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Η έκδοση χρηματοδοτείται
από το Κληροδότημα Ιωάννας Σφακιανάκη
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αριάδνη
Ετήσιο Επιστημονικό Περιοδικό
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εκδίδεται από Συντακτική Επιτροπή
στην οποία προεδρεύει ο/η εκάστοτε
κοσμήτορας και μετέχουν μέλη που
ορίζονται από τα τρία Τμήματα της
Φιλοσοφικής Σχολής.1 Δημοσιεύει
μετά από κρίση πρωτότυπες μελέτες πάνω σε θέματα των γνωστικών αντικειμένων των τριών Τμημάτων,2 καθώς και βιβλιοκρισίες,
βιβλιοκριτικά άρθρα και αναφορές
σε σημαντικά γεγονότα, επίκαιρους
προβληματισμούς και εξελίξεις στα
σχετικά επιστημονικά πεδία.
Περιλαμβάνει, επίσης, Παράρτημα που παρουσιάζει εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες της
Κοσμητείας και των Τμημάτων, το
ακαδημαϊκό δυναμικό και τις επιστημονικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ετησίως στη Φιλοσοφική Σχολή.
Υποβολή εργ α σιών
Τα τελικά κείμενα κατατίθενται σε
1

2

Τα Τμήματα Φιλολογίας, Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.
Φιλολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία
της Τέχνης, Γλωσσολογία, Θεατρολογία,
Κινηματογράφος, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Ψυχολογία, Παιδαγωγικά.

ηλεκτρονική (MS Word και Pdf)
και σε έντυπη μορφή (που αντιστοιχεί ακριβώς στην ηλεκτρονική) στη
Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, στη διεύθυνση
dean@phl.uoc.gr
Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Γάλλος – Ρέθυμνο 741 00
Η υποβολή κειμένων προς δημοσίευση είναι ανοιχτή και εκτός της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Οι εργασίες που υποβάλλονται,
αποστέλλονται ανώνυμα από τη
Συντακτική Επιτροπή σε εξωτερικούς κριτές, για τους οποίους επίσης
τηρείται αυστηρή ανωνυμία.
Οι συγγραφείς λαμβάνουν ηλεκτρονικό ανάτυπο (σε μορφή Pdf) της
δημοσιευμένης εργασίας τους και
δύο αντίτυπα του τόμου του περιοδικού.
Για την προετοιμασία των χειρογράφων, βλ. τις «Οδηγίες για τους
συνεργάτες της Αριάδνης» στο τέλος του τόμου.
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στην

Άννα ΜΙΣΙΟΥ
Καθηγήτρια της Αρχαίας Ιστορίας
Μνήμης χάριν
•

In Memory
of

Anna MISSIOU
Professor of Ancient History

Η συντακτική επιτροπή της Αριάδνης αποφάσισε ομόφωνα να αφιερώσει
τον 18ο Τόμο του περιοδικού στη μνήμη της Άννας Μίσιου, της συναδέλφου που χάθηκε απροσδόκητα στις 18 Μαΐου 2011: αμέσως σχεδόν με τη
συνταξιοδότησή της, μετά από δύο δεκαετίες αφοσιωμένης, ποιοτικής και
ουσιαστικής συμβολής στη διδασκαλία της Αρχαίας Ιστορίας και στις εν
γένει δραστηριότητες –επιστημονικές, κοινωνικές και άλλες– του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η επιτροπή συμφώνησε, επίσης, να περιλάβει στην αρχή του τόμου
αυτού ένα μικρό επιμέρους Αφιέρωμα στην Άννα Μίσιου, και ειδικότερα: ένα
βιογραφικό σημείωμα με την εργογραφία της, και μια σύντομη ενημέρωση
για τη βιβλιοθήκη και το αρχείο της που δωρήθηκαν από τους γιους της
στο Πανεπιστήμιο· το ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής
για τον θάνατό της, και δύο ομιλίες που αφορούν τη ζωή και το έργο της
από την Ημερίδα που διοργάνωσε η Σχολή στη μνήμη της στις 4 Απριλίου
2012, έναν περίπου χρόνο μετά τον θάνατό της· τέλος, τη συμβολή ενός
μαθητή της Άννας που σταδιοδρομεί σήμερα με αξιώσεις στον ακαδημαϊκό
χώρο.
•
The editorial board of Ariadne agreed unanimously to dedicate Volume 18
to the memory of Anna Missiou, our colleague who passed away, untimely,
on 18 May 2011. Her death came soon after her retirement, upon completion of two decades of a devoted and substantial high-standard contribution to teaching Ancient History and to the overall activities –scholarly,
social, and other– of the Department of History and Archaeology and the
whole academic community at the University of Crete.
We also agreed to include at the beginning of this volume a special
Section dedicated to Anna Missiou, comprising: a short curriculum vitae
with a list of her publications, and a note on her library and archives which
were offered by her sons to the University; the Announcement of the Dean
of the School of Philosophy on her demise, and two contributions relevant
to her life and career from the Day Conference which the School organised
in her memory on 4 April 2012, nearly a year after her death; and, finally, a
contribution from one of Anna’s students, who is pursuing a most promising academic career.
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Μικρό αφιέρωμα στην Άννα Μίσιου

Άννα Μίσιου.
Ένα εργοβιογραφικό σημείωμα

ΕΛΕΝΗ ΚΩΒΑΙΟΥ

Η

ΑΝΝΑ ΜΙΣΙΟΥ γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1943. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή
στη Σχολή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ
(Darwin College). Υπήρξε υπότροφος στο Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πρίνστον (Stanley J. Seeger
fellowship), και στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
Εργάστηκε ως ειδική επιστημόνισσα στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.
Δίδαξε επί δύο δεκαετίες το γνωστικό αντικείμενο της Αρχαίας
Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε το 2010, στη βαθμίδα της
αναπληρώτριας καθηγήτριας.
Οι έρευνές της αφορούν την αθηναϊκή δημοκρατία, τη ρητορική,
τις σχέσεις των δύο φύλων στην κλασική αρχαιότητα, και τις σχέσεις
των αρχαίων Ελλήνων με τους άλλους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου.

Εργογραφία
Διδακτορική Διατριβή
• Deliberative Oratory, Politics and Ideology: Andokides’ “On the peace
with the Lakedaimonians”. University of Cambridge, 1985
Αριάδνη 18 (2012) 19–22

(ISSN 1105–1914)
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ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

Μονογραφίες
• The Subversive Oratory of Andokides. Politics, Ideology and Decision-making in Democratic Athens. Cambridge Classical Studies,
Κέμπριτζ/Νέα Υόρκη/Μελβούρνη: Cambridge University Press,
1992. Επανέκδοση 2007
• Literacy and Democracy in Fifth-century Athens. Κέμπριτζ/Νέα
Υόρκη: Cambridge University Press, 2011
Επιμέλεια
• M.I. Finley, Η πολιτική στον αρχαίο κόσμο, μτφρ. Σοφία Βουτσάκη,
επιμ. Ά. Μίσιου. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
1996
Άρθρα
• Xρονική οργάνωση και ιδεολογικός προσανατολισμός του επιχειρήματος στον συμβουλευτικό λόγο Περί της προς τους Λακεδαιμονίους ειρήνης του Aνδοκίδη, στο Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα. Πρακτικά της Έβδομης Ετήσιας Συνάντησης του
Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 12-14 Μαΐου 1986).
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1986, 427-40
• Coercive diplomacy in Greek interstate relations, with special reference to presbeis autokratores. Classical Quarterly 37, 1987, 336-45
• Όνειρα και Aνατολή στο έργο του Hρόδοτου. Aριάδνη 6, 1993,
89-107
• Όνειρα και Ανατολή στο έργο του Ηρόδοτου, στο Δ. Kυρτάτας
(επιμ.), Όψις ενυπνίου. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις
Kρήτης, 1993, 23-67
• Δοῦλος τοῦ βασιλέως: The politics of translation. Classical Quarterly 43(2), 1993, 377-91
• Γυναικείες σπουδές και κλασική αρχαιότητα. Πρακτικά της Ευρωπαϊκής Συνάντησης “Oι γυναικείες σπουδές στην Ελλάδα και η
ευρωπαϊκή εμπειρία” (Θεσσαλονίκη, 4-6 Nοεμβρίου 1993). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1996, 173-87
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• Reciprocal generosity in the foreign affairs of fifth-century Athens
and Sparta, στο C. Gill, N. Postlethwaite και R. Seaford (επιμ.),
Reciprocity in Ancient Greece. Οξφόρδη: Oxford University Press,
1998, 181-97
• Γυναίκες και πολίτες στην κλασική Aθήνα, στο Το Φύλο των
Δικαιωμάτων. Εξουσία, Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη, Ευρωπαϊκό Συνέδριο (Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 1996). Aθήνα: Nεφέλη,
1999, 31-43
• Πληροφόρηση, κατάρτιση και ετυμηγορία στα αθηναϊκά λαϊκά
δικαστήρια του 5ου και 4ου αιώνα π.X., στο Δ. Κυρτάτας και Χ.
Μπάλλα (επιμ.), Η μετάδοση της γνώσης στην αρχαιότητα, Αθήνα:
Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, (Tοπικά ε΄),
Αθήνα, 1999, 21-37
• Tο λεξιλόγιο της δημοκρατίας, στο A.-Φ. Xριστίδης (επιμ.), Iστορία της Eλληνικής Γλώσσας από τις Αρχές έως την Ύστερη Aρχαιότητα. Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας και Iνστιτούτο
Nεοελληνικών Σπουδών, 2001, 794-99
• Γλώσσα και εκπαίδευση, στο A.-Φ. Xριστίδης (επιμ.), Ιστορία
της Ελληνικής Γλώσσας από τις Αρχές έως την Ύστερη Αρχαιότητα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών, 2001, 886-94
• Ελληνιστικοί χρόνοι: Ιστορική Εισαγωγή, στο A.-Φ. Xριστίδης
(επιμ.), Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας από τις Αρχές έως την
Ύστερη Αρχαιότητα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
και Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2001, 247-57
• The appropriation of Persian words in fifth-century Athenian politics. Αρχαιογνωσία 13, 2005, 69-83
• Democracy and Athenian policy towards Sicily, στο E. Greco και M.
Lombardo (επιμ.), Atene e l’Occidente. I grandi temi. Le premesse,
i protagonisti, le forme della comunicazione e dell’interazione,
i modi dell’intervento ateniese in Occidente. Atti del Convegno
Internazionale (Atene, 25-27 maggio 2006). Αθήνα: Scuola
Archeologica Italiana di Atene, 2007, 99-116
• The Hellenistic period, στο A.-F. Christidis (επιμ.), A History of
Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity. Κέμπριτζ:
Cambridge University Press, 2007, 325-41, 377-79
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• The vocabulary of democracy, στο A.-F. Christidis (επιμ.), A History
of Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity. Κέμπριτζ:
Cambridge University Press, 2007, 1062-69, 1169-70
• Language and education in antiquity, στο A.-F. Christidis (επιμ.),
A History of Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity.
Κέμπριτζ: Cambridge University Press, 2007, 1182-92, 1213-14
• Ιδεολογία και έρευνα: οι βάρβαροι στη νεοελληνική ιστοριογραφία
του 19ου αιώνα, στο Ό. Γκράτζιου και Χ. Λούκος (επιμ.), Ψηφίδες.
Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης στη Μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης και Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 2009, 335-50

•
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Τα βιβλία και το αρχείο της Άννας Μίσιου
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΛΕΝΗ ΚΩΒΑΙΟΥ

Η

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και το αρχείο της Άννας Μίσιου δωρήθηκαν
από τα δύο παιδιά της, τον Θοδωρή και τον Δημήτρη Λάδη,
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, αμέσως μετά τον αιφνιδιαστικό θάνατό της. Έτσι, στις 15/12/2011, εξήντα χαρτοκιβώτια με
τα βιβλία της πήραν τον δρόμο της «επιστροφής» για το Ρέθυμνο –
από το φρεσκοβαμμένο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε
μόλις εγκατασταθεί. Σήμερα, οι 1837 τόμοι αυτοί έχουν καταλογογραφηθεί και καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της Βιβλιοθήκης, και μελετώνται ήδη από τους χρήστες της, ως αυτόνομη
συλλογή που φέρει το όνομά της (Συλλογή Άννας Μίσιου). Απομένουν μόνο οι σύμμεικτοι τόμοι των θερμοκολλημένων φωτοτυπιών,
όπου συνήθιζε να συγκεντρώνει όσα άρθρα ή κεφάλαια βιβλίων την
ενδιέφεραν· καθώς και το αρχείο της, την καταγραφή του οποίου έχει
αναλάβει ο Τομέας Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η βιβλιοθήκη της Άννας εκτείνεται χρονολογικά από το 1876
μέχρι και το 2010 και περιλαμβάνει θεματικές σχετικές με τα ειδικά
ερευνητικά ενδιαφέροντά της, δηλαδή την αρχαία ελληνική ιστορία,
την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, τη θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα αλλά και στην εποχή μας, την ιστορία των αρχαίων λαών της
Ανατολής, τη γλώσσα και τις χρήσεις της.
Τα βιβλία της, που είχε επιλέξει προσεκτικά στη διάρκεια των
σπουδών της και της θητείας της στο πανεπιστήμιο, είναι πολυδουλεμένα, γεμάτα προσωπικές σημειώσεις και υπογραμμίσεις. Αποτελούν, εμφανώς, ουσιαστικά εργαλεία της επιστημονικής παραγωγής
και του στοχασμού της, που επιτρέπουν ακόμη και να ιχνηλατήσουμε
κάποιες από τις ερευνητικές διαδρομές προς τις αυστηρά τεκμηριω-
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μένες θέσεις της. Άλλα βιβλία, μεγάλου μεγέθους, δείχνουν την
αγάπη της για την τέχνη, ενώ περισσότερα παραπέμπουν στις ιδεολογικές αναζητήσεις της ως πολιτικά σκεπτόμενου ατόμου αριστερών πεποιθήσεων, που βίωσε ή παρακολούθησε από πολύ κοντά τα
κοινωνικά δρώμενα των δεκαετιών 1960-1970, ζώντας μέσα και έξω
από την Ελλάδα.
Εκτός από τις προσωπικές της αναγνωστικές επιλογές, η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει και βιβλία φίλων και συναδέλφων της Άννας,
έργα δικά τους ή άλλων συγγραφέων που εκείνοι και εκείνες επέλεξαν να της χαρίσουν. Τα πιο πολλά συνοδεύονται από συχνά χαριτωμένες χειρόγραφες αφιερώσεις, που παραπέμπουν κατά κανόνα
στην άμεση ή έμμεση συμβολή της ίδιας στην παραγωγή τους. «Στην
Άννα που έβαλε και αυτή το “μαλλιαρό” χεράκι της» αφιερώνει το
βιβλίο του συνάδελφός της, ευχαριστώντας την έτσι για τη βοήθεια
στη γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου του – και τονίζοντας, με τη
χιουμοριστική πινελιά του, την απόλυτη στράτευση της Μίσιου στον
δημοτικισμό.
Όσοι/ες γνωρίσαμε την Άννα την αγαπήσαμε, γιατί ήταν άτομο
χαρισματικό και μεγαλόψυχο. Τα βιβλία και το αρχείο της στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελούν μια ακόμα γενναιόδωρη
πράξη της –νοερή αυτή τη φορά...– προς τους και τις συναδέλφους
της και τους φοιτητές και τις φοιτήτριές της, που είχε πάντα τον
τρόπο να υποστηρίζει ουσιαστικά.

•
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ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ, ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH
ΠANEΠIΣTHMIOYΠOΛH ΓAΛΛOY, 74100 PEΘYMNO

Ρέθυμνο, 18 Μαΐου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ
Για την Άννα Μίσιου, τη δασκάλα, τη συνάδελφο, τη φίλη
Σήμερα στο Ρέθυμνο ο θάνατος της Άννας Μίσιου ήχησε αιφνίδιος,
άδικος, επώδυνος.
Λίγο μετά από το «όλα πήγαν καλά» στη χειρουργική της επέμβαση.
Ακριβώς στο νέο, πιο «ώριμο» και «ανέμελο» ξεκίνημά της στη Θεσσαλονίκη – μακριά μας, βέβαια, αλλά με τους δικούς της ανθρώπους,
στο καινούργιο σπίτι, με μόλις δημοσιευμένο το τελευταίο βιβλίο της.
Προπαντός, ενώ εμείς τη συνυπολογίζαμε ακόμη σταθερά, ρητά ή
άρρητα, σε σχέδια και σε οραματισμούς μας για το μέλλον...
Η Άννα –η «Μίσιου» μας– υπήρξε ουσιαστικός κρίκος στη συλλογική
«διαχρονία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ήταν, για εμάς, ακριβή
Δασκάλα, στην Αρχαία Ιστορία όσο και στη ζωή – στους έντιμους,
ευγενικούς, και αυστηρούς κώδικες που οφείλουν να τη διέπουν
Συνάδελφος, με την αφοσιωμένη –σχεδόν πρωτόλεια και ελλείπουσα πλέον– μορφή συντροφικότητας που αναδεικνύεται,
προπαντός, στα δύσκολα
Φίλη, από τις λίγες εκείνες που ξέρουν ακόμη να εκφράζουν πηγαίες,
λιτές και ουσιαστικές αλήθειες – έστω και εάν αυτές προς στιγμήν πληγώνουν.
Καλό σου ταξίδι, Άννα Μίσιου.
Θα λείψεις σε όλες και όλους μας πολύ.
Θα σε κρατήσουμε σίγουρα μαζί μας, στο Ρέθυμνο – στον νου και στην
ψυχή μας.
Σε συνελεύσεις, εκλογές, διαλέξεις, επιστημονικές συναντήσεις, στις
γιορτές και στις χορευτικές μας συνεστιάσεις: θα χρειαζόμαστε
πάντα την καθαρή σου γαλάζια ματιά, τη δυνατή άποψη, το συνοφρύωμα, και το γέλιο σου.
Η κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής
•
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Θεσμοί και Αξίες
στην Αθηναϊκή Δημοκρατία
Μια επιστημονική συνάντηση
στη μνήμη της Άννας Μίσιου
Ρέθυμνο, 4 Απριλίου 2012

Αντί εισαγωγής
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΠΑΚΑ

Μ

Ε ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ Ημερίδα, όλες και όλοι εμείς από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Φιλοσοφική Σχολή, και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη της Άννας
Μίσιου, της άξιας συναδέλφισσας (κατά την αγαπημένη της κλίση
των θηλυκών στη δημοτική) και ακριβής μας φίλης, και τη μακρά
συνύπαρξή μας, και την ουσιαστική ανταλλαγή μαζί της. Έτσι, όπως
φαίνεται και στο Πρόγραμμα που επισυνάπτεται, η συνάντηση αυτή
δεν είναι μόνο επιστημονική. Αλλά αφήνει ικανό χώρο για πιο ευαίσθητες, προσωπικές μας αναμνήσεις, πριν από τις, άμεσες και έμμεσες, αναφορές στο επιστημονικό έργο της ως αρχαίας ιστορικού.
Εάν το επέτρεπε ο χρόνος, στην πρώτη ενότητα της Ημερίδας
θα συμμετείχαν δικαιωματικά πολλοί και πολλές ακόμη συνάδελφοι, συνεργάτες και στενοί/ές συνοδοιπόροι της Άννας. Οι περισσότεροι/ες βρίσκονται εδώ: η Όλγα Γκράτζιου, η Άλκη και ο Νίκος
Χατζηνικολάου, ο Χρήστος Χατζηιωσήφ... Μερικοί/ές δεν τα κατάφεραν τελικά: η Άννα Ραμού, ο Κώστας Μπουραζέλης, ο Peter
Garnsey, ο Paul Cartledge, η Dorothy Thompson.
Aπό μακριά ήρθαν να εκπροσωπήσουν την Άννα η αδελφή της
Διονυσία, ο αδελφός της Γιάννης, και ο γιος της ο Θοδωρής. Ενώ, με
τη σκέψη και την ψυχή τους είναι σίγουρα μαζί μας και ο άλλος γιος
της, o Νικόλας, και «τα μικρά της», ο Αλέξανδρος, η Ζωή, ο Jake, o
Ben και η Σία, τα εγγονάκια της, που γεννήθηκαν και ζουν με τους
γονείς τους στην Αμερική. Προσωπικά, τα γνωρίζω μόνο από φωτογραφίες τους· και, κυρίως, από τη λατρεία, το καμάρι, τη λαχτάρα
στο βλέμμα της γιαγιάς τους όταν μιλούσε για αυτά – όπως και
για τα παιδιά και τα αδέλφια της, από τα οποία αντλούσε σταθερά
πολλή δύναμη και αγάπη.
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Το παρόν δίνουν, επίσης, άνθρωποι από την τοπική κοινωνία
του Ρεθύμνου, που γνώριζαν την Άννα και την εκτιμούσαν. Όσο και
πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες της Αρχαίας Ιστορίας, που συνέβαλαν ενεργά στη συνολική διοργάνωση και, βέβαια, συμμετέχουν στην
αποψινή συζήτηση για το «Παρόν και το μέλλον της Αρχαίας Ιστορίας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση». Από αυτούς, η Παναγιώτα
Βλαχάκη και ο Γιάννης Λιναρδάκης θα μοιραστούν εφέτος το βραβείο
με το συμβολικό χρηματικό έπαθλο που θέσπισε το Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας στη μνήμη της Άννας Μίσιου: για τις άριστες επιδόσεις τους στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ίδιου γνωστικού αντικειμένου.
Τα παιδιά της Άννας, ο Θοδωρής και ο Δημήτρης Λάδης, δώρισαν
τα βιβλία και το αρχείο της μητέρας τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Την ταχύτατη ταξινόμηση και υποδειγματική έκθεσή τους εν όψει
και της σημερινής εκδήλωσης ανέλαβε, με συγκινητική προθυμία
και εντατική υπερωριακή δουλειά, το προσωπικό της κεντρικής
μας Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο. Με ανάλογη αγάπη και με πολλή
νοσταλγία, τα μέλη της Γραμματείας και το υπόλοιπο προσωπικό
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας βοήθησαν σημαντικά, με
διαφορετικούς τρόπους, τη σημερινή διοργάνωση.
Για την ευγενική συμβολή στην υλοποίηση της Ημερίδας θέλουμε
να ευχαριστήσουμε, επίσης, τον Δήμο Ρεθύμνης, ιδιαίτερα την Αντιδήμαρχο κ. Πέπη Μπιρλιράκη-Μαμαλάκη και την υπεύθυνη των
πολιτιστικών θεμάτων κ. Μαρή· καθώς και τον Σύλλογο Ξενοδόχων
Ρεθύμνου, για τη φιλοξενία των ομιλητών.
Με τις συνδιοργανώτριες της εκδήλωσης, τις συναδέλφους Κατερίνα Παναγοπούλου και Χλόη Μπάλλα, δεν είμαστε εντέλει και
τόσο σίγουρες, ποια από όσα σχεδιάσαμε και πραγματοποιούμε εδώ
σήμερα θα εύρισκαν σύμφωνη τη λιτή και συχνά αυστηρή μας φίλη…
Για πόσα από αυτά η ίδια δεν θα χαμήλωνε το κεφάλι λοξά προς το
στέρνο, δεν θα τέντωνε έντονα τα φρύδια προς τους κροτάφους της
για να πει: «ελάτε, τώρα, βρε κορίτσια, αφήστε τις υπερβολές!».
Πιστεύουμε, όμως, ότι τα περισσότερα θα της «άρεζαν». Μάλλον
και η παράπλευρη εμβληματική εικόνα που διαλέξαμε για την αφίσα
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και το πρόγραμμα της
Ημερίδας: η όρθια «γυναικεία μορφή που διαβάζει»
–μερικοί λένε, η Κλειώ,
η Μούσα της Ιστορίας–,
σε αττική ερυθρόμορφη
λήκυθο του 5ου αιώνα.
Μια συμβολική παραπομπή, μέσα από ένα ταφικό
αγγείο, στο ανήσυχο επιστημονικό ενδιαφέρον της
Άννας για την εγγραμματοσύνη στην κλασική
Αθήνα, και ιδίως εκείνην
των γυναικών. (Πρβλ. την
«Άννα που διαβάζει» στην
Εικ. 2, παρακάτω, σελ.
35.) Θα εκτιμούσε επίσης,
είμαστε βέβαιες, το μπουκέτο μας με τα άγρια και
τα καλλιεργημένα λουλούΗ αφίσα της Ημερίδας
δια – μια μικρή, μυριστή
ανάμνηση από την ανοιξιάτικη πανεπιστημιούπολη στον Γάλλο.
Αφότου έφυγε τελειωτικά από κοντά μας την περασμένη Άνοιξη,
η «Μίσιου μας» μάς λείπει πολύ. Περισσότερο ακόμη από ό,τι προβλέπαμε ήδη τότε.
•
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

