν καιρό μάλιστα έπιβάρυνε τήν ψυχή του μέ τό άμάρτημα τής δο-
λοφονίας τοΰ άγαθοϋ πρίγκιπα τών Τριβαλλών καί Σέρβων 'Ιωάννη Βλαδίμηρου,
τοΰ συζύγου τής κόρης τοΰ Σαμουήλ Κοσάρας. Ή δολοφονία έγινε στήν Πρέ-
σπα (στό νησί Grad: τοΰ Άγίου Αχίλλειου), όπου τούς είχε προσκαλέσει στή
βασιλική αυλή. Έκεΐ δολοφόνησε τόν 'Ιωάννη στις 22 Μαίου τοΰ 101 β"45.

Άπό τις πληροφορίες τοΰ ιερέως τής Διοκλείας μαθαίνουμε ότι ή δολοφονία
τοΰ 'Ιωάννη Βλαδίμηρου έγινε καθώς έβγαινε άπό μιά έκκλησία τής Πρέσπας
(προφανώς τού Άγίου Αχίλλειου), όπου είχε πάει νά προσευχηθεϊ/|6. Τόν 'Ιωάν-
νη Βλαδίμηρο έθαψαν στή βασιλική τοΰ Άγίου Αχίλλειου. Στόν τόπο τής ταφής
του συνέβησαν πολλά θαύματα. "Ετσι ό 'Ιωάννης Βλαδισλάβος έπέτρεψε στήν
Κοσάρα νά μεταφέρει τό σώμα του καί νά τό θάψει στήν Krajna, στή λίμνη τής
Σκόδρας, στό ναό τής Παναγίας7'7. Σύμφωνα μέ τόν P. Boev, άργότερα τό λεί-
ψανο του μεταφέρθηκε σέ ένα μοναστήρι κοντά στό 'Ελβασάν τό όποιο οί Αλβα-
νοί ονομάζουν «Shën Gjon», πού σημαίνει «"Αγιος Ιωάννης». Δεδομένου ότι ό

'Ιωάννης Βλαδίμηρος είχε παντρευτεί τήν Κοσάρα τό 988, πρέπει νά πέθανε

' * ' 48
αρκετα νεος .

Λίγο καιρό βασίλεψε όμως καί δ 'Ιωάννης Βλαδισλάβος, γιατί σκοτώθηκε σέ
μονομαχία μέ τό στρατηγό τού Δυρραχίου Πηγονίτη ή άπό κάποιον στρατιώτη,
μπροστά στά τείχη τού Δυρραχίου, ύστερα άπό παραμονή στό θρόνο δύο χρόνια

\ ι ~ ÄQ

και πεντε μήνες .

Μόλις πληροφορήθηκε τό γεγονός δ Βασίλειος έσπευσε στήν Άδριανούπολη·
έκεϊ παρουσιάστηκαν ορισμένοι έπιφανεΐς Βούλγαροι καί τοΰ παρέδωσαν τό άπόρ-

44. Ζωναρας, ο.π., σ. 565.

45. Adontz, ο.π., σ. 32-33· V. Crumel, La chronologie, Paris 1958, σ. 390.

46. Tapkova-Zaimova, Un manuscrit inconnu de la vie de St. Jean-Vladimir, Byzance et les
Balkans à partir du Vie siècle, London 1979, σ. 180.

47. Adontz, ο.π., σ. 58· Tapkova-Zaimova, ο.π., σ. 180.

48. Moutsopoulos, Le tombeau du tsar Samuil dans la basilique de Saint Achille à Prespa,
cr. 120.

49. Adontz, ο.π., σ. 33.
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θητο κάστρο τοϋ Περνίκου καί άλλα τριάντα πέντε φρούρια. Ακολούθησε ή ύπο-
ταγή ένός μεγάλου αριθμού άγέρωχων Βουλγάρων πολεμάρχων, οί οποίοι ήρθαν
στήν Άχρίδα γιά νά προσκυνήσουν τό νικητή αύτοκράτορα.

Έκεΐ στήν Άχρίδα βρίσκονταν τά άνάκτορα καί οί θησαυροί τού τσάρου Σα-
μουήλ. Στήν Καστοριά παραδόθηκαν καί τά τελευταία μέλη τής οικογένειας τού
Σαμουήλ.

Ό Βασίλειος, άφού έγκατέστησε φρουρές στά κάστρα πού κατέλαβε, άκο-
λούθησε τήν όδό τής έπιστροφής, άφού προηγουμένως έπισκέφθηκε τήν Πανα-
γία Άθηνιώτισσα, στόν Παρθενώνα, στήν 'Ακρόπολη τών 'Αθηνών, γιά νά προ-
σκυνήσει καί νά προσφέρει πολύτιμα δώρα.

ε. Επίλογος

Μέ τις μακροχρόνιες έρεύνές μου στό νησί Grad (σημ. "Αγιος 'Αχίλλειος)
στή λίμνη τής Μικρής Πρέσπας καί στήν εύρύτερη περιοχή διαπιστώθηκαν τά
εξής:.

Ιο. Οί έσωτερικές διαστάσεις τής βασιλικής είναι 44.70x22.00 μ. καί τό
κεντρικό της κλίτος είναι διπλάσιο άπό τά πλαγινά. "Ενα ικανό δεδομένο στό
όποιο στηρίζουμε τήν άποψή μας γιά τή συμμετοχή Έλλήνων-Βυζαντινών οικο-
δόμων στήν άνέγερση τής μεγάλης βασιλικής, έκεΐ, στή βορειοανατολική όχθη
τού νησιού, είναι ή έπισήμανση graffiti στήν άνατολική εξωτερική πλευρά, στή
βορειοανατολική γωνία, μέ «δεήσεις πρό τό Θεό» κάποιου οικοδόμου: Κύριε 6οή-
θει τοΰ δούλου (σου) Ιωάννη».

2ο. 'Αλλά καί σέ άλλο σημείο τής έκκλησίας βρίσκουμε άντίστοιχα graffiti,
στή νοτιοδυτική παραστάδα τού Διακονικού, έκεΐ όπου έπρόκειτο νά κατατεθούν
τά ιερά λείψανα τών άγιων τά όποια δ Σαμουήλ μετέφερε άπό τή Λάρισα.

3ο. Ή παρουσία ορισμένων ικανών οικοδόμων στή βασιλική έπαληθεύεται
καί άπό τις γεωμετρικές χαράξεις πού έπισημάναμε στήν κάτοψη τού μνημείου.

4ο. Δεδομένα τά όποια συνηγορούν στή χρονολογική τοποθέτηση τού μνη-
μείου έντός τού 10ου αιώνα, καί μάλιστα στά τέλη του, είναι καί ή πεταλόμορ-
φη χάραξη τής άψίδας τοϋ ιερού στό έδαφος καί, έπίσης, ή μορφή τών τόξων τού
τριλόβου παραθύρου τής άψίδας τοϋ 'Ιερού Βήματος.

Άλλά καί ή μορφή τής κεραμοπλαστικής διακοσμήσεως τού τυμπάνου τού
τρουλλίσκου τής Προθέσεως δπως διαμορφώθηκε μετά τήν καταστροφή, συ-
γκρινόμενη μέ άντίστοιχες κεραμοπλαστικές διακοσμήσεις χρονολογημένων μνη-
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μείων τής Καστοριάς, επαληθεύει τήν ορθότητα τής χρονολογικής τοποθετήσε-
ως τού ναού στήν προτελευταία δεκαετία τού 10ου αιώνα.

5ο. Στό 'Ιερό Βήμα, στούς τοίχους τοϋ ίερού διασώθηκαν ίχνη παλαιάς δια-
κοσμήσεως όπου, επάνω άπό τό σύνθρονο, είχαν ζωγραφισθεΐ, μέσα σέ τοξωτά
πλαίσια, οί έπισκοπικοί θρόνοι τής 'Αρχιεπισκοπής τού πρόσκαιρου κράτους τού
Σαμουήλ.

Στίς έπιγραφές αυτές θά μπορούσαμε νά άναγνωρίσουμε τις εξής έπισκοπές:

II + Θρονος π ο Πριδρυανων (Prizren)

III + Θρονος που Βιδηνης (Vidin)

IV + Θρονος Κεφαλονιας

V Θρονος π ο Βέροιας

VI Θρονος πο Ήρακλειας

VII Θρονος πο Βελεοουσδιου

IX Θρονος Σελασφορου (=Δεαβολεως)
Χ Θρονος που Σχωπιων

XI + Θρονος πο Σαρδικης (Τριαδίτζας, Σόφιας)

XII Θρονος που Εδέσσης

XIII Θρονος πο Πρ(εσπας)

Οί έπιγραφές τών έπισκοπικών θρόνων είναι γραμμένες μέ έλληνίκά γράμ-
ματα καί σέ έλληνική γλώσσα, εκτός άπό τήν πρόθεση ΠΟ ή ΠΟΤ, πού είναι
σλαβική καί ή όποία έχει τις εξής σημασίες: 1) εις, στον, στην, στό 2) γιά, διά
3) έπί, πάνω 4) πρός 5) κατά 6) έκ, άπό 7) έπί.

Ό André Grabar, στή μελέτη του μέ τίτλο Deux témoignages archéo-
logiques sur l'autocéphalie d'une église: Prespa et Ohrid (Recueil des travaux
de l'Institut d'Etudes Byzantines, τοϋ Βελιγραδίου, VIII, Mélanges, Georg
Ostrogorsky, II, σ. 163 κ.έ.), συμπεραίνει, άπό τήν παρουσία στήν έπιγραφή
τών έπισκοπικών θρόνων τού Βιδινίου, τό όποιο γνωρίζουμε ότι δ αύτοκράτορας
Βασίλειος Β ' κατέλαβε τό 1002, ότι έχουν γραφεί μίαν άρχαιότερη έποχή. Είναι
άναμφισβήτητο ότι γράφηκαν στά χρόνια όπου τό πατριαρχείο τού κράτους τού
Σαμουήλ δέν είχε μεταφερθεί στήν Άχρίδα. "Αλλωστε κανένα νόημα δέν θά είχε
ή άναγραφή τών έπισκοπικών θρόνων στήν άψίδα τοϋ Άγιου Αχίλλειου τήν
έποχή τού Βασιλείου Β ', όταν πλέον ή έδρα τής Αρχιεπισκοπής είχε μεταφερ-
θεί στήν Άχρίδα.

6ο. Στό Διακονικό, μέσα στήν κόγχη τήν όποία σχηματίζει ή έγγεγραμμέ-
νη κεραία τού σταυρού, ύπό μορφή άρκοσολίου, διαμόρφωσαν τή σαρκοφάγο, μέ-
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σα στήν οποία τοποθέτησαν τά ιερά λείψανα τών αγίων 'Αχίλλειου, Οίκουμενίου
καί Ρηγίνου.

Δυστυχώς δ τάφος καταστράφηκε, δπως γνωρίζουμε άπο τά κείμενα, κατά
τήν έπιδρομή τών Δυτικών μισθοφόρων τοϋ Βυζαντίου, τά πλούσια άναθήματα
έκλάπησαν καί τά ιερά λείψανα σκορπίστηκαν. Οί κάτοικοι όμως τά συγ-
κέντρωσαν καί μέ εύλάβεια τά έπανατοποθέτησαν μέσα στή νέα πρόχειρη σαρ-
κοφάγο πού κατασκεύασαν.

'Εκεί τά βρήκαμε κατά τήν άνασκαφή μας, μέσα στό άποσαθρωμένο κιβώ-
τιο, καί γύρω τους ένα πλήθος βυζαντινών νομισμάτων καί ορισμένους ήμιπολύ-
τιμους λίθους.

Τό σημαντικότερο όμως στοιχείο τού τάφου υπήρξε ή επιτύμβια πλάκα τήν
όποια άρχικά προφανώς είχαν τοποθετήσει στήν όψη τής σαρκοφάγου καί μέ τήν
οποία, μετά τήν καταστροφή, έπικάλυψαν τόν τάφο.

Σήμερα τμήμα της φυλάσσεται στό 'Αρχαιολογικό Μουσείο τής Φλώρινας,
μαζί μέ ορισμένα εύρήματα καί τις άποτοιχισμένες τοιχογραφίες άπό τή βασιλική.

7ο. Στό νότιο ταφικό κλίτος τής βασιλικής υπάρχουν τέσσερις σαρκοφάγοι,
στις όποιες είχαν ταφεΐ εξέχουσες προσωπικότητες τής οικογένειας τοϋ κόμητος
Νικολάου καί άρχικά καί ό άγιος 'Ιωάννης Βλαδίμηρος, σύζυγος τής κόρης τοϋ
Σαμουήλ.

8ο. Ή τρίτη άπό τις σαρκοφάγους τού νότιου ταφικού κλίτους, τήν οποία
έκάλυπτε άρκοσόλιο, άνήκε στόν τσάρο Σαμουήλ. Ή καμάρα τού άρκοσολίου
προστάτεψε τή σαρκοφάγο καί δέν συλήθηκε, δπως οί γειτονικοί τάφοι.

"Οταν τήν άφαιρέσαμε, διετηρεϊτο σέ άριστη κατάσταση, άκέραιος, δ σκε-
λετός τού Σαμουήλ. Τά οστά, άπό τήν έπικάλυψη τοϋ σώματος μέ πολύτιμο
πορφυρό ύφασμα, είχαν πάρει μιά έντονη πορφυρή άπόχρωση.

Στό άριστερό του χέρι διακρίνονταν έντονα τά ίχνη τοϋ τραυματισμού άπό
σπαθιά καί τήν κακή επούλωση του (έξαιτίας τής πολύμηνης διαδρομής πού
άναγκάστηκε νά διατρέξει λαβωμένος έφιππος, προφανώς, μέχρις ότου επιστρέ-
ψει στήν Πρέσπα).

Στόν ίδιο βραχίονα, σέ ψηλό σημείο βρέθηκε τμήμα ενός πολύτιμου λεπτό-
τατου χρυσόπλεκτου θώρακα.

Στή λεκάνη είχε τοποθετηθεί μέ προσοχή άναδιπλωμένο ένα πολύτιμο χρυ-
σοΰφαντο ύφασμα μέ άπεικόνιση άντινωπών ψιττακών.

9ο. Μέ βάση τήν ενδελεχή άνθρωπολογική έξέταση καί τά οφθαλμοφανή χα-
ρακτηριστικά τοϋ προσώπου κατορθώσαμε, μέ τή βοήθεια τοϋ γνωστού Έλλη-
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να ανθρωπολόγου "Αρη Πουλιανού, νά αποκαταστήσουμε τή μορφή του. Πα-
ράλληλα στείλαμε ακριβή γύψινα άντίγραφα τού κρανίου στό 'Αρχαιολογικό
Μουσείο τής Σόφιας, στόν διευθυντή του φίλο Dr Bozidar Dimitrov, στή Σο-
βιετική 'Ακαδημία 'Επιστημών, στό 'Εθνολογικό 'Ινστιτούτο τής όποιας κατα-
σκεύασαν ενα πρόπλασμα, φωτογραφική απεικόνιση τού οποίου δημοσιεύσαμε.

10ο. Στήν οικοδόμηση τής βασιλικής είχε χρησιμοποιηθεί άφθονο άρχαΐο
υλικό τό όποιο προερχόταν άπό τά ερείπια τής γειτονικής άρχαίας πόλεως ή
όποια έχει επισημανθεί στή νοτιοδυτική όχθη τού νησιού άπό τόν άρχαιολόγο
Φώτιο Πέτσα. Ή ονομασία της ήταν «Λύκα».

11ο. Καί τό ύλικό τής πλακοστρώσεως τής βασιλικής προέρχεται άπό τις
λάρνακες τού άρχαίου νεκροταφείου τής Λύκας, τό όποιο θά πρέπει νά βρισκόταν
σέ πολύ κοντινό σημείο μέ τή θέση πού έπελέγη γιά τήν άνέγερση τής μεγάλης
βασιλικής.

12ο. Στις έπιφάνειες τών έσωτερικών τοίχων διατηρούνταν, πριν άποτοιχι-
στούν, τρία στρώματα τοιχογραφιών, άπό τά όποια τό πρώτο καί άρχαιότερο
ήταν σύγχρονο μέ τήν άνέγερση τής βασιλικής, τό δεύτερο έγινε τήν έποχή τού
άρχιεπισκόπου Άχρίδος Λέοντος (1037-1056) καί τό τρίτο χρονολογήσαμε τήν
έποχή τού άρχιεπισκόπου Άχρίδος Θεοφυλάκτου (1084-1108).

13ο. Κατασκευάσαμε άκριβές πρόπλασμα τής βασιλικής, στό όποιο μπο-
ρούμε νά μελετήσουμε τή μορφή τού μνημείου.

14ο. Σχετικά μέ τή χρονολογία άνεγέρσεως τής βασιλικής, πολύτιμες πλη-
ροφορίες δίνει ένα ένεπίγραφο βήσαλο πού προέρχεται άπό κάποιον πεσσό τής βό-
ρειας πεσσοστοιχίας πού θραύσματα του διασώθηκαν μέσα στις έπιχώσεις τής
βασιλικής καί άναγράφει τή χρονολογία ωΠΑ (981).

"Εχει γίνει άποδεκτό ότι ή βασιλική τού Άγίου Αχίλλειου ιδρύθηκε άπό τόν
Σαμουήλ μετά τήν κατάληψη τής Λάρισας καί τή μεταφορά τών αγίων λειψά-
νων τό 987.

Τό βήσαλο αναγράφει τήν ήμερομηνία 981. Μέ βάση αύτό τό στοιχείο θά
μπορούσαμε νά προβληματιστούμε γιά τήν προΰπαρξη τοΰ νοτιοδυτικού τμήμα-
τος τής βασιλικής, τό όποιο ίσως άνήκει σέ έναν άπό τούς έπτά καθολικούς να-
ούς πού ίδρυσε δ τσάρος Βόρης (852-889) τήν έποχή τοΰ άρχιεπισκόπου Άχρί-
δος Κλήμεντος.

15ο. Ό τάφος τού πατέρα τοΰ Σαμουήλ καί τής μητέρας του βρίσκεται στό
νάρθηκα τού ναού τού Άγίου Γερμανού στόν ομώνυμο γειτονικό οικισμό τής
Πρέσπας.
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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

'Αναζητώντας διαχρονικές σταθερές σέ καίριες αποφάσεις που σφραγίζουν
τήν πορεία του ανεξάρτητου κράτους άπό τήν σύστασή του έως σήμερα, κρίνω
σκόπιμο νά έκθέσω άρχικά όρισμένες γενικές παραμέτρους πού έπέδρασαν στό
εγχείρημα μου.

Α '. θά κινδύνευε, κατά πρώτον, νά είναι παραπλανητική ή εύρύτατα διαδε-
δομένη άποψη ότι ή ιστορία έπαναλαμβάνεται, σέ κάθε περίπτωση, καί ότι υπα-
γορεύει, κατ' άναλογία, τίς τρέχουσες λύσεις· άποτελεΐ, πράγματι, κανόνα επι-
στημονικά έπιβεβαιωμένο ότι κάθε πράξη συντελείται μία καί μόνη φορά, σέ συ-
νάρτηση πάντοτε μέ τίς πραγματικότητες πού έκάστοτε τήν υπαγορεύουν, θά
όδηγούσε σέ όλίσθημα, μεθοδολογικό καί πραγματιστικό, κάθε έγχείρημα γιά τήν
συναγωγή ενιαίων κανόνων πού τυχόν συνεπάγεται ή έκάστοτε διερεύνησή της.

Συντελεί, δεύτερον, στήν άπαράδεκτη παραφθορά τής ιστορικής πραγματι-
κότητας ή σύναψη μέ τίς ρευστές συγκυρίες τής τρέχουσας πολιτικής ζωής.
'Από τήν σύναψη αύτή δέν είναι εύλογο νά προκύψει ένα άξιόπιστο άποτέλεσμα
— οΰτε γιά τό παρελθόν άλλά οΰτε γιά τό παρόν. 'Αντίθετα είναι άπαραίτητη ή
συστηματική γνώση καί ή οξυδερκής έκτίμηση όσων γεγονότων καί καταστά-
σεων έπέβαλλαν τήν άνάληψη τής συγκεκριμένης δράσης ή τήν λήψη, τότε, τής
άπόφασης. Σέ άντίθετη περίπτωση θά ήταν δυνατό νά μεταβληθεί ή ιστορική
έπιστήμη σέ θεραπαινίδα τής σύγχρονης πολιτικής.
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Θά ήταν, τρίτον, μονομερής ή τυχόν απόδοση προτεραιότητας σέ συλλογι-
κούς ή ατομικούς παράγοντες —στήν εύρύτερη κοινωνία ή στόν πολιτικό ήγέτη—,
ή σέ συγκεκριμένους άποκλειστικά φορείς, π.χ. ιδεολογικούς, γεωπολιτικούς ή
οικονομικούς. Σέ κάθε περίπτωση όφείλει νά σταθμίζεται άνάλογα μέ τήν εκά-
στοτε συγκυρία ή συμβολή ενός ή πλειόνων συντελεστών τής ιστορικής πραγ-
ματικότητας. Σέ άντίθετη περίπτωση ή ερμηνεία καταλήγει νά είναι έλλιπής -
κατά συνέπεια διαστρεβλωτική τής άλήθειας.

Είναι, έπίσης, άδόκιμη ή επικέντρωση, σέ κάθε περίσταση, τής έρευνας άπο-
κλειστικά ή κατά κύριο λόγο στά έλληνικά πράγματα. Ή άλληλεξάρτηση τών
μονάδων τής διεθνούς κοινωνίας άποτελεΐ πραγματικότητα ολοένα καί περισσό-
τερο αισθητή στό πεδίο τοϋ παγκόσμιου γίγνεσθαι. Ερήμην, κατά συνέπεια, τής
υπεύθυνης γνώσης καί τής ένδελεχούς πραγμάτευσης τής διεθνούς συγκυρίας,
κινδυνεύει τό προϊόν τής διερεύνησης ενός θέματος νά μήν άποδίδει ολόκληρη,
άλλά ένα μέρος μόνον τής πραγματικότητας.

Πρέπει, τέλος, νά μήν είναι ό ιστορικός έπιλήσμων τής βαριάς άποστολής
πού έχει έπωμισθεΐ: νά διατυπώσει άκριβή άποψη γιά παρωχημένα δρώμενα καί
πρόσωπα πού δέν διαθέτουν, κατά τεκμήριο, τήν δυνατότητα τού άντιλόγου. Θά
ήταν, ειδικότερα, ευκταίο νά επιδιώκει τήν μέγιστη δυνατή εντιμότητα καί αντι-
κειμενικότητα άξιοποιώντας τό σύνολο τών διαθέσιμων πηγών επί τού ύπό πραγ-
μάτευση θέματος- καί, επιπλέον, νά έπιδεικνύει πνεύμα κατανόησης άπέναντι σέ
ένέργειες πού υπαγορεύτηκαν ύπό τό κράτος μιάς συγκεκριμένης πραγματικό-
τητας, τήν οποία καλείται έπίσης νά γνωρίσει σέ βάθος. Ή άνταπόκριση, κατά
ταύτα, στήν άποστολή του επιβάλλει τήν εκφορά λόγου αύστηρά τεκμηριωμένου
καί, ταυτόχρονα, βασισμένου στήν έξονυχιστική έξέταση καί διασταύρωση τών
πηγών, μέ γνώση καί φαντασία, τών σκέψεων καί τών αισθημάτων πού ένέπνε-
αν τά πρόσωπα καί τών δυνάμεων πού έπενεργούσαν στήν διαμόρφωση τών γε-
γονότων.

Β '. Μέ βάση παρόμοιες γενικές άρχές έπιχείρησα νά διακρίνω όρισμένες
πραγματικότητες πού επέδρασαν κατά τήν πολιτική διαδρομή τού άνεξάρτητου
ελλαδικού κράτους. "Οσα συντελέστηκαν κατά τό διάστημα αύτό δέν άποτέλε-
σαν· δρώμενα ταυτόσημα καί δέν εκδηλώθηκαν μέ τόν ί'διο τρόπο, υποκείμενα σέ
παράγοντες πού συνέβαλαν κάθε φορά στόν ειδικό χαρακτήρα τους. Υπήρχαν,
μολοντούτο, γενικότερα ιστορικά φαινόμενα, ορισμένα άπό τά όποια θά ήταν δυ-
νατό νά έπισημανθούν κατά τή συνοπτική αύτήν άναφορά.