15.00-16.00
Η Άννα Μίσιου στις μνήμες μας
Διονυσία Μισίου, Αριστοτέλειο
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
Άννα, ο Ταρζάν

Δημήτρης Κυρτάτας,
Παν/μιο Θεσσαλίας
Διδάγματα από την αθηναϊκή
δημοκρατία
17.15-17.45 Διάλειμμα

Γιώργος Σταθάκης, αντιπρύτανης
οικονομικών, Παν/μιο Κρήτης
Μια σημαντική μας φίλη

17.45-18.45 Εισηγήσεις
Συντονίζει η Χλόη Μπάλλα,
Παν/μιο Κρήτης

Νικόλας Φαράκλας, ομότιμος
καθηγητής, Παν/μιο Κρήτης
Δυο λόγια για τη φίλη μας την
Άννα

Νάσια Σεργίδου, Παν/μιο Κρήτης
Το γυναικείο στοιχείο στον
Ηρόδοτο

Αλέξης Πολίτης, πρόεδρος
Τμήματος Φιλολογίας,
Παν/μιο Κρήτης
Με την Άννα στο Ρέθυμνο
Κατερίνα Κόπακα, κοσμήτορας
Φιλοσοφ. Σχολής, Παν/μιο Κρήτης
Διδάσκοντας στάση ζωής
16.00
Απονομή ‘βραβείου Άννας Μίσιου’
από τον Σωκράτη Πετμεζά,
πρόεδρο Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, Παν/μιο Κρήτης
16.15-18.45 Εισηγήσεις
16.15-17.15 Συντονίζει η Κατερίνα
Παναγοπούλου, Παν/μιο Κρήτης
Michael Gagarin,
Παν/μιο Texas at Austin
Anna Missiou on oratory, literacy,
and democracy

Κώστας Βαλάκας, Παν/μιο Πατρών
Ρητορικοί τρόποι υπονόμευσης
αξιών της αθηναϊκής δημοκρατίας στα τέλη του 5ου και στις
αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.
18.45-21.00 Συζήτηση
Παρόν και μέλλον της αρχαίας
ιστορίας στην πανεπιστημιακή
εκπαίδευση
Συντονίζουν η Άννα Ραμού-Χαψιάδη
και ο Δημήτρης Κυρτάτας
Συμμετέχουν οι
◆ Ryan Balot, Παν/μιο Toronto
◆ Michael Gagarin, Παν/μιο Texas at
Austin ◆ Κατερίνα Παναγοπούλου,
Παν/μιο Κρήτης ◆ Robert W. Wallace, Παν/μιο Northwestern,
◆ και μεταπτυχιακοί φοιτητές
του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας
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Άννα, ο Ταρζάν
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΙΣΙΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, φοιτητές και φοιτήτριες της Άννας,
κυρίες και κύριοι,

Θ

Α ΜΠΟΡΟΥΣΑ να σας μιλώ για την πολυαγαπημένη μου
αδελφή Άννα με τις ώρες. Αναζητώντας λοιπόν κάποια όρια,
αποφάσισα να σας μιλήσω για την Άννα πριν έρθει στην Κρήτη.
Αρχίζοντας από τα παιδικά της χρόνια, όταν ήταν γνωστή ως «Άννα
ο Ταρζάν»: η επωνυμία της δόθηκε όταν ήταν μικρή, σε μια εποχή
που ο Ταρζάν ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους λογοτεχνικούς
και κινηματογραφικούς ήρωες. Όπως ο Ταρζάν ήταν προικισμένος
με ασυνήθιστες ικανότητες για έναν κανονικό άνθρωπο, έτσι και οι
ικανότητες της Άννας στο παιχνίδι αλλά και στα γράμματα ξεπερνούσαν κατά πολύ αυτές ενός μέσου παιδιού. Όπως ο Ταρζάν διακρινόταν για την εξυπνάδα και το ηθικό του υπόβαθρο, και σε κάθε
περίσταση ήταν προστάτης των αδυνάτων, έτσι και η Άννα ήταν
αυτή που εντυπωσίαζε με την εξυπνάδα της και προστάτευε τους
μικρούς συμπαίκτες της από εκείνους που έκαναν ζαβολιές. Όπως ο
Ταρζάν ήταν ο άρχοντας της ζούγκλας, έτσι και η Άννα ήταν η αρχηγός μας. Όπως ο Ταρζάν ήταν ένας θρύλος, ένας ήρωας των παιδικών αναγνωσμάτων μας, έτσι και η Άννα ήταν ο θηλυκός ήρωας των
παιδικών μας παιχνιδιών και ένας θρύλος για τη γειτονιά μας: ένας
θρύλος που τον γέννησε η κατάπληξη που προκαλούσε το ασυνήθιστο γεγονός ότι ένα μικροκαμωμένο, όμορφο κοριτσάκι (Εικ. 1)
–από μωρό ήταν πολύ όμορφη, με τα σγουρά ξανθά της μαλλιά και
τα γαλαζομπλέ μάτια της– ήταν πρώτο στα παιχνίδια, στο κυνηγητό,
το αγιούτο, στο γερμανικό, το παιχνίδι που αλλού το λένε «μήλα»·
και, παράλληλα, ήταν και η πρώτη μαθήτρια (Εικ. 2).
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Η Άννα, όπως και ο αδελφός
μου κι εγώ, γεννήθηκε στην Κατερίνη, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν νηπιαγωγεία, και οι γονείς
μας κατάφεραν να τη γράψουν
αλλά και να την πείσουν τελικά
να πάει μια χρονιά πιο νωρίς
στο σχολείο. Λέω κατάφεραν να
την πείσουν, γιατί, στην αρχή, η
Άννα δεν ήθελε να πάει με κανένα
τρόπο, και κάθε πρωί έπρεπε οι
γονείς μας να επιστρατεύσουν
όλη τους την πειθώ, για να την
καταφέρουν. Ίσως το καλύτερο
Εικ. 1 : Η Άννα με ναυτικά και φιόγκο επιχείρημα ήταν ότι και στη μαμά
και στο μπαμπά άρεζε πολύ το
σχολείο, γι’ αυτό και ο μπαμπάς
μιλούσε τουλάχιστον επτά γλώσσες και η μαμά ήταν η πρώτη
γυναίκα που τέλειωσε το Γυμνάσιο της Κατερίνης, κάτι που πάντα
άρεζε και στην Άννα να το αναφέρει. Από τη στιγμή όμως που η ίδια
πείστηκε να πάει σχολείο, ήταν και η πρώτη μαθήτρια. Και αυτή την
πρωτιά τη διατήρησε σε όλα τα μαθητικά και φοιτητικά της χρόνια
(Εικ. 3), με ό,τι και αν καταπιάστηκε. Ακόμη και στο Κατηχητικό
σχολείο, που πήγε για μια χρονιά, πήρε βραβείο. Η εξαίρεση ήταν
μόνο το πιάνο που εγκατέλειψε σχετικά γρήγορα, παρά το γεγονός ότι της άρεζε η μουσική και αργότερα απέκτησε μια πολύ καλή
συλλογή κλασικής και σύγχρονης μουσικής. Το πιάνο όμως είναι
ένα απαιτητικό όργανο και θέλει αφοσίωση. Και η Άννα είχε κάνει
από νωρίς την επιλογή της και ήξερε πού ήθελε να αφοσιωθεί.
Τα καλοκαίρια πηγαίναμε στο Λουτράκι, όπου οι γονείς μας έπιναν
νερό και έκαναν τα ιαματικά τους λουτρά. Από το Λουτράκι κάναμε
εκδρομές στους Δελφούς, την Ολυμπία, την Επίδαυρο και βέβαια
επισκεπτόμασταν και την Αθήνα, την Ακρόπολη και το αρχαιολογικό μουσείο. Οι εκδρομές αυτές της ενέπνευσαν ένα θαυμασμό
— 34 —
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για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, και έτσι από πολύ νωρίς
είχε αποφασίσει ότι θα σπουδάσει
στη Φιλοσοφική Σχολή, και είχε
αφοσιωθεί στην επίτευξη αυτού
του στόχου. Διάβαζε με μανία ό,τι
ήταν σχετικό. Ο μπαμπάς μας είχε
ένα φίλο βιβλιοπώλη, και δανειζόταν επιπλέον βιβλία, εκτός από
αυτά που μας αγόραζε: η Άννα τα
ρουφούσε στην κυριολεξία, και
την άλλη μέρα τα επιστρέφαμε.
Ήταν η πρώτη μαθήτρια, αλλά
όχι ο τύπος της μαθήτριας που
προσπαθεί να είναι με κάθε τρόπο
αρεστή στους καθηγητές της και
Εικ. 2 : Η Άννα διαβάζει
κυνηγάει βαθμούς και διακρίσεις.
Ενδεικτικό του χαρακτήρα της
είναι ότι δεν είχε φωτογραφίες ως
σημαιοφόρος. Ήταν ένα ξένοιαστο, αυθόρμητο παιδί που του άρεζαν
τα βιβλία και τα γράμματα αλλά και τα παιχνίδια. Ξεχνιόταν διαβάζοντας αλλά και παίζοντας. Στη Θεσσαλονίκη, τη δεκαετία του ’50
–γιατί στο μεταξύ είχαμε μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη– δεν υπήρχαν πολλά ιδιωτικά αυτοκίνητα και ο δρόμος μας, μια πάροδος
ανάμεσα στη Βενιζέλου και την Ίωνος Δραγούμη, ήταν μια μεγάλη
αυλή, όπου το παιχνίδι συνεχιζόταν ως αργά το βράδυ – ιδιαίτερα
μετά την ηλεκτροδότηση του δρόμου. Κάποτε, παρασυρμένη από
τα εξωσχολικά διαβάσματα και το παιχνίδι, η Άννα δεν πρόλαβε να
ετοιμάσει τα μαθήματά της. Και όταν την άλλη μέρα η καθηγήτρια
τη σήκωσε να διαβάσει την ανάλυση που τους είχε αναθέσει, αυτή
άνοιξε το τετράδιό της και προσποιήθηκε πως διαβάζει την εργασία της, που κρίθηκε μάλιστα η καλύτερη (!). Δεν έλειψαν βέβαια
και τα πειραχτήρια, που σήκωσαν το χέρι για να εκφράσουν την
απορία τους για κάποιο σημείο της ανάλυσης και να παρακαλέ— 35 —
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Εικ. 3 : Η Άννα φοιτήτρια

σουν τη Μισίου –που, αργότερα, στο πλαίσιο του αγώνα της για τη
δημοτική έγινε Μίσιου– να το ξαναδιαβάσει. Και η Άννα, με την ίδια
ευκολία που το είχε «διαβάσει» την πρώτη φορά, το «ξαναδιάβασε»
και δεύτερη. Το επεισόδιο διαδόθηκε σε όλο το ιστορικό κέντρο της
Θεσσαλονίκης, στην περιοχή δηλαδή από την οποία προέρχονταν
οι μαθήτριες του Γ΄ Γυμνασίου Θηλέων. Η Άννα όμως δεν ήθελε να
γίνεται αναφορά σε αυτό το συμβάν που θεωρούσε ότι την εξέθετε:
δεν συγχωρούσε στον εαυτό της ότι πήγε στο σχολείο χωρίς να έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Ήταν απόλυτη και αυστηρή, και απαιτητική με τον εαυτό της.
Πάντα, όμως, η γλυκύτητά της υπερίσχυε. Με τον χαρούμενο, ανοικτό και ακέραιο χαρακτήρα της, την αγάπη της για τον αθλητισμό,
τη μουσική και το χορό (Εικ. 4-5), με την ανεπιτήδευτη συμπεριφορά της, με τις γνώσεις της, τη γενναιοδωρία, την ικανότητα και
την προθυμία της να μοιράζεται, και, ακόμη, με το καθαρό βλέμμα
της και το φωτεινό της χαμόγελο, τους κέρδιζε όλους. Οι συμμα— 36 —
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Εικ. 4 : Τρεις χορεύουν
(η Άννα στη μέση)

Εικ. 5 : Γιάννης – Άννα χορεύουν

θήτριές της τη λάτρευαν και τη θαύμαζαν για τις ικανότητές της·
και, όταν στην έκτη τάξη του γυμνασίου έγινε σημαιοφόρος, όλες
αισθάνθηκαν ότι δικαιώθηκαν και οι ίδιες. Το εντυπωσιακό είναι
ότι δεν προκάλεσε ποτέ ζήλια και φθόνο. Έτσι, ο θρύλος γύρω από
την Άννα, γύρω από τη Μίσιου, συνεχιζόταν και μεγάλωνε. Βέβαια,
καθώς η λάμψη του λογοτεχνικού και κινηματογραφικού Ταρζάν
έσβηνε, λίγοι πια την αποκαλούσαν «Ταρζάν». Με τον καιρό, τον
τίτλο του Ταρζάν συντηρούσαν μόνο οι «ταρζανιές» που έκανε κατά
καιρούς (Εικ. 6), και μας τρόμαζε...
Δεν έτυχε να τη ρωτήσω ποτέ πώς αισθανόταν που τη φώναζαν
«Ταρζάν». Θα πρέπει όμως να της άρεζε, γιατί ήταν και το μόνο από
τα άλλα δύο ονόματα που της είχαμε δώσει που χρησιμοποιούσε και
η ίδια, για να αυτοχαρακτηριστεί. Με τον Γιάννη, τον αδελφό μου, τη
λέγαμε «Πρόεδρο», επειδή στις συζητήσεις μας είχε σχεδόν πάντα την
τελευταία λέξη· και οι γονείς μας την έλεγαν «η Ελληνίδα μας», γιατί
φοιτούσε σε δημόσιο ελληνικό σχολείο, το Γ΄ Γυμνάσιο Θηλέων, ενώ
εμείς πηγαίναμε σε ξένα σχολεία, ο Γιάννης στο Anatolia κι εγώ στη
— 37 —
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Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Νομίζω, λοιπόν, πως ήταν υπερήφανη με το «Ταρζάν», όπως ήμουν
κι εγώ υπερήφανη που ήμουν η
«αδελφή του Ταρζάν», «το ταρζανάκι». Δίπλα στο Δημοτικό μας
Σχολείο βρισκόταν το Δ΄ Γυμνάσιο
Αρρένων, και, όταν σχολούσαμε,
τα αγόρια του γυμνασίου πείραζαν τα κορίτσια του δημοτικού. Αν
όμως κάποιος τολμούσε να πειράξει εμένα, οι συμμαθητές του τον
προειδοποιούσαν: «Ξέρεις ποια
είναι αυτή; Η αδελφή του Ταρζάν,
το ταρζανάκι», και τότε εκείνος
μαζευόταν αμέσως και σταματούσε το πείραγμα, όχι τόσο από
Εικ. 6 : Μια «ταρζανιά» της Άννας
φόβο όσο από θαυμασμό και εκτίμηση. Και την προστασία από την
αδελφή μου δεν την αισθανόμουν μόνο σ’ αυτήν την περίπτωση. Αν
και η διαφορά μας ήταν μόνο τρία χρόνια, η Άννα δεν ήταν απλώς η
μεγαλύτερη αδελφή μου, ήταν το πρότυπό μου, ήταν η δασκάλα μου,
ο μέντοράς μου· και ήμουν υπό τον έλεγχο και την κηδεμονία της –
και κάποιες φορές υπό τη σκιά της. Αυτό βέβαια ενοχλούσε, όμως
υπερίσχυε το αίσθημα της ασφάλειας και η υπερηφάνεια να είμαι η
«αδελφή του Ταρζάν»· η αδελφή της Άννας της Μίσιου.
Είμαστε μια μεγάλη, αγαπημένη οικογένεια. Η Άννα είχε
πολλούς συγγενείς και φίλους. Και, βέβαια, τους δύο γιους της, τον
Θοδωρή και τον Δημήτρη (Εικ. 7), που ήταν η έννοια της, η αγωνία
της, το κέντρο των ενδιαφερόντων της, η καρδιά της. Για το χατίρι
τους τα παράτησε όλα, για να τους δώσει μια πραγματικά υποδειγματική ανατροφή. Και τους καμάρωνε, κυρίως από μακριά, να σπουδάζουν, να κτίζουν την καριέρα τους, να βρίσκουν τις συντρόφους
τους και να δημιουργούν τις οικογένειές τους, να της χαρίζουν τα
πέντε εγγονάκια της που λάτρευε – επίσης από μακριά.
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Εικ. 7 : Άννα – Θοδωρής – Δημήτρης

Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου: γιατί ο
πόνος για την απώλεια της αδελφής μου θα ήταν αβάσταχτος, αν
πίστευα ότι μπορεί να έφυγε με το παράπονο ότι ζούσε μόνη μακριά
από την οικογένειά της, τα παιδιά και τα εγγόνια της που υπεραγαπούσε. Ξέρω, όμως, ότι η Άννα είχε τη φιλία σας, την εκτίμηση
και την αγάπη σας. Ότι, χάρη σε εσάς, η Άννα δεν ήταν μόνη. Ότι
βρήκε στο Ρέθυμνο μια άλλη αγαπημένη οικογένεια. Και σας ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό. Μετά την Άννα, έφυγαν αρκετοί και αξιόλογοι
συνάδελφοι του Α.Π.Θ. Παρακολουθούσα τα ψηφίσματα που έβγαζαν κάθε φορά το Τμήμα, η Κοσμητεία και η Πρυτανεία του – ψηφίσματα τυπικά, γραμμένα θαρρείς με καρμπόν... Ενώ τα δικά σας ήταν
ψηφίσματα καρδιάς και, γι’ αυτό, με ουσία και αξία. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν κατέχει μια ξεχωριστή θέση μόνο στην ακαδημαϊκή
αξιολόγηση, αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις.
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Σας ευχαριστώ, ακόμη, για
αυτήν την πρόσφατη φωτογραφία της Άννας (Εικ. 8), που διατηρεί στη μνήμη μας το χαρακτηριστικό της χαμόγελο.
Χάρη σε εσάς, ο θρήνος μου,
ο θρήνος μας, που είναι μεγάλος και δυνατός σαν την κραυγή
του Ταρζάν, γλύκανε. Προσαρμόστηκε στη φωνή και το χαμόγελο
της Άννας.
Εικ. 8 : Η Άννα χαμογελά

Διονυσία Μισίου
Επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
missioud@hist.auth.gr
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Anna Missiou on oratory, literacy, and democracy
Michael GAGARIN