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

309

1. Φαινόμενο ευρύτερης, πράγματι, εφαρμογής άποτελεΐ ή επικράτηση συχνά
τής δύναμης έναντι τού δικαίου, τού ισχυρού έναντι τού πλέον άδυνάτου. Χάρις
στήν έξέλιξη τής διεθνούς κοινωνίας καί, κυρίως, στήν σύσταση τού πρώτου, τό
1919, πολιτικού δργανισμού σέ παγκόσμια κλίμακα —τής Κ.Τ.Ε.—, όπου καί προ-
ορίζονταν νά συμπεριληφθούν όλα τά άνεξάρτητα κράτη τής οικουμένης, θεσπί-
στηκε καταρχήν ή ισοτιμία μεταξύ μεγάλων καί μικρών κρατών. Τόσο όμως κατά
τήν πρώτη αύτή καταξίωση της, όσο καί μεταγενέστερα μέσω τοϋ Ο.Η.Ε., κα-
ταδείχτηκε ότι στήν πράξη είχε μερικά μόνο άλλοιωθεΐ ό άτεγκτος νόμος τής
ισχύος τών έπιμέρους Κρατών. Ή διελκυστίνδα μεταξύ ορθολογικής όργάνωσης
καί έξακολουθητικής έμμονής στήν παραδοσιακή πρακτική τής ισορροπίας τών
δυνάμεων έξακολουθεΐ έως καί σήμερα νά χαρακτηρίζει τήν διεθνή ζωή.

Ή Ελλάδα, μή άνήκοντας στούς ισχυρούς, υπέστη έπανειλημμένα τόν άντί-
κτυπο τής πραγματικής αύτής κατάστασης. 'Ατυχώς, δέν άρκεΐή έπίκληση τοϋ
δικαίου γιά νά γίνουν εύρέως δεκτά τά έθνικά της αιτήματα, έστω καί αν είναι
συμβατά μέ τό δίκαιο αύτό. Ή ιστορική έμπειρία ύπήρξε πλούσια: Κατά τόν 19ο
αιώνα, δέν είχε έπιτευχθεΐ παρά μικρή μόνον πρόοδος στόν τομέα τών έδαφικών
διεκδικήσεων, μολονότι οί τελευταίες αύτές βασίζονταν στήν όλοένα εύρύτερα
άναγνωρισμένη «άρχή τών έθνοτήτων». 'Ακόμη καί μετά τήν σύσταση τής
Κ.Τ.Ε. καί τοϋ Ο.Η.Ε., περιορισμένη παραμένει ή έκτέλεση τών άποφάσεών
τους, οσάκις κατορθώθηκε καί αύτές ρητά νά διατυπωθούν — δπως πρόσφατα γιά
τήν τουρκική εισβολή στήν Κύπρο. Θά όφειλε, άραγε, νά λησμονηθεί ότι ή πρώ-
τη κραυγαλέα παραβίαση τών κανόνων πού διεΐπαν τήν Κ.Τ.Ε. πραγματοποιή-
θηκε άκριβώς σέ βάρος τής Ελλάδος — μέ τήν βάναυση, τό 1923, καταπάτη-
ση τών άρχών τής Γενεύης άπό τό φασιστικό καθεστώς τού Μουσολίνι, όταν κα-
ταλήφθηκε ή άνοχύρωτη Κέρκυρα; Ή πραγματικότητα αύτή άντιμετωπίζεται
άπό τήν κοινή γνώμη συναισθηματικά, χωρίς νά έχει συνήθως άποδοθεΐ ορθά τό
πολιτικό περιεχόμενο πού τής προσιδιάζει.

2. Τό έλλειμμα τής Ελλάδος στό πεδίο τής άναγκαίας ισχύος είναι δραμα-
τικά αισθητό οσάκις ή χώρα δέν διαθέτει ύπολογίσιμα διπλωματικά έρείσματα-
περιορίζεται όμως δραστικά ή καί έκλείπει όταν συμπαρατάσσεται μέ ισχυρές
έξωτερικές δυνάμεις, σέ έπίπεδο περιφερειακό ή ευρύτερο διεθνές.

Ή ιστορική έμπειρία μαρτυρεί κατά τρόπο άπόλυτο ότι, οσάκις ή Ελλάδα
έπιχείρησε νά ορθώσει τό άνάστημά της μόνη στόν διεθνή στίβο, ύπέστη δεινή
κατά κανόνα ήττα- καί, άντίστροφα, οί έπιτυχίες της στό πεδίο τής έξωτερικής
πολιτικής πραγματοποιήθηκαν στίς περιπτώσεις πού συνέπραξε διπλωματικά
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με ενα ή περισσότερα κράτη-μέλη τής διεθνούς κοινωνίας. Παράδειγμα, στήν
πρώτη περίπτωση, ό ελληνοτουρκικός πόλεμος τοΰ 1897, ή μικρασιατική
εκστρατεία μετά τό 1920, ή τραγωδία τής Κύπρου· υπέρ τής δεύτερης, άντί-
θετα, συγκυρίας συνηγορεί ή εύτυχής έκβαση τής ελληνικής έπανάστασης τού
'21, οί Βαλκανικοί Πόλεμοι τού 1912-13, ό Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, ή μι-
κρασιατική έκστρατεία καί ή πολιτική τού Ελευθερίου Βενιζέλου πρό τού
1920, ό Β ' Παγκόσμιος Πόλεμος καί ή ένσωμάτωση τής Δωδεκανήσου... Πό-
ρισμα πού οφείλει κατεξοχήν νά καθοδηγεί τούς "Ελληνες καί πού έπίσης δέν
ομολογείται κατά κανόνα ρητά.

3. Τό έπόμενο πόρισμα αποτελεί παράμετρο τού προηγούμενου: Είναι έντυ-
πωσιακό τό γεγονός ότι, σέ όλες τις διεθνείς άναμετρήσεις τού 20ού αιώνα, ή
Ελλάδα έπέλεξε τόν συνασπισμό πού τελικά επικράτησε σέ περιόδους πολέμου
ή ειρήνης, όταν αξιόλογοι γείτονές της ακολούθησαν, σέ όλες ανεξαιρέτως τις πε-
ριπτώσεις, τήν άντίθετη οδό! Μέ τόν τρόπο αυτόν, άπέφυγε περιπέτειες πού ήταν
μοιραίο νά έπιδράσουν καίρια σέ ζωτικά συμφέροντά της καί έξασφάλισε, αντί-
στροφα, τό άναγκαΐο περιθώριο γιά τήν προβολή καί τήν έπιβολή τών θέσεών
της. 'Αν, μάλιστα, δέν είχε σημειωθεί έθνοκτόνα διένεξη κατά τήν έπαύριο τού
Α ' καί τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, τό μακροπρόθεσμο κέρδος της θά ήταν
άσύγκριτα μεγαλύτερο. 'Ορθή πρόβλεψη; 'Αναμφισβήτητα... 'Αλλά έδώ ανακύ-
πτει ορατά ένα έρώτημα πού ή απάντηση του περικλείεται σέ όσα εισαγωγικά
παρατηρήθηκαν: Θά ήταν, πράγματι, οί έπιδιώξεις ή καί ή τροπή τών γεγονό-
των ή ί'δια αν δέν είχε δεσπόσει ό Βενιζέλος στό πρώτο καί ό Καραμανλής στό
δεύτερο ήμισυ τού αιώνα; 'Ασφαλώς τό περιβάλλον επιδρά, άλλά δέν κατασκευ-
άζει τούς πολιτικούς ήγέτες, οί οποίοι, άντίθετα, καθοδηγούν, ένίοτε, τις έξελί-
ξεις στόν ροΰ τών ιδικών τους επιλογών.

4. Ή υιοθέτηση τής δημοκρατικής άρχής διατρέχει τήν νεώτερη ελληνική
ιστορία διαχρονικά. Προϊόν βίωσης τής έθνικής παράδοσης —άρχαίας καί σύγ-
χρονης, λόγιας καί δημοτικής—, καί άκόμη έπίδρασης τών ιδεών τού Διαφωτι-
σμού καί τής Γαλλικής Έπανάστασης, άποτυπώθηκε έντονα στήν σύσταση καί
στήν διαδρομή τού ελληνικού κράτους, θά ήταν αδύνατη ή έρμηνεία τού 'Αγώ-
να τής άνεξαρτησίας, άλλά καί τών μετέπειτα γεγονότων, γενικότερα, τού 19ου
αιώνα, τού κινήματος στό Γουδή καί τής έθνικής άνάπλασης πού τό ακολουθεί,
τής στάσης απέναντι στήν απειλή κατά τής έλευθερίας κατά τήν διάρκεια τού
Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, τών μεταπολεμικών —τέλος— έξελίξεων, χωρίς νά επι-
κεντρωθεί ή έξέταση στήν τήρηση τής δημοκρατικής άρχής.
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5. Ένίοτε -αρνητικά αύτό φαινόμενο τής πιστής εφαρμογής τής δημοκρα-
τικής άρχής— ή ψύχραιμη κρίση τής κοινής γνώμης σκιάζεται άπό παρορμήσεις
συναισθηματικές στερούμενες πολιτικού ορθολογισμού, πού άντιφάσκουν μέ υπα-
γορεύσεις τής συγκεκριμένης πολιτικής συγκυρίας. Εμφαντικό παράδειγμα, ή
έκλογική έτυμηγορία τού 1920: Παρά τά έκθαμβωτικά άποτελέσματα τών πο-
λιτικών του επιλογών, ό Ελευθέριος Βενιζέλος, άρχιτέκτων άλλά καί μόνος
έγγυητής τής έφαρμογής τους, καταψηφίστηκε· έπιχειρήθηκε μάλιστα τότε, γιά
πρώτη καί γιά τελευταία —άλλοίμονο!— φορά, νά μεταλλαγεΐ ή περιφερειακή
ισορροπία μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας, υπέρ τής Ελλάδος... 'Ιδού μία άντί-
δραση έκδηλα άντίθετη μέ κανόνες τής κοινής πολιτικής λογικής — έστω καί αν
άνταποκρινόταν σέ κριτήρια υπαρκτά.

6. Ή μελέτη τής νεώτερης έλληνικής ιστορίας έχει άναδείξει, ώς πρόσθετο
παράγοντα, τήν δυνατότητα γιά άμβλυνση τών έξωτερικών τυχόν πιέσεων σέ συ-
νάρτηση μέ τήν υπολογίσιμη έσωτερική ισχύ τής έκάστοτε κυβέρνησης. Στό μέ-
τρο, πράγματι, πού οί επικεφαλής τής έλληνικής πολιτείας τό 1914 διέθεταν
εύρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ήταν δυνατό νά άντιπαρέλθουν τούς διεθνείς
καταναγκασμούς καί νά τηρούν στάση περισσότερο συμβατή μέ τίς βασικές θέ-
σεις τους. Ειδικά, έξ άλλου, άδύναμες άπέναντι στήν κατά καιρούς ιθύνουσα έξω-
τερική δύναμη υπήρξαν, παρά τούς ισχυρισμούς περί τού άντιθέτου, οί αυταρ-
χικές κυβερνήσεις, ιδίως τής Επταετίας.

7. Θά ήταν, άραγε, εύλογο νά προστεθεί στήν άπαρίθμηση όσων γενικών χα-
ρακτηρολογικών γνωρισμάτων προκύπτουν γιά τούς "Ελληνες άπό τήν έξέταση
τής νεώτερης ιστορίας τους ή τάση γιά τήν ύποβάθμιση τής έθνικής παράδοσης;
"Οχι! Έπειδή άκριβώς δέν άποτελεΐ χαρακτηρολογικό γνώρισμα, τό όποιο έχει
έπιβεβαιωθεΐ σέ βάθος χρόνου, άλλά άποκύημα τής έπίδρασης ένός συγχρόνου
διεθνούς φαινομένου πού συνιστά τήν άρνηση τής έθνικής συνέχειας. Ή προκλη-
τική συχνά άγνοια καί άδιαφορία γιά τόν δυναμικό παράγοντα πού άποτελεΐ ή
άξιοποίηση ένός πλούσιου πολιτιστικού παρελθόντος όφείλει νά άποστρακιστεΐ αν
έπιθυμούμε νά βαδίσουμε πρός τά έμπρός... Προκαλεί, πράγματι, δίκαιη άπο-
στροφή ή παχυλή άμάθεια γιά ένα ιστορικό παρελθόν, στό όποιο έντούτοις άνα-
ζητεΐ τίς πολιτιστικές ρίζες ολόκληρη σχεδόν ή οικουμένη.

8. Κατά ιδιότυπη συγκυρία, ή έπίτευξη μέγιστων έργων, άντίθετα πρός κά-
θε δυσμενή πρόβλεψη, άκολούθησε μιά περίοδο άπαισιοδοξίας γιά τό μέλλον τών
Ελλήνων. Ή πορεία τού άγώνα γιά τήν έθνική άνεξαρτησία, ή έθνική άνάταση
καί ό διπλασιασμός τής Ελλάδος μετά τούς Βαλκανικούς Πολέμους τού 1912-



312

ΙΙΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

13, ή εντυπωσιακή επικράτηση κατά τον έλληνοϊταλικό πόλεμο τοϋ 1940-41,
ή ταχεία συγκρότηση δημοκρατικής πολιτείας μετά τό 1974, δέν άποτέλεσαν
γεγονότα άρχικά προβλεπτά. Πώς εξηγείται τό φαινόμενο αύτό; "Η, τουλάχι-
στον, τί συνήργησε πρός αύτή τήν κατεύθυνση;

9. Ή ομοψυχία έπιδρά, τέλος, άκρως εύεργετικά ένώ, άντίθετα, ό διχασμός
οδηγεί σέ άποτελέσματα συνήθως καταστροφικά. Τό άξίωμα αύτό επιβεβαιώνε-
ται πλήρως κατά τήν νεώτερη ελληνική ιστορία. Ρίγος προξενεί ό άναλογισμός
τών συνεπειών πού είχε έκάστοτε ή διαίρεση μεταξύ τών Ελλήνων! Δέν θά ήταν
άσφαλώς υπερβολή νά ύποστηριχθεϊ ότι ή έπίτευξη τών θετικών έξελίξεων πού
μόλις άνέφερα, προϋπέθεσε άκριβώς τήν ομοψυχία. 'Αντίστροφα, μείζονες συμ-
φορές συνόδευσαν τήν έπικράτηση τοϋ διχασμού μεταξύ τών Ελλήνων: "Ο,τι
χαρακτήρισε, μεσοπρόθεσμα, τήν ελληνική έπανάσταση καί ό,τι έπακολούθησε
τήν νικηφόρα πορεία κατά τόν Α ' καί τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο έξεικονίζει πα-
ραστατικά τό φαινόμενο.

"Εχω έπίγνωση, κυρίες καί κύριοι, τών ορίων μου. Οί διαπιστώσεις πού μό-
λις έξέθεσα δέν άποκλείουν τήν ύπαρξη καί άλλων πορισμάτων πού τυχόν θά προ-
έκυπταν άπό τήν μελέτη τής νεώτερης έλληνικής ιστορίας. Πρόθεση μου όμως
είναι νά συμβάλω στήν πραγμάτευση ένός άπό τά μείζονα θέματα πού είναι εύλο-
γο νά προκαλούν τό γενικότερο ένδιαφέρον.
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ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

TOT ΓΕΝΙΚΟΓ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ

Ή έκθεση πού θά ακούσετε είναι ή συνοπτική παράθεση τών δσων έκανε ή
'Ακαδημία κατά το 2010 γιά νά εκπληρώσει τούς σκοπούς της, δπως ορίζονται
άπο τον νόμο. Τήν πραγματική εικόνα της όμως θά τήν δείτε μόνον αν εξετάσε-
τε όσα θά σας μνημονεύσω, καί μάλιστα τά δημοσιεύματα.

Κατά τό 2010 έξελέγησαν νέα μέλη τής 'Ακαδημίας: στήν Τάξη τών Θε-
τικών 'Επιστημών ό καθηγητής τής Πολυτεχνικής Σχολής τού Πανεπιστημίου
Πατρών κ. Κωνσταντίνος Βαγενάς, στήν έδρα τών Χημικών 'Επιστημών στήν
Τάξη τών 'Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών ή καθηγήτρια τής Νομικής
Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών, πρώην 'Υπουργός καί πρώην Πρόεδρος
τής Βουλής τών Ελλήνων, κυρία Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, στήν έδρα τού
Ποινικού Δικαίου.

Ξένος έταΐρος στήν Τάξη τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών, στήν
έδρα τής Κλασικής Φιλολογίας, έξελέγη ό καθηγητής τής Αρχαίας Ελληνικής
Λογοτεχνίας τού Πανεπιστημίου τού Harvard κ. Gregory Nagy.

Αντεπιστέλλοντες έξελέγησαν στήν Τάξη τών Θετικών 'Επιστημών δ καθη-
γητής τού Τμήματος Φυτών καί Μικροβίων τού Πανεπιστημίου τού Berkeley
κ. Αθανάσιος Θεολόγης καί δ καθηγητής τής Νευροακτινολογίας τοΰ Πανεπι-
στημίου τής Ζυρίχης κ. Αντώνιος Βαλαβάνης.

Κατά τό 2010 προκηρύχθησαν γιά πλήρωση, στήν Τάξη τών Θετικών Έπι-
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στημών, ή έδρα τής Εσωτερικής Παθολογίας καί, στήν Τάξη τών Γραμμάτων
καί τών Καλών Τεχνών, οί έδρες τής Έλληνικής Λαογραφίας καί τής 'Ιστορίας
καί Θεωρίας τής 'Αρχιτεκτονικής. Άκόμη, στήν Τάξη τών Θετικών Επιστη-
μών, έχει προκηρυχθεί ή πλήρωση έδρας αντεπιστέλλοντος Γενικής Χειρουρ-
γικής.

Ή Ακαδημία κατά τή χρονιά πού ήδη έληξε πένθησε καί πενθεί τήν απώ-
λεια τριών διακεκριμένων καί σεβαστών τακτικών μελών της.

Στίς 27 Μαρτίου άπέθανε δ καθηγητής τής Φυσικής στό Πανεπιστήμιο
Αθηνών Καίσαρ Αλεξόπουλος. Γεννημένος τό 1909, έξελέγη νεώτατος στό
Πανεπιστήμιο τό 1939 καί άκαδημάίκός τό 1963. Τό 1979 διετέλεσε Πρόεδρος
τής Ακαδημίας. Ή έπιστημονική του δράση καλύπτει πολλές δεκαετίες, μέσα
στίς όποιες γενεές νέων έπιστημόνων διαμορφώθηκαν χάρη στή διδασκαλία του.

Στίς 6 Μαΐου άπέθανε ό Νικόλαος Ματσανιώτης, καθηγητής τής Παιδια-
τρικής στό Πανεπιστήμιο Αθηνών άπό τό 1968 καί άκαδημαϊκός άπό τό 1984.
Διετέλεσε Πρόεδρος τής Ακαδημίας τό 1997 καί Γενικός Γραμματεύς της άπό
τήν έπόμενη χρονιά (1998) μέχρι τού θανάτου του. Ή έπιστήμη πού άσκησε
έως τό τέλος τής ζωής του άφορούσε τό σημαντικώτερο τμήμα τής κοινωνίας
τών άνθρώπων, τά μικρά παιδιά, πού άποτελούν καί τή μέριμνα όλων μας. Χωρίς
άμφιβολία στήν αίθουσα τούτη θά υπάρχουν πολλοί πού είχαν δεχθεί στά πλέον
τρυφερά τους χρόνια τις στοργικές φροντίδες του.

Στίς 11 'Οκτωβρίου άπέθανε δ Νικόλαος Άρτεμιάδης, καθηγητής τών Μα-
θηματικών σέ Πανεπιστήμια τών Ηνωμένων Πολιτειών καί, άπό τό 1975, τοϋ
Πανεπιστημίου Πατρών. Ακαδημαϊκός έξελέγη τό 1986 καί διετέλεσε Πρόε-
δρος τής Ακαδημίας τό 2000. "Ολοι μας διατηρούμε έντονη τήν άνάμνηση τής
ισχυρής προσωπικότητάς του.

Κατά τό 2010 ή Ακαδημία έχασε άκόμη τόν ξένο έταΐρο τής Τάξεως τών
Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών Giovanni Pugliese Carratelli (f 12 Φε-
βρουαρίου), καθηγητή τής Αρχαίας Έλληνικής καί Ρωμαϊκής 'Ιστορίας στά
Πανεπιστήμια τής Πίζας καί τής Ρώμης, καί τούς άντεπιστέλλοντες τής Τάξε-
ως τών Θετικών Επιστημών καθηγητές στό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης Παναγιώτη Συμεωνίδη (f 8 Ιουνίου), τής 'Ορθοπεδικής, καί Σπυρί-
δωνα Κυριάκη (f 9 Ιουνίου), τής Κτηνιατρικής Παθολογίας. Μέσα στή χρονιά
άπέθανε ό Thomas Bingham of Cornhill (fil Σεπτεμβρίου), Λόρδος Άρχιδι-
καστής τού 'Ηνωμένου Βασιλείου, άντεπιστέλλων τής Τάξεως τών 'Ηθικών καί
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Πολιτικών Επιστημών, εξέχουσα ήθική καί έπιστημονική προσωπικότης. Οί
τελευταίες μέρες τοϋ χρόνου μας φύλαγαν μιά απώλεια άκόμη, τής ξένης έταί-
ρου Jacqueline de Romilly (f 18 Δεκεμβρίου), έπιφανοϋς φιλολόγου, πού μάς
έδωσε έναν νέο Θουκυδίδη καί μάς προσέφερε μέ τά άλλα έργα της νέες ερμη-
νείες καί νέους ορίζοντες στή γνώση τής άρχαίας έλληνικής σκέψης.

Τό έργο τής Ακαδημίας έκδηλώνεται πρώτα πρώτα μέ τίς δημόσιες συνε-
δρίες, κατά τίς όποιες άναπτύσσονται άπό τά μέλη της, τακτικά, άντεπιστέλ-
λοντα καί ξένους εταίρους, έπιστημονικά θέματα καί γίνονται έπ' αύτών συζη-
τήσεις. Εφέτος έγιναν είκοσι πέντε δημόσιες συνεδρίες.

Άπό τίς ομιλίες καί τίς άνακοινώσεις πού άκούστηκαν κατά τή διάρκειά τους
μνημονεύω μόνον τόν εισιτήριο λόγο τού κ. Θανάση Βαλτινού στίς 27 Απριλίου,
ό όποιος μάς μίλησε γιά τόν «Τελευταίο Βαρλάμη», καί έκεΐνες τίς ομιλίες πού
έγιναν στή δημόσια συνεδρία τής 11ης Νοεμβρίου άπό τούς άκαδημάίκούς κ.κ.
Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο καί Δημήτριο Σκαρβέλη γιά νά τιμηθούν τά 2.500
χρόνια άπό τή μάχη τοϋ Μαραθώνος τού 490 π.Χ. Ή έπέτειος είναι βεβαίως
μοναδική στήν παγκόσμια ιστορία καί είναι έπέτειος θεμελιακή γιά τήν ιδέα τής
έλευθερίας τών λαών. Άλλά τό 2010 έορτάσαμε καί μιά άλλη έπέτειο γιά τήν
έλευθερία, τή συμπλήρωση έβδομήντα χρόνων άπό τόν πόλεμο τού '40. Μιά με-
γαλύτερη έπέτειο θά έορτάσουμε τόν Μάρτιο τοϋ 2011, τά έκατόν ένενήντα χρό-
νια άπό τήν Επανάσταση τοϋ '21. Εύχομαι νά ιδούμε καί τά διακόσια, άλλά σέ
κλίμα πραγματικής έορτής. ■

"Ένας άπό τούς σκοπούς τής Ακαδημίας είναι ή πληρέστερη διαμόρφωση τών
νέων έπιστημόνων πού άποφοιτοϋν άπό τίς έλληνικές άνώτατες σχολές. Τούτο τό
έπιτυγχάνει μέ τή χορήγηση υποτροφιών. Μετά άπό διαγωνισμούς χορηγήθηκαν
έφέτος δεκαεννέα υποτροφίες γιά μεταπτυχιακές σπουδές στήν Ελλάδα καί τό
Εξωτερικό γιά έξη κλάδους τοϋ Δικαίου, καί άπό μία υποτροφία γιά σπουδή τής
Αρχιτεκτονικής, τής Ζωγραφικής-Γλυπτικής, τής Θεατρολογίας, τής Παιδια-
τρικής, τής Θεολογίας, τών Μαθηματικών καί τής Φιλοσοφίας.