I

FIRST ENCOUNTERED Anna Missiou’s name after the publication of her first book, a slim volume with the intriguing title
of The Subversive Oratory of Andocides, which I immediately bought.
This close study of Andocides’ third speech, “On the Peace with
Sparta,” was her revised dissertation and still had some dissertation
faults: it was too occupied with detailed discussions of points not
central to her main thesis, and she only engaged with the issue of
“subversiveness” in the last chapter. But the idea that, as she put it,
“the speech did not persuade because persuasion was not Andokides’
intention,” was, in my view, revolutionary. I was deeply impressed, as
I will explain in a few minutes.
I finally met Anna at a conference here in Rethymno in 2004
organized by her and Chloe Balla and others on “The Interface
between Philosophy and Rhetoric in Classical Athens.” At that time
we talked about her book and about Athenian oratory, but by then
she was on to other things, and she never wrote anything more on
the subject of oratory. I saw Anna much more often beginning in
2006, when my colleague Paula Perlman and I began work on an
edition of the laws of archaic and classical Crete. Research for this
project required us to spend a week here in Rethymno, studying the
inscriptions in the museum storeroom. Anna was extremely hospitable, and we shared several meals together, including a lovely dinner
at her apartment. At the time I was also finishing a book about law
and writing, and so naturally we talked a good bit about her work
on literacy and democracy. We were both unhappy with the current
view that literacy in Greece was rather low, and we realized that her
work on democracy and mine on law led to the same conclusion,
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that literacy was in fact relatively widespread. After this first visit, our
work on Cretan laws took us to Rethymno only for an occasional day
or two. We managed to have lunch together, but did not talk more
about her work. And the last time we were in Rethymno, she had
already moved to Thessaloniki.
At our meeting in 2006, Anna had given me several chapters of her
literacy book. These were early drafts of the work, and I found several
of her arguments rather weak at the time. I told her about the problems
I saw and made a few suggestions. In fact, I was a bit worried that the
work would not be up to the standards of the Cambridge University
Press, though I didn’t tell her this. I’m not sure whether she took any
of my advice, but in any case, when the book was published in 2011,
I was very pleased to see that she had considerably strengthened and
clarified her arguments. Indeed, although I was initially skeptical that
she would be able to make a convincing case for widespread literacy
in classical Athens, I found most of her arguments quite persuasive.
As anyone who has studied literacy in the ancient world knows well,
we do not have any direct quantitative evidence, and so we must rely
on round-about methods to get at the question. Within the limits of
the evidence, however, Anna’s work is the most focused and thorough
study of the actual workings of democracy, and the most convincing
argument that the Athenian system of government required a broad
degree of literacy among its citizens.
Particularly significant are her studies of ostracism and serving
on the Council of 500. Regarding ostracism, she first argues convincingly that lists of potential candidates for ostracism must have been
prepared and made available beforehand, and that most of those
who voted could probably read these lists. Even if they had help, the
process could start them off learning to read short texts. In addition,
Anna argued that most people who voted in an ostracism probably wrote their own ballots. One obstacle to this view has long been
the fact that we have large numbers of potsherds inscribed with the
name Themistocles and that most of these, according to one influential study, were written by just fourteen different hands. I had
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long known these supposed facts, but by taking a closer look, Anna
shows that the fourteen groups were created by focusing on just one
or two characteristics each; detailed examination, however, shows
many variations within each group such that, for example, the fifteen
ostraka assigned to Hand E were probably written not by one hand
but by fifteen different hands. To be sure, some voters may have had
a friend write for them, but Anna conclusively does away with the
possibility that large numbers of ostraka were written beforehand
by a small group of professional scribes and distributed to voters by
Themistocles’ opponents.
As for service on the Council, Anna argued that this would
have required most Athenians to be able to read more complex
documents than simple lists of names. Because Council members
normally served for only a year, with a few serving a second term,
most Athenian citizens would have served in that body; and because
of the number and variety of documents handled by the Council,
Anna argued, members would have needed to be able to read. It
might have been possible for clerks to help those who couldn’t read,
but Anna makes a strong case that it is likely that most could read
and that those who couldn’t would feel pressure to learn. Of course,
none of this amounts to certainty, but I was pleased to be able to send
Anna an email telling her how much I liked her book and how much
I had learned from it. Her response was the last communication I
had from her.
As impressive as Anna’s book on literacy was, it was her first book,
about the subversiveness of Andocides’ speech on Peace with Sparta,
that made the deepest impression on me, perhaps because I read it
when I was younger and more impressionable. Let me explain why.
The background to the case, as we know from Xenophon and other
sources, is that in 391 Athens sent ambassadors to Sparta to negotiate
a peace treaty to end the Corinthian War that had been going on for
several years. One of these ambassadors was Andocides. The ambassadors returned to Athens, bringing the terms of a peace treaty, and
asked the Athenian assembly to approve it. The assembly discussed
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the treaty in a meeting at which Andocides and perhaps some of the
other ambassadors spoke in favor of approving the treaty; Andocides
3 is the speech he gave at that meeting. After hearing both sides, the
assembly rejected the treaty and accused the ambassadors of treason,
upon which Andocides and the other ambassadors left town so as to
avoid trial. Several years later, in 387, another peace treaty was negotiated, whose terms were almost identical to those it had rejected in
391; this time the assembly approved it and the war finally ended.
The common view of Andocides’ speech in 391 is that the speech
failed because Andocides failed to appreciate the emotional power
of the common people’s hostility to Sparta, which led them to reject
a peace that was actually in their best interest to accept. The purely
rational argument Andocides made, weighing up the advantages and
disadvantages of peace with Sparta, was powerless to combat the irrational mood of the people. Anna disputed this view, arguing that the
common people favored war over peace on rational grounds – war
served the interests of the people. Andocides knew that the people felt
this way, but his aristocratic background made him more interested
in defending the pro-Spartan, and pro-peace position of the aristocracy to which he was committed, in the hope that the people would
eventually be brought to see that friendship with Sparta was a better
policy for the city. He was aware that such a change would not occur
after just one debate, but he wanted to make a beginning and lay the
groundwork for a continuing attempt to bring the people around
to his view. This goal, according to Anna, took precedence over any
desire to win approval of the peace treaty at this meeting, which was
unlikely to happen no matter what Andocides said. Thus, viewed over
the long term, Andocides’ speech was a success, even if it did not win
(and was not intended to win) the current debate over the treaty.
Anna had some strong arguments for her conclusion. She was
right, in my view, to argue that even if the common people were
motivated by self-interest, this did not lead them to make irrational decisions. She was also right to argue that Andocides refused
to conform to what she called “the democratic code of rhetorical
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behavior,” namely that the speaker must appeal to the known beliefs
of his democratic audience. What Anna fails to allow for, I think, is
that Andocides might have had both a long-term and a short-term
goal in mind: he wanted to win approval of the current peace treaty
if possible, but if this failed, he wanted to lay the foundation for
approval of a future treaty by beginning to change the people’s views
about Sparta and war.
Even if Anna’s conclusion was only partly right, because Andocides’ long-term objective was not his only goal, her suggestion that
the primary goal of a speaker in the assembly was something other
than persuasion is of major significance, for it strikes at the heart of
most Greek and ancient rhetorical theory, which defined rhetoric as
“the art of persuasion” pure and simple. This definition goes back to
Plato, who may have created the term “rhetoric” or rhētorikē in order
to attack it. In his dialogue Gorgias, the character Gorgias identifies what he teaches – his technē or “art” – as hē rhētorikē technē,
“the art of rhetoric,” and defines it as follows: “I say it is the power
to persuade with words (peithein tois logois) jurors in the jury-court,
councilors in the council, assemblymen in the assembly, and in
every other gathering” (452e). In response, Socrates (clearly speaking for Plato) concludes that rhetoric is a “craftsman of persuasion”
(peithous dēmiourgos) and that its power is “to produce persuasion in
the mind (psychē) of the audience” (453a). Socrates then condemns
rhetoric as being nothing but persuasion; it cares nothing for truth
or justice, and prefers a large ignorant audience, since this is the easiest kind to persuade.
The same assumption is also fundamental to Aristotle’s definition
of rhetoric. At the beginning of his treatise on Rhetoric (1.2) we read
“Let rhetoric be [defined as] an ability, in each [particular] case, to
see the available means of persuasion.” Unlike Plato, however, Aristotle does not proceed to condemn rhetoric as nothing but persuasion; Aristotle’s aim is practical – to provide specific advice for speakers who need to persuade an audience, even if that advice is sometimes quite clearly two-sided, as for example in his treatment of
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witnesses (Rhetoric 1.15). Aristotle advises a litigant that if there are
no witnesses who might support his case, he should argue that “judgment should be made on the basis of probabilities” because “probability cannot be bribed, and probabilities are not convicted of false testimony.” Someone who does have witnesses to support his case, on the
other hand, should say that probabilities cannot be tested at trial and
if it were enough to speculate on the basis of probability, then no one
would ever need witnesses. Advice like this derives ultimately from
the assumption that the speaker’s sole aim is to persuade. As a result,
rhetoric for Aristotle is arguably just as amoral as it is for Plato.
The assumption that rhetoric is persuasion was widely shared
in antiquity and even today is almost never challenged by classical
scholars. It explains why George Kennedy’s standard handbook on
Greek rhetoric, now almost half a century old, is not entitled “The
Art of Rhetoric in Greece” (cf. his later handbook The Art of Rhetoric in the Roman World), but rather The Art of Persuasion in Greece. I
myself challenged the idea of rhetoric as persuasion in a short article
in 2001, but only in a very limited way, confining myself to the rhetoric of the sophists.1 This meant that I also limited myself to epideictic rhetoric, since all the sophistic works, even those that assume the
context of a judicial trial such as Gorgias’ Palamedes, were delivered
in epideictic settings, not in an actual courtroom or in the assembly,
where the fate of the speaker and his proposal would be decided. It
is not difficult to show that epideictic rhetoric may have other aims
than to persuade; Gorgias’s Helen, for example, seems primarily
intended to display its author’s virtuosity; it is unlikely that anyone
in Gorgias’ audience was actually persuaded that Helen was innocent. But even for epideictic rhetoric, Aristotle’s advice reveals that
he still sees the speaker’s task as persuasion. He advises speakers,
for example, to adjust their praise to make it more acceptable to the
values and beliefs of the particular audience they are addressing at
the time. And in any case, whatever we make of epideictic rhetoric, the almost universal assumption about deliberative and forensic
1 Gagarin, M. 2001. Did the sophists aim to persuade? Rhetorica 19: 275-91.
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rhetoric is that they are primarily intended to persuade others, especially large groups of people, in a law court or an assembly meeting.
It is in challenging this idea that Anna’s book can truly be characterized as subversive.
Anna’s case rested on her analysis of just one speech, and for
the purpose of impressing the larger scholarly world, it was not
the best speech to choose. Andocides is one of the least read of the
Attic orators, and most people who do read him only know his first
speech, “On the Mysteries.” His other speeches are virtually unknown
and even “On the Mysteries” is mostly read for it’s historical information about the events of 415 and the legal reforms of 403. Few
scholars show much interest in Andocides himself or his rhetorical
technique. So the first challenge in spreading Anna’s message more
broadly would be to find other examples of deliberative or forensic
rhetoric where persuasion may not be the speaker’s primary aim. Let
me suggest a few places we might look.
The easiest place to begin, I think, is Socrates’ speech at his trial
for impiety. We do not have the original speech, but because Plato
himself was present at the trial, and many of his readers would
also have been present, most scholars agree that the speech in the
Apology is probably fairly close to what Socrates actually said. And
many readers come away from the Apology with the strong sense
that Socrates seems to have deliberately tried to lose the case, in part
by expressing a contemptuous attitude toward the jury. Moreover,
even if Socrates is not deliberately trying to lose the case, he certainly
seems more concerned to promote his own personal philosophy, that
people should devote their lives to a continual search for the truth,
even though this philosophy must have seemed quite strange to most
Athenians. Socrates seems determined to use his speech as a means
of teaching his audience, present and future, in the hope that they
would come to devote their own lives to self-examination, as he had
done and was still doing. Thus, his aim was much the same as Andocides’ (as Anna interprets it) – not to win his immediate case, but to
change the long-term beliefs and behavior of his audience.
— 47 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

What about other examples? Anna herself briefly considered the
speeches of Andocides’ older contemporary Antiphon, singling out
the themes of vengeance and pollution and arguing that these were
signs of Antiphon’s conservative political views. There are several
problems with this argument: the theme of vengeance is far too prevalent in forensic speeches by litigants with different political views
to be able to draw conclusions from it; the theme of pollution has
the opposite problem; it occurs only rarely in the orators, probably
too rarely to be able to draw conclusions about its political associations. Moreover, although I tend to agree with Anna that a belief in
pollution was conservative by the late fifth century, it was religiously
conservative, and was not necessarily a sign of a conservative social
or political position. Finally, since unlike Andocides, Antiphon did
not deliver any of his surviving speeches himself, Anna needed to
examine more fully the specific personas of the speakers for whom
he was writing. But I think Anna was right to look to Antiphon, for
a case can be made that at least some parts of his speeches were not
primarily intended to persuade the jurors but aimed rather at asserting the speaker’s public status.
This seems to be especially true in Antiphon 6, on the death of a
chorus boy. The speaker, as he tells us himself, was a choregus, that is
the producer of a boys’ chorus at the festival of the Thargelia. In this
position he had to recruit perhaps as many as fifty boys who would
dance in the chorus; he had to train them for a period of several
months, had to hire assistants and trainers to help out, and had to
purchase various supplies. One source gives the total cost of this
production as fifteen minas (1500 drachmas), perhaps equivalent to
75,000 euros today. Moreover, this choregus informs us that he has
also been a choregus before, for the City Dionysia, which would have
been even more expensive. Clearly he was a rich man. He was also
politically active, not because he held public office but because he
engaged in the characteristically Athenian practice of prosecuting
other public figures in court. When the chorus was being trained,
he was engaged in an impeachment trial against certain officials for
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embezzlement of public funds. Because he would be busy with this
trial, he enlisted his son-in-law and three others to supervise the
training of the boys. He tells us all this himself as part of his argument that because he was not involved in training the boys’ chorus,
he cannot be held responsible for this one boy’s death. And this is his
entire defense.
The choregus says nothing about how the boy died or who else may
have been responsible for the death if he was not. He does not even
blame chance or tychē. Instead, we hear a good bit about his activities
after the boy’s death – how he won a conviction in his impeachment
case, how he served on the Council, and how he brought another
impeachment case against other officials. All this reinforces the
image of the speaker as a rich, influential public figure, fully engaged
in important public business. But for most of the speech, the boy and
his death seem to be forgotten. Nor is there any appeal to (in Anna’s
words) “the democratic code of rhetorical behavior” – no mention
of the interests of the demos, no mention of any benefits the people
might derive from the choregus’s actions, no mention of democratic
values or ideals. He just seems to assume that everyone else appreciates all that he was doing. And his sole argument for his innocence is
the fact that he had nothing to do with training the chorus.
Now, this may be a strong argument in his defense, but it seems
unlikely to have been enough just by itself, as he seems to think,
for the simple reason that the prosecution almost certainly did not
dispute this. After all, there were surely many witnesses who could
testify that the choregus was absent, and it seems unlikely that the
prosecution would have found witnesses who could dispute this
point. Instead, the prosecution must have presented different arguments, such as that the choregus was irresponsible in making the
arrangements, that he was too busy with his own personal career
to care about the boys he was supposed to be supervising, that the
death of this poor innocent boy was preventable, that all the boys in
the city were at risk if such behavior went unpunished, and so on.
The choregus responds to none of this. It is hard to avoid the conclu— 49 —
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sion that his concern for his own public image outweighs the need to
persuade the jury of his innocence in the case.
Socrates and the choregus in Antiphon 6 are just two examples of
other speakers besides Andocides who seem to have had other goals
besides or in addition to persuading their audience. And even if
most speakers in the assembly or courtroom were trying to persuade
the audience, I don’t think these three are the only ones who were
not. My guess is that Anna’s case for the speech of Andocides can be
extended even further. And if she was right, as it seems she was, that
for some Greeks, at least, rhetoric was not just persuasion, then we
need to look at the study of Greek rhetoric in a new light. It is regrettable that Anna is not here to undertake this task.

Michael Gagarin
Kαθηγητής Κλασικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο του Texas στο Austin
gagarin@austin.utexas.edu
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Αντί περίληψης
(Χλόη Μπάλλα)

Ο

Ι ΣΥΧΝΕΣ επισκέψεις του Michael Gagarin στην Κρήτη, στο
πλαίσιο της έρευνάς του για τη νομοθεσία της αρχαίας Κρήτης,
τον έφεραν σε επαφή με την Άννα Μίσιου, όταν η ίδια δούλευε τη
μονογραφία της για τη χρήση της γραφής στην αθηναϊκή δημοκρατία. Το κείμενο αυτό είναι η ομιλία του για το έργο της Άννας
στην Ημερίδα που διοργανώθηκε στη μνήμη της από τη Φιλοσοφική Σχολή τον Απρίλιο του 2012. Αν και ξεκινά με το πιο πρόσφατο
βιβλίο της και τη σημαντική του θέση στη σύγχρονη έρευνα, δίνει
ωστόσο έμφαση στο πρώτο της βιβλίο για τον Ανδοκίδη, που αποτελεί πλέον αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία. Το ενδιαφέρον του
αυτό εγγράφεται στο σύγχρονο ρεύμα της κριτικής επανεξέτασης
των σκοπών της αρχαίας ρητορικής και της αποκατάστασης των
ρητόρων και των σοφιστών, στην οποία έχει συνεισφέρει σημαντικά και ο ίδιος. Σύμφωνα με τον μελετητή, η ιστορία της ρητορικής έχει διαμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό από την επικριτική
ματιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη που την απομόνωσαν από
τη φιλοσοφία και την παρουσίασαν ως εργαλειακή τεχνική παραγωγής πειθούς. Εντάσσοντας τη μονογραφία για τον Ανδοκίδη σε
αυτήν τη συζήτηση, ο Gagarin αναδεικνύει τη συμβολή της Μίσιου
στη συγκρότηση της νέας αντιμετώπισης της ρητορικής παράδοσης,
όσο και τις καινούργιες κατευθύνσεις που ανοίγει η προσέγγισή της.
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The barbarian repertoire in Greek culture*
Kostas VLASSOPOULOS

T

HE STUDY of the interaction between ancient Greek and other
ancient cultures has been long dominated by two diametrically
opposed approaches. In the last few decades numerous scholars have
tried to identify elements, motifs, stories, similes and images, which
Greek authors and artists adopted and adapted from Near Eastern and other non-Greek cultures.1 Side by side with this scholarly
approach though there also exists a voluminous scholarship which
examines how Greek literature and art exemplify polarity and alterity towards other cultures; from Herodotus to Athenian tragedy and
Greek art, scholars have explored how non-Greeks and their cultures
are depicted as despotic, luxurious and effeminate, and how they
provide the polar Other which serves to define Greek identity.2 It is
rather unfortunate that these diametrically opposed approaches exist
side by side without any consistent effort to combine them or explain
their contradictory coexistence. Even more, while there is a grain
of truth in both approaches, both have failed to capture the peculiar nature of Greek culture and its interaction with other cultures.
Instead of focusing on either exchange or polarity, this article argues
that we can re-orient the discussion and arrive at a better and more
comprehensive understanding of intercultural interaction in antiquity, if we pose a rather different question: while there is hardly any
culture which is not affected by the exchange of practices, ideas and
*

Η εργασία αυτή αποτελεί προδημοσίευση μέρους του ομότιτλου κεφαλαίου
από το βιβλίο μου Greeks and Barbarians, με την ευγενική άδεια του εκδότη
(Cambridge University Press, 2013). Βιβλίο και εργασία είναι και τα δύο αφιερωμένα στη μνήμη της Άννας Μίσιου, που χάθηκε πρόωρα την άνοιξη του 2011.
1 Burkert 1992, 2004; West 1997; López-Ruiz 2010.
2 Hartog 1988; Hall 1989; Castriota 1992; Isaac 2004.
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techniques, or which does not construct an image of the Other, how
do different cultures reflect on this process? Do foreign objects, techniques, ideas and practices become a means of relating and referring
to other cultures, or do cultures eschew such a process?
We could start by drawing a distinction between two extremes in
the history of intercultural interactions. At the one extreme we can
place cultures which construct and develop their literature, art and
other cultural practices in explicit reference to other cultures. This
reference can take a variety of forms. It can take the form of ‘bilingualism’, in which authors, artists, intellectuals and even a significant proportion of the population learn to operate in more than one
written, spoken, visual or expressive languages.3 Educated Babylonians learned to read and write in both Babylonian and Sumerian;4
during the Late Bronze Age scribes and intellectuals were conversant
with a variety of native scripts and literatures as well as the Babylonian cuneiform script and its literature;5 during the first millennium6
the Assyrians added Aramaic to the existing repertory,7 and there is
hardly a need to stress the bilingualism of Romans in both Latin and
Greek.8 Phoenician artists could employ both Egyptian and Greek
styles and iconographies, and the case of Roman artists is even more
impressive: they could produce free-standing sculpture in Greek
style, historical and religious reliefs in Roman style, and villa paintings in Egyptian style and iconography.9 A second means of reference was through translations. The Babylonian Gilgamesh epic is
the best known example of a literary work translated and adapted in
various languages and scripts in the Eastern Mediterranean,10 while
Latin literature commenced with the translation of Homer into Latin
by Livius Andronicus.11 Finally, reference can be expressed in locat3 Briquel-Chatonnet 1996.
4 Hallo 1996, 154-68.
5 Carr 2005, 17-61; van de Mieroop 2007, 192-205; Ehrlich 2009.
6 All dates are BCE, unless otherwise indicated.
7 Millard 1983.
8 Adams 2003; Wallace-Hadrill 2008, 38-70.
9 Hölscher 2004; Elsner 2006.
10 Tigay 1982.
11 Gruen 1990, 79-123; 1992.
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ing a culture’s imaginary universe in relationship to that of another.
An obvious form of this is intertextuality, in which texts from one
culture presuppose and refer to texts from another; Latin texts such
as those of Virgil or Statius are in a direct intertextual relationship
with the Greek text of Homer. But it can also take more diverse
forms; Assyrian mythology is essentially an adaptation of the Babylonian mythical universe, while Etruscan mythology is unthinkable
without the Greek.12
At the other extreme we find cultures defined by self-reference
in their literature, art and other cultural practices. It is not that these
cultures are not shaped by their interactions with other cultures; it
is rather that they find means of eschewing the explicit recognition
of these interactions and develop a self-referential mode of expression. Perhaps the best example in the ancient Mediterranean is that
of Egypt; Egyptian art and literature largely lack ‘bilingualism’, translations and reference to the mental universe, texts or art of other
cultures. Instead they develop complex modes of self-referentiality,
in which reference is almost exclusively restricted to previous periods, styles, texts and monuments of Egyptian history.13
At first glance, Greek culture appears close to the self-referential
model of Egypt. ‘Bilingualism’ was largely unknown; Greek authors
like Aeschylus and Euripides did not operate in any language apart
from Greek, and Greek artists like Polycleitus did not operate in any
style and iconography apart from the Greek ones. Translations were
effectively unheard of;14 there was no intertextuality with non-Greek
texts, and one will search in vain for a Greek story putting together
e.g. Heracles and Isis.
A comparison with the Hittites would clarify the above point.
A series of texts translated and recorded in the Hittite language of
the second millennium are known as the Kumarbi cycle and deal
with the topic of divine succession. These myths describe how Anu
is confronted by his cup-bearer Kumarbi and flees to heaven, but has
12 De Grummond 2006.
13 Assmann 2002.
14 Most 2003.
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his genitals bitten off and swallowed by Kumarbi. Kumarbi becomes
divine ruler, but has three fearful deities inside his body as a result of
swallowing Anu’s genitals. His attempt to prevent them from coming
out fails after swallowing a rock, and the weather god Teshub emerges
out of Kumarbi’s body and eventually succeeds him as ruler.15 It is
obvious that a version of this myth has been transmitted through
intercultural communication and further adapted in the succession
myth narrated in Hesiod’s Theogony, where Cronus castrates Uranus,
swallows his children and is finally defeated by his son, the weather
god Zeus.16 But the deities in the Kumarbi cycle have Hurrian names
and were Hurrian deities, while these myths also include Mesopotamian deities, like Anu and Ea. Thus, these Hittite texts make direct
reference to the imaginary world of the Hurrians and the Babylonians. Motifs from the Kumarbi cycle were undoubtedly adopted in
the Greek theogonic myths. But they were adopted in such a way
that there is no reference to Hittite, Hurrian or Babylonian deities;
the motifs have been completely assimilated and refer only to Greek
deities. This shows eloquently the self-referential nature of Greek
culture.
Nevertheless, Greek culture should be situated in between the two
poles we have delineated above, because it developed two peculiar
cultural strategies of enormous consequences. The first one is that of
Greek myth. What is peculiar about Greek myth is its focus on heroes,
a category that straddles the division between gods and mortals. While
stories about gods are effectively universal, the development of heroic
mythologies is much more circumscribed in world history. In the
ancient Mediterranean and the Near East, heroic narratives are either
unknown or of secondary importance in the mythologies of Mesopotamia, Egypt and the Levant, of which sufficient evidence survives
to allow us to draw any conclusions.17 It is two particular features of
Greek heroic mythology which are important for our topic: its location in space and its dominance over Greek culture.
15 Hoffner 1998, 40-77.
16 Rutherford 2009; López-Ruiz 2010, 84-129.
17 Kirk 1970; 1974.
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Greek myth was situated in space in a very different way from the
myths of Mesopotamia or Egypt, where imaginary space was either
unimportant, or restricted to the area occupied by that culture. This
meant an unparalleled potential expansion of Greek imaginary space;
the events of Greek myth could be situated pretty much anywhere in
either real or imaginary geography. Greek myths could be located
with the Achaeans in Troy, with Bellerophon in Lycia, with the Argonauts in Colchis, or in the imaginary lands of the Phaeacians and the
Ethiopians. Equally important, Greek myths included as an organic
element foreign heroes: Trojans like Hector and Aeneas, Lycians like
Glaucus and Sarpedon, Thracians like Rhesus, as well as peoples like
the Hyperboreans and the Amazons. It is important to stress that
these foreign heroes existed only in Greek myth and not in the native
mythic traditions of Lycia or Thrace.18 Greek myth was a relatively
closed system: it rarely incorporated foreign deities and myths in
the way that the Etruscans depicted Greek deities alongside Etruscan ones, or the Romans adapted the heroes of a Greek myth in their
own myth of origins. Nevertheless, the fact that Greek myth reserved
an important role for foreign heroes, even if these heroes existed only
in the Greek mythic tradition, is a factor of crucial importance that
created a wide range of opportunities.
The other feature concerns the dominance of myth in Greek
cultural life.19 Epic, lyric and tragedy were largely dominated by plots
and themes derived from Greek myth; from the seventh century
onwards Greek art was to a very large extent geared towards the
depiction of myth, whether in vase-painting or in sculpture.20 What
in other cultures existed as distinct and separate literary genres, in
Greek culture was appropriated and incorporated within mythical
narratives. One need only mention three genres: folktales, novellas
and wisdom literature. All three genres were important in the cultures
of the Ancient Near East; and all three genres are effectively absent
from the Greek literature of the archaic and classical periods, with
18 Erskine 2005.
19 Buxton 1994.
20 Giuliani 2003.
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the partial exception of Hesiod’s Works and Days.21 The reason these
genres are effectively absent from Greek literature is that they have
been incorporated within Greek mythical narratives, as is already
evident in the Iliad and the Odyssey. The encounter between Odysseus and the Cyclops is a universal folktale which has been incorporated into a mythical narrative about a named hero, taking place
at a specific time and a specific place.22 Odysseus’ lying tales about
his exploits in Egypt are novellas comparable to that of the Egyptian Sinuhe;23 but while Sinuhe is an independent novella, the tales
of Odysseus have been incorporated into a mythic narrative.24 This
dominant role of myth in Greek literature is one of the major reasons
for the lack of Greek translations and the lack of intertextuality with
non-Greek texts. Translating texts would have been more likely if
there had existed equivalent literary genres in Greek literature; but
the incorporation of the equivalent genres within Greek genres based
on mythical narrative made it less desirable and less feasible.
The second peculiar aspect of Greek culture is the way it relates to
cross-cultural interactions and encounters. There should be no doubt
that Persians, Thracians or Babylonians participated in intercultural
communication and reflected on it as much as the Greeks.25 This was
a primarily oral universe in which countless stories, customs, information and ideas endlessly circulated. The Greek peculiarity was the
textualisation of this oral universe through the development of literary genres which were based on the encounters and interactions of
the four parallel worlds and the processes of intercultural communication. Sailors from all societies developed stories and a stock of
information which was crucial for navigating in foreign lands and
waters; what was peculiar about the Greeks was the textualisation of this information and stories into a literary genre, the Periploi, descriptions of foreign lands from a coastal perspective, which
further developed into what we would describe as anthropology.
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Stories about mercenary soldiers abroad must have been common
among Carian and Jewish mercenaries in Egypt; Greek authors textualised such stories in a variety of literary genres. We find such stories
in the historical works of Herodotus and Ctesias; Xenophon used
his own experience as a mercenary for a Persian pretender in order
to compose the large-scale narrative of the Anabasis. Stories and
discussions about the great kings and their acts circulated among all
Mediterranean societies; the Greeks used such stories to create new
literary genres such as political theory, moral philosophy, or manuals for political and economic administration, as we shall see below.
Greek culture was therefore self-referential in that it lacked ‘bilingualism’, translations, or intertextuality; but the peculiar nature
of Greek myth and the textualisation of intercultural encounters
provided two potent means through which foreign cultures fundamentally shaped Greek culture. In combination, these two phenomena had a powerful effect: they created an extremely diverse
and complex barbarian repertoire. Non-Greeks and their cultures
were not just strangers, enemies or Others, even though these
images accounted for a significant part of the barbarian repertoire.
Non-Greeks and their cultures could also be depicted as utopian
societies, whether because of their primitive simplicity (Scythia),
archaic stability (Egypt), or sophisticated administration (Persia);
they could provide models through which the Greeks could debate
what an ideal society should be like, with a view to making practical reforms in politics, law, economics, education or warfare, as well
as serve as means of debating identity and morality. Foreign cultures
could be depicted as possessors of alien wisdom, the original source
of Greek philosophical, religious and scientific ideas and discoveries.
Identities and moralities
One major use of the barbarian repertoire was the construction of polarised representations of non-Greeks as an incarnation of
everything that was different and opposed to the values and customs
that the Greeks held dear; these representations could often reach
— 59 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