Άπό τή δραστηριότητα τών Κέντρων Έρεύνης τής Ακαδημίας θά μνημο-
νεύσω μόνον τίς έκδόσεις: Τό άλλο έργο τους θά έκτεθεΐ κατά τήν πρώτη δημό-
σια συνεδρία τοϋ νέου έτους. Οί έκδόσεις είναι σημαντικές γιατί άποτελούν τό
τέρμα μακρών έρευνών.
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Το Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας έδημοσίευσε δύο τόμους:
Ό πρώτος είναι έργο τής κυρίας Μαρίας Άνδρουλάκη-Σακαρέλλου καί ε χει τίτ-
λο Ή έλιά στόν πολιτισμό τής Ρόδου. Ό δεύτερος τόμος έχει γραφεί άπό τήν
κυρία Λουίζα Καραπιδάκη καί ό τίτλος του είναι Μαθαίνω για τήν ελιά και τό
λάδι.

Τό Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού έξέδωσε τό
έργο τοϋ κ. Κώστα Λαμπρινού Michiel Gradenigo, νοτάριος στή δουκική γραμ-
ματεία τοϋ Χάνδακα, Libro 1593-1617.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής 'Ιστορίας τού Ελληνικού Δικαίου έξέδωσε τόν 42ο
τόμο τής Έπετηρίδος του, μέ σημαντικές μελέτες γιά τό έλληνικό Δίκαιο,
άρχαΐο καί τών κατόπιν χρόνων.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού έξέδωσε τόν
τόμο Νεοελληνικά 'Ιστορικά, μέ μελέτες γιά τήν ιστορία τής Νεώτερης Ελλά-
δος, πού άφορούν τά χρόνια τοϋ "Οθωνος, τόν φιλελληνισμό, τήν Ελληνική
Επανάσταση στήν Τέχνη, τόν Μεσοπόλεμο καί τήν 'Αντίσταση κατά τήν Κα-
τοχή.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής καί Λατινικής Γραμματείας έξέδωσε
στή σειρά «Βιβλιοθήκη 'Αντωνίου Μανούση» τό κείμενο Διονυσίου, Τέχνη Μου-
σική, κατά κριτική έκδοση τοϋ κ. Χρήστου Τερζή. Στή σειρά «Πονήματα»
έκδόθηκε τό έργο τής κυρίας Κωνσταντίνας Γακοπούλου Θέατρο και Μεταθέα-
τρο. Θέσεις καί άντι-θέσεις πάνω στήν ερμηνεία τής αρχαίας τραγωδίας.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσοφίας έξέδωσε τό έργο τού κ. Εύαγ-
γέλου Ρούσσου Συμβολή στή βιβλιογραφία τής Προσωκρατικής Έννοιολογίας,
τό βιβλίο τοϋ άκαδημαϊκού κ. Ευαγγέλου Μουτσοπούλου Reflets et résonances du
Kairos καί τόν 40ό τόμο τής Έπετηρίδος του Φιλοσοφία.

Τό Κέντρον Έρεύνης Επιστημονικών "Ορων καί Νεολογισμών έξέδωσε τόν
διπλό τόμο 9-10 τού Δελτίου Επιστημονικής rΟρολογίας και Νεολογισμών, πού
περιλαμβάνει άθησαύριστους νεολογισμούς, έλληνογενεΐς καί ξενόγλωσσους,
ειδικά λεξιλόγια γιά τήν Οικονομία καί τήν Πληροφορική, ένεργειακή ορολογία
καί έπιστημονικές μελέτες.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής 'Αρχαιότητος κυκλοφόρησε τόν 11ο τόμο τού
Corpus Vasorum Antiquorum, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 1, εργο τής κυ-
ρίας Κλεοπάτρας Καθάριου, τό όποιο περιλαμβάνει τά μελανόμορφα καί έρυθρό-
μορφα άγγεΐα (6ος-4ος αι. π.Χ.) τού ομώνυμου μουσείου.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης δημοσί-



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

317

ευσε τήν εις μνήμην Μανόλη Χατζηδάκη μελέτη τοΰ καθηγητοΰ κ. Χαρά-
λαμπου Μπούρα Τρόποι εργασίας τών βυζαντινών αρχιτεκτόνων και άρχιμαστό-
ρων, ώς και τό βιβλίο Ευρετήριο τής μνημειακής ζωγραφικής τοΰ 'Αγίου "Ορους,
10ος-17ος αι., συγγραφείς τοΰ οποίου είναι οί κ.κ. Νικόλαος Τούτος καί Γεώρ-
γιος Φουστέρης.

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας έξέδωσε τά πρακτικά έπι-
στημονικής συνάντησης πού έγινε τό 2007 στήν 'Αθήνα καί τή Νάξο καί είχε
ώς θέμα «Τό Δουκάτο τού Αιγαίου».

Τά Γραφεία Ερευνών τής 'Ακαδημίας είχαν σημαντικές δημοσιεύσεις: τό
Γραφεϊον τής Πειραματικής Φυσικής τά πρακτικά ήμερίδας μέ θέμα «Υλικά γιά
ένεργειακές μεταφορές», τό Γραφεϊον τής Τεχνικής Σεισμολογίας τήν έκτετα-
μένη αυτοτελή μελέτη Εκτίμηση τής σεισμικής επικινδυνότητας τών αγαλμά-
των του Απόλλωνος και τής Αθηνάς στό Μέγαρο τής Ακαδημίας Αθηνών καί
προτάσεις γιά τήν προστασία τους.

Τό Γραφεϊον Έρεύνης τής Νεοελληνικής Τέχνης έξέδωσε τό βιβλίο τοΰ ακα-
δημαϊκού κ. Χρύσανθου Χρήστου Πώλ Σεζάν (1839-1906). Από τήν ολοκλή-
ρωση τών διατυπώσεων του δέκατου ένατου αιώνα στις αφετηρίες τών άναζη-
τήσεων του εικοστού αιώνα.

Τελευταίο άφισα ένα μεγάλο, συλλογικό καί σημαντικό έργο τής 'Ακαδημίας
το οποίο συντάσσεται άπό χρόνια, έχει ολοκληρωθεί καί βρίσκεται στή φάση τοΰ
τελικού έλέγχου άπό ομάδα ειδικών έπιστημόνων. Πρόκειται γιά τό Χρηστικό
Λεξικό τής Νεοελληνικής Γλώσσας, γιά τό οποίο έχετε άκούσει περισσότερες
φορές άπό τόν άείμνηστο προκάτοχο μου Νικόλαο Ματσανιώτη.

Χάρη στις ένέργειες τοΰ άκαδημαϊκοΰ κ. Γρηγορίου Σκαλκέα είχαν βρεθεί οί
άρχικοί άναγκαϊοι πόροι γιά τήν έκπόνησή του καί έπί χρόνια, άπό τό 2003, μία
ομάδα ειδικών υπό τή διεύθυνση τού καθηγητοΰ τής Γλωσσολογίας τοΰ Πανε-
πιστημίου 'Αθηνών κ. Χριστοφόρου Χαραλαμπάκη "συνέτασσε τό Χρηστικό Λε-
ξικό τής Νεοελληνικής Γλώσσας, τό οποίο θά έκδοθεϊ σέ δύο μεγάλους πυκνούς
τόμους. "Οπως γνωρίζετε, όλα τά βιβλία έχουν λάθη, μερικά όμως δέν πρέπει νά
έχουν καί αύτά είναι τά κείμενα τών άρχαίων συγγραφέων, ή Παλαιά καί ή
Καινή Διαθήκη, τά σχολικά βιβλία καί τά λεξικά. Κρίθηκε λοιπόν ότι έπρεπε νά
άθετηθεϊ γιά κάποιο διάστημα ή έξαγγελία τοΰ προκατόχου μου γιά τήν άμεση,
όπως εύλογα έπιθυμούσε, κυκλοφορία τού Λεξικού, γιατί χρειάζεται άκόμη τήν
τελική έντατική έργασία έλέγχου άπό πρόσωπα άπροκατάληπτα καί ειδικά.
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Το έργο που έ'γινε είναι μεγάλο καί έκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, το 'Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, τό
Υπουργείο Έσωτερικών καί τό Έθνικό Τυπογραφείο, πού άνέλαβε τήν έκτύ-
πωση τού Λεξικού, έργου καί αύτού έθνικού, πού θά συντροφεύει στίς σπουδές
τους γενεές μελλοντικών Ελλήνων, άλλά καί έμάς εδώ.

Μέσα στούς σκοπούς τής 'Ακαδημίας είναι καί ή απονομή τιμητικών διακρί-
σεων σέ "Ελληνες γιά έργα πνευματικά, έπιστημονικά καί φιλανθρωπικά. Τό μέ-
ρος αύτό, τό τελευταίο τής έκθεσής μου, είναι τό περισσότερο εύχάριστο τού απο-
λογισμού, γιατί άφορά τή δημιουργικότητα τοϋ έλληνικού λαού, πού έδώ καί δώ-
δεκα μήνες δοκιμάζεται, «κρίμασιν οις οίδε Κύριος».

Οί τρεις Τάξεις τής 'Ακαδημίας εισηγήθηκαν καί ή Όλομέλεια ένέκρινε τήν
άπονομή τών έξής διακρίσεων:

Ή Τάξις τών Θετικών 'Επιστημών:

1. Τό βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά, μέ έπαθλον 5.000 εύρώ, άπονέμεται εις
τόν κ. 'Αθανάσιο Κατερινόπουλο γιά τή μελέτη του Neoproterozoic and Variscan
SHRIMP ages for zircons from the Baba Mountain granitic complex, basement of
the Hellenides Alpine orogenic belt. Μέ τή χρήση τού άποτελέσματος τής εργα-
σίας καθίσταται δυνατή ή διάκριση τών πετρογραφικών χαρακτηριστικών τών
λευκογρανιτών, γρανιτών καί γρανοδιοριτών, καί καθίσταται δυνατός ό καθορι-
σμός πεδίων άναζήτησης εκμεταλλεύσιμων πετρωμάτων πού μπορούν νά μας
παράσχουν δομικά καί βιομηχανικά ορυκτά.

2. Τό βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην τού συζύγου της ιατρού Νι-
κολάου Κέπετζη, μέ έπαθλον 3.000 εύρώ, άπονέμεται εις τόν πρώτον άρι-
στούχον τής 'Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ. 'Ιωάννη Κωστά-
κη, τού άκαδημαϊκού έτους 2008-2009.

3. Τά τρία βραβεία Δημητρίου Λαμπαόαρίου, μέ έπαθλον 3.000 εύρώ τό κα-
θένα, γιά τούς ικανότερους στό μάθημα τής Γεωδαισίας άποφοίτους Τμημάτων
Πολυτεχνικών Σχολών τής ήμεδαπής άκαδημαϊκού έτους 2008-2009, απονέ-
μονται εις τούς κ.κ. Λεωνίδα Παγάνη, πτυχιούχο τού Πολυτεχνείου Κρήτης,
Γεώργιο Μπαριάμη, πτυχιούχο τοϋ Πανεπιστημίου Πατρών, καί Χρήστο Χα-
τζόπουλο, πτυχιούχο τού Πανεπιστημίου Θράκης, γιά τήν άριστη έπίδοσή τους
στό μάθημα τής Γεωδαισίας.

4. Τό βραβείο τής οικογενείας Ιωάννου Βλυσίόη, εις μνήμην 'Αντιγόνης Βλυ-
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σίδη, με έπαθλον 3.000 ευρώ, απονέμεται εις τήν κυρία Ειρήνη Μπουρνάζου για
τήν, έν συνεργασία μέ άλλους, έργασία της Apoptotic human cells inhibit
migration of granulocytes via release of lactoferrin, πόρισμα τής οποίας είναι ότι
«ή μή φλεγμονώδης συνιστώσα τής άποπτωτικής διαδικασίας, πού χαρακτηρί-
ζεται άπό ταχεία φαγοκύτωση τών άποθνησκόντων κυττάρων, καί ή μή συγκέ-
ντρωση πολυμορφοπυρήνων είναι δυνατόν νά άποδοθοϋν κυρίως στή λακτοφερρί-
νη».

5. Βραβείο τής Ακαδημίας άνευ προκηρύξεως άπονέμεται εις τόν Σύνδεσμο
Επιτελών Έθνικής "Αμυνας γιά τή συμπλήρωση πενήντα χρόνων άπό τήν ίδρυ-
ση του καί τήν έπί μισόν αιώνα προσφορά του σέ ζητήματα στρατηγικού ένδια-
φέροντος καί υπηρέτησης καί προαγωγής τών συμφερόντων τής χώρας μας, ή
όποία προσφορά έκδηλώνεται μέ τήν έντονη δράση τού Συνδέσμου.

6. "Έπαινος τής Ακαδημίας άπονέμεται εις τόν μηχανολόγο-μηχανικό διδά-
κτορα κ. Σταμάτιο Περδίο γιά τό εύρύ συγγραφικό του έργο, πού άφορά ζητή-
ματα ένέργειας καί άποτελεΐ σημαντική συμβολή στή χρήση τής ήλιακής ένέρ-
γειας καί τού μηχανισμού έξοικονόμησης ένέργειας στούς οικισμούς τής Ελλά-
δος .

Ή Τάξις τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών:

1. Τό βραβείο εις μνήμην "ΟΑγάς Τσακατίκα-Δεσποτοπούλου, άθλοθετούμε-
νο άπό τόν σύζυγο της άκαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, μέ έπαθλον
10.000 εύρώ, γιά έργο έπί θέματος 'Αρχαιολογίας ή 'Αρχαίας Έλληνικής 'Ιστο-
ρίας, άπονέμεται εις τήν κυρία Δήμητρα 'Ανδριανού γιά τό βιβλίο της μέ τίτλο
The furniture and furnishings of Ancient Greek houses and tombs. Τό έργο άπο-
τελεΐ συστηματική καί αύστηρά έπιστημονική μελέτη τής άρχαίας έλληνικής
έπίπλωσης καί βασίζεται στίς άρχαΐες πηγές, κείμενα καί έπιγραφές, καί στά
ευρήματα τών άνασκαφών.

2. Τό βραβείο Γεωργίου Αθάνα, μέ έπαθλον 5.000 ευρώ, άπονέμεται εις τήν
κυρία Γιώτα 'Αργυροπούλου γιά τήν ποιητική της συλλογή Διηγήματα, μέ τήν
όποία ή ίδια «ή ποίηση άφηγεΐται τά πάθη καί τά βιώματα τής δημιουργού της,
ποίηση μέ τήν όποία κατακτά τήν άμεσότητα καί σταθεροποιεί τό τολμηρό εύρος
τών ποιητικών άλμάτων της άπό τό άναμενόμενο πρός τό άπρόοπτο».

3. Τό βραβείο Λάμπρου Πορφύρα, μέ έπαθλον 5.000 ευρώ, άπονέμεται εις τήν
κυρία Ζέφη Δαράκη γιά τήν ποιητική της συλλογή μέ τίτλο Σε ονομάζω θά πει
σε χάνω, τολμηρή, ώριμη, στοχαστική. Ή ποιήτρια «κινείται άνάμεσα στό όνει-
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ρικό καί τό πραγματικό ώς μεσολαβητής πού πότε συμφιλιώνει τις διαφορές τους
και πότε αξιοποιεί δημιουργικά τήν άσίγαστη έχθρα τους».

4. Τό βραβείο Σωτηρίου Ματράγκα, εις μνήμην 'Αλεξάνδρας καί Σωτηρίου
Ματράγκα, μέ έπαθλον 5.000 εύρώ, άπονέμεται εις τήν κυρία 'Ολυμπία Καρά-
γιωργα γιά τήν ποιητική της συλλογή Χειμώνας στή Λέρο γιά τόν «έκλεπτυ-
σμένο λυρισμό, τή μελαγχολία πού άντλεΐ τούς ρυθμούς της άπό τό πώς ρυθμί-
ζει ή θάλασσα τόν χρωματισμό της, άπό τήν τρυφερότητα τής συναρπαστικής
συμπεριφοράς τής φύσης, πού ταυτίζεται μέ τά αισθήματα καί τις εμπνεύσεις
τής ποιήτριας».

5. Τό βραβείο Ελένης Μυκονίου, εις μνήμην τών γονέων της 'Ανδρομέδας
καί Τιμολέοντος Μυκονίου, μέ έπαθλον 5.000 εύρώ, άπονέμεται εις τόν κ. Βα-
σίλειο Ρακιντζή, διπλωματούχο πιανίστα, γιά τό ερμηνευτικό ταλέντο του καί
τήν πλούσια τεχνική του. Εύχόμαστε ό κ. Ρακιντζής νά άκολουθήσει τόν δρόμο
τών προκατόχων του πού βραβεύτηκαν καί τίμησαν τόν τόπο καί τήν Τέχνη.

6. Βραβείο τής 'Ακαδημίας Αθηνών, μέ έπαθλον 5.000 ευρώ, άπονέμεται εις
τόν νέο διαπρέποντα ζωγράφο κ. 'Αντώνη Στάβερη, ό όποιος συνδυάζει «έξαιρε-
τική ρεαλιστική μορφοπλαστική ζωγραφική γλώσσα καί θαυμάσια μικρογραφική
έκτέλεση. Τό έργο του διακρίνεται γιά τή χρωματική του λιτότητα, τήν ποιότη-
τα καί τόν χαρακτήρα τών διατυπώσεών του», όλα δείγματα εξαιρετικά μιάς
έργασίας ή οποία πιστεύεται ότι θά μάς προσφέρει στό μέλλον περισσότερα.

7. Τό βραβείο Διονυσίου Κοκκίνου, με έπαθλον 5.000 ευρώ, άπονέμεται εις
τόν κ. Βασίλη Παναγιωτόπουλο γιά τό τετράτομο έργο του με τίτλο :Αρχείο
Αλή Πασά: συλλογή I. Χώτζη Γενναδείου Βιβλιοθήκης τής Αμερικανικής
Σχολής Αθηνών. Τό βραβευόμενο έργο είναι ή έκδοση τών έγγράφων τού άρχεί-
ου τοϋ 'Αλή Πασά ύπομνηματισμένων, μέ εισαγωγικά σημειώματα καί πλούσια
εύρετήρια. Κύριο μέρος άποτελεϊ ή έκτενέστατη εισαγωγή, ή όποια οδηγεί τόν
μελετητή στά πράγματα καί τήν έποχή τού ήγεμόνος έκείνου τής 'Ηπείρου πού
έπηρέασε τις τύχες ενός μεγάλου τμήματος τής Ελλάδος κατά τις πλέον δυ-
σμενείς στιγμές τής ιστορίας της.

8. Τό βραβείο 'Ελένης καί Πάνου Ψημένου, μέ έπαθλον 5.000 ευρώ, άπονέ-
μεται εις τόν κ. 'Ιωάννη Παπαφλωράτο γιά τό βιβλίο του Ή έλληνοίταλική κρί-
ση τοϋ 1923. Τό επεισόδιο Tellini-Κέρκυρας. Στό έργο συνδυάζεται ή ορθή μέ-
θοδος, ή γνώση τών διεθνών νομικών κανόνων, ή άναδίφηση πρωτογενών μαρτυ-
ριών, άρχείων έλληνικών καί ξένων, καί ή ορθή χρήση προφορικών μαρτυριών.
"Ολα όδηγοϋν στήν πλήρη έπιστημονική έκθεση καί άνάλυση ένός γεγονότος πού
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άσκησε ισχυρή επίδραση στό ελληνικό κράτος τής εύθύς μετά τήν Καταστροφή
περιόδου.

9. Τό βραβείο Μαρίας Θεοχάρη, μέ έπαθλον 5.000 εύρώ, άπονέμεται εις τόν
κ. 'Αναστάσιο Άντωνάρα γιά τό βιβλίο του μέ τίτλο Ρωμαϊκή καί παλαιοχρι-
στιανική υαλουργία, 1ος al. π.Χ.-6ος αι. μ.Χ. Παραγωγή καί προϊόντα. Τα αγ-
γεία από τή Θεσσαλονίκη καί τήν περιοχή της. Στό έργο έξετάζονται ένδελεχώς
υάλινα σκεύη τών αρχαίων, τά όποια μόλις τά τελευταία χρόνια άρχισαν νά με-
λετώνται συστηματικά στήν Ελλάδα καί άποτελοϋν σημαντική μαρτυρία γιά τή
γνώση τής τεχνολογίας καί τοΰ ιδιωτικού βίου τών παλαιοτάτων προκατόχων
μας στή χώρα.

10. Βραβείο τής 'Ακαδημίας Αθηνών, μέ έπαθλον 5.000 ευρώ, άπονέμεται
εις τόν κ. 'Αντώνη Ρεγκάκο γιά τό βιβλίο του Επινοώντας τό παρελθόν. Γέν-
νηση καί ακμή τής ιστοριογραφικής αφήγησης στήν κλασική αρχαιότητα. Τό βι-
βλίο τοϋ κ. 'Αντώνη Ρεγκάκου είναι μιά εξαιρετικά καλογραμμένη, προσεκτικά
σταθμισμένη καί βιβλιογραφικά άρτια τεκμηριωμένη μελέτη, άρχιτεκτονημένη
σέ ευσύνοπτες, περιεκτικές καί ούσιαστικές παραγράφους πού πραγματεύονται
ένα συγκεκριμένο θέμα. 'Ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρθεΐή άφηγηματολογική στρο-
φή στήν πρόσφατη έρευνα, τήν όποία δ συγγραφέας άξιοποιεϊ μέ ύποδειγματικό,
πρωτότυπο καί άποτελεσματικό τρόπο, καθώς καί τό γεγονός ότι πρόκειται γιά
τή μοναδική σύγχρονη συνολική πραγμάτευση τών άπαρχών καί τής κλασικής
περιόδου τής άρχαίας έλληνικής ιστοριογραφίας στήν ελληνική γλώσσα.

11. 'Από τα δύο βραβεία τοϋ Κέντρου Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέ-
κτων καί Ιδιωμάτων τής Ακαδημίας, μέ έπαθλον 4.000 εύρώ τό καθένα, τό
ένα άπονέμεται εις τόν κ. Ξενοφώντα Τζαβάρα γιά τό άνέκδοτο έργο του Συλ-
λογή γλωσσικού υλικού άπό τήν 'Ίμβρο γιά τήν αύστηρή καί συστηματική μέ-
θοδο σύνταξης, τήν άκρίβεια καί τή σαφήνεια μέ τήν όποία περιγράφεται τό ση-
μασιολογικό περιεχόμενο τής λέξεως-λήμματος, τή σωστή θεώρηση τών σημα-
σιών του καί τήν παράθεση σέ γνήσιο ιδιωματικό λόγο χαρακτηριστικών παρα-
δειγμάτων χρήσης τών λέξεων. Ή έργασία είναι ιδιαιτέρως άξιόλογη, τόσο γιά
τόν λεξικογραφικό πλούτο καί τά στοιχεία περιγραφής τού ιδιώματος τής "Ιμ-
βρου, όσο καί γιά τόν άρτιο λεξικογραφικά τρόπο άπόδοσης τού ιδιωματικού υλι-
κού.

11α. Τό άλλο βραβείο τού Κέντρου Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων
καί Ιδιωμάτων τής Ακαδημίας άπονέμεται εις τόν κ. 'Ανδρέα Λενακάκη γιά τό
άνέκδοτο έργο του Πυργιώτισσα. 'Ονομάτων επίσκεψις καί έχει ώς θέμα τά το-
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πωνύμια τής επαρχίας Πυργιώτισσας τοϋ νομού Ηρακλείου. Ή μελέτη είναι
σημαντική για τό πλούσιο ονοματολογικό υλικό πού περιέχει καί γιά τόν άρτιο
τρόπο μελέτης καί περιγραφής τών τοπωνυμίων, τά οποία αποδίδονται μέ ακρί-
βεια σέ έπίπεδο φωνητικής, μορφολογίας καί σύνταξης. Μέ αναφορές σέ διάφο-
ρες έτυμολογικές άπόψεις καί μέ προσωπικές του προτάσεις δ βραβευόμενος προ-
σεγγίζει έτυμολογικώς τό ύλικό του.

12. Τό βραβείο τοϋ 'Ιδρύματος ''Αποκαταστάσεως 'Ομογενών εξ Αλβανίας, εις
μνήμην "Αγγέλου Κίτσου, μέ έπαθλον 5.000 εύρώ, άπονέμεται εις τόν κ. 'Ιωάννη
Χουλιαρά γιά τό βιβλίο του Ή έντοίχια θρησκευτική ζωγραφική τού 16ου καί
17ου αιώνα στό Δυτικό Ζαγόρι γιά τήν εικονογραφική άνάλυση, τόν τεχνοτρο-
πικό σχολιασμό καί τήν τεκμηριωμένη χρονολόγηση ναών τού 16ου καί 17ου
αιώνος, ώς καί γιά τή συνθετική θεώρηση τής θέσης τών έξεταζομένων ζωγρα-
φικών συνόλων σέ σχέση μέ τή μνημειακή ζωγραφική τοϋ εύρύτερου χώρου τής
Ηπείρου καί τή συστηματική καταγραφή τών τοιχογραφημένων μνημείων τού
16ου καί 17ου αιώνος τής 'Ηπείρου, τής Βορείου 'Ηπείρου συμπεριλαμβανο-
μένης. .

13. Τό βραβείο Θεοδώρου Σινανιώτη, εις μνήμην τής μητέρας του Ζωής Φώτου
Τζαβέλλα, μέ έπαθλον 5.000 εύρώ, άπονέμεται εις τόν άντιναύαρχο έ.ά. κ. 'Ιωάννη
Παλούμπη γιά τό βιβλίο του Από τά πελάγη στούς αιθέρες: τό χρονικό τής
Ναυτικής Αεροπορίας 1913-1941 (From the seas to the skies: the Naval Air
Force chronicle 1913-1941). Τό βραβευμένο έργο βασίζεται σέ μακρά έρευνα
άρχείων καί δίδει ύπόσταση στή δημιουργία ένός σημαντικού όπλου τών Ενό-
πλων Δυνάμεων, τοϋ όποιου ή άρχή άνάγεται στούς Βαλκανικούς Πολέμους,
στόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο καί τή Μικρασιατική Εκστρατεία, όταν ή Ελλάς
καινοτόμησε μέ τή χρησιμοποίηση τής τότε μικρής 'Αεροπορίας, τού Στρατού
καί τοϋ Ναυτικού, ώς πολεμικού μέσου. Ό συγγραφεύς φέρει στό φώς άγνωστες
όργανωτικές προσπάθειες τών 'Ενόπλων Δυνάμεων πού κατέληξαν στήν ίδρυση,
κατά τή δεκαετία τοϋ '30, τής Πολεμικής 'Αεροπορίας.

14. Τό βραβείο Γεωργίου Οικονόμου, μέ έπαθλον 5.000 εύρώ, άπονέμεται εις
τήν κυρία Βασιλική Βλάχου γιά τήν άνέκδοτη έκτεταμένη μονογραφία της Γε-
ωμετρικός Ωρωπός. Ή τροχήλατη κεραμεική καί οί φάσεις τής έγκατάστασης,
ή όποία άποτελεΐ δημοσίευση τής κεραμεικής τών γεωμετρικών χρόνων πού βρέ-
θηκε κατά τις άνασκαφές τών τελευταίων δεκαετιών τών σημερινών οικισμών
Νέα Παλάτια καί Σκάλα 'Ωρωπού. Ή μελέτη είναι έκτεταμένη καί συστημα-
τική καί προσφέρει, πέραν τής γνώσεως τών χαρακτηριστικών τής γεωμετρικής
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κεραμεικής τοϋ 'Ωρωπού, πλούσια στοιχεία για τή ζωή τών αρχαιοτάτων κα-
τοίκων τοϋ 'Ωρωπού, γιά το ζήτημα τής ταύτισης τού 'Ωρωπού μέ τήν ομηρική
Γραία καί γιά τίς σχέσεις τοϋ γεωμετρικού οικισμού μέ τήν απέναντι 'Ερέτρια,
ώς καί μέ τήν 'Αττική καί τήν Κόρινθο.

15 . Τό βραβείο τοϋ '«'Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τής Εύρώπης-
Θεσσαλονίκη 1997», μέ έπαθλον 6.000 εύρώ, άπονέμεται εις τούς κ.κ. Γιάννη
Τζανή καί Πέτρο Μπέσπαρη γιά τό βιβλίο τους Ή λογοτεχνική δημιουργία τής
Βόρειας 'Ελλάδας, 1875-2007: απόπειρα βιβλιογραφικής καταγραφής. Τό έργο
άποτελεΐ συστηματική βιβλιογραφική καταγραφή τών λογίων πού κατάγονται
άπό τή Βόρειο Ελλάδα ή ζοϋν καί δρούν έκεΐ, καί συμπληρώνεται μέ τά βιο-
γραφικά καί έργογραφικά στοιχεία τών λογοτεχνών, χρησιμώτατα όταν πρόκει-
ται γιά πρόσωπα τά όποια δέν άποθησαυρίζονται σέ λεξικά ή σέ έργα συνθετικά
καί γιά τή γνώση τής δράσης καί τού έργου τών οποίων άπαιτεΐται μακρά πρω-
τογενής έρευνα.

16. Τό βραβείο Νικολάου καί Μαρίας Γεωργίου, μέ έπαθλον 8.000 εύρώ,
άπονέμεται εις τόν κ. Μανώλη Βαρβούνη γιά τό βιβλίο του Λαϊκές θρησκευτικές
τελετουργίες στήν Λνατολική καί Βόρεια Θράκη, μέ τό όποιο καλύπτεται δια-
χρονικά ή πλούσια θρακική λαϊκή λατρευτική παράδοση, μέ αύστηρό έπιστημο-
νικό μεθοδικό τρόπο καί μέ χρήση όλων τών σχετικών πηγών, γραπτών καί προ-
φορικών, έλληνικών καί ξένων.

17. Βραβείο τής Λκαδημίας άπονέμεται εις τόν διευθυντήν τής 'Εφορείας
'Αρχαιοτήτων 'Ηπείρου κ. Κωνσταντίνο Ζάχο γιά τό έργο του τής προστασίας,
συντήρησης, άνάδειξης καί δημοσίευσης τών μνημείων τής Νικοπόλεως, καί ιδι-
αιτέρως τού μνημείου τού 'Οκταβιανού Αύγούστου, τοϋ οποίου ή μορφή διεσα-
φηνίσθη χάρη σέ νέες άνασκαφικές έρευνες καί μελέτη τών ευρημάτων, μάλιστα
άγνώστων γλυπτών, μέ τά όποια πλουτίζεται ή γνώση μας γιά ένα σημαντικώ-
τατο ιστορικό μνημείο μέ τό όποιο συμβολίζεται μία μεγάλη ιστορική καμπή γιά
τήν έλληνιστική Αίγυπτο καί τή Ρώμη. Παράλληλα μέ τήν έρευνα καί αναστή-
λωση, τά μνημεία τής Νικοπόλεως άπέκτησαν νέα θέση στήν έπιστήμη τής
'Αρχαιολογίας χάρη σέ συστηματικές δημοσιεύσεις.

18. Βραβείο τής Λκαδημίας άπονέμεται εις τήν κυρία Ραχήλ Καπόν γιά τό
σύνολο τού ύπερτεσσαρακονταετούς καλλιτεχνικού έργου της στόν τομέα τών
έπιστημονικών έκδόσεων καί δημοσιεύσεων τών μνημείων τοϋ έλληνικού παρελ-
θόντος. Ή κυρία Ραχήλ Καπόν, μέ γνώση τής ιστορίας τής Τέχνης καί έντονο
καλλιτεχνικό αίσθημα καί κριτήριο καί γνώση τών πραγμάτων τής έκδοτικής
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τεχνολογίας, κατόρθωσε νά προσδώσει νέα μορφή στά βιβλία Τέχνης καί Αρχαι-
ολογίας, ή οποία συμβαδίζει αρμονικά μέ τήν έποχή μας, άλλά καί μέ τις μορ-
φές τοϋ παρελθόντος πού προβάλλει. Ή προσφορά της είναι ευρύτατη καί μα-
κρόχρονη. Κάθε νέο της έργο άποτελεί αύτόνομη καλλιτεχνική καί επιστημονική
δημιουργία ή οποία έπιδρά στούς άνθρώπους καί άνυψώνει τό επίπεδο τής παι-
δείας τους.

Ή Τάξις τών 'Ηθικών καί Πολιτικών 'Επιστημών:

1. 'Άργυρο μετάλλιο τής 'Ακαδημίας άπονέμεται εις τήν κυρία Χαρά Νικο-
πούλου, δασκάλα στό Μεγάλο Δέρειο τού νομού Έβρου κατά τήν περίοδο 2004-
2008, διότι, παρά τις άντιξοότητες πού συνάντησε κατά τήν εκτέλεση τού έργου
της, έξετέλεσε τά καθήκοντά της κατά τρόπο άντάξιο τής μεγάλης άποστολής
της, διδάσκοντας τά παιδιά πού τής έμπιστεύτηκε ή Πολιτεία σύμφωνα μέ τις
άρχές τής έλεύθερης σκέψης, τής άνεξιθρησκίας καί τής άλήθειας, χωρίς νά ύπο-
λογίσει άντιθέσεις πού έθεταν σέ κίνδυνο τήν 'ίδια.

2. Τό βραβείο Αλεξάνδρου Διομήδους, εις μνήμην τού πάππου του Βασιλείου
Οίκονομίδου, μέ έπαθλον 5.000 εύρώ, άπονέμεται οίκοθεν εις τόν κ. Θεόδωρο
Τζώνο, καθηγητή τού Παντείου Πανεπιστημίου, γιά τό βιβλίο του Οί Ανεξάρ-
τητες Διοικητικές Αρχές, μέ τό όποιο ερευνώνται καί άναλύονται ή δημιουργία,
ή λειτουργία, ή άνάπτυξη, κοινά χαρακτηριστικά τών 'Ανεξαρτήτων Διοικητικών
'Αρχών. Οί 'Αρχές αύτές άποτελοΰν ένα σημαντικό μέρος εις τήν Διοίκηση. Τό
βραβευόμενο έργο διακρίνεται γιά τή μεθοδολογία τής έρευνας, τήν άκρίβεια τών
άναλύσεων τής νομικής κατάστασης τών 'Ανεξαρτήτων 'Αρχών, τή συναγωγή
άρχών καί κανόνων, καί άποτελεί ούσιώδη συμβολή στή θεωρητική άνάλυση καί
τήν ερμηνεία τοϋ θεσμού.

3. Τό βραβείο εις μνήμην Μαυρικίου Αντωνίου Καζέ και Φανής χήρας Μαυ-
ρικίου Αντωνίου Καζέ, μέ έπαθλον 5.000 εύρώ, άπονέμεται έξ ήμισείας εις τούς
κ.κ. 'Ηλία 'Αργυριάδη καί Δημήτριο Μηλόπουλο, οί όποιοι τήν 9η Αύγουστου
2010, μέ άμεσο προσωπικό κίνδυνο, μέ παραδειγματικό θάρρος καί αύταπάρνη-
ση, άπελευθέρωσαν μέσα άπό φλεγόμενο αύτοκίνητο τέσσερα πρόσωπα, μέλη
μιάς οικογένειας, τούς δύο τραυματισμένους γονείς καί δύο μικρά παιδιά, πού κιν-
δύνευαν, όλοι, νά χάσουν τή ζωή τους.

4. Τό βραβείο Ιπποκράτους Καραβία, μέ έπαθλον 6.000 εύρώ, άπονέμεται
εις τόν κ. Κωνσταντίνο Τσίνα γιά τή μελέτη του Νομική 'Επιστήμη καί Λογι-
κή: μιά συμβολή στή Θεωρία τοϋ Δικαίου — Μέ άναφορά στό παράδειγμα τής
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Ποινικής Δογματικής, εις τήν οποία πραγματεύεται τό «δυσχερές πρόβλημα τής
σχέσεως Νομικής Επιστήμης καί Λογικής» μέ διεισδυτική ικανότητα καί μέ
πλήρη γνώση τής σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας.

5. Βραβείο τής ''Ακαδημίας άπονέμεται εις τό Λύκειο Ελληνίδων Βόλου σέ
αναγνώριση τών ένενήντα χρόνων δράσης καί προσφοράς στήν πολιτιστική καί
κοινωνική ζωή τού Βόλου καί τής Θεσσαλίας καί άκόμη γιά τήν άπό τήν ί'δρυ-
σή του έθελοντική βοήθεια τών μελών του κατά τις ιδιαιτέρως δύσκολες περι-
στάσεις τών δύο μεγάλων πολέμων, γιά τή συνδρομή του στήν έκπαιδευτική καί
κοινωνική άποκατάσταση τών προσφύγων τών πολέμων, γιά τή διατήρηση τής
έλληνικής παραδόσεως μέ τις πυκνές εκδηλώσεις, ώς καί γιά τήν προβολή τής
Ελλάδος στό Εξωτερικό.

6. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται οίκοθεν εις τό 'Ιστορικό Λαογραφικό
Μουσείο Ρεθύμνης γιά τή συνολική προσφορά του στή διάσωση, άνάδειξη καί
προβολή τού νεώτερου ελληνικού πολιτισμού. Χάρη στις ένέργειες καί τις προ-
σπάθειες τών ύπευθύνων τού Μουσείου, συγκεντρώθηκαν καί διασώθηκαν πλή-
θος άντικειμένων πού άποτελούν γνήσιες μαρτυρίες τής πορείας τής κοινωνίας
στήν Κρήτη, τής άνάπτυξης τών τεχνικών δεξιοτήτων, τής λαϊκής τέχνης, τής
βιοτεχνίας καί τής μεταλλοτεχνίας.

7. Βραβείο τής Ακαδημίας άπονέμεται εις τόν καθηγητή κ. Κώστα Μπέη
γιά τό σύνολο τού συγγραφικού του έργου, τό οποίο άναφέρεται στή σχέση φι-
λοσοφίας καί θρησκείας, μέ ιδιαίτερη έμφαση εις τό τελευταίο, χρονολογικώς,
σύγγραμμά του γιά τή θρησκευτική πίστη σέ άρμονία μέ τήν έπιστημονική γνώ-
ση καί τή φιλοσοφική φρόνηση, πού άποτελεΐ τήν άπάντησή του εις τό αιώνιο
έρώτημα περί τού Θεού. Ή άπάντηση αυτή έχει ώς στήριγμα τή θύραθεν πα-
ράδοση, τή χριστιανική πραγματικότητα καί τις σύγχρονες έπιστημονικές θεω-
ρήσεις .

8. Έπαινος τής 'Ακαδημίας άπονέμεται εις τήν κυρία Εύαγγελία Ξενοπού-
λου γιά τή μακρόχρονη προσφορά της εις τήν διατήρηση τής μουσικής καί χο-
ρευτικής παράδοσης τού Αιγαίου, καί ειδικώς τού άκριτικού νησιού τού Καστελ-
λορίζου, όπου ή τιμωμένη, ακούραστη επί δεκαετίες, έχει οργανώσει μουσικοχο-
ρευτικό συγκρότημα μέ τό όποιο προβάλλει τις τοπικές φορεσιές καί τή λαϊκή
μουσική καί ποιητική δημιουργία καί άναδεικνύει τις λαϊκές παραδόσεις τής Δω-
δεκανήσου στήν Ελλάδα καί άκόμη στή μακρυνή Αύστραλία, όπου έμψυχώνει
τούς έκεΐ Δωδεκανησίους.
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Διακρίσεις σέ πνευματικούς δημιουργούς καί σέ έργα τής τέχνης τού λόγου
απονέμουν τά δύο λογοτεχνικά 'Ιδρύματα τής 'Ακαδημίας.

Τό Ίδρυμα Κώστα καί 'Ελένης Ούράνη:

1. Τό βραβείο ποίησης, μέ έπαθλον 10.000 εύρώ, άπονέμεται εις τόν ποιητή
κ. 'Αντώνη Φωστιέρη γιά τό σύνολο τοϋ έργου του. Ό ποιητής έμφανίστηκε τό
1970, έποχή άμφισβητήσεων, τις όποιες έκεΐνος διατύπωσε, άπαλλαγμένες άπό
τούς τρόπους έκφρασης τής έποχής, μέ γλώσσα άνεπηρέαστη καί έξω άπό έτοι-
μα καλούπια στά οποία παγιδεύτηκαν άλλοι, πρωτότυπη καί μέ προσωπικά γνω-
ρίσματα. Ή ποίηση του έχει δύναμη πού μιά μάς φέρει σέ σκοτεινό βυθό μιά μάς
φέρει στήν έπιφάνεια, στό φώς καί στή σωτηρία. «Ό λόγος του έπιτίθεται στό
δύστροπο βάθος τών πραγμάτων καί τών έννοιών μέ τήν άπορία έφήβου».

2. Τό βραβείο μυθιστορήματος, μέ έπαθλον 6.000 εύρώ, άπονέμεται εις τόν
κ. Νίκο Δαββέτα γιά τό βιβλίο του Ή 'Εβραία νύφη. Στό έργο αύτό ή ζωή τών
ήρώων κατά τήν Κατοχή —ένός νέου ζευγαριού— βαρύνεται, καί τών δύο, άπό
αμαρτίες πατρικές. Ή άφήγηση είναι γεμάτη άπρόοπτα καί ή έξέλιξή της δια-
τηρεί τό ένδιαφέρον χάρη στήν οικονομία τών μερών τού μυθιστορήματος, τό
ύφος, τή συναισθηματική ένταση καί τήν άποφυγή μελοδραματικού τόνου, στοι-
χεία πού δέν προδίδουν τήν ιστορική πραγματικότητα ή όποία άποτελεΐ τή βάση
τής μυθοπλασίας.

3. Τό βραβείο διηγήματος, μέ έπαθλον 6.000 εύρώ, άπονέμεται εις τήν κυ-
ρία Μαρία Κουγιουμτζή γιά τό βιβλίο της Άγριο βελούδο. Τό άποτελούν είκοσι
επτά διηγήματα μέ κοινό στοιχείο τόν ψυχισμό τών ήρώων, πού παρεκκλίνουν
άπό τά καθιερωμένα όρια μιάς όργανωμένης κοινωνίας καί κινούνται στήν άτα-
ξία καί τό χάος, τό μόνο ταιριαστό περιβάλλον στή δυστυχία τους. Ή ποικιλία
τών διηγημάτων είναι μεγάλη καί τά συνδέει ή γλώσσα, γλώσσα μέ κοφτές προ-
τάσεις πού δημιουργούν τό αίσθημα τού άγχους. Ή τεχνική είναι στέρεη καί ό
λόγος πυκνός, λόγος στόν όποιο υπάρχουν καί ποιητικές έξάρσεις, έκπλήξεις καί
άνατροπές.

4. Τό βραβείο παιδικής λογοτεχνίας, μέ έπαθλον 10.000 εύρώ, άπονέμεται εις
τήν κυρία 'Άλκη Ζέη γιά τό σύνολο τού έργου της. Ξεκινώντας άπό τό κουκλο-
θέατρο, όπου δημιούργησε τόν χαρακτήρα τού Κλούβιου, καί συνεχίζοντας μέ
διηγήματα, έφθασε τό 1963 στό μυθιστόρημα Τό καπλάνι τής βιτρίνας, κάτι
καινούργιο έντελώς στήν παιδική λογοτεχνία, στήν όποία παρουσιάστηκαν νέες
έννοιες καί κοινωνικοί προβληματισμοί. Τό 1971 μάς παρουσίασε τόν Μεγάλο
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περίπατο του Πέτρου —που εκτυλίσσεται στήν Κατοχή καί τήν 'Απελευθέρω-
ση—, δπου βλέπουμε τή ζωή καί τά βήματα τών παιδιών ήρώων της. Στα βιβλία
τής "Αλκής Ζέη κύριο στοιχείο είναι ή τέχνη τού λόγου, ή άριστη έκφραση, ή
έντεχνη πλοκή καί τό διάσπαρτο χιούμορ, πού διδάσκουν στά παιδιά δτι ή Τέχνη
δίνει τήν άξια στήν καθημερινή ιστορία.

Τό "Ιδρυμα Πέτρου Χάρη:

1. Τό βραβείο μυθιστορήματος, μέ έπαθλον 10.000 ευρώ, άπονέμεται εις τήν
κυρία Ζυράννα Ζατέλη γιά τό σύνολο τοϋ έργου της. Ή κυρία Ζατέλη, άπό τήν
πρώτη της έμφάνιση στών ιδεών τήν πόλη τό 1984, μάς έδωσε μιά νέα εικόνα
γιά τήν τέχνη τού λόγου καί μάς φανέρωσε τά μυστικότερα ρεύματα τής ζωής,
τήν ψυχική ρίζα έκείνων πού συμβαίνουν. Τό 1993 μέ τό μυθιστόρημά της Και
μέ τό φώς τοϋ λύκου έπανέρχονται μάς μίλησε γιά τήν πολυπλοκότητα τής άλή-
θειας, τής πραγματικότητας καί τού όνείρου, δπου ή παιδική ήλικία, ό έρωτας
καί ό θάνατος προβάλλουν σέ δλες τους τίς μεταμορφώσεις, άπό τίς πλέον αινιγ-
ματικές ή σκοτεινές έως τίς βαθιά λυτρωτικές.

Καί μέ όσα μάς χάρισε τά κατοπινά χρόνια, ώς τό 2009, μάς άποκαλύπτει
ότι τό έργο της είναι μιά άναζήτηση δίχως τέλος σ' ένα χειμαρρώδες ενιαίο έργο.
Μέσα άπό τήν άνεξάντλητη φαντασία της καί μέ όπλο τήν έξαίρετη τέχνη καί
τεχνική της έργάζεται άκαταπόνητα γιά νά διεισδύσει στό άνείπωτο καί νά κα-
ταγράψει, γιά μάς, τό άσύλληπτο καί νά άπεικονίσει τό φανταστικό.

2. Τό βραβείο ποίησης, μέ έπαθλον 10.000 εύρώ, άπονέμεται εις τόν κ. Γιάν-
νη Βαρβέρη γιά τό σύνολο τού έργου του. Ό ποιητής Βαρβέρης έμφανίστηκε τό
1972 κι έκτοτε μάς πλουτίζει μέ τούς δημιουργικούς του στίχους, όπου περι-
γράφει τήν οδύνη τού μοναχικού άνθρώπου καί τήν ήθική άκεραιότητα, όλα μέ
τήν ιδιότυπη, μαγική οξύτητα τής γλώσσας πού προστατεύει, άποκαλύπτει καί
προτρέπει. Τό ταλέντο του τού έπιτρέπει νά προχωρεί μέσα στό μυστικό σκοτά-
δι, μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα παρακμής, δραματική. Τά πρόσωπά του έκφράζουν
τίς ήθικές καί αισθητικές του έμμονές, καθώς παραμένει προσηλωμένος σ' ένα
παρελθόν. Ή δημιουργικότητά του τόν βοηθεϊνά άνάγει τό έλάχιστο σέ συμπαν-
τικό μέ γλώσσα πού συνθέτει τόν ξεχωριστό πλούτο της καί μάς άποδίδει υψηλές
μορφές, χωρίς νά έπαναλαμβάνεται καί νά ξεπέφτει στήν κοινοτοπία.