the point of being xenophobic and jingoistic and even similar, in
some ways, to modern racism.26 But in doing this the Greeks were
merely unexceptional.27 An examination of Egyptian and Mesopotamian literature and art reveals almost identical representations of the
Other in the polarity mode.28 What is particularly interesting about
Greek culture, however, is the expansion of the barbarian repertoire
to encompass other modes beyond polarity.
One aspect of the Greek debate on identity is the definition of
barbarism as a set of moral and cultural characteristics which are
deemed opposite and/or inferior to Greek ones. These polarised
constructions of identity and morality can be seen in the most
diverse media. In art, a set of battle scenes between Order and
Chaos, between Self and Other, became the stock themes for decorating public monuments and buildings like temples. To the archaic
themes of the Amazonomachy, Centauromachy and Gigantomachy
(Battle between the Giants and the Gods), the Persian Wars and their
aftermath added depictions of battles between Achaeans and Trojans
and battles between Greeks and Persians.29 On the Athenian Acropolis the metopes of the Parthenon present a famous example of the
first four themes,30 while the temple of Athena Nike presents a battle
against Persians in triumphalist mode;31 Panhellenic shrines like
Olympia exhibited similar visual programmes.32
It is also remarkable how many Greek literary genres engage with
this debate using a variety of approaches. There is no doubt that
upholding Greek moral superiority and condemning foreign barbarism is often at the forefront of the agenda of Greek authors. Perhaps
the purest examples of the employment of the polarity mode can be
seen in Athenian comedy.33 Aristophanes presents various vignettes
26
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of ridiculed Barbarians, from the violent Odomantian mercenaries34
and the sex-starved and boorish Scythian public slave35 to the incomprehensible and uncivilised Triballian god.36 Similar examples can be
found in Athenian tragedy: the Phrygian slave depicted in Euripides’
Orestes is a typical example of an effeminate, slavish Barbarian without honour or shame.37
Equally widespread is the presence of such themes in prose
genres such as historiography. Herodotus’ story of how after the
battle of Plataea the Spartan king Pausanias refused to follow the
example of the Persians at Thermopylae and mutilate the body of
the Persian commander Mardonius is a well-known example.38 So is
Thucydides’ description of the massacre of the inhabitants of Boeotian Mycalessus by Thracian mercenaries, and his explicit comment
about the savagery of the Barbarians.39 The discourse of alterity even
penetrated scientific genres, such as medicine. A fifth-century treatise On Airs, Waters and Places, traditionally attributed to Hippocrates, attempts to explain in scientific terms the purported effeminacy and lack of courage of the inhabitants of Asia: it is not only the
climate, whose constancy induces indolence, but also the political
and social effects of the institution of monarchy, which turn Asiatics into cowards.40 Finally, it is hardly surprising that the discourse
of Panhellenism is prominent in the genre of oratory. Particularly
famous is the series of texts composed by the Athenian pamphleteer Isocrates, urging Greek states to put aside their differences and
unite in a Panhellenic campaign against the Persian Empire, in order
to avenge past wrongs and conquer land that could alleviate Greek
social ills; the exalting of Greek identity and the denigration of the
barbarian enemy are a prominent feature of such works.41
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Nevertheless, it is striking how Greek authors can often turn
these ideas on their head in a variety of ways.42 Some authors explore
the rhetorical use of such arguments and attribute them to characters they want to discredit, as in Euripides’ Iphigenia at Aulis. He
magnificently shows how the sacrifice of Iphigenia is forced onto
the Achaean leaders by a series of political machinations, and how a
shameless act is cynically justified publicly as something necessary to
defeat an imaginary barbarian menace.43 Another option consisted
in showing that the Greeks themselves could behave like Barbarians, or Barbarians according to Greek moral and cultural values; or
to explore the extent to which barbarism and its opposite are unrelated to descent or culture, but embody a set of moral characteristics which can be exemplified by both Greeks and non-Greeks. It
is particularly fascinating how again Greek myth provided Greek
authors with the raw material for exploring such questions. The
capture of Troy was early on represented as a bloodthirsty massacre accompanied by sacrilege and followed by the divine punishment of many Greeks for their atrocities.44 Euripides’ Trojan Women
is the quintessential play exploring this theme: Andromache’s cry ‘oh
Greeks, inventors of barbarian evils, why do you slay this child who
never wronged anybody’ is a deeply moving depiction of the Greek
ability to behave as Barbarians.45 From the opposite side, Xenophon
presents the Persian prince Cyrus behaving in a way congruent with
Greek values and espousing such Greek ideals as freedom,46 while
Thucydides presents an Aetolian tribe as living in unwalled villages,
speaking an incomprehensible language, and even eating meat raw;
the full range of polarised barbarism is used here against a Greek
community.47
We have stressed above how Greek myth and the textualisation of
the interactions between Greeks and non-Greeks constituted the two
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major aspects of the peculiar form in which Greek culture related
to non-Greek cultures. They both provide good examples of the
complex ways in which Greek literature and art reflected on issues of
identity. Myth could be used to depict alterity, as in the case of barbarised Trojans or Amazons, but it could also be used in very different
ways. Even after the efflorescence of the oppositional image of the
Barbarian Other in the fifth century, mythical genealogy remained
a potent mode of conceptualising the relationship between Greeks
and non-Greeks. Genealogical links can often be seen as part of the
background of the plot. The chorus of Euripides’ Phoenician Women
consists of women from Phoenician Tyre, who were sent as offerings to serve in Apollo’s shrine at Delphi;48 they find themselves at
Thebes, and describe the impending civil war between Eteocles and
Polyneices as a misfortune that Phoenicia would share, as they have
common blood with the Thebans.49 The explanation of this reference
to shared descent has been provided earlier by Jocasta, who narrates
how Cadmus left Phoenicia in order to found the city of Thebes.50
Even more fascinating, though, is the way in which tragedians
exploit the complexity of different modes of relating to Barbarians.
This complexity becomes central in Aeschylus’ Suppliant Women,
which makes a significant effort to stress the alien cultural and
racial background of the Egyptian Danaids.51 When Danaus and
his daughters ask the king of Argos for asylum on the basis of their
descent from the Argive priestess Io, the king initially disbelieves
their Greek descent given their dark skin and barbarian culture;52
but he is convinced by their story, and so are the citizens of Argos,
who grant them asylum. Furthermore, Danaus becomes ultimately
king of Argos and fathers the future line of Argive kings; Aeschylus
presents a strong argument for the importance of shared mythical
descent in the relationship between Greeks and Barbarians.53 While
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polarity constituted a powerful mode of thinking about identity and
morality, shared kinship remained equally important; Greek myth
could be used to explore and illustrate both modes.
The Persian Wars opened the floodgates for the representation of
historical events and figures in Greek art. It is true that in the history
of Greek art the mythical and the generic always dominated the
overwhelming proportion of artistic production; but it is telling that
a significant number of the few historical artistic depictions relate to
the Persians and to the other empires of the East.54 Closely connected
to the Persian Wars is the depiction of the battle of Marathon in the
Stoa Poicile,55 as well as the famous Eurymedon vase, which alludes
to the crucial Athenian victory at the river Eurymedon in the 460’s.56
It depicts a nude Greek holding his penis moving towards a bending
Persian: the Greek enunciates ‘I am Eurymedon’, while the Persian
says ‘I stand bend over’. As Kenneth Dover phrased it, a summary of
the image could be ‘we buggered the Persians’.57
But as with literature, polarity is not the only mode employed;
the famous Xenophantus lecythos, takes us to a very different world.
This is a magnificent fourth-century lecythos created by the Athenian painter Xenophantus, deposited at Panticapaion in the Black
Sea, and decorated in the red-figure technique along with relief
appliqués, paint, and gilding. It depicts a scene in which figures
dressed in Persian clothes and labelled with Persian names, which
include Dareius and Cyrus, hunt two boars, a deer and two griffins
in a carefully-drawn landscape.58 What is important about this vase
is the depiction of an idyllic Persian hunt involving famous Persian
kings, which portrays the Persians in a very different manner from
that of the battle scenes or the Eurymedon vase.
The Xenophantus vase was part of a very significant expansion of
the iconographic repertoire of depictions of Persians. Early depic54
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tions of foreigners in Greek art are largely similar to those in the Near
Eastern arts; they are primarily about fighting and defeating foreign
enemies, while Near Eastern arts also include depictions of foreign
subjects and their exotic tribute (to which the Greeks could have
little claim).59 But in the course of the fifth century Greek artists start
expanding the repertoire of scenes and situations in which foreigners can be depicted: hunting scenes, foreign symposia, barbarian
courts, musicians and dancers.60 Notable here are the ‘warrior departure’ scenes. While archaic vase-painters employed elements of Thracian or Scythian costume to portray secondary characters in scenes
depicting the departure of the Greek warrior from his wife and family,61 it is now the departing warriors themselves who are Persians.62
These scenes raise the issue of models and utopias that we shall
shortly explore; but they also explore issues of identity and morality
which focus on universal or shared perspectives. Depicting a departing Persian warrior invites the viewer to ponder questions about the
universality of warfare, military valour, death and family loss, and
the connection between war and domestic life. The countless intercultural stories that became textualised in Greek literature explored
similar concerns. What duties and obligations do human beings have
towards each other? Which allegiance is most important? The typical Greek way of dealing with these issues is through recourse to
myth: the myth of Antigone, who has to choose between obedience
to the state and loyalty to her kin and the unwritten law, is a typical example of how a Greek author like Sophocles tried to deal with
the dilemma. Herodotus provides a very different way of dealing
with this moral dilemma in a story drawn from the Persian imperial
world. He narrates how Dareius I condemned the Persian noble Intaphernes and his male relatives to death, but gave to the noble’s wife
the choice to save one of the condemned; when she chose to save
her brother, rather than her husband or sons, the surprised Dareius
59
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asked for an explanation; she replied that she could have another
husband and other sons, but she could never have another brother,
since her parents had died.63 In such Herodotean passages stories
concerning non-Greeks are narrated in order to explore questions of
morality. But these are not stories that focus on polarity; they stress
values which are presented as shared or universal. Textualisation
could serve many different purposes within Greek culture.
Models and utopias
The barbarian repertoire was also employed in Greek culture in
constructing models and utopias. One of the major results of the
textualisation of intercultural encounters is the ubiquity of the casual
employment of Barbarians in the most diverse genres of Greek literature; typical is Ps.-Aristotle’s supporting of the statement that wine
makes people insolent with the example of the Carthaginian prohibition of wine-drinking during military service.64 A further employment of non-Greeks as models is the emergence of treatises and
manuals which collected and classified information pertaining to a
particular pursuit or field. These manuals made their first appearance in the later fifth century, but became ubiquitous in the course
of the fourth; they covered a wide range of topics, from medicine
and biology to military, financial and political affairs. Such manuals collected pertinent information from the whole Mediterranean
world and from both Greek and non-Greek communities. The earliest extant military treatise is the fourth-century How to survive under
siege by Aeneas the Tactician.65 It is based on an extensive collection of stories used to illustrate various military stratagems and
measures. While most of them relate solely to communities in mainland Greece, some stories originate from the world of apoikiai and
their interaction with non-Greek populations, while other stories
concern Greeks or foreigners in Persian service, or conflicts between
Greek communities and imperial powers.
63 Herodotus, 3.119.
64 Oeconomica, 1344a31-3.
65 Whitehead 1990.
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But the most impressive series of manuals and treatises collecting
information is associated with Aristotle and his school. Oeconomica,
a treatise traditionally attributed to Aristotle, but apparently written
in the last few decades of the fourth century, includes a collection of
fiscal stratagems for the raising of money and resources by states and
rulers.66 While the majority of the stratagems relate to Greek communities, a substantial number consists of stories about Persian satraps
like Mausolus and Datames, or the Thracian king Cotys, as well as
Greek mercenaries in the service of foreign rulers. Aristotle and his
students also initiated a massive project of collecting evidence about
the history, customs and constitutions of contemporary communities; ancient scholars attributed to Aristotle works on the constitutions of 158 communities, overwhelmingly Greek, but also including some non-Greek communities like the Lycians.67 There was
also a separate collection of Barbarian Customs, which comprised
an equally impressive register concerning non-Greek communities ranging from the Carians to the Etruscans and the Romans.68
It is on the basis of this enormous collection of evidence that Aristotle composed his monumental Politics. Non-Greek communities
are regularly considered in its explorations; asking the question what
is the best sort of life, Aristotle examined whether the pursuit and
maintenance of power should be the aim of a state’s laws by providing an extensive ethnography of Greek and non-Greek states whose
laws furthered this aim.69
But the barbarian repertoire was not restricted to providing useful
examples or convenient stratagems. We have already explored how
foreigners provide Greek authors with the dramatic setting in which
to explore questions of identity and morality, and the same applies
to political questions, as illustrated by a famous Herodotean example. The Constitutional Debate is a debate among the seven Persian
notables who conspired to kill the usurper of the throne about the
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form of constitution they should adopt.70 Otanes speaks in favour
of democracy, Megabyzus praises aristocracy, while Dareius defends
monarchy and carries the day, ultimately winning the competition
to become king as well.71 It is highly unlikely that Persian grandees
could have been using the categories of Greek political thought or
debated democracy decades before its emergence in Athens; but
it is telling that Herodotus is keen to defend the historicity of the
debate.72 What is important is that Herodotus or his sources were
willing to imagine how the Persians would have debated during a
political crisis; the Persian crisis provided a majestic setting in which
to present the claims in favour and against the various constitutional
forms.
The belief that the success of a political system depends on
educating existing rulers to adopt and practise the right kind of
values is effectively universal.73 What is rather unique in Greek
political thought is the exploration of ways to construct a novel and
ideal political community.74 One way in which foreign communities become models is by assimilating them to the classifications
of Greek constitutional theory, with its distinctions between good
and bad versions of constitutions based on the rule of one (monarchies and tyrannies), the few (aristocracies and oligarchies) and the
many (democracies and ochlocracies). Carthage is the most characteristic example of this assimilation; Aristotle offered an extensive
discussion of the Carthaginian constitution in comparison to those
of Sparta and Crete, based on the common view that they possessed
the best constitutions as well as sharing many similar features.75
Equally important is the role of foreign communities within some
key preoccupations of Greek political thought. One such preoccupation is the issue of leadership: what are the properties of a good
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leader and in what ways and conditions can he lead his comrades
and subjects successfully? Leadership was one of the key topics of
enquiry in the works of Xenophon, and the Cyropaedia opens with
an explicit description of its aporia. Observing that among all living
beings man is the one who is least willing to obey its leaders, Xenophon states that it is natural that the case of Cyrus the Great should
be particularly relevant, as he was able to create an empire and rule
over willing subjects who lived far away and belonged to the most
diverse nations.76 It is telling that the founder of the Persian Empire
could be chosen as an illustration of the properties of the ideal ruler.
Another quest concerned administration. Greek communities
had developed only elementary and rather fragile systems of public
administration; accordingly, the imperial bureaucracies of Persia and
Egypt exercised a strong influence on those Greek thinkers who were
interested in such problems. Herodotus described Persian imperial taxation77 and the courier system,78 while Heracleides of Cyme
offered a detailed discussion of the organisation and logic of the
Persian palace system.79 Xenophon provides excellent illustrations
of how Greek authors could make theoretical points by using the
Persian system as a model. His Oeconomicus is a work about the ideal
management of an estate; the Persian king is presented by Socrates as an ideal model of administration as regards both agriculture
and warfare. He describes the incentives offered by the Persian king
to encourage officials to protect and advance agriculture, as well as
promote the careful management of land in the royal paradises; characteristically, when Socrates’ interlocutor expresses disbelief that the
Persian king would ever bother about agriculture, Socrates replies
with the textualisation of a story about how the Spartan commander
Lysander visited Cyrus the Younger in his paradise and was told that
the beautiful trees had been personally planted by Cyrus.80
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Another topic explored was state intervention to create the
best citizen body. With the exception of Sparta, Greek communities did not have public systems of education. Accordingly, Greek
authors who recognised the importance of education in shaping the
best form of citizens, could use as models non-Greek communities
which did possess such systems; one example is Xenophon’s presentation of the Persian system of court education as a model for emulation.81 Equally important was state regulation of social life. Xenophon maintained that, while Athenian laws only punished wrongdoers, Persian laws were superior in their proactive concern to reward
good behaviour.82 Plato’s Laws argued that, given the educative role
of art, it is dangerous to leave it to the artists’ whim to determine
the form and content of art; rather the state should legislate about
it. To support this thesis, Plato used the example of Egyptian art,
explaining that the Egyptians long ago established and consecrated
standards from which the artists were not allowed to deviate, and
this explains why Egyptian artworks have followed exactly the same
styles and forms for thousands of years.83
Finally, we can approach the issue of utopias: the depiction of ideal
communities which are situated either faraway in time or faraway in
space.84 In the course of the classical period authors started to situate utopian communities in the ethnographic and historical present. Herodotus provides a memorable description of Ethiopian society in the course of his account of how the Persian king Cambyses attempted and failed to conquer it.85 The Ethiopians live to the
age of 120 by drinking milk and eating meat provided miraculously
by the Table of the Sun, and they despise the trappings of civilisation, such as purple cloaks, golden jewellery and perfumes. Equally
interesting is the way in which intellectuals developed the utopian
image of another faraway nation, the Scythians. The fourth-century
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historian Ephorus of Cyme is credited with a powerful presentation
of the Scythians as a utopian society.86 He decried other historians
for presenting Scythians as only cruel and barbarous, claiming that
other Scythians could be used as models of good conduct due to
their just lives. The Scythians are not only presented as vegetarians
who abstain from killing any living creature, but, because they do not
engage in money-getting they are shown as frugal and just, they are
invincible to their enemies, and they have everything in common,
including their wives and children.87
Alien wisdom
When Herodotus visited the Black Sea, there was one Scythian he
knew about already: this was the famous Anacharsis, about whom
various stories circulated among Herodotus’ Greek contemporaries.
Herodotus narrates how Anacharsis travelled around the world and
became famous for his wisdom, and how on his return trip to Scythia
stopped at the Greek apoikia of Cyzicus, became initiated into the
cult of the Mother of the Gods, and vowed to introduce this cult to
Scythia. When the Scythians found out, he was killed by his own
brother, the king;88 king Scyles met a similar death a few generations
later for introducing the cult of Dionysus.89
The story of Anacharsis is instructive on many levels. We do not
know whether he was a historical individual; Herodotus claims to
have been given Anacharsis’ Scythian genealogy by Tymnes, the
chief official of king Ariapeithes.90 But even if this were the case, the
Anacharsis of Greek literature has little to do with a historical Scythian prince; rather, Anacharsis is one among many foreign characters
in Greek literature which became famous for their particular kind of
wisdom. Some foreign sages, like the Egyptian Amasis or the Persian
Zoroaster,91 were individuals who existed in their own national
86
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traditions; others, like Abaris, existed only within the Greek imaginary universe. What is important to stress is that by the fifth century
the figure of the foreign sage was well-established in Greek culture:
Herodotus already reports on Anacharsis, Amasis,92 and Abaris93 as
well-known sages, while his contemporary Xanthus of Lydia was the
earliest author to mention Zoroaster in Greek literature.94
These foreign sages became major figures of Greek literature
primarily from the Hellenistic period onwards: Anacharsis became
the author of Epistles and a central character in the dialogues of
Lucian,95 while various Greek works attributed to Zoroaster date
from the Hellenistic period onwards.96 But we can trace the beginnings of this phenomenon already during the classical period. Heracleides Ponticus, a student of Plato from Heracleia in the Black Sea,
was one of the earliest Greek authors to make foreign sages major
characters in philosophical dialogues with a historical setting.97 His
Abaris expressed beliefs on the existence of gods and the transmigration of souls;98 another of his dialogues was apparently named after
Zoroaster,99 while a third presented a Persian magus circumnavigating Africa and visiting the court of the Syracusan tyrant Gelon.100
Equally interesting for our subject are the cults that led to the
death of Anacharsis and Scyles; the Scythians allegedly killed them
because they considered the Mother of the Gods and Dionysus as
typical Greek deities, whose cults were unfit for Scythians to take
part in. The Herodotean irony is that both deities and their cults
were constantly described by the Greeks themselves as of non-Greek
origin. Herodotus explicitly comments that Dionysiac cult differed
from normal Greek cults and therefore must have been an introduc92 2.173-4, 3.40-3.
93 4.36.
94 FGrH 765 F32; Kingsley 1995.
95 Kindstrand 1981.
96 Beck 1991.
97 Schütrumpf 2008.
98 F73-5.
99 F68.
100 F69-70.