3. Τό βραβείο διηγήματος, μέ έπαθλον 10.000 εύρώ, άπονέμεται εις τόν κ.
'Ηλία Παπαδημητρακόπουλο γιά τό σύνολο τού έργου του. Ό τιμώμενος, έκτός
άπό έξαίρετος δοκιμιογράφος, καλλιέργησε τή δύσκολη τέχνη τού διηγήματος
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καί μας προσέφερε συλλογές που ξεχωρίζουν γιά τή γλώσσα τους, πλούσια καί
άκρως έκφραστική, κατά τά διδάγματα τού Παπαδιαμάντη, γιά τήν απλότητα
τών θεμάτων του, τήν έντελώς άποδραματοποιημένη άνάπτυξή τους, τήν έμμε-
ση ειρωνεία τών χαρακτήρων τους άλλά καί τών καταστάσεων πού δημιουργεί
μέ πνευματώδη έφευρετικότητα. Είναι ξεχωριστός τεχνίτης όταν δημιουργεί μιά
ποιητική ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση μέ απλά μέσα, όπως ό μεγάλος έκεΐνος
δδηγός μας τής Σκιάθου.

Ό άπολογισμός τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών γιά τό 2010 τελείωσε μέ τήν απο-
νομή τών διακρίσεων. Τά βραβεία πού προκηρύσσονται γιά τό 2011 θά άνακοι-
νωθούν δια τού Τύπου. Τό λοιπό έργο τής 'Ακαδημίας, κυρίως τό έργο πού έπε-
τέλεσαν τά Κέντρα Έρεύνης, θά έκτεθεΐ κατά τήν πρώτη δημόσια συνεδρία της
τού νέου έτους, τήν Πέμπτη 13 'Ιανουαρίου 2011.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΣ





ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ -

ΙΛΝΕ

Κατά τό έτος 2010 στο Κέντρον Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων
καί Ίδιωμάτων-ΙΛΝΕ έγιναν τά έξης:

Συνεχίζεται ή σύνταξη τής σειράς τών λημμάτων πού περιλαμβάνει 6 υπό
προετοιμασίαν έκτος τόμος τού 'Ιστορικού Λεξικού (τεύχος Α '), ό όποιος υπο-
λογίζεται σέ 300 περίπου σελίδες μεγάλου σχήματος, περιλαμβάνοντας κατά
προσέγγιση 1.500 λήμματα (οε — οιασκελιχ).

'Ολοκληρώθηκε καί είναι έτοιμος πρός έκδοση ό νέος Κανονισμός Συντάξε-
ως τού Ιστορικού Λεξικού, έκτάσεως περίπου 100 σελίδων, ό όποιος περιλαμ-
βάνει γενικές καί ειδικές άρχές λεξικογραφικής καί έτυμολογικής μεθοδολογίας,
γλωσσικές καί όρθογραφικές διατάξεις, τεκμηρίωση καί παγίωση τής φωνητικής
απόδοσης τών νεοελληνικών διαλέκτων καί τού νέου τρόπου γεωγραφικού προσ-
διορισμού τοϋ γλωσσικού ύλικού.

Προχωρεί μέ ταχείς ρυθμούς ή ήλεκτρονική καταγραφή τού νέου υλικού πού
έχει προστεθεί στό άρχείο γιά τά γράμματα Α-Δ, δηλαδή τούς ήδη τυπωμένους τό-
μους τού Ιστορικού Λεξικού, μέ μελλοντικό στόχο τήν έκδοση Συμπληρώματος.

Λημματογραφήθηκε καί άρχειοθετήθηκε μεγάλος άριθμός νέων καί παλαιών
προβληματικών δελτίων γλωσσικού ύλικού, ενώ ένημερώθηκε μέ τά νέα στοιχεία
τό ήλεκτρονικό άρχείο τού Κέντρου.

'Ολοκληρώθηκε ή πρώτη φάση τής ψηφιοποίησης τού ήχητικοΰ άρχείου τού
Κέντρου (μετατροπή ήχογραφήσεων άπό μαγνητοταινίες καί κασέτες σέ ψη-
φιακά άρχεία ήχου). Πρόκειται γιά υλικό προερχόμενο άπό παλαιότερες ήχογρα-
φήσεις, άπό άποστολές πού είχαν έπιτελεσθεί κατά τις δεκαετίες 1950-1990,
διαρκείας περίπου 300 ώρών.

Εμπλουτίσθηκε τό άρχείο τού Κέντρου μέ τήν εισαγωγή συλλογών διαλε-
κτικού υλικού πού προέρχονται άπό τις τελευταίες γλωσσικές άποστολές τών
έρευνητών τού Κέντρου καί άπό τόν γλωσσικό διαγωνισμό πού προκηρύσσει κατ'
έτος ή 'Ακαδημία 'Αθηνών.
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'Εντάχθηκαν στήν ήλεκτρονική βάση δεδομένων τοϋ άρχείου τών έλληνικών
τοπωνυμίων 11.910 νέες καταχωρίσεις πού προέρχονται άπο γλωσσικές συλ-
λογές τοϋ άρχείου τού ΙΛΝΕ.

Ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ τήν προμήθεια πολλών νέων
βιβλίων και συγκροτήθηκαν βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.

Οί έρευνητές τοϋ Κέντρου έλαβαν μέρος μέ άνακοινώσεις σέ συνέδρια ελλη-
νικά καί διεθνή.

[Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

(Κ ερευνητές τού Κέντρου Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, οι οποίοι,
πέραν των άλλων επιστημονικών υποχρεώσεων των, έχουν ώς έργο τήν ταξινό-
μηση και αρχειοθέτηση τοϋ ύλικοϋ, τον εμπλουτισμό του μέ εντεταλμένες ερευ-
νητικές αποστολές (επιτόπια έρευνα), μελέτες και δημοσιεύσεις, ασχολήθηκαν
μέ τόν εμπλουτισμό και τή λειτουργία τοϋ αρχείου, τήν απομαγνητοφώνηση ήχο-
γραφημένου ύλικοϋ και τή συγκρότηση τοϋ χειρογράφου της αποστολής τους.
Λόγω τής καθυστερημένης εγκρίσεως τών έρευνητικών αποστολών, οί απο-
στολές διεξήχθησαν μόνον από πέντε έρευνητές και για μικρότερο χρονικό διά-
στημα από τό καθιερωμένο τών 20 ήμερών. Οί έρευνητές ασχολήθηκαν έπίσης
μέ τήν εισαγωγή τών μεταδεδομένων σέ 4.000 σελίδες ψηφιοποιημένου ύλικοϋ
και τή βελτίωση τών βάσεων δεδομένων, οί όποιες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο
τοϋ έργου «'Ανάπτυξη 'Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης τοϋ Λάίκοϋ Πολιτισμού»
τής Κοινωνίας τής Πληροφορίας.

Τό Κέντρο ένέταξε στις δραστηριότητές του τό περιβαλλοντικό πρόγραμμα
«Δάσος, Ζωή, Πολιτισμός» τής Ακαδημίας Αθηνών ('Επόπτης ο ακαδη-
μαϊκός κ. Πάνος Λιγομενίδης), σέ συνεργασία μέ τό Μουσείο Γουλανδρή Φυ-
σικής 'Ιστορίας. Ή έναρξη έ'γινε στις 14 Μαΐου στήν 'Ανατολική Αί'θουσα τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών και συνοδεύτηκε από έκθεση μέ θέμα «Έρυσίχθων. Σύγ-
χρονη ανάγνωση τού μύθου» σέ όλα τά μουσεία τοϋ Κέντρου τής Αθήνας (σέ
συνεργασία μέ τό Δίκτυο Μουσείων τού 'Ιστορικού Κέντρου). Στις 5 'Ιουλίου
έγιναν τά έγκαίνια τής έκθεσης στο Πολιτιστικό Κέντρο τού Δήμου Ελευσί-
νας, οπου παρέμεινε μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου. Τήν έκθεση έπισκέφθηκαν σχο-
λεία τής περιοχής και κοινό στό πλαίσιο τών καθιερωμένων εορτών για τόν
Αισχύλο.

Τό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε νά διαθέσει στα σχολεία τις δύο σημαν-
τικές εφαρμογές πολυμέσων μέ τις όποιες παρουσιάζονται οί δραστηριότητες τού
Κέντρου Λαογραφίας και θέματα τού λαϊκού πολιτισμού, προϊόντα τής μακρό-
χρονης συλλεκτικής και έρευνητικής έργασίας τού Κέντρου, πού δημιουργήθη-
καν στό πλαίσιο τού προγράμματος «'Ανάπτυξη 'Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
τού Λαϊκού Πολιτισμού» τής Κοινωνίας τής Πληροφορίας. Συγκεκριμένα, στήν
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πρώτη έφαρμογή παρουσιάζεται ψηφιοποιημένο υλικό γιά το λαϊκό έορτολόγιο,
τον Λαογραφικό "Ατλαντα τών γεωργικών έργαλείων καί τών πυρών μαζί μέ
σχετικά έπιστημονικά κείμενα. Ή δεύτερη έφαρμογή, έκπαιδευτικού χαρακτή-
ρα, στοχεύει στήν έξοικείωση τών μαθητών μέ τά θέματα τού λαϊκού πολιτισμού
μέσα άπδ τήν άναφορά σέ συγκεκριμένους οικισμούς τού ελληνικού χώρου στούς
οποίους έργάστηκαν έρευνητές τού Κέντρου. Στόχος τού έργου ήταν ή παρα-
γωγή ένός εύχρηστου πληροφοριακού προϊόντος γιά τήν έρευνητική έπιστημονική
κοινότητα καί ή άνάπτυξη καί προσφορά ήλεκτρονικών ύπηρεσιών πρός τούς μα-
θητές, τούς έκπαιδευτικούς, τούς έρευνητές άλλά καί όλους τούς ένδιαφερόμε-
νους πολίτες. Ή διάθεσή του, κυρίως σέ εκπαιδευτικούς, έχει άποσπάσει επαι-
νετικά σχόλια.

Τό Κέντρον Λαογραφίας, σέ συνεργασία μέ τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλλη-
νικής Κοινωνίας, υπέβαλε πρόγραμμα μέ θέμα «Δεύτερη γενιά μεταναστών: πο-
λιτισμική διαφορετικότητα, ένταξη καί πολιτιστική δράση», στό πλαίσιο τού
προγράμματος «Θαλής» τοϋ έπιχειρησιακοΰ προγράμματος «Εκπαίδευση καί
Διά Βίου Μάθηση», τό όποιο άφορά τή δεύτερη γενιά μεταναστών πού βρίσκον-
ται εγκατεστημένοι στήν Ελλάδα σήμερα. Τόν συντονισμό τού προτεινόμενου
έρευνητικού προγράμματος θά έχει τό Κέντρον Έρεύνης τής Έλληνικής Κοι-
νωνίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί συμμετέχουν τό Κέντρον Λαογραφίας καί
τό Κέντρον Φιλοσοφίας.

Στό πλαίσιο τής δημόσιας διαβούλευσης γιά τό σχέδιο πρόσκλησης «'Ανά-
πτυξη καί διάθεση ψηφιακού έκπαιδευτικού περιεχομένου άπό τά Πανεπιστήμια
καί τά ΤΕΙ - 'Ανοικτά άκαδημαϊκά μαθήματα» πρότεινε νά ζητήσει ή 'Ακαδη-
μία 'Αθηνών νά συμπεριληφθεί στούς τελικούς δικαιούχους, πράγμα τό όποιο καί
έπετεύχθη.

Τό Κέντρον Λαογραφίας, στίς 14 'Οκτωβρίου 2010, πραγματοποίησε επι-
τυχώς στήν 'Ανατολική Αίθουσα τού Μεγάρου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών ήμερί-
δα μέ θέμα «Οί άποστολές τού Κέντρου Λαογραφίας γιά έπιτόπια έρευνα». Κατά
τή διάρκειά της οί έρευνητές τού Κέντρου Λαογραφίας παρουσίασαν πρόσφατες
έπιτόπιες έρευνες πού πραγματοποιήθηκαν κατά τίς έντεταλμένες λαογραφικές
άποστολές τους. Τίς έργασίες τής ήμερίδας παρακολούθησε κοινό (ειδικοί άπό
συναφή έρευνητικά ιδρύματα, μεταπτυχιακοί φοιτητές, έρευνητές τών κοινω- '
νικών έπιστημών, έκπαιδευτικοί καί άλλοι φίλοι τής λαογραφίας).

Τό Κέντρο πραγματοποίησε μέ έπιτυχία διεθνές έπιστημονικό συνέδριο μέ θέ-
μα «Λαϊκός πολιτισμός καί έντεχνος λόγος (Ποίηση-Πεζογραφία-Θέατρο)»
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στήν 'Αθήνα (8-12 Δεκεμβρίου 2010). Στό συνέδριο έλαβαν μέρος περίπου 120
σύνεδροι άπό τήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό ('Αμερική, 'Αγγλία, 'Ιταλία, Γεωρ-
γία καί άλλες χώρες), οί όποιοι προέρχονταν άπό όλους τούς συγγενείς μέ τό θέ-
μα τού συνεδρίου έπιστημονικούς κλάδους: λαογραφία, άνθρωπολογία, κοινωνιο-
λογία, φιλολογία, θεατρολογία κτλ. Τό συνέδριο παρακολούθησαν έπίσης ώς
άκροατές καθηγητές Πανεπιστημίων, έρευνητές άπό διάφορα 'Ερευνητικά Κέν-
τρα, καθηγητές μέσης έκπαίδευσης, δάσκαλοι καί φοιτητές. Ξεχωριστή ήταν ή
παρουσία στό άκροατήριο τού συνεδρίου γνωστών λογοτεχνών-συγγραφέων (Ζυ-
ράννα Ζατέλη, 'Ισμήνη Καπάνταη, 'Ανδρέας Μήτσου). Οί εργασίες του άνα-
πτύχθηκαν σέ τρεις παράλληλες συνεδρίες, στίς όποιες έγιναν ένδιαφέρουσες άνα-
κοινώσεις καί δημιουργικές συζητήσεις πού άφορούσαν τή σχέση τού λαϊκού πο-
λιτισμού με τήν έντεχνη δημιουργία. Ή τελετή έναρξης τού συνεδρίου πραγμα-
τοποιήθηκε στήν 'Ανατολική Αί'θουσα τού Κεντρικού Μεγάρου τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών — μέ χαιρετισμούς τού Προέδρου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κ. Κωνσταν-
τίνου Σβολόπουλου, τού 'Επόπτη τού Κέντρου Λαογραφίας κ. Πάνου Λιγομενί-
δη καί τού άκαδημαϊκού κ. Θανάση Βαλτινού, καθώς καί μέ έναρκτήρια ομιλία
τής Διευθύντριας τού Κέντρου Λαογραφίας κ. Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλά-
κη. Στό πλαίσιο τού συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συμπόσιο άφιερωμένο στόν
άκαδημαϊκό καί έπιφανή Εύρυτάνα λογοτέχνη Ζαχαρία Παπαντωνίου. Τό συ-
μπόσιο παρακολούθησαν καί πολλοί Εύρυτάνες.

Κατά τή διάρκεια τού συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση μέ θέμα
«Λαϊκός πολιτισμός καί έντεχνος λόγος: σχέση ζωής», πού διηύθυνε ό ακαδη-
μαϊκός κ. Θανάσης Βαλτινός. Συμμετείχαν δ ποιητής κ. Μιχάλης Γκανάς, ό δο-
κιμιογράφος, διευθυντής τού περιοδικού Νέα 'Εστία κ. Σταύρος Ζουμπουλάκης
καί ό ποιητής-δοκιμιογράφος κ. Δημήτρης Κοσμόπουλος. Τή συζήτηση παρα-
κολούθησε μέ ένδιαφέρον πολυπληθές άκροατήριο καί έγιναν σχετικές έρωτήσεις
καί παρεμβάσεις. Ή διεξαγωγή τού συνεδρίου συμπληρώθηκε άπό παράλληλες
έκδηλώσεις, οί όποιες σχολίαζαν μέ τόν τρόπο τους τό θέμα πού πραγματευόταν
τό συνέδριο, όπως:

α) "Εκθεση μέ τίτλο «Άπό Τά ψηλά βουνά στην Ακαδημία Αθηνών», αφιε-
ρωμένη στόν Ζαχαρία Παπαντωνίου. Στή διάρκεια τής έκθεσης οι σύνεδροι είχαν
τή δυνατότητα νά ένημερωθούν γιά γνωστές καί άγνωστες πτυχές τής ζωής καί
τού έργου του, καθώς έπίσης νά δουν ορισμένες άπό τις πρώτες έκδόσεις τών
έργων του πού προέρχονται άπό τή Βιβλιοθήκη τής Ακαδημίας Αθηνών.

β) Κινηματογραφική παράσταση κατά τήν όποία προβλήθηκε ή εξαιρετική
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ταινία Οί σφουγγαράδες (1960) σε σκηνοθεσία τοϋ κ. Μάνου Ζαχαρία (ελεύθε-
ρη διασκευή τού διηγήματος τού Νίκου Κάσδαγλη «Ό Μηχανικός»). Οί σύνε-
δροι είχαν τή σπάνια εύκαιρία νά παρακολουθήσουν τή συγκεκριμένη ταινία,
καθώς αύτή, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, έχει προβληθεί στήν Ελλάδα έλάχιστες
φορές, άλλά καί νά ακούσουν τόν σκηνοθέτη νά μιλά γιά αύτήν.

γ) Μουσική παράσταση μέ τίτλο «Τά δυό φεγγάρια», στήν όποία συμμε-
τείχαν παιδιά άπό σχολεία τής πρωτοβάθμιας δημόσιας έκπαίδευσης καί ή εφη-
βική καί νεανική χορωδία τού Συλλόγου ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. Συνόδευαν οί μουσικοί
καί τραγουδιστές κ.κ. Κυριάκος Καραμπερόπουλος, Δημήτρης Σινάνογλου καί
'Αθηνά Τασούλα. 'Επρόκειτο γιά μιά προσπάθεια τών παιδιών ή όποία, έκτος
τών άλλων, έδωσε καί τήν εύκαιρία στούς συνέδρους νά δούν πώς ή πρωτοβάθ-
μια δημόσια έκπαίδευση προσλαμβάνει τή σχέση τού λαϊκού πολιτισμού μέ τή
λόγια δημιουργία. Τά έπιστημονικά άποτελέσματα τού συνεδρίου θά έκδοθούν σύν-
τομα στή σειρά τών Δημοσιευμάτων τοϋ Κέντρου Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών.

Συμμετέχει δημιουργικά άπό τό 2009 στό Δίκτυο Μουσείων καί Πολιτι-
στικών Φορέων 'Ιστορικού Κέντρου 'Αθηνών. Ή πρώτη έκδήλωση τού δικτύου
ήταν ή έκθεση «Έρυσίχθων. Σύγχρονη άνάγνωση τού μύθου», πού πραγματο-
ποιήθηκε άπό τις 14 Μαίου 2010 σέ όλα τά μουσεία τού Κέντρου τής 'Αθήνας.

'Οργάνωσε τήν έκθεση «Τού κόσμου τά τάματα» (2-22 Δεκεμβρίου 2010),
άφιερωμένη στά λατρευτικά άφιερώματα. Ήταν βασισμένη στή μεγάλη συλ-
λογή άφιερωμάτων τού Νίκου Παπαγεωργίου, περιλάμβανε δέ καί συμπληρω-
ματικά άντικείμενα άπό τό Μουσείο Συλλογής Nobel, τό Εβραϊκό Μουσείο καί
τό Μουσείο Καντακουζηνού. Ή έκθεση ήταν πλαισιωμένη μέ έργα σύγχρονων
καλλιτεχνών έμπνευσμένα άπό τό θέμα.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέ τούς έκπροσώπους τού Musée National
des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée καί τού Υπουργείου Πο-
λιτισμού γιά τις λεπτομέρειες τής συνεργασίας μέ τό έν λόγω μουσείο τής Μασ-
σαλίας γιά έκθέσεις καί έπιστημονικές άνταλλαγές, καθώς καί τήν τεκμηρίωση
τών αντικειμένων τού μουσείου πού προέρχονται άπό τήν Ελλάδα. Τό Κέντρον
Λαογραφίας έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας μέ τό Musée National des
Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée τής Μασσαλίας.

'Επίσης τό Κέντρον Λαογραφίας παρέλαβε καί άρχισε νά καταγράφει στό
κτηματολόγιο του τά άντικείμενα τής συλλογής τού Νίκου Παπαγεωργίου (μου-
σικά όργανα καί άφιερώματα-τάματα).
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Εξέδωσε τά έξης:
Α. Στη σειρά «Εκπαιδευτικά Προγράμματα»:

Μαρία Γ. 'Ανδρουλάκη·-Σακαρέλλου, Ή ελιά στόν πολιτισμό της Ρόδου.
Είσαγωγή-έπιστημονική έπιμέλεια: Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, 'Αθήνα 2010,
σ. 93 (συνέκδοση μέ τον Δήμο Καμείρου Ρόδου, τόν Πολιτιστικό "Ομιλο Άπολ-
λώνων Ρόδου «Νέοι Όρίζοντες» και τή Βιβλιοθήκη Δήμου Καμείρου).

Λουίζα Καραπιδάκη, Μαθαίνω για την ελιά και τό λάδι. Πρόλογος-έπιστη-
μονική επιμέλεια: Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, 'Αθήνα 2010, σ. 111 (συνέκδο-
ση μέ τόν Δήμο Καμείρου Ρόδου, τόν Πολιτιστικό "Ομιλο Άπολλώνων Ρόδου
«Νέοι Όρίζοντες» και τή Βιβλιοθήκη Δήμου Καμείρου).

Τά βιβλία αυτά ασχολούνται μέ τόν σχεδιασμό και τήν υλοποίηση θεματικών
εκπαιδευτικών εφαρμογών οί όποιες, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τήν
υλη τοϋ σχολείου και βασισμένες στό πλούσιο άρχειακό ύλικό τοϋ Κέντρου και
τήν πείρα τών ερευνητών του, σέ συνεργασία μέ μάχιμους εκπαιδευτικούς, θά
αναπληρώσουν, δπως ύποστηρίζουμε, τις βιωματικές μέχρι πρόσφατα γνώσεις
και έμπειρίες τών μαθητών στα σχετικά θέματα. "Ετσι, μέ τήν έκδοση τού δί-
τομου έ'ργου γιά τήν ελιά, τό Κέντρον Λαογραφίας απευθύνεται στόν εκπαιδευ-
τικό κόσμο (μαθητές καί διδάσκοντες) καί αποβλέπει στήν ενημέρωση τών νέων
πάνω στό πολύ σημαντικό θέμα τής παρουσίας τής ελιάς καί τού λαδιού στόν
ελληνικό πολιτισμό, σέ μια προσπάθεια να τούς μεταδώσει πληροφορίες τών οποί-
ων ή βιωματική γνώση έχει άτονήσει. Καί τά δύο βιβλία αποτελούν μιά περιή-
γηση στόν κόσμο τής ελιάς καί τού λαδιοΰ καί λειτουργούν ως εκπαιδευτικό
έργαλεϊο, ικανό να έξοικειώσει τούς μαθητές μέ τήν παραδοσιακή τεχνολογία, τή
βιομηχανική αρχαιολογία, μέ συμβολισμούς, συνήθειες καί άντιλήψεις, ώστε νά
γνωρίσουν καλύτερα τόν τόπο τους.

Β. Στή σειρά «Πηγές τοϋ λαϊκού πολιτισμού»:

Τραγούδια καί χοροί της Λευκάδας / Traditional Songs and Dances from
Leßada. Συλλογή: Σπύρος Δ. Περιστέρης 1963, 1966. 'Επιμέλεια: 'Ιωάννης
Πλεμμένος), 'Αθήνα 2010, σ. 128 + 2 CD (συνέκδοση μέ τή Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση Λευκάδας). Πρόκειται γιά ανέκδοτο ύλικό πού συγκέντρωσε ό Σπύ-
ρος Περιστέρης τό 1966 κατά τήν έντεταλμένη από τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών
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μουσική αποστολή του στήν Καρυά Λευκάδας. Τά τραγούδια αύτά είχαν ψηφιο-
ποιηθεϊ στο πλαίσιο τού έργου «Άνάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης τού
Λαϊκού Πολιτισμού» τού προγράμματος «Κοινωνία τής Πληροφορίας», πού είχε
άναληφθεί άπό τδ Κέντρον Λαογραφίας, καί βρίσκονται στο άρχεΐο του. 'Άς ση-
μειωθεί δτι πρόκειται γιά τήν πρώτη έπιστημονική έκδοση λευκαδίτικων τρα-
γουδιών καί χορών στήν έλληνική καί ξένη βιβλιογραφία.

Σωτ. Τσιάνης, Δημοτικά τραγούδια άπό τό Βαλτέτσι Αρκαδίας /Folksongs
from Valtetsi, Arcadia. Μουσική συλλογή (1956, 1959)-Μελέτη-Μεταγραφή.
Πρόλογος-έπιστημονική εύθύνη-έπίμέλεια υλης: Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, τ.
Λ', Αθήνα 2010, σ. 445.

Ίωάνν. Καϊμάκης-Στ. Κοκκάλας, Δημοτικά τραγούδια άπό τό Βαλτέτσι
Αρκαδίας / Folksongs from Valtetsi, Arcadia. Έπιστημονική εύθύνη-έπιμέλεια
υλης: Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, τ. Β ', Αθήνα 2010, σ. 543.

Επιχειρείται μέ τή δίτομη έκδοση νά παρουσιασθεί ένα έπιστημονικό καί πα-
ράλληλα έκπαιδευτικό υλικό, τό οποίο έχει συγκεντρωθεί μέ έπιτόπια έρευνα σέ
συγκεκριμένο τόπο κατά τή διάρκεια τών τελευταίων πενήντα χρόνων, άπό δια-
φορετικούς έρευνητές καί κάτω άπό διαφορετικές συνθήκες έπιτέλεσης. Ό
πρώτος τόμος άποτελεΐται άπό 445 σελίδες. Περιέχει 79 τραγούδια πού κατέ-
γραψε τό 1959 στό Βαλτέτσι Αρκαδίας ό Έλληνοαμερικανός έθνομουσικολόγος
Σωτήρης Τσιάνης, ό όποιος τά άποδίδει πιστά καί τά άναλύει μουσικολογικά σέ
εύρωπαϊκή μουσική γραφή. Στόν ί'διο τόμο δημοσιεύονται καί τρία τραγούδια άπό
τό Βαλτέτσι πού κατέγραψε ό Σπύρος Περιστέρης τό 1956, μέ μουσική έπε-
ξεργασία άπό τόν Σωτήρη Τσίάνη. Τόν τόμο συνοδεύουν οί μουσικές καταγραφές
σέ τρεις ψηφιακούς δίσκους. Ό δεύτερος τόμος άποτελεΐ ένα πιλοτικό έγχείρη-
μα καταγραφής τραγουδιών άπό τό Βαλτέτσι σέ διάφορες χρονικές στιγμές καί
περιστάσεις. Περιλαμβάνει τραγούδια πού ήχογράφησαν δ κ. Σταύρος Κοκκάλας
τό 1979 καί σέ διάφορες άλλες χρονικές στιγμές, καθώς καί ό μουσικολόγος
κ. Γιάννης Καΐμάκης, άναπληρωτής Καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης, τό 2001 καί τό 2005. Συνολικά δημοσιεύονται 154 κείμενα τραγουδιών,
πού άπομαγνητοφωνήθηκαν μέ προσοχή, μέ τίς έπαναλήψεις καί τά τσακίσμα-
τα, καθώς καί τό ποιητικό-όργανικό κείμενο τους. Πάνω άπό 20 τραγούδια πού
ήχογραφήθηκαν άπό τόν Σωτήρη Τσιάνη τό 1959 περιλαμβάνονται καί στήν
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ηχογράφηση τοΰ 2001 τοΰ κ. Γιάννη Καϊμάκη. Μερικά μάλιστα άπό αυτά τρα-
γουδιούνται άπό τούς ί'διους τραγουδιστές. Ό τόμος συνοδεύεται άπό έννέα ψη-
φιακούς δίσκους άκτίνας καί έναν ψηφιακό δίσκο ήχου καί εικόνας. Συνολικά τό
έργο άποτελεΐ άριστο βοήθημα γιά τήν παρακολούθηση τής πορείας έξέλιξης τού
δημοτικού τραγουδιού σέ χρονικό διάστημα μισού περίπου αιώνα μέ καταγραφές
καί σχόλια άπό τούς έρευνητές. "Εγινε προσπάθεια νά άποδοθοΰν μέ άκρίβεια οί
συνθήκες κάτω άπό τις όποιες πραγματοποιήθηκε ή έπιτόπια έρευνα, ό τρόπος
προσέγγισης τών τραγουδιστών, ό χώρος καί δ χρόνος έπιτέλεσης τών τραγου-
διών, καθώς καί κάθε έθνογραφική πληροφορία πού θά διευκόλυνε καί τόν μελ-
λοντικό έρευνητή στή συναγωγή άσφαλών συμπερασμάτων.

Εκτός σειράς

Έρυσίχθων. Σύγχρονη ανάγνωση τού μύθου, κατάλογος έκθεσης, Πολιτι-
στικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος», 5 'Ιουλίου - 3
'Οκτωβρίου 2010. 'Επιμέλεια: Αίκ. Πολυμέρη-Καμηλάκη—Λουίζα Καραπιδάκη,
'Αθήνα 2010, σ. 104.

Wota Europy / Ex Votos of Europe (στά πολωνικά καί άγγλικά), κατάλο-
γος έκθεσης στό Muzeum Kresow w Lubaczowie (συνδιοργάνωση μέ τό Κέν-
τρον Λαογραφίας). Κείμενα: Barbara Woch—Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη—Λου-
ίζα Καραπιδάκη—Νίκος Παπαγεωργίου, Lubaœw 2010, σ. 104.

[Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
TOT ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συνεχίστηκαν τά έξης ερευνητικά προγράμματα του ΚΕΜΝΕ:

1. «'Αρχεία τής Πρέβεζας». Υπεύθυνη: Ρόδη Σταμούλη.

2. «Έλληνορωσικές σχέσεις». Υπεύθυνη: "Ολγα 'Αλεξανδροπούλου.

3. «'Αλληλογραφία τού 'Αναστασίου Γορδίου». 'Υπεύθυνος: Χαρίτων Καρα-
νάσιος.

4. «Ή κοινωνία τής Κρήτης κατά τήν ύστερη Β ενετοκρατία». Υπεύθυνος:
Κώστας Λαμπρινός.

5. «Διπλωματία καί έμπόριο στήν 'Ανατολική Μεσόγειο, 17ος-19ος αι.».
'Υπεύθυνη: Δέσποινα Βλάμη.

6. «Οί πόλεις στό Βυζάντιο (13ος-15ος αι.): Οίκονομία-Διοίκηση—Κοινω-
νία». 'Υπεύθυνη: 'Αναστασία Κοντογιαννοπούλου.

'Ανεστάλησαν άπό τά τέλη Μαΐου 2010 —καί έως ότου εξευρεθεί κατάλλη-
λο κληροδότημα γιά τήν οικονομική ένίσχυσή του- οί έργασίες τού προγράμμα-
τος «Νεοελληνική 'Επιστολογραφία 1500-1821», τό όποιο έκπονεΤται στό
πλαίσιο τής συνεργασίας μεταξύ τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί τής Αύστριακής
'Ακαδημίας 'Επιστημών. Στό πρόγραμμα έργάστηκε μέ σύμβαση έργου ό έξω-
τερικός συνεργάτης κ. "Ικαρος Μαντούβαλος.

Άπό τις έργασίες τών ώς άνω προγραμμάτων προέκυψαν:

— μονογραφίες υπό έκτύπωση ή πού τυπώθηκαν στή σειρά τών αυτοτελών
δημοσιευμάτων τού Κέντρου,

— μελέτες πού δημοσιεύθηκαν ή τελούν υπό δημοσίευση στήν περιοδική έκδο-
ση τού Κέντρου Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά ή σέ άλλα ελληνικά καί ξένα
έπιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους,

— άνακοινώσεις σέ τοπικά καί διεθνή έπιστημονικά συνέδρια.

Στά πλαίσια τών έρευνητικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν μικρο-
φωτογραφίσεις χειρογράφων καί έμπλουτίστηκαν οί ήλεκτρονικές βάσεις δεδομέ-
νων τού Κέντρου. Πραγματοποιήθηκε μόνον μία ερευνητική άποστολή λόγω τών
οικονομικών περιστολών πού έπεβλήθησαν κατά τό 2010.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1. Περατώθηκε ή εκτύπωση τού τόμου Michiel Gradenigo, νοτάριος στη
Δουχιχη Γραμματεία τοϋ Χάνδακα, Libro 1593-1617. Είσαγωγή-έκδοση: Κώ-
στας "Εκτ. Λαμπρινός. Τό βιβλίο είναι καρπός τού ερευνητικού προγράμματος
«Ή κοινωνία τής Κρήτης κατά τήν ύστερη Βενετοκρατία».

2. Συνεχίστηκε ή εκτύπωση τών εξής τόμων:

α) Αναστάσιος Γόρδιος (1654/5-1729), 'Αλληλογραφία. Κριτική έκδοση:
Χαρίτων Καρανάσιος—'Ιωάννα Κόλια. Εισαγωγή-σχόλια: Χαρίτων Καρανάσιος.
Τό βιβλίο αποτελεί καρπό τού ομώνυμου ερευνητικού προγράμματος.

β) Δημήτριος Σοφιανός, Ή ανέκδοτη φαναριώτικη ποιητιχη συλλογή τοϋ
κώδικα 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου (ΙΗ ' αιώνας), στιχουργηματα αρ. 1-
175 (μέ τή φροντίδα τού άμισθου έπιστημονικού συνεργάτη καί τ. Διευθυντή τού
Κέντρου κ. Κώστα Λάππα).

γ) Σοφία Λαίου, Τά οθωμανικά έγγραφα της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων,
16ος-19ος αι. (ομοίως μέ τή φροντίδα τοϋ κ. Κώστα Λάππα).

3. Παραδόθηκε στό τυπογραφείο ό τόμος: Δημήτριος Σοφιανός καί Λάζαρος
Δεριζιώτης, Ή 'Ιερά Μονη της Υπαπαντής τών Μετεώρων, δεύτερο μισό τοϋ
Μου αιώνα. Προσκυνητάριο-'Ιστορία καί Τέχνη.

4. Ετοιμάστηκαν γιά νά παραδοθούν στό τυπογραφείο έντός τοϋ 2011 οί τόμοι:
α) Ρόδη Σταμούλη, Ό !'Αποστόλης Δ αμιανης, σαπουνοποιός χαί εμπορικός

πράκτορας στην Πρέβεζα (1801-1816). Τό βιβλίο είναι καρπός τού ερευνητικού
προγράμματος «'Αρχεία τής Πρέβεζας».

β) Ό δέκατος τόμος τής περιοδικής έκδοσης τού Κέντρου Μεσαιωνικά χαί
Νέα 'Ελληνικά.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ Η ΤΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟ-
ΔΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ - ΜΕ-
ΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ρόδη Σταμούλη

α) «Ειδήσεις γιά τήν παιδεία στήν Πρέβεζα (δεύτερο μισό 18ου-άρχές 19ου
αιώνα)», Πρακτικά τοϋ Β ' Διεθνούς Συμποσίου γιά την 'Ιστορία χαί τόν Πολι-
τισμό της ΙΙρέ6εζας (16-20 Σεπτεμβρίου 2009, συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο
'Ιωαννίνων—Δήμος Πρέβεζας—"Ιδρυμα «Άκτία Νικόπολις»), Πρέβεζα 2010.
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β) «Ή κοινότητα τής Πρέβεζας έπί Ενετοκρατίας», υπό δημοσίευση στόν
επόμενο τόμο τοϋ περιοδικού τού Κέντρου Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά.

"Ολγα 'Αλεξανδροπούλου

α) «Γνωστός/άγνωστος: ό Κοσμάς Ίβηρίτης καί ή συμβολή του στήν έλλη-
νορωσική διαπολιτισμική έπικοινωνία, τέλη 17ου-άρχές 18ου αί.» (ένδεικτικός
τίτλος, μελέτη σέ έξέλιξη).

β) «Κ. Bazili - Κωνσταντίνος Μ. Βασιλείου (1809-1884). "Ενας "έκπα-
τρισμένος διανοούμενος"» (ένδεικτικός τίτλος, μελέτη σέ έξέλιξη).

Χαρίτων Καρανάσιος

α) «Αυτόγραφα τού Εύγένιου Γιαννούλη», Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Με-
λέτες 'Ιστορίας και Φιλολογίας. 'Εκδοτική έπιμέλεια: Κώστας Λάππας—'Αντώ-
νης .'Αναστασόπουλος—'Ηλίας Κολοβός, Πανεπιστημιακές 'Εκδόσεις Κρήτης,
Ηράκλειο 2010, σ. 251-265 (συγχρηματοδότηση: 'Ινστιτούτο Μεσογειακών
Σπουδών τού "Ιδρύματος Τεχνολογίας καί "Ερευνας καί 'Ακαδημία 'Αθηνών).

β) «Κατάλογος τών ελληνικών χειρογράφων τής Δημόσιας Βιβλιοθήκης
Λαρίσης», υπό δημοσίευση στόν προσεχή τόμο τοϋ περιοδικού τοϋ Κέντρου Με-
σαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά.

Κώστας Λαμπρινός

«Σάν "εξορία παντοτινή": Ή ζωή τού μηχανικού Angelo Oddi στή βενε-
τική Κρήτη», υπό δημοσίευση στόν έπόμενο τόμο τού περιοδικού τοϋ Κέντρου
Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά.

Δέσποινα Βλάμη

α) «Τό υλικό περιβάλλον καί ό οικιακός χώρος ένός Βρετανού έμπορου στή
Θεσσαλονίκη, τέλη τοϋ 18ου καί άρχές τού 19ου αιώνα», Μνήμων, τ. 30 (2009),
σ. 61-105.

β) «Γυναίκες στό κοινωνικό καί έπαγγελματικό περιβάλλον τών έμπορων
πρακτόρων τής Levant Company στήν 'Ανατολή: γάμος-συγγένεια-έπιχειρή-
σεις», υπό δημοσίευση στόν προσεχή τόμο τού περιοδικού τού Κέντρου Μεσαιω-
νικά καί Νέα 'Ελληνικά.
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Αναστασία Κοντογιαννοπούλου

α) «'Αστικά συμβούλια στο Βυζάντιο. Συμβολή στή μελέτη τής συλλογικό-
τητας κατά τούς ύστερους βυζαντινούς χρόνους (13ος-15ος αιώνες)», ύπό δη-
μοσίευση στόν προσεχή τόμο τού περιοδικού τού Κέντρου Μεσαιωνικά και Νέα
'Ελληνικά.

β) «Οί άστικοί θεσμοί στίς ύστεροβυζαντίνές πόλεις» (μελέτη σέ εξέλιξη, βλ.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ άρ. 6).

Κώστας Λάππας, άμισθος έπιστημονικός συνεργάτης, τ. Διευθυντής

«Ή σχολή τών Κυδωνιών στά 1808 μέσα άπό τή μαρτυρία ένός μαθητή»,
Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες Ιστορίας καί Φιλολογίας. 'Εκδοτική επι-
μέλεια: Κώστας Λάππας—'Αντώνης 'Αναστασόπουλος—'Ηλίας Κολοβός, Πανε-
πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010, σ. 281-295.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Χαρίτων Καρανάσιος

«Τά χειρόγραφα τής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας», εισήγηση στό Α '
έτήσιο συνέδριο γιά τήν Ήμαθεία τής Εταιρείας Μελετών 'Ιστορίας καί Πολι-
τισμού Ν. Ήμαθείας (Βέροια, 1-3 'Οκτωβρίου 2010), σέ συνεργασία μέ τόν
υποψήφιο διδάκτορα κ. Γ. Μύαρη.

Κώστας Λαμπρινός

«Γραμματικός τοΰ Καστελίου τ ' 'Αμαρίου: ή προσωπογραφία ένός υπαλλήλου
τής βενετοκρητικής ύπαίθρου», άνακοίνωση στό διεθνές έπιστημονικό συνέδριο
«Ή 'Επαρχία 'Αμαρίου άπό τήν 'Αρχαιότητα έως σήμερα» (Φουρφουράς-'Από-
στολοι Ρεθύμνου, 27-31 Αύγούστου 2010).

Δέσποινα Βλάμη

«Business and Material Culture in the Era of Merchant Capitalism:
Investigating Women in the Levant Company Archive (18th-19th
centuries)», άνακοίνωση στή συνδιάσκεψη τής Εύρωπαϊκής Εταιρείας 'Ιστο-
ρίας τών 'Επιχειρήσεων (European Business History Association Conference,
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Gender Session: Aspects of Gender and Business History, 16th to 20th
centuries, Γλασκώβη, 26-29 Αύγούστου 2010).

'Αναστασία Κοντογιαννοπούλου

«Φορολογικές πληροφορίες για τή Θεσσαλία άπό προνομιακά έγγραφα τού
13ου καί 14ου αιώνα», άνακοίνωση στό ΛΑ ' πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο τής
Θεσσαλονίκης (28-30 Μαΐου 2010). Μιά πιό έπεξεργασμένη μορφή τού κειμέ-
νου πρόκειται νά δημοσιευθεί στόν έπόμενο τόμο τοΰ περιοδικού Βυζαντιακά τής
Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας.

Κώστας Λάππας, άμισθος έπιστημονικός συνεργάτης τού Κέντρου, τ. Διευθυν-
τής

«Ό μεσαιωνικός ελληνισμός στις ιστοριογραφικές άναζητήσεις τού νεαρού
Μανουήλ Γεδεών», άνακοίνωση στό έπιστημονικό συμπόσιο στή μνήμη τοΰ Χρί-
στου Πατρινέλη, πού οργάνωσε ό Τομέας Νεώτερης καί Σύγχρονης 'Ιστορίας
καί Λαογραφίας τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (10-11 Δεκεμβρίου 2010).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Στό πλαίσιο τού προγράμματος «Ή κοινωνία τής Κρήτης κατά τήν ύστε-
ρη Βενετοκρατία» ό κ. Λαμπρινός πραγματοποίησε έρευνητική άποστολή στό
Ηράκλειο Κρήτης (8-20 Νοεμβρίου 2010), όπου εργάστηκε στή μικροταινιο-
θήκη τής Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. 'Ολοκληρώθηκε ή ήλεκτρονική καταγραφή τοΰ 'Αρχείου Κωνσταντίνου
Άμάντου. Τήν εργασία πραγματοποίησε ή έξωτερική συνεργάτης τοΰ Κέντρου
κυρία 'Αθηνά Ζηζοπούλου.

2. Πραγματοποιήθηκε ή ήλεκτρονική καταγραφή τοΰ τμήματος τής βιβλιο-
θήκης τής άείμνηστης άκαδημαϊκοΰ καί έπόπτη τοΰ Κέντρου 'Αγγελικής Λαΐου,
τό όποιο περιήλθε στό Κέντρο. "Εργο ομοίως τής κυρίας 'Αθηνάς Ζηζοπούλου.

3. Χάρη στήν έπαγρύπνηση τής βυζαντινολόγου τού Κέντρου μας κυρίας
'Αναστασίας Κοντογιαννοπούλου διεσώθη τμήμα τοΰ 'Αρχείου 'Αλληλογραφίας
τής 'Αγγελικής Λαΐου.
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4. Στο πλαίσιο τοϋ προγράμματος «Διπλωματία καί εμπόριο στήν 'Ανατο-
λική Μεσόγειο, 17ος-19ος αί.» μικροφωτογραφήθηκαν οί ενότητες State Papers
105/117-125, που άφοροϋν τήν άλληλογραφία τής βρετανικής εμπορικής εται-
ρείας Levant Company καί είναι κατατεθειμένες στά 'Εθνικά 'Αρχεία του
Ηνωμένου Βασιλείου (National Archives, Kew).

5. Ή βιβλιοθήκη του Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 3.530 τόμους, άπό τους
οποίους οί 250 οφείλονται σέ δωρεά ή άγορά. Οί υπόλοιποι 3.280 προέρχονται
άπό τή βιβλιοθήκη 'Αγγελικής Λαίου.

6. Παρά τίς έλλείψεις του σέ έρευνητικό προσωπικό καί διοικητική-γραμμα-
τειακή υποστήριξη, τό Κέντρον 'Ερεύνης τοϋ Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνι-
σμού έξυπηρέτησε καί κατά τό 2010 desiderata έρευνητών άπό τό έσωτερικό
καί τήν άλλοδαπή μέ τήν πλούσια βιβλιοθήκη του καί τά άρχεΐα μικροταινιών,
χειρόγραφων συλλογών καί σπάνιων έντύπων πού διαθέτει.

[Ρόδη Σταμούλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOT ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Κατά τό έτος 2010 συνεχίστηκαν τά ερευνητικά προγράμματα τοΰ Κέν-
τρου. Συγκεκριμένα:

• «Τό Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS) στήν κατεχόμενη Ελλά-
δα, 1942-1944».

• «Ή διαμόρφωση τοΰ γαιοκτητικοΰ συστήματος στήν Ελλάδα καί ή βρε-
τανική διπλωματία, 1833-1843». Πραγματοποιήθηκε συγκριτική έρευνα
γιά τό γαιοκτητικό καθεστώς καί τις έγγειες σχέσεις στόν 19ο αιώνα, στό
Universidad de Cantabria ('Ισπανία, Άπρίλιος-Σεπτέμβριος 2010).

• «Διονυσίου Μαρκόπουλου: έμπορου άπομνημονεύματα (1829-1905)».

• «Επτανησιακή προσωπογραφία, 19ος-20ός αιώνας».

• «"Οψεις τοΰ άστικοΰ καί άγροτικοΰ χώρου στά Επτάνησα, μέσα 19ου-
άρχές 20οΰ αιώνα». Στό πλαίσιο τής έκπόνησης τοΰ προγράμματος αύτού
πραγματοποιήθηκαν δυο δημοσιεύσεις τής έρευνήτριας κ. Κατερίνας
Μπρέγιαννη σέ διεθνείς συλλογικούς τόμους.

• «Περιγραφικός κατάλογος τοΰ Άρχείου τοΰ Αλεξάνδρου Λυκούργου,
Αρχιεπισκόπου Σύρου (1827-1875)».

• «Ή κοινωνική πολιτική τής Κοινωνίας τών 'Εθνών στήν Ελλάδα». Πραγ-
ματοποιήθηκε έρευνητική άποστολή στό άρχεΐο τής Κοινωνίας τών 'Εθνών,
στή Γενεύη, τής ύπεύθυνης τοΰ προγράμματος έρευνήτριας κ. 'Ελισάβετ
Κοντογιώργη.

• «Περιγραφικός κατάλογος γερμανικών στρατιωτικών άρχείων τού Δευτέ-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου "Records of German Divisions" 1940-1945».

• «Χρονολόγιο γεγονότων πού άφοροΰν τήν Ελλάδα, 1940-1944. Κατα-
γραφή άπό τά έγγραφα τής βρετανικής Διεύθυνσης Ειδικών 'Επιχειρήσε-
ων (SOE)».

'Εξεδόθη ό Β ' τόμος τοΰ περιοδικού τοΰ Κέντρου Νεοελληνικά Ιστορικά,
ό όποιος περιλαμβάνει 10 μελέτες, τέσσερις άπό τις οποίες εντάσσονται στο
ειδικό άφιέρωμα γιά τόν εύρωπαϊκό φιλελληνισμό κατά τήν Ελληνική 'Επα-
νάσταση.

Παρουσιάστηκε δ νέος δικτυακός τόπος τού Κέντρου καί τό ήλεκτρονικό
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ενημερωτικό δελτίο του, τό οποίο διανέμεται δωρεάν σέ εξαμηνιαία βάση. Τό δεύ-
τερο τεύχος κυκλοφόρησε τόν Δεκέμβριο τού 2010.

'Οργανώθηκε στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών διεθνής διημερίδα μέ θέμα
«Agricultural cooperatives in South and Central Europe, 19th-20th century:
a comparative approach» (10-11 'Ιουνίου 2010). 'Επιστημονική έπιμέλεια-
οργάνωση: Έ. Γαρδίκα-Κατσιαδάκη, Κ. Μπρέγιαννη.