— 72 —

K. VLASSOPOULOS : The barbarian repertoire in Greek culture

tion from Egypt,101 while Euripides presents Dionysus in the Bacchae
as a foreign newcomer from Asia.102 The orgiastic cult of the Mother
is equally often depicted in Greek sources as a foreign import.103 We
are thus faced with a paradox: what is typically Greek in the eyes of
Herodotus’ Scythians can at the same time be described as a foreign
cult by the Greeks. In the same way that the image of the foreign sage
is an inherent feature of Greek culture, the image of the foreign deity
and cult is equally pregnant with meaning.
At this point it is inevitable to pause to ask: to what extent do traditions about foreign sages and deities reflect a real historical process?
Can we really believe that Greek intellectuals learnt their wisdom in
visits to the East, or that all Greek deities came from Egypt? Scholarly views have been largely polarised between those who categorically negate any historical veracity behind the traditions of alien
wisdom104 and those who largely accept, in one form or another, the
historicity of the tradition.105 It makes little sense to deny that the
Greek traditions of alien wisdom reflect in some way real historical processes. However, the peculiarly self-referential character of
Greek culture means that we cannot posit a straightforward relation
of imitation or adoption, as we can in the case of some of the cultures
we examined at the beginning of this article.
A good illustration of this complexity is one of Herodotus’ most
famous claims; he argued that the Egyptian taboo against burial in
woollen garments was taken over by the Pythagorean and Orphic
doctrines106 and that certain Greeks had taken over the concept of
metempsychosis from the Egyptians.107 This is an interesting example of the complexity of interactions that underlies such statements of
alien wisdom. While there are obvious similarities in the wool taboo
between the Egyptians and the Pythagoreans, the concept of metem101
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psychosis is completely alien to Egyptian religion. Nevertheless,
Egyptian art often represented souls as birds, and the Egyptian Book
of the Dead included spells to enable the deceased to take any form
they liked, in order to avoid dangers and obstacles in their underworld journey. It is conceivable that there might be some connection
between the Greek misunderstanding of these Egyptian depictions
and spells and the Greek concept of metempsychosis.108 But given
that the concept of metempsychosis is, strictly speaking, completely
alien to Egyptian culture, why did Greeks persist in portraying this
idea as a loan from Egypt, instead of taking the credit for this novel
idea?
This is the reason that it is essential to examine the filters and
topoi through which the traditions of alien wisdom are utilised in
Greek culture. One such topos is a cosmopolitan universe of civilisation, art and science. Many cultures have discourses about how
civilisation, the arts and the sciences emerged, and how they reached
their present state.109 But in most cases these discourses attempt
to explain how the arts and sciences emerged within one particular culture. What is peculiar about the Greek discourses is how the
unit of analysis is the whole known human universe. There is also no
doubt that most ancient cultures were affected by the international
mobility of people, goods, ideas and technologies; the Greek peculiarity was to create a discourse which purported to investigate this
very process.110 Given that the Greeks were keenly aware of the antiquity of many of the foreign cultures with which they were in contact,
it is not surprising how often they were willing to attribute discoveries and inventions to non-Greeks. Hecataeus attributed the origins
of the Greek alphabet to the Egyptian Danaus,111 while Hellanicus
attributed the first construction of iron weapons to the Scythian king
Saneunus;112 Aristotle claimed that the theoretical sciences were first
developed when people could afford leisure from making a living;
108
109
110
111
112
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accordingly, mathematical science was invented in Egypt, where the
priestly caste could devote its time to research.113
It should be noted that the Greek discourse of the discovery of
the arts and sciences only very partially matches the processes taking
place in the real world.114 Some Greeks attributed the importation of
the alphabet to Greece to the Phoenician Cadmus,115 and this surely
reflects in some way the fact that the Greek alphabet did derive from
the Phoenician; but other Greeks attributed its introduction to the
Egyptians, as we just saw, or even to Greek mythical heroes like Palamedes.116 The Greek discourses are informed by the real processes,
but they primarily express a Greek topos, which is willing to attribute priority and debts to foreign cultures. The importance of this
topos for the history of interactions between Greeks and non-Greeks
can hardly be overestimated; for it provided a means through which
most foreign cultures could position themselves favourably within
Greek culture, and even claim a position of superiority.
A second topos was predicated on the first: Greek authors could
claim privileged access to alien wisdom in order to give authority
to the views they expressed. The claim that Pythagoras had been
educated in Egypt was an authorial strategy that aimed to give
authority and credibility to a Greek view by means of appeal to alien
wisdom, even if the concept of metempsychosis did not exist in Egyptian culture. The antiquity of Egyptian civilisation, the continuity of
tradition established by its archives, and the apocryphal and inaccessible knowledge secreted by temples and priests, were the major
tropes through which Greek authors employed the image of Egypt
in their authorial projects.117 The antiquity of Egyptian civilisation
could be employed in order to scrutinise and correct Greek traditions; Herodotus used Egyptian and Phoenician traditions about
Heracles in order to correct the Greek chronology of Heracles and
distinguish between a divine and a heroic Heracles.118
113
114
115
116
117
118
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Plato employed the image of Egyptian archives and their apocryphal knowledge in order to give legitimacy to his notorious tale of
Atlantis.119 The setting is Solon’s visit to the Egyptian city of Sais and
his conversation with the priests of Neith. As in the similar story of
Hecataeus,120 Solon’s attempt to present Greek myths and genealogies
is ridiculed by an old Egyptian priest, who famously claims that all
Greeks are children, and goes on to narrate the story of the primeval
Athenians and their struggle with Atlantis, which Solon subsequently
brings back to Athens.121 The Athenians did not know anything
about primeval Athens and Atlantis because deluges and catastrophes had broken the stream of tradition; but in Egypt, the morphology of the land has prevented the catastrophic loss of memory, and
old stories had been preserved by the priests. It is impressive to note
what care Plato has taken to give verisimilitude to the story. The city
of Sais is related to Athens, as the founder goddess Neith is the Egyptian equivalent of Athena,122 and the presence of Greek names in an
Egyptian tale is the result of Solon’s translating the Egyptian names
into Greek ones.123 A different example is the Egyptian tale that Plato
uses to illustrate his argument concerning the inferiority of writing
to oral debate. Plato depicts the Egyptian god Thoth, the inventor of
arts, presenting his inventions to Ammon, the king of the gods, and
defending their utility for mankind. Ammon accepts his other arguments, but contests Thoth’s defence of writing by arguing that writing can only weaken memory and cannot substitute the exchange of
arguments in oral debate.124
Finally, let us deal with the third topos: the construct of the foreign
deity in Greek culture. The transfer and adoption of deities and
mythologies across cultural boundaries was a long-term process in
the ancient Mediterranean. What is of interest here is not the actual
process of adoption, but the depiction and characterisation of deities
119
120
121
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as explicitly foreign. Like the other topoi we examined above, this
could take a variety of forms. Foreign deities could be adopted and
assimilated, as well as depicted as foreign at the same time. During
the fifth century the Athenian state adopted the cult of the Thracian
deity Bendis. Since the Thracians had not yet developed an iconography of deities, the depiction of Bendis in Greek art was shaped by
Greek deities perceived to be similar or equivalent to Bendis. In this
case, it was Artemis that provided Bendis with the main elements of
her iconography; but at the same time Bendis’ Thracian dress served
to identify the goddess as explicitly foreign.125
More complex was the case of the Mother of the Gods and her
consort Attis.126 In the case of the Mother it is probable that there was
a conflation between, on the one hand, Greek deities that could play
this role, such as Gaia or Rhea, the mother of the Olympian gods,
and, on the other, the Phrygian deity Matar, whose epithet kubileya
became Cybele, the alternative name of the Greek Mother. The Greek
cult of the Mother involved ecstatic music and mysteries, while her
Greek iconography came to depict her as a deity enthroned among
lions and holding a tympanum (drum). While some elements of the
Greek iconography could be traced back to the Phrygian cult, the
depiction of the tympanum as a standard divine attribute served to
characterise the deity as quintessentially exotic. Equally interesting
is the case of the divine escort Attis, who is not apparently attested
as a deity in Phrygia, and who is absent from the early Greek references and depictions of the Mother. It is only in the latter half of the
fourth century that Attis emerges in Greek literature and art; Greek
artists depicted him as a shepherd with the typical costume of Oriental characters like Paris and the Amazons.127
But the topos of the foreign deity was not restricted to deities who
were indeed foreign; it could be equally applied to Greek deities in
order to define and characterise particular aspects of their function.
From early on the Greeks developed narratives that depicted Diony125 Gočeva and Popov 1986.
126 Roller 1999; Borgeaud 2004.
127 Roller 1994.
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sus as a foreign deity, even though accounts differed concerning
his origins: some posited Thrace, others Asia Minor and yet others
Nyssa in Ethiopia.128 Accordingly, and given the negligible presence
of Dionysus in Homer, modern scholars had long taken the Greeks
at their word, and considered Dionysus as a foreign deity who had
only entered Greece at some point during the archaic period. It was
only the discovery of Linear B tablets that mentioned Dionysus,
which proved that the god had existed in the Greek pantheon since
the second millennium.129 The depiction of Dionysus as a foreign
ecstatic deity is memorably accomplished in Euripides’ Bacchae.130
It is the combination of an ecstatic ritual with a secret rite that
promised a better afterlife, which stands behind the use of the topos
of the foreign deity in the case of Dionysus. Ecstatic rituals, although
an essential feature of Greek culture, raised unavoidable questions of
identity and morality; the Greeks could imagine such rituals as typical of effeminate Barbarians and describe the deities of those rituals
as foreign. Herodotus’ stories about the Scythians’ unwillingness to
accept the ecstatic Greek rituals of Dionysus and the Mother, which
the Greeks themselves could at the same time describe as foreign,
brilliantly reveals the inherent paradox. On the other side stand the
Greek mystery cults: secret rites requiring initiation which promised
a better afterlife. Mystery cults seem equally typically Greek, as there
is hardly any evidence for such cults among non-Greek Mediterranean religions.131 Nevertheless, the Greeks recognised the antiquity
of non-Greek religions, and in particular that of Egypt, where participation in the cult was largely restricted to the priests, and where the
cult of Osiris, the ruler of the Underworld, aimed to ensure a happy
afterlife. It is likely that it was through Greek influence from the
Osiris myth and cult that Dionysus became associated with secret
rites and the afterlife.132 The concept of the foreign sage and the
128
129
130
131
132
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foreign deity in Greek culture were clearly informed by the processes
of intercultural interaction; but they primarily reflect the expansion
of the barbarian repertoire, which created a central, if peculiar, role
for non-Greeks within Greek culture.
It is time to reach some conclusions. Both the image of the Barbarian and the interaction with non-Greek cultures played an immensely
important role in shaping Greek culture. But the exchange approach
has largely missed the peculiar self-referential way in which Greek
culture interacted with other cultures; and the polarity approach has
largely missed that the concept of the Barbarian included many more
images than that of the polar Other. The peculiar barbarian repertoire in Greek culture allowed Greeks to use their interactions with
other cultures in order to debate identities and moralities, solutions
and models for practical issues or utopian reworkings, and intellectual debates concerning the world or the supernatural. This diversity
of the barbarian repertoire reflects to an important extent a historical conjuncture: the diversity of the interactions between Greeks
and non-Greeks during the archaic and classical periods. Greeks
employed thousands of barbarian slaves, but thousands of Greeks
worked for foreign kings; Greeks fought against barbarian empires,
but also gave citizenship or Panhellenic honours to barbarian kings
and rulers; Greeks encountered communities with primitive material
cultures, as well as great ancient civilisations of enormous power and
wealth; encounters in the world of apoikiai ranged from the creation
of hybrid frontier societies to the stressing of the Greek identity of
apoikiai through participation in the world of Panhellenic sanctuaries and games.133 Had Greek culture developed outside this conjuncture, the diverse barbarian repertoire might have never developed.
But at the same time there were inherent features of the peculiar
nature of Greek culture which explain why it was in a position to
turn the diversity of encounters and interactions into the diversity of
a barbarian repertoire employed widely in literature and art. Future
133 Vlassopoulos 2013.
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research into intercultural interaction in the ancient Mediterranean
will need to address seriously the peculiarity, as well as the importance of the barbarian repertoire in Greek culture.

Αντί επιλόγου
Συνάντησα την Άννα Μίσιου για πρώτη φορά το 1999, όταν ως
μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αρχαία Ιστορία παρακολούθησα το
μάθημά της για την Περσία και τις σχέσεις της με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Η Άννα ήταν εξαιρετική δασκάλα. Σημαντικό ήταν
το ενδιαφέρον της να μελετήσει αλλά και να διδάξει θέματα που
παραμένουν στην περιφέρεια των αναζητήσεων των ιστορικών της
αρχαιότητας. Κάθε βδομάδα, επέλεγε ένα βιβλίο ή άρθρο και μας
ζητούσε την κριτική παρουσίασή του. Όσοι τη γνώρισαν θα θυμούνται τη σταθερή επωδό της: «ποιο είναι το ιστορικό ερώτημα εδώ;».
Αυτή η προτροπή, να σκεφτόμαστε δηλαδή καθαρά τα ερωτήματα
που θέτουμε ως ιστορικοί και τα μεθοδολογικά προβλήματα των
πηγών και των απαντήσεών μας, δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει
έντονα όποιον είχε την τύχη να διδαχτεί από εκείνην. Οι δικές μου
ερευνητικές αναζητήσεις επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό ήδη από
εκείνο το πρώτο μας σεμινάριο.
Η είδηση του ξαφνικού θανάτου της Άννας με ώθησε, κάποια
στιγμή, να επιστρέψω στις παρουσιάσεις μου για εκείνο το σεμινάριο πριν από μια δεκαετία. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι ο πυρήνας του επιχειρήματος που αναπτύσσεται στο παρόν άρθρο υπήρχε
ήδη στη βιβλιοκριτική που είχα γράψει για το βιβλίο Ξένη Σοφία του
Αρνάλντο Μομιλιάνο. Μια απόδειξη του πόσα πολλά χρωστάμε
στους δασκάλους μας και πόσο σπάνια εντέλει αναγνωρίζουμε το
χρέος μας σε αυτούς.
Κώστας Βλασόπουλος
Πανεπιστήμιο του Nottingham
Konstantinos.Vlassopoulos@nottingham.ac.uk
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Το βαρβαρικό ρεπερτόριο στον ελληνικό πολιτισμό

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΣΌΠΟΥΛΟΣ

Περίληψη

Η

ΜΕΛΕΤΗ της αλληλεπίδρασης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τους άλλους πολιτισμούς της Μεσογείου και της
Εγγύς Ανατολής έχει καθοριστεί από δύο εκ διαμέτρου αντίθετες
προσεγγίσεις. Η πρώτη εστιάζει σε θέματα και σε μοτίβα που υιοθέτησαν οι αρχαίοι έλληνες συγγραφείς και καλλιτέχνες από άλλους
πολιτισμούς· η δεύτερη επικεντρώνεται στο πώς η αρχαία ελληνική
λογοτεχνία και η τέχνη κατασκευάζουν την έννοια των βαρβάρων
ως αντίστιξη στους Έλληνες – και τη χρησιμοποιούν για να προσδιορίσουν πλευρές της ελληνικής ταυτότητας.
Το παρόν άρθρο προσπαθεί να υπερβεί τον σχηματικό διαχωρισμό μεταξύ των δύο προσεγγίσεων εξετάζοντας το θέμα μέσα από
ένα διαφορετικό ερώτημα: με ποιους τρόπους επιλέγει ένας πολιτισμός να στοχαστεί τη σχέση του με άλλους πολιτισμούς; Παρότι η
διαπολιτισμική αλληλεπίδραση επηρεάζει κάθε πολιτισμό, ο τρόπος
με τον οποίο οι πολιτισμοί στοχάζονται και χρησιμοποιούν αυτή
την αλληλεπίδραση διαφέρει ριζικά. Μερικοί, όπως οι Ετρούσκοι,
οι Ρωμαίοι, οι Ασσύριοι, καθιστούν την αναφορά σε άλλους πολιτισμούς συστατικό στοιχείο των δικών τους πολιτισμικών πρακτικών, μέσω των μεταφράσεων, της διακειμενικότητας, και της χρήσης
ξένων γλωσσών και εικονογραφικών και θρησκευτικών παραδόσεων.
Άλλοι, όπως οι Αιγύπτιοι, στηρίζονται στην αυτοαναφορά, και έτσι η
— 87 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

λογοτεχνία και η τέχνη τους περιορίζονται σε περιόδους, τεχνοτροπίες, κείμενα και μνημεία δικά τους, αποφεύγοντας τα ξένα.
Στην περίπτωση της αρχαίας Ελλάδας, η έρευνα συχνά εκκινεί
από τη διαπίστωση ότι, στη σχέση του ελληνικού με άλλους πολιτισμούς, βασικές μορφές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, όπως οι
μεταφράσεις, η διακειμενικότητα και η χρήση ξένων γλωσσών, είναι
εξαιρετικά περιορισμένες. Η εργασία αυτή επιχειρεί να στρέψει τη
συζήτηση προς τρία άλλα σημαντικά πεδία, στα οποία η αναφορά σε
άλλους πολιτισμούς έπαιξε θεμελιακό ρόλο στην εξέλιξη του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή τους διαφορετικούς τρόπους με τους
οποίους οι ξένοι πολιτισμοί: διαμόρφωσαν τη συζήτηση περί ταυτότητας και ηθικής στο πλαίσιό του· προσέφεραν πρακτικά και ουτοπικά μοντέλα για κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματά
του· λειτούργησαν ως πηγή ξένης σοφίας, επηρεάζοντας τις φιλοσοφικές, επιστημονικές και θρησκευτικές αναζητήσεις του. Υποστηρίζεται ότι η απουσία των συνηθισμένων μορφών διαπολιτισμικής
επικοινωνίας, σε συνδυασμό με τη σημασία των ξένων πολιτισμών
στα τρία αυτά θεμελιακά πεδία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού,
συνιστά ένα ιδιόμορφο φαινόμενο που χρήζει περαιτέρω μελέτης.

•
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Γνωρίζουμε τους Μινωίτες 134 χρόνια μετά τις πρώτες
ανασκαφές, του Μίνωα Καλοκαιρινού, στην Κνωσό;*
Gerald CADOGAN

Ε

ΚΑΤΟΝ τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τις πρώτες ανασκαφές, του
Μίνωα Καλοκαιρινού, στην Κνωσό ή εκατόν δώδεκα χρόνια μετά
τις πρώτες εκείνες του Arthur Evans, μου φαίνεται ότι ως επιστήμη
η μινωική αρχαιολογία έχει φτάσει μόλις σε μια μέση ηλικία της. Δεν
έχει μεν τα χρόνια, το βάρος, την «αιωνιότητα» της φιλολογίας, της
φυσικής, της ιστορίας και των άλλων καθιερωμένων επιστημών. Δεν
είναι όμως ούτε βρέφος, όπως η βιοχημεία ή η πληροφορική, που
ξεκίνησαν τις δεκαετίες του 1940 και του 1950. H μινωική αρχαιολογία βρίσκεται κάπου στη μέση της μεγάλης επιστημονικής κλίμακας.
Έχω την τύχη να έχω ανέβει και ο ίδιος δύο-τρία σκαλοπάτια
της κλίμακας αυτής των μινωικών σπουδών, δουλεύοντας εδώ στην
Κρήτη 50 και πλέον χρόνια – από τα 134 μετά τον Καλοκαιρινό και
τα 112 μετά τον Evans. Η Κρήτη έχει διαμορφώσει –και διαμορφώνει ακόμα– τη ζωή και τις διαθέσεις μου, τις επιστημονικές όσο και
τις προσωπικές· και θέλω να εκφράσω το μεγάλο Ευχαριστώ μου,
για πάρα πολλούς λόγους, σε όλους τους Κρητικούς, αρχαίους και
σύγχρονους, ζωντανούς ή νεκρούς. Η σημαντική –κρητικιά βέβαια–
συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη, στον Αιώνα των λαβυρίνθων της, έβαλε
στο στόμα του ιταλού αρχαιολόγου Federico Halbherr την τρομερή
*

Ευχαριστώ θερμά την Κατερίνα Κόπακα για την πρόσκληση σε διάλεξη με το
θέμα αυτό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο το 2012, καθώς και για την
επιμέλεια του παρόντος γραπτού κειμένου, και τη μετάφραση των στίχων του
W. H. Auden. Ευχαριστώ, επίσης, τόσο τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού
Αριάδνη, όσο και τον Μανόλη Καρέλλη και τον Δημήτρη Σάββα, οι οποίοι με
προσκάλεσαν να δώσω μια πρώτη μορφή της ομιλίας στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του κύκλου «Το Πανόραμα των Ιδεών», που διοργάνωσε η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη το 2004. Για όσα σφάλματα παραμένουν, η ευθύνη είναι εντελώς δική μου.
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συμβουλή προς ένα νεαρό κρητικό διανοούμενο: «Μη γίνετε ποτέ
στην Κρήτη αρχαιολόγος».1 Προσωπικά, δεν συμφωνώ καθόλου με
τη συμβουλή αυτή. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Οι εμπειρίες μου
εδώ λένε κάτι εντελώς διαφορετικό.
Στην Κρήτη, προπαντός στην Κνωσό, περισσότερο από ό,τι σε
πολλά άλλα μέρη του Αιγαίου, υπάρχει μια ανθεκτική στον χρόνο
παράδοση ανθρώπινης κατοίκησης, που ξεκινά με την εγκατάσταση
στην Αρχική Νεολιθική (Initial Neolithic, κατά το νέο σύστημα του
Peter Tomkins)2 γύρω στο 7.000 π.Χ. και διαρκεί έως σήμερα: τουλάχιστον 9.000 χρόνια, τουλάχιστον 300 γενιές Κρητών, ανδρών και
γυναικών, από το πρωιμότατο αυτό χωριό της νήσου. (Πρέπει να
υπογραμμίσω τη λέξη «χωριό», αφού πρόσφατα μάθαμε ότι υπήρχε
και προηγούμενη ανθρώπινη κατοίκηση εδώ και πολλές ήδη χιλιετίες πριν, στη Μεσολιθική και την Παλαιολιθική Εποχή:3 προς το
παρόν, τα τεκμήρια είναι διάσπαρτα, προκλητικά, όμως υπάρχουν,
και είναι βεβαίως σπουδαιότατα.)
Πρωτοπόρος στην έρευνα των πρώιμων σταδίων αυτής της μεγάλης, μακρόχρονης ιστορίας του νησιού είναι αποκλειστικά ο Μίνως
Καλοκαιρινός, μόνος του· ο συμπατριώτης μου ο Arthur Evans
έφτασε κάπως αργότερα. Σήμερα είναι χαρά που ο πρώτος ανασκαφέας της Κνωσού (ο οποίος μόνο τα τελευταία χρόνια βρίσκει την
αναγνώριση που του αξίζει4) ήταν ντόπιος. Ο Καλοκαιρινός έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού πρώτος εκείνος κατανόησε τη μοναδική θέση
και τις μοναδικές ευκαιρίες του λόφου της Κεφάλας του Τσελεβή για
την προϊστορική Κνωσό. Ότι, δηλαδή, εκεί υπήρχαν τα αρχαιολογικά
λείψανα που αποτελούσαν τον καλύτερο υποψήφιο για κάτι πανάρχαιο, πιθανόν το λεγόμενο Ανάκτορο του Μίνωα. Αυτή η αιρετική
για την εποχή αντίληψή του τον ξεχωρίζει εντελώς από όλους τους
προηγούμενους μελετητές, που έβλεπαν μόνο τα απογοητευτικά
ερείπια της ρωμαϊκής πόλης της Κνωσού και αναγνώριζαν συνήθως
1
2
3
4

Γαλανάκη 2002, 168. Για τον Halbherr, βλ. La Rosa 2004.
Tomkins 2007.
Κopaka και Matzanas 2009. Strasser κ.ά. 2010, 2011.
Χάρη κυρίως στις εκτιμήσεις της Μάρθας Αποσκίτου (1979) και της Κατερίνας
Κόπακα (π.χ. 1989-90, 1995).
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τον Λαβύρινθο μακριά, στη Γόρτυνα.5 Είναι ικανοποίηση, λοιπόν, που
ο ίδιος κατάφερε να επιβεβαιώσει τη γνώμη του μέσω της ανασκαφής
του το 1878-79· ξεκινώντας συγχρόνως τη μεγάλη πορεία της έρευνας για την Εποχή του Χαλκού στην Κρήτη. Παρόλο που δεν έσκαψε
πολύ, ο Καλοκαιρινός άνοιξε, ας πούμε, «την πόρτα του λαβυρίνθου». Δείχνοντας ότι στην Κνωσό υπήρχε κάτι πολύ σημαντικό, περίπου σύγχρονο με τις Μυκήνες που είχαν μόλις διερευνηθεί.
Και σήμερα, πού βρισκόμαστε με τις μινωικές σπουδές – με την
έρευνα για τους κατοίκους της Κρήτης στην Εποχή του Χαλκού,
δηλαδή στην 3η και τη 2η χιλιετία π.Χ., οι οποίοι «βαπτίστηκαν»
Μινωίτες; Πού είμαστε; πού πάμε; και πού θα έπρεπε, ίσως, να
πηγαίνουμε;
Στην πορεία της αποκάλυψης της πρώιμης Κρήτης, διακρίνω τρεις
περιόδους: από τον Καλοκαιρινό έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο·
την περίοδο του Mεσοπολέμου· και, κατόπιν, όλα όσα ακολούθησαν
και συμπληρώνουν την έρευνα στις μέρες μας.
Η πρώτη περίοδος
Ο Καλοκαιρινός δεν άνοιξε μόνο την πόρτα του λαβυρίνθου των
αιώνων στην Κρήτη. Άνοιξε, συγχρόνως, την όρεξη του Heinrich
Schliemann, του W. J. Stillman, του John Myres και αρκετών άλλων,
οι οποίοι, αίφνης, διεκδίκησαν με πάθος να ανασκάψουν την Κνωσό.
Άνοιξε, κυρίως, την όρεξη του Arthur Evans, που αγόρασε αμέσως,
στην πρώτη του κιόλας επίσκεψη στην Κρήτη το 1894, το ένα
τέταρτο του λόφου της Κεφάλας του Τσελεβή.6
Από την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας έως το 1914 (ένα δηλαδή
χρόνο μετά την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα), μας εκπλήσσει
η ταχύτητα –και η έκταση– των ανασκαφικών ανακαλύψεων όσο
και των προσπαθειών, κυρίως από τον Evans και τον συνεργάτη του
Duncan Mackenzie, να συγκεντρώσουν και να συνθέσουν συστηματικά τα αποτελέσματά τους.
5
6

Κόπακα 2004.
Panagiotaki 2004.
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Ανάμεσα στις θέσεις που αποκαλύφθηκαν εκείνη την πρωτοποριακή εποχή βρίσκονται η Αγία Τριάδα, η Φαιστός, η Κνωσός, το
Ψυχρό, η Ζάκρος, το Παλαίκαστρο, τα Γουρνιά, ο Μόχλος, η Βασιλική, το Χαμαίζι, καθώς και αρκετοί διάσπαρτοι μνημειακοί τάφοι
στη Μεσαρά, που διερευνήθηκαν κυρίως από τον Στέφανο Ξανθουδίδη, ο οποίος ανέσκαψε και το Χαμαίζι.7 Aυτή δηλαδή η περίοδος
δεν έθεσε μόνο τα θεμέλια της μινωικής αρχαιολογίας, αλλά μάλλον
και τις βάσεις σχεδόν ολόκληρου του «συγκροτήματος» του Μινωικού πολιτισμού.
Στην Κνωσό, οι Εvans και Mackenzie έβγαλαν άπειρους τόνους
χώματος. Πολύ σύντομα θα δημιουργούσαν το μινωικό χρονολογικό
σύστημα, το βασικό πλαίσιο που χρησιμοποιούμε ακόμη σήμερα.
Και εάν θέλουμε να τους κρίνουμε ή και να τους κριτικάρουμε, θα
πρέπει να έχουμε πάντα στον νου μας τη σημαντική διαπίστωση ότι,
εκείνοι, ξεκίνησαν το έργο τους χωρίς προκαταλήψεις εν γένει. Ενώ,
αντίθετα, εμείς το συνεχίζουμε γεμάτοι προκαταλήψεις. Το σύστημά
τους γεννήθηκε από τον αγώνα τους να διαχειριστούν επιστημονικά
τον τεράστιο όγκο των δεδομένων –στρωμάτων, κτηρίων, κινητών
ευρημάτων και κεραμικής– που έρχονταν καθημερινά στο φως.
Οι σύγχρονοί τους μελετητές αποδέχθηκαν αυτό το μινωικό
χρονολογικό σχήμα για τον προϊστορικό πολιτισμό του νησιού. «Η
κύρια αξία του είναι η ευκολία του», παρατηρούσε το 1908 η Harriet
Boyd Hawes, η ανασκαφέας των Γουρνιών.8 Οι μεταγενέστεροι ερευνητές, ακόμη και οι σημερινοί, δεν το έχουν αλλάξει σε σημαντικό
βαθμό. Προστέθηκε απλώς, αργότερα, το παράλληλο «ανακτορικό»
σύστημα που πρότεινε ο Νικόλαος Πλάτων,9 το οποίο δεν ακυρώνει ωστόσο αυτό του Evans. Μάλλον, τα δύο συστήματα πάνε μαζί,
βοηθώντας το ένα το άλλο.
Την πρώτη κιόλας χρονιά στην Κνωσό, το 1900, οι Evans και
Mackenzie κατάλαβαν ότι υπήρχαν δύο κύριες περίοδοι: εκείνη
των «Καμαρών», δηλαδή η Παλαιοανακτορική, και η «Μυκηναϊκή» ή Νεοανακτορική περίοδος. Aναγνώρισαν, επίσης, μια πιο
7
8
9

Πρβλ. Κόπακα 2002.
«Its chief merit is convenience» (Hawes κ.ά. 1908, 2).
Π.χ. Platon 1961.
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πρώιμη, Νεολιθική περίοδο και, όπως αντιλήφθηκε ο Mackenzie,
και μια μεταγενέστερη, εκείνη της λεγόμενης «ανακατάληψης».
Τον επόμενο χρόνο, από τα σκάμματα και τη στρωματογραφία της
Κνωσού αναδύθηκε ο όρος «μινωικός». Με τη συγκεκριμένη αρχαιολογική αναφορά του στην Εποχή του Χαλκού, αφού ο όρος αυτός
προϋπήρχε της ανασκαφής του Evans, αλλά με άλλες, μυθολογικές
ή/και φανταστικές, σημασίες.10
Το 1902 εμφανίστηκε και ο όρος «Μινωίτες»· ενώ, το 1903 έγινε
η πρώτη επίσημη παρουσίαση του μινωικού χρονολογικού συστήματος, με τις Πρωτο-, Μεσο-, και Ύστερο-μινωικές του υποδιαιρέσεις. Το αποκορύφωμα του εγχειρήματος αυτού είναι η δημοσίευση από τον Evans το 1906 ενός μικρού βιβλίου (το αντίθετο, ας
πούμε, της αρχαίας παροιμίας «Μέγα βιβλίον, μέγα κακόν»), δηλαδή
του Essai de classification des époques de la civilisation minoenne,11
όπου αποκαλύπτεται το πλήρες χρονολογικό σύστημα με τις εννέα
υποδιαιρέσεις. Τα πρότυπά του βρίσκονται, όπως είναι γνωστό, σε
ποικίλες πηγές: στα Βασίλεια (Αρχαίο, Μέσο, Νέο) της Αιγύπτου·
στις φιλοσοφικές ιδέες της εποχής για την απαραίτητη εξελικτική
σειρά των πραγμάτων – γέννηση και ανάπτυξη, ακμή και κάμψη των
βιο-οργανισμών και των πολιτισμών· τέλος, σίγουρα, στον Μίνωα
ἐννέωρον της Οδύσσειας.
H δεύτερη περίοδος
Μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, η μνημειακή δημοσίευση του The
Palace of Minos at Knossos, από το 1921 έως το 1935,12 διασφάλισε τις
ερμηνείες του Evans. Τα Μάλια ήταν τότε η σπουδαιότερη καινούργια μινωική ανασκαφή. Ενώ την ίδια εποχή, ο Σπυρίδων Μαρινάτος
εγκαινίαζε τη θεωρία της ηφαιστειακής καταστροφής του Μινωικού πολιτισμού,13 35 περίπου χρόνια πριν από τις ανασκαφές του
10
11
12
13

Karadimas και Momigliano 2004. Cadogan 2006. Καραδήμας 2011.
Evans 1906.
Evans 1921-35. J. Evans 1936.
Μαρινάτος 1932, 79-80. Marinatos 1933, 294-95. Marinatos 1939. Λίγα χρόνια
πριν, όμως, ο ίδιος προτιμούσε την υπόθεση μιας εισβολής, για την ΥΜ Ι καταστροφή, από τις σεισμικές ερμηνείες: Marinatos 1929, 377-78.

— 95 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

στο Ακρωτήρι της Θήρας. Εκείνη την περίοδο, για δεύτερη φορά
μετά από τα Γουρνιά, ανασκάφτηκε ένας ολόκληρος οικισμός στην
Κρήτη –το Καρφί στα Λασιθιώτικα Bουνά–, που χρονολογείται στα
τελευταία στάδια του Μινωικού πολιτισμού, δηλαδή στην ΥΜ ΙΙΙΓ
περίοδο. Σημειωτέον ότι ακόμη και σήμερα σπανίζουν οι πλήρως ή
σχεδόν πλήρως ανεσκαμμένες μινωικές εγκαταστάσεις – στον νου
μου έρχονται, κυρίως, ο Mύρτος–Φούρνου Κορυφή και μάλλον η
Βασιλική και ο Κομμός. (Ενώ, η μεγαλύτερη επιστημονική ανάγκη
στην Κνωσό παραμένει η αποκάλυψη της πόλης που συλλειτουργούσε με το λεγόμενο ανάκτορο, το μνημειακό δηλαδή συγκρότημα
στο κέντρο της.)
Το 1939, ο ανασκαφέας στο Καρφί John Pendlebury δημοσίευσε
το σπουδαίο έργο του The Archaeology of Crete,14 που έχει μεγάλη
–και σταθερή– αξία. Για αρκετούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα, επειδή
είναι ακόμη το μοναδικό βιβλίο στο είδος του. Κανείς άλλος δεν
έχει προσπαθήσει, ή ίσως δεν έχει τολμήσει, να «συντάξει» εκ νέου
ολόκληρη την αρχαιολογία της Κρήτης σε ένα μόνο πόνημα που να
είναι συγχρόνως συνοπτικό και γεμάτο επιστημονικές λεπτομέρειες.
Ο Pendlebury, που ήταν τότε μόνο 35 χρονών, δίνει μια περιεκτική
και συστηματική εικόνα κάθε περιόδου και φάσης (και της κεραμικής
της), όσο και κάθε εγκατάστασης στο νησί – παρόλο που στη δεκαετία του 1930 η δυτική Κρήτη ήταν «άγνωστη χώρα» για την Προϊστορία, και παρέμεινε έτσι έως τη δεκαετία του 1960. Το ίδιο βιβλίο
έχει επιπλέον την αξία ενός χρήσιμου οδηγού των ιδεών του Evans
–πολύ πιο «εύκολου» και προσιτού από το The Palace of Minos–,
που παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα της κρητικής αρχαιολογίας αμέσως πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πιο μεγάλες ωστόσο αρετές του Pendlebury είναι δύο. Πρώτη, ο πραγματισμός του: ο ίδιος γνώριζε καλά το κρητικό τοπίο, γνώριζε καλύτερα
από πολλούς ντόπιους τις αποστάσεις μεταξύ των αρχαίων τόπων
(σε ώρες δρόμου, όχι σε χιλιόμετρα), και είχε ένα καλό «μάτι» (το
άλλο ήταν γυάλινο!) για να εντοπίζει αρχαιολογικές θέσεις. Η άλλη
μεγάλη του αρετή αφορούσε, ακριβώς, τις επιφανειακές του επισκο14 Pendlebury 1939.
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πήσεις για εγκαταστάσεις από τη Νεολιθική έως τουλάχιστον τη
Βυζαντινή περίοδο, και την επιβεβαίωση των παρατηρήσεών του
με ανασκαφές σε επίλεκτες θέσεις διαφόρων περιόδων, κυρίως στο
πλαίσιο του συνολικού και διαχρονικού προγράμματος των ερευνών του στο Λασίθι, διαμορφώνοντας έτσι μια συνθετική εικόνα
της εκεί ανθρώπινης παρουσίας και χρήσης του χώρου. Στον τομέα
αυτόν, ο Pendlebury είναι βεβαιωμένα ένας πολύ σημαντικός –ίσως
ο σημαντικότερος– πρωτοπόρος. Πήρε 40 με 50 χρόνια σε άλλους
να αναγνωρίσουν την αξία της σφαιρικής του προσέγγισης για την
κατανόηση του κρητικού τοπίου και των μυστικών που καλύπτει το
χώμα του.
H μεταπολεμική περίοδος και η σύγχρονη εποχή
H τεράστια ανάπτυξη της έρευνας για τη μινωική Κρήτη, από
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο –κυρίως από τις δεκαετίες του
1950 και του 1960– αντανακλάται έμμεσα αλλά πολύ σταθερά στα
Κρητολογικά Συνέδρια, μέσα από τη διόγκωση του Tμήματος Α (για
την Αρχαιολογία). Πράγματι, στην κάθε πενταετία που χωρίζει τις
επιστημονικές αυτές συναντήσεις πληθαίνουν συνεχώς οι επιστήμονες και οι φοιτητές/τήτριες που ασχολούνται με την αρχαία και μάλιστα την προϊστορική Κρήτη, χάρη και στην πολύ σημαντική παρουσία και συμβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σίγουρα, η γνωστική
μας προοπτική έχει μεγαλώσει πολύ· και όλοι μας κατέχουμε πλέον
τι απαιτεί η βέλτιστη αρχαιολογική πρακτική –ποιες μεθόδους, ποιες
προσεγγίσεις, ποια ματιά στη στρωματογραφία κ.τ.λ.–, χωρίς βέβαια
να υποστηρίζω και ότι γίνεται πάντα έτσι.
Oι άλλοτε εκτεταμένες επιφανειακές ανιχνεύσεις, όπως αυτές του
Pendlebury και αργότερα του Sinclair Hood και των λίγων συνεργατών του,15 έχουν δώσει πλέον τη θέση τους σε συστηματικές, εντατικές έρευνες, που υποστηρίζονται από μεγάλες ομάδες επιστημόνων
και φοιτητών, καθώς και από ερευνητές διαφορετικών ειδικοτήτων.
Οι μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης των ανασκαφικών δεδομένων
βελτιώθηκαν και αυτές σε μεγάλο βαθμό. Τώρα η στρωματογραφία
15 Hood κ.ά. 1964. Hood 1965, 1967. Hood και Warren 1966.
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κυριαρχεί, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να κυριαρχεί, στις ανασκαφές,
και δίνει τις βασικές, σταθερές ενδείξεις για τις εκάστοτε πολιτισμικές συνάφειες ή/και τη σειρά των συναφειών αυτών, που είναι θεμελιακές για την επιστήμη μας. Με ανάλογη προβληματική ξεκίνησε ο
Hood τις στρωματογραφικές του ανασκαφές –έτσι τις χαρακτήρισε–
στην Κνωσό το 1957:16 για να ελέγξει τη στρωματογραφία του Evans
και, κατά συνέπεια, ολόκληρη την ιστορία που είχε εκείνος δημιουργήσει. Mολονότι άρχισε με αρκετό σκεπτικισμό τις ανασκαφές του,
κατέληξε ωστόσο σε μια βαθιά εμπιστοσύνη στον Evans. Aνάλογες
επαληθευτικές, στρωματογραφικές ανασκαφές έκανε την ίδια εποχή
στη Φαιστό ο Doro Levi, ο οποίος διατύπωσε όμως σοβαρές αμφιβολίες για το χρονολογικό σύστημα του Evans.17 Τις αμφιβολίες του δεν
μοιράζονται οι διάδοχοί του στον ίδιο χώρο και στην Αγία Τριάδα,
που είναι σε θέση, όπως υποστηρίζουν, να συνδυάζουν εύκολα τα
δεδομένα της Μεσαράς με τα αντίστοιχα της Κνωσού ακολουθώντας
το σύστημα του Evans18 – το οποίο φαίνεται ότι ζει και βασιλεύει
ακόμη, έναν αιώνα μετά την επίσημη δημοσιοποίησή του.
Η σπουδαιότερη όμως ανακάλυψη των περασμένων 50 χρόνων
δεν είναι αρχαιολογική – κάθε άλλο. Εννοώ την αποκρυπτογράφηση
της Γραμμικής Β από τον άγγλο αρχιτέκτονα Michael Ventris,19 η
οποία επιβεβαίωσε άμεσα ότι (μερικοί) Μυκηναίοι εγκαταστάθηκαν
πράγματι στην Κνωσό στις τελευταίες φάσεις της ζωής του ανακτόρου. Φάνηκε επίσης τότε να επιβεβαιώνει –και να εξηγεί– τις υποθέσεις του Alan Wace20 και κάποιων άλλων για τον ηπειρωτικό χαρακτήρα του πολιτισμού στην Κνωσό εκείνης της εποχής, ένα ζήτημα
που παραμένει ωστόσο υπό συζήτηση.21
Στις πιο μεγάλες επιτυχίες της περιόδου αυτής εγγράφεται σίγουρα η αρχαιολογική «ανάπτυξη» της δυτικής Κρήτης, που άλλαξε
εντελώς την παλιά εικόνα. Tο ίδιο, ασφαλώς, και τα επιπλέον
16 Hood 1961-62.
17 Levi 1960.
18 Ο V. La Rosa (2010), π.χ., παρουσιάζει την ιστορία της Φαιστού αποκλειστικά
σύμφωνα με το σύστημα του Evans.
19 Ventris και Chadwick 1956.
20 Π.χ. Wace 1956.
21 Βλ., π.χ., Hallager 2010, 154.
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ανάκτορα που αποκαλύφθηκαν στη Ζάκρο, τον Γαλατά, τον Πετρά
και, πολύ πιθανόν, τα Χανιά· και τα νέα ανακτορικά κτήρια στον
Κομμό και τις Αρχάνες. Πάρα πολύ έχει προχωρήσει, επίσης, η
έρευνα για τη μακρά Νεολιθική εποχή στην Kρήτη. Παρόλο που,
εδώ, παραμένουν μεγάλα ερωτηματικά, όπως «τι συνέβαινε στις
αρχαιότερες νεολιθικές φάσεις στην υπόλοιπη Κρήτη πέρα από την
Κνωσό και την περιοχή της;». Αφού τέτοιες θα υπήρχαν και αλλού,
βέβαια. Μαθαίνουμε, για παράδειγμα, από πετρογραφικές αναλύσεις των πηλών, ότι στην κνωσιακή νεολιθική κεραμική περιλαμβάνονται αγγεία εισηγμένα από την ανατολική Κρήτη, από την περιοχή του Μεραμπέλου.22 Δεν γνωρίζουμε, όμως, ακόμη πού ακριβώς
βρίσκονται οι αντίστοιχοι οικισμοί εκεί.
Tέλος, στις επιτυχίες ας προσθέσουμε και την πρόοδο στην
έρευνα της Κρήτης έξω από την Κρήτη –στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Ανατολία, τα Κύθηρα, τη Γαύδο…– και στις διαπολιτισμικές σχέσεις με την Αίγυπτο, την Κύπρο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο
Αιγαίο... Όσο και, σπουδαιότερο ακόμη νομίζω, στην αποκάλυψη
της «προ-νεολιθικής» Κρήτης, μέσα από τα πρόσφατα ευρήματα
πρώιμων παλαιολιθικών και μεσολιθικών εργαλείων στη Γαύδο23 και
τη νοτιοδυτική Κρήτη,24 που χρονολογούνται έως και τουλάχιστον
130.000 χρόνια πριν από σήμερα – ένα τεράστιο, βέβαια, βήμα για
την ανθρώπινη ιστορία του νησιού, σχεδόν παρόμοιο, για εμάς, με
το βήμα του Neil Armstrong στο φεγγάρι!
Πρέπει, ωστόσο, να μιλήσουμε και για μια, μάλλον δυσάρεστη,
συνέπεια των καιρών μας: τον όγκο, δηλαδή, του υλικού που έχει
βγει από το χώμα, και είδε το φως για κάποιο χρονικό διάστημα,
πριν ξαναγίνει «αόρατο», κρυμμένο σε αποθήκες, αδημοσίευτο. Εδώ
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους από εμάς – το
ξέρω καλά και ο ίδιος. Τουλάχιστον, σήμερα το αναγνωρίζουμε.
Yπάρχει δε όλο και πιο έντονη η τάση να σκάβουμε λιγότερο (ή και
να μη σκάβουμε πια καθόλου) για να μπορέσουμε να μελετήσουμε
22 Tomkins κ.ά. 2004.
23 Kopaka και Matzanas 2009. Κόπακα και Ματζάνας 2011.
24 Strasser κ.ά. 2010, 2011.
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το ανεσκαμμένο υλικό. Είναι, νομίζω, το ξεκίνημα μιας ριζοσπαστικής αλλαγής της αρχαιολογικής κοινής γνώμης, ενός σημαντικότατου σύγχρονου αναπροσανατολισμού της αρχαιολογίας στην Κρήτη
– και εν γένει στο Αιγαίο: ένας πολύ αποφασιστικός παράγοντας,
πιστεύω, για το μέλλον και το κλέος της επιστήμης μας.
Ποιες είναι οι άλλες κατευθύνσεις, προσεγγίσεις και στρατηγικές
που κυριαρχούν στις μέρες μας; Ας επιλέξουμε μερικές.
Το τοπί ο. Nα γυρίσουμε στο έδαφος και το τοπίο. Σήμερα, πραγματοποιούνται πολλές εντατικές επιφανειακές έρευνες, συχνά με
χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και άλλων
προηγμένων διεπιστημονικών εργαλείων και προγραμμάτων, όσο
και με την υποστήριξη της γραπτής αλλά και της προφορικής ιστορίας. Οι έρευνες αυτές σίγουρα κοστίζουν φθηνότερα από ό,τι οι
ανασκαφές: συλλέγεται λιγότερο υλικό, που χρειάζεται πιο περιορισμένη συντήρηση και δεν προκύπτουν ανεσκαμμένοι χώροι, οι
οποίοι απαιτούν παντοτινή προστασία.
Το πιο μεγάλο όμως πλεονέκτημα στις προσεγγίσεις της επιφανειακής έρευνας είναι η ευρύτερη ευαισθησία στις αλληλεπιδράσεις
του τοπίου και των ανθρώπων – το θέμα που βρίσκω πιο συναρπαστικό από όλα στην αρχαιολογία, διότι θέτει πάντα τα σπουδαία
ερωτήματα: «γιατί εδώ, και όχι αλλού;»· «γιατί τότε, και όχι πριν ή
μετά;». Χαίρομαι για τη σύγχρονη διαχρονική αναζήτηση μιας συνολικής γνώσης, ολόκληρου του πλαισίου της ανθρώπινης χρήσης του
περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι επιφανειακές έρευνες στην Κρήτη, παρά
τα σπουδαία αποτελέσματά τους κυρίως ως προς την ύπαρξη και
την ιεράρχηση των αρχαίων εγκαταστάσεων, παραμένουν εντούτοις αρκετά περιορισμένες. Εύχομαι να επεκταθούν στο μέλλον, και
όχι μόνο όταν κάποιο τοπίο απειλείται από επενδυτές, εργολάβους,
θερμοκήπια...
Ένα σπουδαίο βήμα στο πλαίσιο της «αρχαιολογίας του τοπίου»
είναι η «τοποθέτηση» στον χώρο και των αρχαίων χωραφιών, όπως
έχει ήδη συμβεί σε αρκετά μέρη της Βόρειας Ευρώπης, με στόχο να
κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργούσαν οι οικισμοί και οι αγροι— 100 —