Εγκρίθηκε άπό τή Γενική Γραμματεία "Ερευνας καί Τεχνολογίας καί ξεκί-
νησε τό έργο «Δημιουργία Δικτύου Υποδομών γιά τήν "Ερευνα στις 'Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες». Στό δίκτυο μετέχουν ή 'Ακαδημία Αθηνών ως συντονιστής
καί οί εξής φορείς:

— Μονάδα Ψηφιακής 'Επιμέλειας τού 'Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»,

— Τμήμα Ιστορίας καί 'Αρχαιολογίας τού 'Εθνικού Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών,

— 'Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος 'Ερευνών,

— "Ιδρυμα Τεχνολογίας καί "Ερευνας, Διεύθυνση 'Εθνικού 'Αρχείου Μνημεί-
ων τού Υπουργείου Πολιτισμού καί Τουρισμού,

— 'Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,

— Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 'Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών καί
Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) τού 'Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

'Αντικείμενο τού έργου είναι ή σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας γιά τή σύ-
σταση έθνικής έρευνητικής υποδομής γιά τις άνθρωπιστίκές έπιστήμες. Στό
πλαίσιο τού έργου πραγματοποιήθηκαν στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών ήμερίδα καί συ-
νάντηση έργασίας στις 8 Σεπτεμβρίου 2010.

'Ολοκληρώθηκε ή συμμετοχή τού Κέντρου στό διεθνές πρόγραμμα «Pre-
paring DARIAH». Οί φορείς πού έκπροσωπούν τήν Ελλάδα στό έργο, 'Ακα-
δημία 'Αθηνών καί Μονάδα Ψηφιακής 'Επιμέλειας τού Ερευνητικού Κέντρου
«Αθηνά», έξασφάλισαν τήν ύπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ τής Γε-
νικής Γραμματείας "Ερευνας καί Τεχνολογίας καί τής κοινοπραξίας τού
«DARIAH» γιά τή συμμετοχή τής χώρας στήν έρευνητική ύποδομή
«DARIAH ERIC».

Τά πεπραγμένα τών ερευνητών τοϋ Κέντρου βρίσκονται στόν δικτυακό τόπο
τού Κέντρου www.keine-academyofathens.gr/

['Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Το Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής καί Λατινικής Γραμματείας δημοσί-
ευσε τά έξής έργα:

• ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ <Τέχνη Μουσική>, Είσαγωγή-κείμενο-μετάφραση-σχό-
λια-κριτική έκδοση: Χρήστος Τερζής, Βιβλιοθήκη Ά. Μανούση άρ. 11, 'Αθήναι
2010, σ. XXV+193*+315.

• Κωνσταντίνα Κ. Γακοπούλου, Θέατρο και Μεταθέατρο. Θέσεις και αντι-
θέσεις πάνω στην έρμηνεία της αρχαίας τραγωδίας, Πονήματα άρ. 7, 'Αθήναι
2010, σ. 351.

• P. D. Bernardakis-H. G. Ingenkamp, Plutarchi Chaeronensis Moralia.
Recognovit Gregorius N. Bernardakis. Editionem maiorem curaverunt
Panagiotes D. Bernardakis-Henricus Gerardus Ingenkamp, vol. III, Athenis
2010, σ. l*-40*+l**-4**+l-585.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΟΜΙΛΙΕΣ
'Αλεξάνδρα Ροζοκόκη

«The Geryoneis of Stesichorus: proposals for a better reconstruction and
interpretation of some verses», στο διεθνές συνέδριο «Φιλοσοφία, λογοτεχνία,
φιλολογία. Παράδοση καί άποσπάσματα» πού διοργάνωσε τδ Τμήμα Κλασικών
Σπουδών καί Φιλοσοφίας τοϋ Πανεπιστημίου Κύπρου σέ συνεργασία μέ το Κέν-
τρον Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσοφίας καί τδ Κέντρον Έρεύνης τής Έλ-
ληνικής καί Λατινικής Γραμματείας τής Ακαδημίας 'Αθηνών (18-20 Νοεμβρί-
ου 2010).

'Ιωάννης Ντεληγιάννης

«The independent manuscript tradition of Prodicus' Tale of Hercules
from Xenophon's Memorabilia and its Latin translation by Sassolo da Prato»
στό προαναφερθέν συνέδριο.
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'Αλεξάνδρα Ροζοκόκη

«Τυνδαρίς Ελένη: προσπάθειες ετυμολογίας τοϋ ονόματος καί απόπειρες
προσδιορισμού τής πραγματικής υπόστασης της», στήν «Ημερίδα γιά τά 30
χρόνια τής Ελληνικής 'Ονοματολογικής Εταιρείας» (27 'Ιανουαρίου 2010).

«Τό αρκαδικό Παλλάντιον καί ό Παλατινός λόφος στή Ρώμη», στήν αφιερω-
μένη στή μνήμη τοϋ γλωσσολόγου Γ. Ν. Χατζιδάκι διημερίδα «Τό όνομα στήν
ελληνική γραμματεία καί τέχνη δια μέσου τών αιώνων» (11-12 Νοεμβρίου 2010).

'Αθανάσιος Στεφανής

«Τό νομικό λεξιλόγιο στά πλαίσια τοΰ τραγικού λόγου. Ή περίπτωση τών
Βακχών τού Ευριπίδη», στό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 'Ιστορίας Δικαίου τής
Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών (25 'Ιανουαρίου 2010).

'Αθηνά Μπάζου

«Galeni, Quod animi vires: La tradition directe et tradition orientale», με-
ταπτυχιακό σεμινάριο «Paléographie grecque et histoire des textes
médicaux» στήν École Normale Supérieure στό Παρίσι.

'Ιωάννης Τελέλης

Συμμετέσχε μέ όμιλία στόν Δ ' Κύκλο Όμιλιών Μορφωτικών 'Εκδηλώσε-
ων «'Επιστήμης Κοινωνία» τού 'Εθνικού Ιδρύματος 'Ερευνών (2 Μαρτίου
2010) μέ θέμα «Τό ύδωρ ώς εύλογία καί ώς συμφορά: Ή άντίληψη τών Βυζαν-
τινών γιά τό νερό μέσα άπό τήν έμπειρία τών μετεωρολογικών φαινομένων».

'Ιωάννης Τελέλης

Συνέταξε 66 σχολιασμένα βιβλιογραφικά λήμματα πού άφορούν σέ βυζαντι-
νολογικά δημοσιεύματα στόν ελλαδικό χώρο τό 2009-2010 γιά τό βιβλιογραφικό
μέρος (Bibliographische Abteilung) τοϋ περιοδικού Byzantinische Zeitschrift

103/2 (2010) καί 104/1 (2011).
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ή βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 361 τίτλους βιβλίων καί άνα-
νεώθηκε ή συνδρομή σέ 45 τίτλους περιοδικών. 'Επίσης βιβλιοδετήθηκαν 290
τόμοι βιβλίων καί περιοδικών.

[Κωνσταντίνος Οίκονομάκος]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΪΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Στήν άρχή τοΰ έτους κυκλοφόρησε ό διπλός τόμος, 500 σελίδων, τοΰ Δελ-
τίου 'Επιστημονικής 'Ορολογίας καί Νεολογισμών (9ο-10ο τεύχος), γιά τόν
όποιο τόσο ή ερευνητική κοινότητα, στήν Ελλάδα καί στό έξωτερικό (Πανεπι-
στημιακά Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών), όσο καί ό ήμερήσιος τύπος έδει-
ξαν έντονο ενδιαφέρον μέ ιδιαίτερα εύμενή σχόλια ( 'Ελευθεροτυπία 8 Φεβρουαρί-
ου 2010, Τό Βήμα 17 Φεβρουαρίου 2010).

Στό Πρώτο Μέρος δημοσιεύονται έλληνογενεΐς άθησαύριστοι νεολογισμοί
καθώς καί ξενόγλωσσοι νεολογισμοί πρός άντικατάσταση. Στό Δεύτερο Μέρος
τοΰ τόμου δημοσιεύεται τό πρώτο τμήμα Ενεργειακής Όρολογίας. Στό Τρίτο
Μέρος τοΰ τόμου παρατίθενται γλωσσικές έπισημάνσεις. Στό Τέταρτο Μέρος
δημοσιεύονται συναφείς μελέτες άπό προσκεκλημένους γνωστούς γλωσσολόγους,
τή διευθύντρια και συνεργάτες τού Κέντρου.

Στό πλαίσιο τής διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Αύστριακής Ακαδημίας
καί τής 'Ακαδημίας Αθηνών, ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου έπισκέφθηκε τήν
Αύστριακή 'Ακαδημία καί τό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης (11-15 Φεβρουαρίου
2010) μέ σκοπό τή συνέχιση τής συνεργασίας μέ τούς καθηγητές κ. Dressler
καί κ. Budin, σέ θέματα κυρίως θεωρίας τής Μορφολογίας (δυναμική μορφολο-
γίας κατά τήν κατάκτηση, νεολογία, γλωσσική άλλαγή), άλλά καί Όρολογίας
(Corpora). Στούς σκοπούς τής διμερούς συνεργασίας άνήκει ή έκπόνηση κοινών
γλωσσολογικών μελετών καί ή συμμετοχή μας στήν έτήσια Διεθνή Συνάντηση
Πρωτομορφολογίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιέννης, Τμήμα Γλωσσολογίας, πού
πραγματοποιήθηκε κατά τό διάστημα 11-13 Φεβρουαρίου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Τό Κέντρο μας συνεχίζει τή συστηματική άποθησαύριση έλληνογενών νεο-
λογισμών καί τόν έντοπισμό ξενόγλωσσων νεολογισμών μέ σκοπό τήν έλληνική
άπόδοσή τους.
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Μετά άπό καθημερινή αποδελτίωση εφημερίδων συγκεντρώνονται οί έλληνο-
γενεΐς καί ξενόγλωσσοι νεολογισμοί πού εμφανίζονται κυρίως στόν ελληνικό ημε-
ρήσιο καί εβδομαδιαίο τύπο (συνεργάτες ή κ. Κυριακή Βόσσου καί ή κ. Ειρήνη
Δημητροπούλου). Περαιτέρω, αύτοί ταξινομούνται μέ σκοπό α) τήν καταγραφή
τών τάσεων σχηματισμού λέξεων προς συναγωγή γλωσσολογικών συμπερασμά-
των καί παρουσίαση προτάσεων αποδοχής, β) τήν έφαρμογή τών συμπερασμά-
των στήν απόδοση ξενόγλωσσων νεολογισμών καί ξενόγλωσσης έπιστημονικής
ορολογίας. Τόσο ή αποθησαύριση τών έλληνογενών νεολογισμών οσο καί ή από-
δοση τών ξενόγλωσσων βασίζεται σέ σαφώς καθορισμένα λεξικογραφικά, μορφο-
λογικά και σημασιολογικά κριτήρια, οπως αυτά άναλύονται στήν εισαγωγή τού
9ου-10ου τόμου τού Κέντρου.

Μεσοπρόθεσμος στόχος τής συλλογής άθησαύριστων νεολογισμών αποτελεί
ή σύνταξη ένός αντίστροφου λεξικού νεολογισμών, ενδεικτικού τών παραγωγικών
καταλήξεων τής Ελληνικής.

Στό πλαίσιο οσων επισημαίνονται παραπάνω, τό Κέντρο έχει παραγγείλει, μέ
χρηματοδότηση άπό κληροδοτήματα, ήλεκτρονικό πρόγραμμα αύτόματης άπο-
δελτίωσης καί εύρετηρίασης νεολογισμών, τό όποιο βρίσκεται στό πρώτο στάδιο
τής ύλοποίησής του. Τό Κέντρο συνεργάζεται στενά μέ τήν ανάδοχο' έταιρεία,
ώστε νά άποκτήσει σύντομα τό κατάλληλο και πολύτιμο γιά τήν έ'ρευνά μας ήλε-
κτρονικό έργαλεϊο. Ό σκοπός τού ήλεκτρονικού προγράμματος είναι διττός.
'Αφενός τό Κέντρο θά μπορεί νά συγκεντρώνει μέ ταχύ ρυθμό μεγάλο όγκο ύλι-
κοϋ καί αφετέρου θά έξοικονομεΐται ό χρόνος τού προσωπικού γιά ποσοτική καί
ποιοτική ανάλυση τού συγκεντρωθέντος ύλικοϋ.

Υπεύθυνη είναι ή κ. 'Αναστασία Χριστοφίδου καί συνεργάτες οί αποσπασ-
μένες έκπαιδευτικοί κ. Κ. Βόσσου καί κ. Είρ. Δημητροπούλου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΡΟΛΟΓΙΑ

"Ενας άπό τούς κύριους στόχους τού Κέντρου άφορα στήν κάλυψη τών αναγ-
κών τής έπιστημονικής κοινότητας σέ θέματα Όρολογίας νέων κυρίως έπιστη-
μονικών πεδίων. Γι' αύτό τό σκοπό έκπονεϊται ή 'Ορολογία 'Ενεργειακής Τε-
χνολογίας, τομέας μέ μεγάλη δυναμική στήν έπιστήμη καί τήν κοινωνία, σέ συ-
νεργασία μέ μηχανολόγους τού Υπουργείου 'Ενέργειας βάσει corpus πού συγ-
κροτήθηκε άπό τούς 'ίδιους. 'Εξαιτίας τής μεγάλης έκτασης τής Ενεργειακής
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Όρολογίας, αυτή δημοσιεύεται σέ δύο τμήματα. Το πρώτο μέρος (άπό το Α έως
το Λ) συμπεριελήφθη στο Δελτίο 'Επιστημονικής 'Ορολογίας καί Νεολογισμών
(9ο-10ο τεύχος), το οποίο κυκλοφόρησε στις άρχές τοϋ 2010.

Ή έλληνική απόδοση τού δεύτερου μέρους (άπό τό Μ έως τό Ω) τής Ενερ-
γειακής Όρολογίας, καθώς καί τών άγγλικών ερμηνευμάτων ελληνικής Ενερ-
γειακής Όρολογίας, έκπονεΐται άπό τή Δρ κ. Παρασκευή Δεληκάρη υπό τήν
έποπτεία τής Διευθύντριας κ. Ά. Χριστοφίδου. Γιά τήν άπόδοση λαμβάνονται
ύπόψη σαφώς καθορισμένα κριτήρια βάσει μορφολογικών καί σημασιολογικών
άρχών τής γλωσσολογίας, άλλά καί βάσει τών συμπερασμάτων άπό τήν έρευνά
μας στό πλαίσιο τών νεολογισμών τής Ελληνικής (γιά παράδειγμα, συχνές κα-
ταλήξεις). Παράλληλα εξετάζουμε συμβουλευτικά καί τις αποδόσεις πολλαπλών
λεξικών, έγχειριδίων καί έξειδικευμένων ήλεκτρονικών βάσεων δεδομένων. Ή
Ενεργειακή Όρολογία άναμένεται νά ολοκληρωθεί τό καλοκαίρι τού 2011.

Στό πλαίσιο τής διμερούς συμφωνίας μεταξύ τής Αύστριακής 'Ακαδημίας
καί τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, ή όποία άφορα στήν έρευνητική συνεργασία τού
Κέντρου μας καί τών αντίστοιχων Κέντρων τής Αυστριακής 'Ακαδημίας γιά θέ-
ματα Όρολογίας καί θεωρίας τής Μορφολογίας, ή Δρ κ. Παρασκευή Δεληκάρη
πραγματοποίησε έπίσκεψη στή Βιέννη άπό 23 Μαΐου έως καί 3 'Ιουνίου. Ή έπί-
σκεψη, μετά άπό πρόσκληση τού άκαδημαϊκού κ. W.U. Dressler πρός τό Κέν-
τρο μας, άφορούσε στή συμμετοχή τής κ. Δεληκάρη σέ συναντήσεις έργασίας
σχετικές μέ ζητήματα συστημάτων καί λογισμικών διαχείρισης Όρολογίας
(terminology and software management systems).

Στόν τομέα τής Όρολογίας άνήκει καί ή συμμετοχή τού Κέντρου στό έγκε-
κριμένο Εύρωπαϊκό Πρόγραμμα τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, πού άφορα στήν ψηφιο-
ποίηση έπιλεγμένων συλλογών τών 'Ερευνητικών Κέντρων. Τό Κέντρο μας έχει
άναλάβει τήν προβολή καί άνάδειξη τοϋ έργου μας Έλληνική Όρολογία Αθλημά-
των (2004) μέ άπόδοση άγγλικής καί γαλλικής Όρολογίας στήν Έλληνική.

Υπεύθυνη είναι ή κ. Ά. Χριστοφίδου καί συνεργάτης ή Δρ κ. Π. Δεληκάρη.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

'Αναστασία Χριστοφίδου

«The development of Greek adjectives», άνακοίνωση στή Διεθνή Συνάν-
τηση Πρωτομορφολογίας (Βιέννη, 12-13 Φεβρουαρίου 2010).
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«Ό νεολογισμός ώς όνοματοδότηση εννοιών. Παλαιωνυμία καί όρια λέξης»,
ανακοίνωση στή διημερίδα τής Έλληνικής 'Ονοματολογικής Εταιρείας ('Ακα-
δημία 'Αθηνών, 11-12 Νοεμβρίου 2010).

Παρασκευή Δεληκάρη

«Ταυτότητες τυφλών σέ σύγχρονα λογοτεχνικά κείμενα: κρυσταλλώσεις καί
ρήγματα», ανακοίνωση στό τέταρτο πανευρωπαϊκό συνέδριο τής Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών «Ταυτότητες στόν έλληνικό κόσμο (άπό τό
1204 έως σήμερα)» (Πανεπιστήμιο τής Γρανάδας, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010).

«Λογοτεχνική 'Ονοματολογία: τό όνομα Σουέλ ώς μεταφορά στό ομώνυμο
έργο τής 'Ιωάννας Καρυστιάνη», άνακοίνωση στή διημερίδα τής Έλληνικής
'Ονοματολογικής Εταιρείας ('Ακαδημία 'Αθηνών, 11-12 Νοεμβρίου 2010).

['Αναστασία Χριστοφίδου]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

Κατά το 2010 συνεχίστηκε με εντατικό ρυθμό ή ερευνητική καί εκδοτική
δραστηριότητα τοϋ Κέντρου 'Ερεύνης τής 'Αρχαιότητος. Ή πρόσληψη στήν
άρχή τοϋ έτους δύο νέων έρευνητών, τών κ.κ. Κ. Καλογερόπουλου και Γ. Ζά-
χου, ειδικευμένων στήν προϊστορική άρχαιολογία καί τήν ιστορία άντίστοιχα,
άναμένεται νά δώσει σημαντική ώθηση στά έκτελούμενα προγράμματα.

Ή Διευθύντρια κ. Μαρία Πιπιλή είχε τή γενική επίβλεψη τών προγραμμά-
των τού Κέντρου, καθώς καί τών διεθνών σειρών τής 'Ακαδημίας πού τελούν ύπό
τήν έποπτεία του. Επιμελήθηκε έπιστημονικά καί έκδοτικά τό τεύχος τής
σειράς Corpus Vasorum Antiquorum Greece 11 : Museum of Cycladic Art, fasc.
1 ύπό Κ. Καθάριου, τό όποιο κυκλοφόρησε τό 2010, καί άσχολήθηκε μέ τρία
τεύχη τά όποια κατατέθηκαν στό Κέντρο, ώστε αύτά νά είναι έτοιμα πρός έκδο-
ση τό 2011: στή σειρά Corpus Vasorum Antiquorum τό τεύχος Greece 12
(Athens, National Museum fasc. 6: Attic Black-Figure Lekythoi) ύπό 'Ε. Σερ-
μπέτη καί Greece 13 (University of Thessaloniki, Cast Museum) ύπό Β. Σα-
ριπανίδη, καί στή σειρά Sylloge Nummorum Graecorum τό τεύχος Greece 6
(Alpha Bank) ύπό Δ. Τσαγγάρη.

Στό πλαίσιο τού προγράμματος άρχαίας κεραμικής τού ΚΕΑ άσχολήθηκε
μέ θέματα τής λακωνικής μελανόμορφης κεραμικής, συγκεκριμένα μέ τή σχέση
τών λακώνων κεραμέων τού μελανόμορφου ρυθμού καί τών πελατών τους (ιδιαί-
τερα τών Σαμίων καί 'Ετρούσκων άριστοκρατών), σέ μιά προσπάθεια έρμηνείας
τοϋ έντονα άνατολίζοντος χαρακτήρα τού έργαστηρίου αύτού καί τής έντυπω-
σιακής άνθησης του κατά τό δεύτερο τέταρτο τοϋ 6ου αί. π.Χ. 'Αποτελέσματα
τής έρευνητικής- αύτής έργασίας παρουσιάστηκαν σέ ομιλία στή σειρά σεμιναρίων
τής Γαλλικής 'Αρχαιολογικής Σχολής μέ τίτλο «Céramique laconienne
archaïque. Lecture nouvelle de son caractère original» (29 Νοεμβρίου 2010)
καί στό κεφάλαιο «Laconian Pottery» στόν ύπό έκδοση συλλογικό τόμο Α
Companion to Sparta (ed. Α. Powell / Wiley-Blackwell Publishing).

Γιά τό τεύχος τής σειράς Corpus Vasorum Antiquorum 'Αγγεία 'Ιδιωτικών
Συλλογών ολοκλήρωσε τή μελέτη τών γεωμετρικών άγγείων τής συλλογής
Ί. Πασσά καί συνέγραψε τά σχετικά λήμματα.
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Επίσης, συνεργάσθηκε στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα «Ό αττικός έρυθρό-
μορφος αμφορέας μέ λαιμά» μέ υπεύθυνο ακαδημαϊκό τον κ. Αλέξανδρο Καμπί-
τογλου. Στο πρόγραμμα αύτό έργάσθηκε μέ σύμβαση έργου άπό τόν Φεβρουάριο
2010 ή άρχαιολόγος κ. Μαρία-Χριστίνα Τζάννες.

Τέλος, μετέσχε στήν έπιστημονική έπιτροπή τού συνεδρίου «Οί εισαγωγές
άττικής μελανόμορφης καί έρυθρόμορφης κεραμικής στήν άρχαία Θεσσαλία»
(Βόλος, 3-5 Δεκεμβρίου 2010).

Ή κ. Λάια Όρφανίδη-Γεωργιάδη, στό πλαίσιο τού νεολιθικού προγράμμα-
τος τού ΚΕΑ, άσχολήθηκε με τή συγκριτική μελέτη είδωλοπλαστικού ύλικού
άπό ιδιωτικές συλλογές στή Θεσσαλία, καθώς καί μέ τή μελέτη τού ογκώδους
είδωλοπλαστικού ύλικού άπό τήν άνασκαφή τού σπηλαίου τού Σαρακηνού Βοι-
ωτίας. Άσχολήθηκε μέ τή σελιδοποίηση καί τήν έπιμέλεια κειμένων καί φωτο-
γραφιών τών ψηφιακών έκδόσεων Orphanidis, L.-Gallis, Κ. Figurines of Neo-
lithic Thessaly, vol. II καί Orphanidis, L.-Malakassiotis, Z., Figurines of Neolithic
Thessaly: The A. Bastis Collection, οί οποίες θά είναι σύντομα διαθέσιμες στό δια-
δίκτυο, καί ολοκλήρωσε τόμο μέ τίτλο 'Ερμηνευτική της νεολιθικής ειδωλοπλ/χ-
στικης.