G. CADOGAN : Γνωρίζουμε τους Μινωίτες...;

κίες. Αν και αρκετά δύσκολο, κυρίως λόγω των ισχυρών διαβρώσεων
στη Μεσόγειο, αυτό είναι ωστόσο εφικτό:25 η μελέτη των αναβαθμίδων, που είναι συχνά παλιές και παρέχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, είναι ένα καλό μεσογειακό παράδειγμα. Η παλαιοεδαφολογία
μπορεί να βοηθήσει, επίσης, να ανιχνευθούν οι επιχωσμένες επιφάνειες των αρχαίων εδαφών, όπως και η παλυνολογία για την αρχαία
βλάστηση και τα καλλιεργημένα ή/και άγρια είδη.
H κ ερ αμ ικ ή . Τα τελευταία χρόνια, ανανεώνεται το ενδιαφέρον
για τη μελέτη της προϊστορικής κρητικής κεραμικής. Αυτό βασίζεται εν μέρει στην ανάγκη χρονολογικής αποσαφήνισης, αποκλειστικά όμως μέσα από την πετρογραφική, τεχνική, τυπολογική και
διακοσμητική ανάλυση των κεραμικών ομάδων, όπως βρέθηκαν στα
ανασκαφικά στρώματα. Aναζητούνται, έτσι, απαντήσεις σε χρονολογικά ερωτήματα όπως: «υπήρξε μια μεταβατική Μεσομινωική
ΙΙΙΒ/Υστερομινωική ΙΑ φάση;». Το αντικείμενο εδώ είναι η ιστορία
της νεοανακτορικής Κρήτης σε σχέση κυρίως με την ανάπτυξη της
κνωσιακής εξουσίας – πώς και με πόση λεπτομέρεια μπορούμε να τη
χρονολογήσουμε; Εάν, βέβαια, αυτή υπήρξε πραγματικά.
Τα αποτελέσματα τέτοιων νέων μελετών μπορούν, όμως, να μας
ξεγελάσουν. Παρόλο που τώρα γνωρίζουμε καλύτερα τις λεπτομέρειες στις σειρές της κεραμικής, συχνά γίνεται συγχρόνως ακόμη
πιο δύσκολο να χρονολογήσουμε τα στρώματα με τη συγκεκριμένη
κεραμική. Γιατί; Διότι τώρα είμαστε ακόμη πιο αναποφάσιστοι ως
προς την εν δυνάμει ταξινόμηση της εκάστοτε κεραμικής ομάδας –
μήπως πάει εδώ; μήπως εκεί; Έτσι η χρονολόγηση των στρωμάτων
γίνεται πιο ρευστή, πιο ασαφής – σκέφτομαι, για παράδειγμα, μερικές ομάδες από τη νότια Κρήτη, που φαίνονται να «πλέουν» σε μια
χρονολογική θάλασσα.
Aυτό δεν είναι πρόβλημα, ωστόσο. Eίναι μάλλον πρόοδος. Αφού,
πιθανότατα, και τα ίδια τα συμβάντα και η σειρά τους υπήρξαν
25 Για τη μινωική Κρήτη, βλ. τώρα τα σπουδαία αποτελέσματα από την Ψείρα
(Betancourt κ.ά. 2005) και τις Χοιρόμανδρες στην περιοχή της Ζάκρου (Votokopoulos κ.ά. υπό δημοσίευση).
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πράγματι τόσο περίπλοκα στην εποχή τους. Όταν εμείς διαπιστώνουμε ασάφειες, ανακολουθίες ή δυσαναλογίες, κοντεύουμε ίσως
να προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο την αλήθεια της αρχετυπικής
κατάστασης των πραγμάτων.
O ι τοιχογρ α φ ί ε ς . Σήμερα έχουμε μια αρκετά πιο καλή κατανόηση της τέχνης των τοιχογραφιών, σε μεγάλο βαθμό χάρη στα ευρήματα της Θήρας. Συχνά, ευτυχώς, νέες ανασκαφικές ανακαλύψεις
ανανεώνουν το ενδιαφέρον για τα προηγούμενα δεδομένα. Έτσι, οι
θηραϊκές συνθέσεις συμπληρώνουν πολλά κενά στην ιστορία της
ζωγραφικής της 2ης χιλιετίας. Τέτοιου τύπου καλλιτεχνήματα έπαιζαν ρόλο στον προγραμματισμό και την ιδεολογική προβολή των
κρητικών ανακτόρων, κυρίως αυτού της Κνωσού. Είθε να βρεθούν
νέες τοιχογραφίες και στην Κρήτη, για μια μεγαλύτερη πρόοδο και
στον τομέα αυτό.
Tα γρ απτά τεκμήρι α. Kάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη μελέτη
των διοικητικών συστημάτων των ανακτορικών περιόδων. Η
ανάλυση, η ταξινόμηση και η λεπτομερής καταγραφή των διαθέσιμων στοιχείων έχουν μάλλον προχωρήσει όσο πιο πολύ γίνεται – και
πάλι μέχρις ότου βρεθούν νέες πινακίδες, νέα σφραγίσματα, δισκία
και άλλα ενεπίγραφα τεκμήρια.
Μερικές σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις
Στο πεδίο των ερμηνευτικών προσεγγίσεων των προϊστορικών
πολιτισμών της Κρήτης, μια σπουδαία και ενδιαφέρουσα καινούργια κατεύθυνση είναι αυτή της ιστορίας της μινωικής αρχαιολογίας
και της εξέλιξης της «παραδοσιακής» επιστημονικής ορολογίας της.
Yπάρχουν ήδη προκλητικές προσπάθειες από όλο και περισσότερους ερευνητές προς μια απομυθοποίηση, μια αποδόμηση πρωτότυπων πρώιμων σκέψεων –ή/και φαντασιακών κατασκευών–, που
διατυπώθηκαν πριν από εκατό χρόνια. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους, η
επιστήμη μας έχει μεγαλώσει αρκετά για να γίνει αυτοκριτική.
Ένας από τους σημερινούς «στόχους» τέτοιων επιστημονικών
«ανακρίσεων» είναι ο όρος «Μινωίτης/Mινωίτες», που χρειάζεται
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οπωσδήποτε επανεξέταση. Eίναι εύκολο, δυστυχώς, να τον χρησιμοποιούμε ως εάν οι λεγόμενοι Μινωίτες ήταν πολίτες ενός έθνους
όπως αυτά που γνωρίζουμε από την εποχή του Διαφωτισμού. Είναι,
όμως, έτσι; Αμφιβάλλω. Η ιδέα ότι οι «Μινωίτες» αποτελούσαν ένα
συνεχές, αμετάβλητο έθνος σε όλη τη διάρκεια των δύο χιλιάδων
χρόνων του πολιτισμού της Εποχής του Χαλκού δίνει ίσως κάποια
αυτοπεποίθηση – και στηρίζει την άποψη ότι η μινωική Κρήτη
υπήρξε μια πολύχρονη χρυσή εποχή. Αλλά, αναρωτιέμαι ξανά,
είναι έτσι; Μάλλον όχι. Ας αναγνωρίσουμε ότι το εθνικό «Μινωίτες» είναι απλώς ένα χρήσιμο «κατασκεύασμα» για τη –στενογραφική– απόδοση των κατοίκων της Κρήτης στην Eποχή του Χαλκού.
(Νιώθω πότε-πότε ότι κάποιοι πιστεύουν, ίσως οι πιο αμφισβητίες,
ότι θα βρεθεί τελικά η απλή, η καθαρή αλήθεια για τους προϊστορικούς Κρητικούς, απελευθερωμένη από την «επιμόλυνση» του Evans.
Τέτοιες ελπίδες είναι, βέβαια, και μάλλον θα παραμείνουν, χίμαιρες.)
Χαίρομαι, επίσης, για τις προσπάθειες επαναπροσδιορισμού της
επίσης στενογραφικής λέξης «ανάκτορο» για τα συγκροτήματα που
είναι κτισμένα γύρω από μεγάλες τετράπλευρες κεντρικές αυλές.
Πρόκειται για μια περίεργη έννοια ή μάλλον ένα σύνολο περίεργων
εννοιών που έχει/έχουν μεικτή καταγωγή, ας πούμε από τον γάμο
του βασιλιά Μίνωα με τη βασίλισσα Victoria της Μεγάλης Βρετανίας. Η έμφαση που δίνεται από αρκετούς σήμερα στον ρόλο των
ανακτόρων ως χώρων ανταγωνιστικών συμποσίων με ανησυχεί.
Ξέρουμε βέβαια καλά ότι μεγάλα γλέντια, για παράδειγμα τα πανηγύρια, παίζουν σημαντικό ρόλο στην «παραδοσιακή» Κρήτη. Μια
τέτοια ερμηνεία θα εξηγούσε, εξάλλου, και τα μικρά πήλινα κύπελλα
που βρίσκονται κατά χιλιάδες στους προϊστορικούς χώρους. Να
ήταν, όμως, τα ανάκτορα απλώς και μόνο –ή κυρίως– μεγάλα κέντρα
για γιορτές, γάμους και βαπτίσεις; Mάλλον, εδώ, κάτι χάνουμε από
την ερμηνεία των συνολικών χρήσεών τους. Για παράδειγμα, ως
κέντρων αποθήκευσης, διοίκησης, θρησκευτικών και άλλων τελετών, εργαστηρίων: πολλών δηλαδή άλλων όψεων που προκύπτουν
από την προσεκτική μελέτη όλων των συναφών ενδείξεων. Nα μην
πω περισσότερα. Μόνο, ότι το μοντέλο που προτιμώ για τα μινωικά
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κεντρικά συγκροτήματα είναι αυτό του παραδοσιακού μοναστηριού, με τις ποικίλες, διαφορετικές όσο και αλληλένδετες λειτουργίες που συνθέτουν τις τελετές της θεότητας.
Στη μελέτη των μινωικών τελετουργικών κωδίκων, αναγνωρίζουμε μάλλον καλύτερα σήμερα την ποικιλία των θρησκευτικών
πρακτικών, και τις συνδέουμε πιο αποτελεσματικά με τα ανασκαφικά δεδομένα –για παράδειγμα από τα ιερά κορυφής– και με τις
παραστάσεις στην τέχνη, στις τοιχογραφίες, τα ανάγλυφα λίθινα
αγγεία κ.λπ. Περιμένουμε, όμως, τη δημοσίευση πολλών πρόσφατων ανασκαφών για να συμπληρωθεί –όσο γίνεται– η θρησκευτική/
πολιτισμική εικόνα της πρώιμης Κρήτης.
Όσα έχω διατυπώσει ως τώρα αποτελούν μόνο ένα επιλεκτικό
–αλλά και πολύ γρήγορο– σώμα πληροφοριών και απόψεων για την
παλαιότερη και τη σύγχρονη κατάσταση της μινωικής αρχαιολογικής έρευνας. Καταλαβαίνω καλά ότι, αναγκαστικά, έχω παραλείψει
αρκετούς τομείς της επιστήμης, και ζητώ συγγνώμη για αυτό.
Το μέλλον...
Ας στραφούμε τώρα λίγο στο μέλλον: προς τα πού θα έπρεπε
να κατευθυνθούμε. Πρώτα απ’ όλα, να επαναλάβω ότι ο όγκος του
διαθέσιμου υλικού αποτελεί πλέον, κατά γενική παραδοχή, τεράστιο
«βάρος» για την επιστήμη μας. Μόνη σωτηρία μας η μελέτη και η
δημοσίευση. Το υλικό αυτό δημιουργεί, από την άλλη, απέραντες
ευκαιρίες για τους νέους μελετητές – υπεράφθονη ύλη για μεταπτυχιακές εργασίες, διατριβές κ.λπ. Πάντως, το πλήθος των «αποθηκευμένων» πληροφοριών έχει καθυστερήσει, έως και εμποδίσει, την
πρόοδο της έρευνας για την πρώιμη κρητική ιστορία, τουλάχιστον
με τη σφαιρική ματιά που της αξίζει.
Μου φαίνεται δηλαδή ότι, μετά από έναν αιώνα ερευνών, γνωρίζουμε ακόμη ελάχιστα για το πώς λειτουργούσε στο προϊστορικό
παρελθόν η νήσος και οι διαφορετικές περιοχές της, στο εσωτερικό
τους όσο και μεταξύ τους. Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτε για τα στάδια
της αστικοποίησης ούτε γενικά για τους οικισμούς –τις πόλεις, τα
χωριά...– που πλαισίωναν τα μνημειακά κτήρια – τα ανάκτορα, τις
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επαύλεις... Η γνώση για την ιεράρχηση των εγκαταστάσεων παραμένει επίσης εξαιρετικά αδύναμη, σχεδόν παντού.
Ενώ, υπάρχουν ακόμη μερικοί ερευνητές, μάλλον λίγοι πλέον,
που διατηρούν τη γενική πεποίθηση ότι (όπως στην κλασική αρχαιολογία) σπουδαία είναι μόνο –ή κυρίως– τα κινητά ευρήματα, δηλαδή
τα αντικείμενα, και προπαντός τα έργα τέχνης, που μπορούν από
μόνα τους να διαμορφώσουν την εικόνα του Μινωικού πολιτισμού (ή
των μινωικών πολιτισμών). Tα τέχνεργα, ως εκθέματα στα κρητικά
μουσεία ή αποθηκευμένα και επομένως αόρατα στο κοινό, εκτιμώνται ακόμη συχνά, δυστυχώς, περισσότερο από ό,τι η ίδια η ιστορία
–τα «πρακτικά» ας πούμε– των ανθρώπων εκείνων που δημιούργησαν τον λεγόμενο «πρώτο πολιτισμό της Ευρώπης»· όπως αποτυπώνεται στο ελληνικό κέρμα των 2 ευρώ, και στο κυπριακό των 50
σεντς, που δείχνουν, και τα δύο, τη μυθολογική αρπαγή της Ευρώπης. Σίγουρα, είμαστε χαϊδεμένοι, ίσως και κακομαθημένοι από τα
ευρήματα στην Kρήτη.
Βρισκόμαστε πίσω, από πολλές απόψεις, εξάλλου, ως προς
την κατανόηση ποικίλων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών
συμφραζομένων του Μινωικού πολιτισμού. Γνωρίζουμε για παράδειγμα, ως ένα βαθμό, τα λεγόμενα ανάκτορα και τις επαύλεις. Αλλά
τι έχουμε να πούμε σε βάθος για τα σπίτια των εργατών και, γενικά,
των μελών των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων; Για τις αγροικίες,
τα μετόχια, τις ταφές των απλών ανθρώπων; Σχεδόν τίποτα.
Τρεις μικρές συμπληρώσεις
Μίλησα προηγουμένως για τη διερεύνηση της προ-νεολιθικής
προϊστορίας της Κρήτης. Aυτή αξίζει κάθε προσπάθεια, αφού δεν
είναι λογικό ούτε οι πρώτοι νεολιθικοί κάτοικοι της Κνωσού ούτε οι
άνθρωποι της Πρωτομινωικής Ι κουλτούρας να «προσγειώθηκαν»
ξαφνικά από τον γαλάζιο ουρανό – όπως οι τελετουργικές «επιφάνειες» στα μινωικά (και τα μυκηναϊκά) χρυσά σφραγιστικά δακτυλίδια.
Δεύτερον, τα ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα χρειάζονται πιο
πολλές και συστηματικές αναλύσεις με σύγχρονες μεθόδους, και
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με αναλύσεις του DNA, για να ανιχνευθούν καλύτερα η υγεία, η
παθολογία όσο και η γενετική σύνθεση των εκάστοτε προϊστορικών
κατοίκων της Kρήτης.
Και τρίτον, δεν μπορούμε, ή δεν πρέπει πια, να διαχωρίζουμε
την Eποχή του Χαλκού από την Eποχή του Σιδήρου στην Κρήτη.
Δεν είναι έτσι. Υπήρχε και τότε, όπως συμβαίνει εν γένει στην ιστορία της Μεσογείου, μια βασική συνέχεια, «η μακρά διάρκεια» του
Fernand Braudel.26 Μολονότι η συνέχεια αυτή «λύθηκε» περισσότερες φορές, όπως γνωρίζουμε από την αρχαιολογία και από τους
κλασικούς συγγραφείς. Για τον ερευνητή, το σπουδαίο είναι ότι
μόλις διαλύονται τα τεχνητά όρια Χαλκού–Σιδήρου, μοιάζει να
ανοίγει μια νέα, ευρύτερη και πιο ελεύθερη προοπτική –η προοπτική
της γνήσιας μακράς διάρκειας– για τη μελέτη και την ερμηνεία της
Κρήτης και των κατοίκων της πριν και μετά το 1000 π.Χ.
Οι θεωρητικές προσεγγίσεις
Προς το παρόν, η θεωρητική αρχαιολογία δεν έχει ακόμη κάνει
πολλή αίσθηση στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις της μινωικής
Κρήτης. Ίσως φταίει και το γεγονός ότι αυτή βρίσκεται αρκετά κοντά
στην Αίγυπτο, την «υπερδύναμη» της Ανατολικής Μεσογείου στην
Eποχή του Χαλκού· της οποίας, προπαντός, η αρχαιολογία βασίζεται και σε γραπτά κείμενα, ενώ οι θεωρητικοί προβληματισμοί (με
λίγες εξαιρέσεις) κρύβονται γενικά ως τώρα στην άμμο.
Ο κύριος λόγος για τη «μη θεωρητική» στάση της κρητικής προϊστορικής έρευνας είναι, πιστεύω, ο πλούτος και η λάμψη των αρχαιολογικών ευρημάτων. Θυμάμαι έναν προϊστοριολόγο (της βρετανικής προϊστορίας – υπάρχει και αυτή), στο Βρετανικό Μουσείο, που
μου έλεγε ότι του είναι δύσκολο να ακολουθήσει τον δρόμο της
θεωρητικής αρχαιολογίας όσο η δουλειά του σχετίζεται μόνο με
τα αντικείμενα: και τι είναι τα ευρήματα της βρετανικής προϊστορίας μπροστά σε αυτά σε κάθε μουσείο, και σε κάθε αποθήκη, του
άλλου μεγάλου νησιού, της Κρήτης; Σίγουρα, ο όγκος και συχνά η
ποιότητα των κρητικών ευρημάτων δημιουργούν από μόνα τους το
26 Braudel 1958.
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μεγάλο άγχος ότι δεν εκπληρώνουμε ποτέ σωστά τις εντελώς πραγματικές, βασικές και απαραίτητες αρχαιολογικές μας υποχρεώσεις
(να δημοσιεύουμε, δηλαδή, το υλικό μας). Κατά συνέπειαν, η δυσκολία είναι μεγάλη. Για τους αρχαιολόγους του πεδίου, που φέρνουν
στο φως τον αρχαίο πολιτισμό της Κρήτης, να βρουν συγχρόνως
την ευκαιρία να ασχοληθούν και με τη θεωρητική αρχαιολογία ηχεί
συχνά πολυτέλεια.
Στο μέλλον, όμως, με τις προσεγγίσεις που προτείνω (και σίγουρα
δεν τις προτείνω μόνο εγώ), θα δούμε και στην Κρήτη σημαντικά
θεωρητικά ανοίγματα – μαζί με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις.
Εξάλλου, παραδοσιακή και θεωρητική έρευνα είναι σαν τα δίδυμα.
Η μία στηρίζει την άλλη. Τα δεδομένα θέλουν την ερμηνεία για την
πλήρη εκτίμησή τους· αλλιώς δεν ζουν. Αλλά και η ερμηνεία παραμένει φλυαρία εάν δεν διαχειρίζεται και δεν αξιοποιεί όσο γίνεται πιο
σωστά τα δεδομένα.
Μην ξεχνούμε ότι η αρχαιολογία είναι μια –άλλη μια– επαγωγική επιστήμη. Aν και οι αρχαιολόγοι μοιάζουμε με ανακριτές που
εξετάζουν ό,τι έγινε κάποτε, δεν μπορούμε ωστόσο να φτάσουμε σε
καθαρές ετυμηγορίες. Για μας, δεν υπάρχει βεβαιότητα· μόνο η πιθανότητα υπάρχει. Όταν ξεκινούμε από τις θεωρίες προς τα τεκμήρια,
παραμένει ο κίνδυνος να πιστέψουμε ότι λέμε κάτι αναμφισβήτητα
σίγουρο, σαφές, σημαντικό – ή, αλλιώς, την αλήθεια! Ποτέ όμως δεν
είναι έτσι! Ενώ, εάν ξεκινούμε από τα δεδομένα που παρατηρούμε
και κατόπιν χρησιμοποιούμε θεωρητικά μοντέλα, και, π.χ., αναλογίες από άλλες κουλτούρες για να ερμηνεύσουμε την κατάσταση,
ίσως τότε θα φτάσουμε σε μια καλύτερη –και είθε πιο σεμνή– κατανόηση του παρελθόντος που μελετούμε. Αφού, όπως μας δίδαξε
ο Karl Popper στο The Logic of Scientific Discovery,27 κάθε επιστημονική θεωρία, κάθε κρίση, κρατάει μόνο έως την ανακάλυψη (και
τη δημοσίευση) νέων στοιχείων ή νέων υποθέσεων που εξηγούν τα
δεδομένα καλύτερα.
Προβλέπω, πράγματι, μια σπουδαία εποχή, που μόλις ξεκινά,
για τη μινωική αρχαιολογία. Αφού όλο και πιο πολλοί αρχαιολό27 Popper 1959.
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γοι της Κρήτης δέχονται ότι από μόνα τους τα ανασκαφικά και τα
άλλα δεδομένα δεν επαρκούν, παρά τις νέες ενδιαφέρουσες πληροφορίες που φέρνουν οι σύγχρονες αναλυτικές επιστημονικές μέθοδοι. Θέλουμε να μάθουμε τι υπάρχει πίσω από τα αριστουργήματα
της μινωικής τέχνης, τα ιερά κορυφής, την επιλογή και τη συχνά
μακρόχρονη ζωή των εγκαταστάσεων, τα ταφικά έθιμα... Ξέρουμε
ήδη πάρα πολλά για τους Μινωίτες. Να στραφούμε τώρα προς
τις παράλληλες επιστήμες, κυρίως την ανθρωπολογία καθώς και
την εθνολογία, για νέες προσεγγίσεις του υλικού μας, και για μια
ανίχνευση του καταπληκτικού φαινομένου του Μινωικού πολιτισμού στο φυσικό, κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο που του ταιριάζει.
Oι ανασκαφές βέβαια θα παραμείνουν πάντα απαραίτητες,
καταρχάς για την καλή εκπαίδευση των αρχαιολόγων του μέλλοντος. Μόνο στο πεδίο μπορεί να γνωρίσει κανείς την –πάντοτε
εύθραυστη– φύση των ενδείξεων, που μοιάζουν τόσο σταθερές στα
βιβλία, στη βιβλιοθήκη. Εκεί μαθαίνει ο μελετητής πόση συγκέντρωση χρειάζεται, και τι μεγάλη ευθύνη είναι να αποφασίσει –άπαξ
και διά παντός– για τις βασικές σχέσεις των κομματιών του χρόνου
και του χώρου που ανασκάπτει. Και τελικά, εάν δεν έχεις εκπαιδευθεί στη συστηματική ανασκαφή, θα το βρεις πολύ δύσκολο όταν, ως
αρχαιολόγος της Eφορείας, θα έρθει η σειρά σου να ξεκινήσεις την
πρώτη σου σωστική ανασκαφή.
Μια πολύ σύντομη τελευταία παρατήρηση: εμείς, όσοι δουλεύουμε στην Κρήτη, έχουμε συγχρόνως τη μεγάλη υποχρέωση να
προωθούμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δημόσια εικόνα της κρητικής
αρχαιολογίας. Να φροντίζουμε για την προβολή της. Nα δείχνουμε
σε όλους τον πραγματικό χαρακτήρα της αρχαιολογικής μας ειδικότητας: ότι δηλαδή δεν πρόκειται απλώς για μια συναισθηματική
«ρώσικη σαλάτα», φτιαγμένη από ταύρους, φίδια, κορίτσια χωρίς
στηθόδεσμο, τον λαβύρινθο, την Αριάδνη, τον μίτο της και όλα όσα
αποτελούν την «παρέα» του Μίνωα.28 Αλλά ότι πρόκειται για μια
28 Ανάλογη ανάμειξη των μύθων με την αρχαιολογική ή/και την ιστορική πραγματικότητα ξεκινά, ιδιαίτερα στην Κρήτη, από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου: Simandiraki 2004.
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σπουδαία επιστημονική κατεύθυνση, που αξίζει όλες τις προσπάθειες να την «απομυθοποιήσουμε». Αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι
οι μύθοι, οι κατά κανόνα μεταγενέστεροι μύθοι, έχουν και αυτοί τη
δική τους αξία. Αν και δεν μιλούν, ας πούμε, για την τελική καταστροφή του ανακτόρου της Κνωσού, είναι σημαντικά κομμάτια της
μακράς διάρκειας της ιστορίας της προϊστορικής Κρήτης.
Θα κλείσω με μερικούς στίχους από ένα ποίημα του W. H.
Auden, με τίτλο ‘Archaeology’, που εμφανίστηκε στην τελευταία
του συλλογή, το Thank You, Fog, ή Σ’ευχαριστώ, ομίχλη.29 Ο Auden
έγραψε το ποίημα αυτό με αφορμή, μάλλον, την ανασκαφή του
Μαρινάτου στη Σαντορίνη.
ARCHAEOLOGY