Ό κ. Χρήστος Μπουλώτης άσχολήθηκε μέ τό πρόγραμμα «"Ερευνες στόν
προϊστορικό οικισμό Κουκονήσι Λήμνου». Στό πλαίσιο τοϋ προγράμματος αύτού,
άπό τά μέσα Αύγούστου έως τά μέσα Σεπτεμβρίου 2010 συνεχίστηκε ή κατα-
γραφή τών πολυάριθμων κινητών εύρημάτων στά εύρετήρια τού Αρχαιολογικού
Μουσείου Μύρινας καί ή τακτοποίηση τους σέ ειδικά διαμορφωμένο χώρο τού
Μουσείου, έκπονήθηκαν περαιτέρω σχέδια τών σημαντικότερων εύρημάτων καί
συνεχίστηκε έπιλεκτικά ή φωτογράφηση εύρημάτων. Επίσης, έπιτεύχθηκε ύπέρ
τού Δημοσίου ή άπαλλοτρίωση τού άνασκαπτόμενου πεδίου άπό τόν δήμο Μού-
δρου. Λπό τήν 1η Σεπτεμβρίου 2010 άπεσπάσθη στό ΚΕΑ άπό τή Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση ή άρχαιολόγος κ. Σταματία Μπολώτη, μέ σκοπό νά κατα-
γράψει ήλεκτρονικά τά πολυάριθμα χειρόγραφα άνασκαφικά ήμερολόγια, νά βελ-
τιώσει τά σχέδια τών κινητών εύρημάτων καί νά προχωρήσει στήν ήλεκτρονική
τους σάρωση καί, έπιπλέον, νά οργανώσει ήλεκτρονικά τό φωτογραφικό άρχεϊο.

Σχετικά μέ τό Κουκονήσι δημοσιεύθηκαν πρόσφατα δύο διεξοδικά άρθρα τού
κ. Χ. Μπουλώτη:

— «Koukonisi on Lemnos: Reflections on the Minoan and Minoanising
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Evidence», στό The Minoans in the Central, Eastern and Northern Aegean
New Evidence (Monographs of the Danish Institute at Athens, 8, 2009)
σ. 175-218.

— «Koukonisi (Lemnos), un site portuaire florissant du Bronze Moyen et
début du Bronze Récent dans le Nord de l'Egée», στο MESO-
HELLADIKA, BCH Suppl. 52, 2010, σ. 891-907.

Ό κ. Μπουλώτης συμμετέσχε μέ τήν ανακοίνωση «New Evidence of
Mycenaean Frescoes from the Citadel of Tiryns - The Kilian's Excavations»,
στο διεθνές συνέδριο «Mycenaeans up to date: The Archeology of the NE
Peloponnese - Current Concepts and New Directions» ('Αθήνα, 10-14 Νο-
εμβρίου 2010).

Ή κ. Βασιλική Μαχαίρα, στο πλαίσιο τοϋ προγράμματος δημοσίευσης τών
έλληνιστικών γλυπτών τής Ρόδου, άσχολήθηκε μέ τόν βιβλιογραφικό έλεγχο καί
τήν έπιμέλεια τοϋ χειρογράφου καί τών πινάκων τοϋ Α ' τόμου, ό δποίος είναι υπό
έκδοση. Στόν τόμο αυτό παρουσιάζονται 127 γλυπτά, άδημοσίευτα μέχρι σήμε-
ρα, τά όποια ήλθαν στό φώς άπό τήν Εφορεία 'Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
(1947-1974). Τά γλυπτά παρουσιάζονται .κατά άγαλματικούς τύπους, άποτέ-
λεσμα τής ένδελεχούς μελέτης τοϋ ύλικοΰ. Στό εισαγωγικό κεφάλαιο δίδεται
σύντομο ιστορικό γιά τήν άρχαιολογική έρευνα στά Δωδεκάνησα καί τή θέση τής
Ρόδου στή γενικότερη βιβλιογραφία τής έλληνιστικής πλαστικής καί καταγρά-
φονται λεπτομερώς οί θέσεις όπου βρέθηκαν κατά τίς άνασκαφές στήν πόλη τής
Ρόδου τά γλυπτά πού μελετώνται. Σημειωτέον ότι, έως τώρα, πολύ σπάνια είναι
γνωστή ή μνημειακή συνάφεια τών ευρημάτων. Κατά τήν έφετινή έπιστημονική
άποστολή άρχισε ή φωτογράφηση τών γλυπτών πού θά περιληφθούν στόν Β ' τό-
μο.

Ή κ. Μαχαίρα κατέθεσε τά άκόλουθα άρθρα πού άφοροϋν τή ροδιακή πλα-
στική:

— «Παραλλαγές σέ ένα ροδιακό θέμα: ή ήμίγυμνη 'Αφροδίτη ώς Εύπλοια ή
Ποντία», στόν Τιμητικό τόμο στή μνήμη του Γρηγόρη Κωνσταντινόπου-
λου (υπό έκδοση στό 'Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο Αίγαιακών Σπουδών).

— «Ή συμβολή τής κοροπλαστικής στήν εικονογραφία καί στήν τυπολογία
τής πλαστικής κατά τά έλληνιστικά χρόνια. Ή συνεισφορά τής Ήοϋς
Ζερβουδάκη», στά πρακτικά τού διεθνούς συνεδρίου στή μνήμη Ή. Ζερ-
βουδάκη (Ρόδος, 26-29 Νοεμβρίου 2009) Κοροπλαστική καί μικροτεχνία
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στον αιγαιακο χωρο απο τους γεωμετρικούς χρονους εως και τη ρωμαϊκή
περίοδο (ύπό έκδοση στο 'Αρχαιολογικά 'Ινστιτούτο Αίγαιακών Σπουδών).

Ή κ. Μαχαίρα μετέβη μέ έπιστημονική αποστολή στα Χανιά γιά το πρό-
γραμμα μελέτης τών γλυπτών άπό τό ιερό τοϋ 'Ασκληπιοϋ στή Λισό. Προγραμ-
ματίζονται άναλυτική καταγραφή καί μελέτη τών περίπου 50 γλυπτών καί
έργασίες ταύτισης καί συντήρησης. Μιά πρώτη άνακοίνωση γιά τό ύλικό αύτό
μέ τίτλο «Τό 'Ασκληπιείο στή Λισό. Ό χαρακτήρας τής λατρείας μέσα άπό τά
γλυπτά αναθήματα» έχει γίνει στό I ' Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Χανιά, 1-
8 'Οκτωβρίου 2006) (πρακτικά ύπό έκδοση). Πρόσφατα δόθηκε ομιλία μέ τίτ-
λο «The Sanctuary of Asklepios at Lissos. Local and "visiting" deities» στό
πλαίσιο τών σεμιναρίων κλασικής άρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τής 'Οξφόρ-
δης «In the midst of the wine-dark sea: Crete and the Mediterranean world»
(24 Μαΐου 2010).

Τέλος, σχετική μέ τήν ένασχόλησή της μέ τό ιερό τής 'Αφροδίτης είναι ή
μελέτη της πού κατατέθηκε πρός δημοσίευση μέ τίτλο «Aphrodite on the
Sacred Way and in the City of Athens. Her Companions and her Attributes»,
στά πρακτικά τού συνεδρίου «The Feminine and the Sacred in Ancient
Athens» (ύπό έκδοση άπό τό Α. S. Onassis Public Benefit Foundation), καθώς
καί ή ομιλία της στό Πανεπιστήμιο τής 'Οξφόρδης μέ θέμα «The Sanctuary of
Aphrodite in the Sacred Way: a rural sanctuary and its connection with the
Athenian cults of the goddess» (27 Μαΐου 2010).

Ή κ. Βικτωρία Σαμπετάι, στό πλαίσιο τοϋ προγράμματος μελέτης άρχαίας
κεραμικής καί εικονογραφίας τοϋ ΚΕΑ, στό οποίο εντάσσεται τό προσωπικό
έρευνητικό της πρόγραμμα μέ τίτλο «Ταφικά σύνολα μέ διακοσμημένη κεραμική
άπό τό Άκραίφνιο Βοιωτίας», έπεξεργάστηκε βιβλιογραφικά θέματα βοιωτικής
κεραμικής, άττικής καί βοιωτικής εικονογραφίας καί ταφικής άρχαιολογίας,
καθώς καί θέματα ιστορίας τής Βοιωτίας κατά τήν άρχαϊκή καί κλασική περίο-
δο.

Ή μελέτη τής διακοσμημένης κεραμικής άπό τή Βοιωτία τήν οδήγησε σέ
κάποια προκαταρκτικά συμπεράσματα, τά όποία καί παρουσίασε σέ άνακοίνωση
μέ τίτλο «Looking at Athenian vases through the eyes of the Boeotians:
copies, adaptations and local creations in the social and aesthetic culture of
an Attic neighbour» σέ συνέδριο μέ θέμα «Griechische Vasenbilder als Medium
des Kulturtransfers» (Βαυαρική 'Ακαδημία 'Επιστημών, Μόναχο, Σεπτέμβριος
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2010). Στόχος τής μελέτης αυτής ήταν νά καταδειχθεί ό ιδιαίτερος ρόλος τών
είσηγμένων αττικών αγγείων στά βοιωτικά συμφραζόμενα, νά ίχνηλατηθοΰν οί
αττικές καλλιτεχνικές έπιρροές στήν περιοχή μέ βάση τά βοιωτικά άντίγραφα
καί νά προσδιοριστεί ό βαθμός αυτονόμησης τών ντόπιων άγγειογράφων καί
άγγειοπλαστών. Ή έργασία συμβάλλει στήν κατανόηση τοΰ ρόλου τών άττικών
άγγείων ώς όχήματος μεταφοράς πολιτισμικών στοιχείων σέ όμορο περιοχή, σέ
άντιδιαστολή μέ τόν ρόλο τους σέ άλλους, καλύτερα μελετημένους πολιτισμούς,
δπως, γιά παράδειγμα, τής Έτρουρίας. Πραγματεύεται έπίσης τόν ρόλο τών δια-
κοσμημένων άγγείων στά ταφικά έθιμα τής Βοιωτίας. Κάποιες προκαταρκτικές
διαπιστώσεις σχετικά μέ τις εισαγωγές άττικών άγγείων στή Βοιωτία παρου-
σιάστηκαν έπίσης σέ συνέδριο τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέ θέμα «Είσηγ-
μένη άττική κεραμική στή Θεσσαλία» (Βόλος, 3-5 Δεκεμβρίου 2010).

Δημοσιεύθηκε τό άρθρο της «Marker-vase or burnt offering? The clay
Loutrophoros in context», στό: A. Tsingarida (ed.), Shapes and Uses of Greek
Vases (7th-4th centuries B.C.), Proceedings of the symposium held at the Université
Libre de Bruxelles 27-29/4/2006, Bruxelles 2009, σ. 291-306.

Τέλος, κατατέθηκαν πρός δημοσίευση τά άρθρα:

— «Boeotian red-figured vases: Observations on their contexts and
settings» στά πρακτικά τού συνεδρίου μέ θέμα «Red-figure iconography
in its ancient setting» (Κοπεγχάγη, Νοέμβριος 2009), καί

— «Eros Reigns Supreme: Dionysos Wedding on a new krater by the
Dinos Painter» στά πρακτικά τοΰ συνεδρίου R. Schlesier (ed.), A Different
God? Dionysos and Ancient Polytheism (Βερολίνο, 25-28 Μαρτίου 2009).

Ό κ. Κώστας Καλογερόπουλος, μέ τήν άνάληψη τής θέσης έρευνητοΰ Δ '
βαθμίδος τόν Ιανουάριο, συνέχισε, κατόπιν ειδικής άδειας, τή διαδικασία ολο-
κλήρωσης τής υφηγεσίας του, ή όποία προβλέπεται νά κατατεθεί στίς άρχές τοΰ
2011 στό Πανεπιστήμιο τού Erlangen τής Γερμανίας. Πρόκειται γιά μελέτη
πού άφορά τις θρησκευτικές τελετουργίες καί τά άρχαιολογικά κατάλοιπα τελε-
τουργικών πράξεων στήν Άττική στό διάστημα πού έκτείνεται άπό τήν Έποχή
τών Λακκοειδών Τάφων (17ος-16ος αιώνας π.Χ.) έως τά μέσα τού 5ου αιώνα
π.Χ. Βάσει κλειστών άρχαιολογικών συνόλων, δπως γιά παράδειγμα τοΰ τελε-
τουργικού υλικού τών Πυρών Α καί Β στήν Ελευσίνα, ορίζονται λατρευτικές φά-
σεις, οί όποιες άφενός ορίζουν τό πρός εξέταση χρονολογικό πλαίσιο καί άφετέ-
ρου έχουν παναττική ισχύ. Σχετικά μέ τή χρησιμοποιηθείσα μέθοδο δημοσίευσε
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εφέτος άρθρο μέ τίτλο «Die Entwicklung des attischen Artemis-Kultes anhand
der Funde des Heiligtums der Artemis Tauropolos in Halai Araphenides
(Loutsa)», στο H. Lohmann-T. Mattern (έπιμ.), Attika Archäologie einer
"zentralen" Kulturlandschaft. Akten der internationalen Tagung vom 18-20 Mai
2007 in Marburg, Philippika 37 (Wiesbaden 2010), σ. 167-182. Κεντρικό
σημείο τής έρευνας αποτέλεσε ή διερεύνηση τών τελετουργικών αντικειμένων τού
ιερού τής 'Ακρόπολης. Για πρώτη φορά έπιχειρήθηκε έδώ μια συνοπτική καί
συνθετική παρουσίαση όλων τών κατηγοριών τού έκτενούς καί έτερογενούς ανα-
θηματικού υλικού τής 'Ακρόπολης άπό τόν 12ο αιώνα π.Χ. καί έξής.

Κατά τή διάρκεια τοϋ τρέχοντος έτους δημοσιεύθηκε τό άρθρο του «Middle
Helladic human activity in Eastern Attica: The case of Brauron», στό: Α.
Philippa-Touchais-G. Touchais-S. Voutsaki-J. Wright (έπιμ.), Μεσοελλαδιχά.
La Grèce continentale au Bronze Moyen. Actes du colloque international organisé par
l'Ecole française d'Athènes, en collaboration avec TAmerican School of Classical
Studies at Athens et le Netherlands Institute in Athens, Athènes, 8-12 mars 2006,
BCH Suppl. 52 (Athènes 2010), σ. 211-221. Τέλος, έλαβε μέρος ('Αρχαιολο-
γική Εταιρεία, 14 'Απριλίου 2010) στήν παρουσίαση τού βιβλίου Από τά Με-
σόγεια στόν Αργοσαρωνιχό (έπιμ. Β. Βασιλοπούλου / Στ. Κατσαρού-Τσεβελέ-
κη), τό όποιο συνοψίζει τό έργο τής Β ' Εφορείας Προϊστορικών καί Κλασικών
'Αρχαιοτήτων άπό τό 1994 έως τό 2003.

Ό κ. Γεώργιος Ζάχος, άπό τής άναλήψεως τής θέσης έρευνητού Δ ' βαθμί-
δος τόν 'Ιανουάριο 2010, άσχολήθηκε μέ τό διεθνές πρόγραμμα τής Tabula
Imperii Romani. Πιο συγκεκριμένα, έπιμελήθηκε έπιστημονικά καί έκδοτικά τό
τεύχος τοϋ Χάρτη J 35, I, πού περιλαμβάνει τά νησιά τού ΒΑ Αιγαίου, τίς Κυ-
κλάδες, τήν Εύβοια καί τή Σκύρο, καθώς καί τά Δωδεκάνησα (συγγραφείς ό κ.
Π. Καρβώνης καί ή κ. Μ. Μικεδάκη). Συμπλήρωσε τά κείμενα καί τούς χάρ-
τες προσθέτοντας στόν υπάρχοντα κατάλογο άρχαιολογικές θέσεις καί άλλα
άρχαΐα τοπωνύμια, ένημέρωσε τή βιβλιογραφία μέχρι τό 2010 καί συνέβαλε άπο-
φασιστικά στήν άρτια έκτέλεση τών χαρτών. 'Επίσης, συνέταξε εισαγωγικό κεί-
μενο γιά τό τεϋχος, προκειμένου νά κατατοπιστεί ό άναγνώστης γιά τίς συμβά-
σεις πού διέπουν τή σύνταξη τού καταλόγου καί τών χαρτών, καί παράρτημα
(appendix) γιά τά τοπωνύμια πού άναφέρονται στούς φορολογικούς καταλόγους
τοϋ 4ου αί. μ.Χ. Τό τεϋχος πρόκειται νά έκδοθεΐ τό 2011.

Ό κ. Ζάχος κατέθεσε έπίσης πρός δημοσίευση τά άρθρα:
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— «'Αδημοσίευτες επιτύμβιες επιγραφές άπό τήν αρχαιολογική συλλογή
Έλατείας», στον τιμητικό τόμο γιά τήν κ. Φανουρία Δακορώνια.

— «New Evidence on the Topography of Ancient Eressos: Bridging the
Gap» στό Athenische Mitteilungen καί έλαβε μέρος μέ τήν άνακοίνωση
«Λεσβιακά τοπωνύμια στους φορολογικούς καταλόγους τού 4ου αί. μ.Χ.:
'Ονοματολογική προσέγγιση» στή διημερίδα τής Ελληνικής 'Ονοματολο-
γικής Εταιρείας πρός τιμήν τού Γ. Χατζιδάκι ('Ακαδημία 'Αθηνών, 11-
12 Νοεμβρίου 2010).

[Μαρία Πιπιλή]
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στο Κέντρο, κατά το 2010, έργάσθηκαν οί έρευνητές κ.κ. 'Ιωάννα Μπίθα
(Διευθύνουσα), Σταματία Καλαντζοπούλου, 'Ιωάννης Βιταλιώτης, 'Ιωάννα Χρι-
στοφοράκη (έκτος άπό το διάστημα 12 'Ιουλίου-11 Νοεμβρίου 2010 πού έλαβε
άδεια άνευ άποδοχών λόγω άνατροφής παιδιού βάσει τού Ν. 3528/2007, άρθρο
51 § 1 καί 53 § 1) καί "Ολγα Καραγιώργου (άπό 24 Δεκεμβρίου 2010 κ.έ.,
οπότε έληξαν ή άδεια άνευ άποδοχών, λόγω άνατροφής παιδιού βάσει τού Ν.
3528/2007, άρθρο 51 § 1 καί 53 § 1, καί ή εξάμηνη έρευνητική της άδεια).
Στά έρευνητικά προγράμματα καί στις λοιπές δραστηριότητες έπίσης συνεργά-
σθηκαν ή βιβλιοθηκονόμος κ. Εύγενία Κουρέτα (Κληροδότημα Γ. Ο. Φωτεινού
— 'Επιτροπή Ερευνών), ή σχεδιάστρια κ. 'Αλεξάνδρα Καραγεώργου (Κληροδό-
τημα 'Ιωάννη Κατσαρά - Επιτροπή Ερευνών), οί άρχαιολόγοι κ.κ. Ελένη
Παπαβασιλείου, 'Αγγελική Κατσιώτη καί Διαμάντω Ρηγάκου, ή άρχιτέκτων
κ. Παναγιώτα Ζαχοπούλου (Κληροδότημα Γ. Ο. Φωτεινού) καί ο φωτογράφος
κ. Νίκος Κασέρης (Κληροδότημα Γ. Θ. Φωτεινού).

Κατά τό 2010 τό Κέντρο "Ερευνας τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής
Τέχνης ανέπτυξε τά κύρια έρευνητικά του προγράμματα, πού άφορούν στή σύν-
ταξη τών Εύρετηρίων Βυζαντινών Τοιχογραφιών γιά τά νησιά Σύμη, Τήλο,
Χάλκη καί Ρόδο τής Δωδεκανήσου, τά 'Ιόνια Νησιά, τήν Κρήτη, τήν Εύβοια
καί τά μνημεία τής 'Ανατολικής Μακεδονίας καί τής Θράκης. Συνέχισε τήν
άποδελτίωση μέ στόχο τή σύνταξη σέ συνοπτική μορφή τού Γενικού Εύρετηρίου
Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος. Γιά τήν προαγωγή
τών παραπάνω προγραμμάτων πραγματοποίησε έρευνητικές άποστολές στή Ρό-
δο, στήν Κεφαλονιά, στή Ζάκυνθο καί τή Λευκάδα μέ σκοπό τήν έρευνα, τόν
έντοπισμό, τήν καταγραφή καί, κατά περίπτωση, τήν επαγγελματική φωτογρά-
φιση καί άρχιτεκτονική άποτύπωση τών τοιχογραφημένων ναών.

Τό Κέντρο προσκλήθηκε γιά έ'κτη συνεχή χρονιά καί συμμετείχε στις άνα-
σκαφές πού διεξάγει τό 'Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής 'Αλβανικής 'Ακαδημίας
στήν περιοχή τών Αγίων Σαράντα μέ πεδίο εργασίας τή μελέτη τών εύρισκο-
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μένων τοιχογραφιών, καθώς και τή μελέτη αυτόνομων συνόλων που άπτονται
τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής τέχνης. Για τόν σκοπό αυτό πραγματοποι-
ήθηκε έρευνητική αποστολή στήν 'Αλβανία.

Συνέχισε τήν καταγραφή καί έπεξεργασία τοϋ Φωτογραφικού καί Σχεδια-
στικού 'Αρχείου Άγίου "Ορους τού Παύλου Μ. Μυλωνά, τό όποιο δώρισε ή οικο-
γένεια στό Κέντρο κατόπιν επιθυμίας τού Παύλου Μ. Μυλωνά. Κατά τό 2010
όλοκληρώθηκε τό τμήμα πού άφορα στή φωτογραφική τεκμηρίωση τών τρα-
πεζών, καθολικών καί άλλων μικρών ναών τού Άγίου "Ορους.

'Οργάνωσε τήν έτήσια διάλεξη τήν άφιερωμένη στή μνήμη τού ιδρυτή του,
άκαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη, κατά τήν όποία μίλησε ό προϊστάμενος τής
28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Μιχάλης Άνδριανάκης μέ θέμα
«Μνημειακή τέχνη στή μεσοβυζαντινή Κρήτη» (Ακαδημία Αθηνών, 16 Φε-
βρουαρίου 2010).

Τό Κέντρο δημοσίευσε στή σειρά «Μνήμη Μανόλη Χατζηδάκη» τή διάλε-
ξη τού ομότιμου καθηγητή τού ΕΜΠ κ. Χαράλαμπου Μπούρα μέ θέμα «Τρό-
ποι έργασίας άρχιτεκτόνων καί άρχιμαστόρων στό Βυζάντιο» (Ακαδημία
Αθηνών, 4 Μαρτίου 2008). 'Επίσης, στή σειρά «Ποικίλα Δημοσιεύματα», δη-
μοσιεύθηκε τό βιβλίο τών κ.κ. Νικόλαου Τουτού καί Γεώργιου Φουστέρη Εΰρε-
τήριον τής μνημειακής ζωγραφικής τοϋ Άγίου 'Όρους, 10ος-17ος αιώνας.

Ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου έμπλουτίσθηκε μέ 330 νέους τίτλους. 'Επίσης
τό Φωτογραφικό καί Σχεδιαστικό Άρχείο έμπλουτίσθηκε μέ περίπου 2.500
νέες εισαγωγές.

Στήν εκτέλεση τών παραπάνω έρευνητικών προγραμμάτων τό Κέντρο ενι-
σχύθηκε οικονομικά άπό τά κληροδοτήματα Γ. Ο. Φωτεινού καί 'Ιωάννη Κατ-
σαρά τής Ακαδημίας Αθηνών μέσω τής 'Επιτροπής 'Ερευνών.

Τέλος, οί έρευνητές τού Κέντρου, μέ οικονομική ένίσχυση τής Ακαδημίας
Αθηνών, μετείχαν μέ άνακοίνωση σέ έπιστημονικά συνέδρια.

Στό πλαίσιο τού «Corpus de la peinture monumentale byzantine», διεθνούς
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τμήματος τοΰ προγράμματος καταγραφής τών βυζαντινών τοιχογραφιών, τοϋ
οποίου ήγεΐται ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, δ έκπρόσωπος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
άκαδημαϊκός κ. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, παρουσίασε στή Γενική Συνέ-
λευση τής Διεθνούς Ενώσεως 'Ακαδημιών (Βουδαπέστη, 24-29 Μαΐου 2010),
ύπδ τήν αιγίδα τής δποίας έχει τεθεί τδ παραπάνω διεθνές πρόγραμμα, τήν πο-
ρεία τών έργασιών έκτος τοϋ έλληνικοϋ Corpus, τών άντίστοιχων τής Κύπρου,
τής 'Ιταλίας, τής Βουλγαρίας, τής Ρουμανίας καί τής Νουβίας (σημερινό Σου-
δάν).

['Ιωάννα Μπίθα]
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