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

The archaeologist’s spade
delves into dwellings
vacancied long ago,

Του αρχαιολόγου η σκαπάνη
σκάβει μέσα σε σπίτια
άδεια από καιρό,

unearthing evidence
of life-ways no one
would dream of leading now,

ξεθάβοντας μαρτυρίες
για τρόπους ζωής που κανένας
δεν θα ονειρευόταν να ζήσει τώρα·

concerning which he has not much που αφορούν αυτά για όσα δεν έχει πολλά
to say that he can prove
να πει που να μπορεί και να τα αποδείξει
– the lucky man!
– ο τυχερός άνθρωπος!
Knowledge may have its purposes, Η γνώση έχει ίσως τους σκοπούς της,
but guessing is always
αλλά το να μαντεύεις είναι πάντα
more fun than knowing…
πιο διασκεδαστικό από το να γνωρίζεις…

Το ποίημα αυτό μας οδηγεί σε μερικά συμπεράσματα:
• Πρώτον, μπορεί να ξέρουμε πολλά για τους προϊστορικούς
κατοίκους της Κρήτης, αλλά πολύ περισσότερα μπορούμε να
μάθουμε τώρα, μέσα από τη μελέτη του διαθέσιμου υλικού.
29 Auden 1974, 22.
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•

Δεύτερον, οι ανασκαφές θα συνεχίσουν να αποκαλύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία – κυρίως μάλιστα όταν ξεκινούν ως σωστικές προτού γίνουν συστηματικές (να θυμηθούμε μερικά μεγάλα
πρόσφατα τέτοια παραδείγματα: Γαλατάς, Πετράς, Μονή Οδηγήτριας, Σύμη, Καστέλλι Χανίων, Πόρος Ηρακλείου...).
• Τρίτον, στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα, οι θεωρητικές
προσεγγίσεις είναι απαραίτητες για την κατανόηση του Μινωικού πολιτισμού, εάν (και μόνο εάν) πάνε μαζί με την προσεκτική
μελέτη των ανασκαφικών και των επιφανειακών δεδομένων.
• Ωστόσο, τέταρτον, οι Μινωίτες πάντα μας διαφεύγουν. Καλωσορίζουμε κάθε νέα λαμπρή ανακάλυψη, και αρχικά πιστεύουμε ότι θα μας φέρει πιο κοντά στη μινωική πραγματικότητα.
Αλλά κάθε άλλο. Δεν είναι τόσο απλό. Αφού, κάθε φορά αλλάζει βέβαια το πολιτισμικό τοπίο αλλά παραμένουν τα κενά της
επιστήμης μας. Γίνονται ίσως διαφορετικά κενά, αλλά είναι
πάντοτε κενά. Και οι λεγόμενοι Μινωίτες όλο και απομακρύνονται, κρύβονται πέρα από κάθε νέο ορίζοντα. Ή, για να διαλέξω
μια κατάλληλη μεταφορά από την κλασική αρχαιότητα, βρισκόμαστε ακόμη κάπου στο βάθος του σπηλαίου της Πολιτείας
του Πλάτωνα. Από μακριά, βλέπουμε κάπως το πανόραμα των
μινωικών ιδεών, αλλά όταν το πλησιάζουμε αυτό κάθε φορά
τρέχει ακόμη μακρύτερα.
• Όμως, πέμπτον, η κατάσταση αυτή δεν είναι αιτία απελπισίας.
Το αντίθετο, μάλλον. Είναι η επιστημονική αλλά και ψυχολογική συγκίνηση, το πάθος και η χαρά του παντοτινού αγώνα να
κατανοήσουμε την προϊστορία της Κρήτης.
Σε ένα τέτοιο «άστατο» ιστορικό τοπίο, μια προσέγγιση που
βοηθά είναι εκείνη της συμμαχίας της φαντασίας, του συναισθήματος και της εμπειρίας για την κατανόηση των Μινωιτών. Στον νου
μου έχω δύο ονόματα από τους περασμένους αρχαιολόγους – αλλά
υπάρχουν, σίγουρα, και αρκετοί σύγχρονοι που θα μπορούσαν να
αναφερθούν. Ο πρώτος μου ήρωας είναι ο Μίνως Καλοκαιρινός –
όπως λέει ο T. S. Eliot, «Στην αρχή μου είναι το τέλος μου».30 Εκεί30 «In my beginning is my end»: Four Quartets: East Coker, 1 (Eliot 1944, 15).
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νος, που με τόλμη κατάλαβε τη σημασία του κνωσιακού κέντρου για
την ιστορία της πρώιμης Κρήτης, ιδρύοντας έτσι τη μινωική αρχαιολογία – αν όχι και το χρονολογικό σύστημα της μινωικής πολιτισμικής ακολουθίας, που είναι δημιούργημα του Evans. Ο άλλος μου
ήρωας είναι ο Νικόλαος Πλάτων, που άνοιξε τα μάτια της ψυχής
μου στη λάμψη, την ποικιλία, την πολυπλοκότητα, την ομορφιά, και
βέβαια τη μακρά διάρκεια των πολιτισμών της Εποχής του Χαλκού
στο Μεγάλο Νησί, όταν επί τέσσερις ώρες μου έδειχνε τη Ζάκρο,
ένα απόγευμα το καλοκαίρι του 1968. Τελειώσαμε όταν είχε βγει το
φεγγάρι.
Ξαναθέτω το ερώτημα του τίτλου μου: «Γνωρίζουμε», λοιπόν,
«τους Μινωίτες, 134 χρόνια μετά τις πρώτες ανασκαφές, του Μίνωα
Καλοκαιρινού, στην Κνωσό»; Πώς να απαντήσουμε; Με μια ελληνική λέξη που αγαπώ πολύ γιατί είναι και θετική και αρνητική –εξαρτάται, πάντα– και εκφράζει πιστεύω καλά μία προοπτική της χώρας
σας και των συμπολιτών σας. Με τη λέξη: «Ακόμα...».

Gerald Cadogan
Αντιπρόεδρος
Βρετανική Σχολή Αθηνών
geraldcadogan@onetel.com
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Do we know the Minoans 134 years after the first excavations,
by Minos Kalokairinos, at Knossos?

Gerald CADOGAN

Abstract

1

34 years after Minos Kalokairinos started excavating at Knossos,
and 112 years after Arthur Evans began, Minoan archaeology has
reached middle age. Where are we? Where are we going? And where
perhaps should we be going?
In the discovery of early Crete, I discern three periods: from
Kalokairinos till World War I; between the wars; and everything
thereafter up till now. The first period was marked by an extraordinary number of major excavations, most notably at Knossos where
Evans and Duncan Mackenzie moved tonnes of earth and worked
hard to make sense of their findings and establish the nine-part
Minoan system, which still holds today, but is complemented by
Nikolaos Platon’s palatial system. The second period saw, besides the
publication of The Palace of Minos (1921-35), the pioneering achievements of the young John Pendlebury in excavating a whole settlement at Karphi, writing a still unduplicated synthesis The Archaeology of Crete (1939), and in combining programmatically diachronic
survey of Lasithi with selected excavations of sites of different periods, to produce a full picture of human activity.
Since World War II we have seen a prolonged burst of intensive
surveys and fruitful stratigraphic excavations, which have tended
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to confirm Evans’s scheme, while producing new “palaces” and new
palatial buildings, and developing west Crete archaeologically. An
unfortunate side-effect, however, is the mass of unpublished material
hidden in storerooms. The most important discovery is not archaeological: the decipherment of Linear B as Greek.
A selective review then discusses landscape, pottery, fresco and
writing studies, as well as modern interpretative approaches and the
recent interest in the historiography of Minoan archaeology.
As for the future, we are still far behind in understanding the
social, economic and political contexts of the Minoan civilisation.
We need theoretical approaches, and the help of anthropology and
local ethnology, provided they are tempered by the realisation that
archaeology is an inductive discipline. And we need to promote
Minoan archaeology as the serious study it is.
The paper closes with brief discussions of the poem ‘Archaeology’
by W. H. Auden and of two heroes of Minoan archaeology: Minos
Kalokairinos and Nikolaos Platon. The answer to the question in the
title is: “Not yet.”
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Σὺ δὲ πῶς τοὺς προλόγους ἐποίεις;*
Η δυναμική του προλόγου στην Ιφιγένεια εν Ταύροις
του Ευριπίδη**
ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΟΥΛΑΚΗ

Εισαγωγή
Το χειμώνα του 405 στους δραματικούς αγώνες των Ληναίων ο
κωμικός ποιητής Αριστοφάνης επιχείρησε ένα δύσκολο εγχείρημα:
να συνδυάσει στη νεότευκτη κωμωδία του Βάτραχοι1 την έκφραση
αγωνίας για την έκβαση του Πελοποννησιακού πολέμου και τη
σωτηρία της Αθήνας με την αγωνία για την έκβαση ενός λογοτεχνικού αγώνα ανάμεσα στον Αισχύλο και τον Ευριπίδη (νεκρούς πλέον
και τους δύο). Ο συνδυασμός φαίνεται σήμερα εκ πρώτης όψεως
παράδοξος, ωστόσο για τον αρχαίο ποιητή και το κοινό του πρέπει
να ήταν περισσότερο προφανής: οι ποιητές είναι οι διδάσκαλοι των
ανθρώπων –υπογραμμίζει ρητά στους στίχους 1053-54 των Βατράχων (τοῖς μὲν γὰρ παιδαρίοισιν/ ἔστι διδάσκαλος ὅστις φράζει, τοῖσιν
δ’ ἡβῶσι ποιηταὶ)– και οι καλοί ποιητές είναι οι μεγάλοι διδάσκαλοι που μπορούν να διαπαιδαγωγήσουν την πόλη,2 ώστε να εξέλθει
από την κρίσιμη περίσταση στην οποία έχει βρεθεί, εξουθενωμένη
από έναν πολυετή πόλεμο με τους Πελοποννησίους και ταλαιπωρημένη από εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις, τριβές και πολώσεις.3 ‘Σῶζε πόλιν τὴν ἡμετέραν’ είναι η καταληκτήρια ευχή προς τον
* Αριστοφάνους Βάτραχοι 1177.
** Θα ήθελα να ευχαριστήσω και απ’ αυτή τη θέση το κοινό των φιλολόγων στα
Χανιά, όπου πρωτοπαρουσιάστηκε το κείμενο αυτό, για τις ενδιαφέρουσες
ερωτήσεις τους, αλλά και τον ανώνυμο κριτή για τις χρήσιμες υποδείξεις του.
1 Που διδάχθηκε διά Φιλωνίδου σύμφωνα με την αρχαία Υπόθεση (που προτάσσεται ακόμα στις εκδόσεις του δράματος).
2 Ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν (Βάτρ. 1008-09).
3 Το 406 η νίκη στις Αργινούσες αμαυρώθηκε από τις αντιπαλότητες στο εσωτερικό της Αθήνας που οδήγησαν στη θανάτωση των στρατηγών.
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νικητή ποιητή που διατυπώνεται στο τέλος των Βατράχων (1501)
και η προτροπή φαίνεται να προβάλλει τη λυτρωτική λειτουργία της
ποίησης στην πλέον κυριολεκτική της διάσταση.
Επειδή απώτερος σκοπός του κωμικού λογοτεχνικού αγώνα είναι
η επιλογή ενός ποιητή που θα αναλάβει μία τέτοια αποστολή (Βατρ.
1418-19), είναι αναμενόμενο τα κριτήρια επιλογής να είναι προσαρμοσμένα στον στόχο αυτό και να έχουν ηθική και πολιτική χροιά.
Πράγματι, επιστρατεύονται ηθικά κριτήρια και φαίνεται πως επηρεάζουν και την τελική έκβαση και ετυμηγορία.4 Ωστόσο, κατά τη
διάρκεια του αγώνα διαγωνιζόμενοι και κριτής επιμένουν εν πολλοίς
και σε αισθητικά κριτήρια, υποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι
ποιητική παραμυθία και λύτρωση είναι μάλλον αδύνατες χωρίς την
αισθητική φόρμα και την τέρψη που αυτή προσφέρει.5 Μάλιστα, η
έμφαση στη μορφή και τη δομή είναι τόσο ξεκάθαρη κατά την αντιπαράθεση, ώστε ένα ουσιαστικό μέρος της ‘αναμέτρησης’ εστιάζει σε ένα βασικό δομικό χαρακτηριστικό της αρχαίας ελληνικής
τραγωδίας που έχει αφετηριακή, προγραμματική λειτουργία και δεν
είναι άλλο από τον πρόλογο. Οι δομικές αρχές διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο γενικότερα στη σύνθεση των έργων τέχνης στο πλαίσιο της αρχαιοελληνικής κουλτούρας6 και γι’ αυτό το λόγο η σχετική
συζήτηση ξεκινά αρκετά πρώιμα,7 όπως μαρτυρεί και ο ίδιος ο λογο4

5

6

7

Το χρηστὰ διδάσκειν είναι το κριτήριο που προβάλλεται σε ένα εκτενές μέρος
του αγώνα (1006-1117), ενώ προς το τέλος ο Διόνυσος διακηρύσσει ότι ὁπότερος οὖν ἂν τῇ πόλει παραινέσῃ/ μᾶλλόν τι χρηστὸν τοῦτον ἄξειν μοι δοκῶ (142021), ζητώντας ταυτόχρονα τη γνώμη των διαγωνιζομένων πάνω στην πολιτική
επικαιρότητα (1422-1465). Τελικά, βέβαια, η κρίση είναι εντελώς υποκειμενική
(ὅνπερ ἡ ψυχὴ θέλει 1468). Βλ. και Dover 1993, 10 κ.ε.
Και αυτή φαίνεται πως ήταν ευρύτερα η παγιωμένη αντίληψη. Όπως υπογραμμίζει ο Henderson (1997, 14), για τους ίδιους τους κωμικούς ποιητές «το
λογοτεχνικό τους είδος ήταν ταυτόχρονα καλλιτεχνικό και πολιτικό». Βλ. και
Sommerstein 1997.
Οι ίδιες οι κωμωδίες του Αριστοφάνη μαρτυρούν και αποδεικνύουν την αρχαιοελληνική μέριμνα για την πειθαρχία της μορφής, αφού βασίζονται σε μία εύπλαστη αλλά τυπική δομή. Ανάλογα ο λόγος των ωδών του Πινδάρου υπακούει σε
απαιτητικούς κανόνες συμμετρίας, ενώ τα αγάλματα του Πολυκλείτου υποτάσσονται σ’ έναν ακριβέστατο κανόνα μετρήσεως.
Τα περισσότερα έργα, ωστόσο, δεν σώζονται (βλ. Lanata 1963), όπως δεν σώζεται και ο περίφημος Κανών του Πολυκλείτου για τη γλυπτική.
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τεχνικός αγώνας στους Βατράχους. Στα εν λόγω κωμικά συμφραζόμενα η εξέταση των προλόγων καταλαμβάνει ένα εκτενές μέρος
της όλης επιχειρηματολογίας (1119-1248), πράγμα που μαρτυρεί
την ιδιαίτερη θέση και σημασία που αποδιδόταν στο συγκεκριμένο
δομικό στοιχείο. Η είσοδος στον κόσμο του εκάστοτε δράματος
μέσω του προλόγου φαίνεται πως ήταν καθοριστική για τη γενικότερη πρόσληψη του έργου και γι’ αυτό στον κωμικό αγώνα οι
αριστοφανικοί τραγωδοποιοί υπεραμύνονται με σθένος της τέχνης
των προλόγων τους. ’Εγώ δὲ τοὺς προλόγους καλοὺς ποιῶ, επιμένει πεισματικά ο Ευριπίδης (Βάτρ. 1197) –κόντρα στην αμφισβήτηση
και ειρωνεία του Αισχύλου– παραθέτοντας (1205 κ.ε.) μία σειρά
από εναρκτήριους στίχους τραγωδιών, χαμένων κυρίως σήμερα με
φωτεινή εξαίρεση το παράδειγμα της Ιφιγένειας εν Ταύροις.
Η εμμονή στα φορμαλιστικά χαρακτηριστικά και η αναφορά μέσα
σε συμφραζόμενα κριτικής αποτίμησης (έστω κωμικής) στην Ιφιγένεια εν Ταύροις συνιστούν ένα σταθερό ερέθισμα και υπόμνηση για
την ανάγκη εξέτασης και επανεξέτασης των δομικών στοιχείων των
τραγωδιών εν γένει, αλλά και ιδιαιτέρως των δομικών σχημάτων μίας
τραγωδίας, η οποία ήταν γνωστή και δημοφιλής ήδη από την αρχαιότητα8 και η οποία διαθέτει μία ιδιαίτερα ευρηματική δομή9 που την
καθιστά πρόσφορη για διερεύνηση και διαχρονικά ελκυστική.10
Στην ανάλυση που ακολουθεί η προσοχή θα εστιαστεί στον
πρόλογο της τραγωδίας και ιδιαιτέρως σε ορισμένα σημεία δομικής,
8

Γνωστός είναι, βέβαια, ο έπαινος του Αριστοτέλη στην Ποιητική του για τη
σκηνή της αναγνώρισης (1455a7-18). Γενικότερα, όμως, η Ιφιγένεια εν Ταύροις
(εφεξής και ΙΤ) είναι το ένα από τα δύο δράματα που ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί παραδειγματικώς. Για τη δημοφιλία του εν λόγω δράματος στην αρχαιότητα βλ. και Wright 2005, 1-2· Hall 2010, 275.
9 Όπως έχει τονιστεί από πλείστους μελετητές, παλαιότερους (π.χ. Platnauer
1938, xv· Matthiessen 1964· Burnett 1971· Lesky 1989, 239 κ.λπ.) αλλά και νεότερους (βλ. επόμενη σημείωση).
10 Τη γοητεία της Ιφιγένειας εν Ταύροις επανανακαλύπτουν και επαναπροβάλλουν
τα τελευταία χρόνια οι ειδικοί μελετητές, βλ. π.χ. Cropp 2000· Wright 2005·
Kyriakou 2006· Hall 2010, 272-76. Το ζωηρό ενδιαφέρον της E. Hall για την Ιφιγένεια προκύπτει και από την πολυαναμενόμενη μονογραφία της: Adventures
with Iphigenia in Tauris: A Cultural History of Euripides’ Black Sea Tragedy,
Οξφόρδη (υπό δημοσίευση).
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σκηνικής και μυθικοτελετουργικής συγκρότησης, τα οποία αξίζει να
εξεταστούν εκτενέστερα, καθώς αναδεικνύουν την αξιοσημείωτη
δυναμική του προλόγου, η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση του
θεατρικού παρόντος, στη συνοχή της δράσης, αλλά και στην πληρέστερη κατανόηση ακόμα και της τελικής έκβασης των γεγονότων.
Δομή
Aν και η Ποιητική του Aριστοτέλη δεν είναι το πρώτο κείμενο
στο οποίο εμφανίζεται ο όρος ‘πρόλογος’ με δραματολογική χρήση
–αφού (όπως είδαμε) ήδη ο Aριστοφάνης τον χρησιμοποιεί στους
Bατράχους του με τρόπο φυσικό και αυτονόητο (Bάτρ. 1119)–
ωστόσο στο αριστοτελικό κείμενο ο όρος εμφανίζεται με συγκεκριμένο περιεχόμενο, τo οποίο φαίνεται να πηγάζει από παλαιότερο του
Aριστοτέλη θεωρητικό προβληματισμό11 και το οποίο παγιώθηκε ως
ορισμός του δομικού στοιχείου του προλόγου στην ανάλυση της
τραγωδίας: ἔστιν δὲ πρόλογος μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ πρὸ χοροῦ
παρόδου (Ποιητ. 1452b).12
Kατά τον Aριστοτέλη, και κατά τα δεδομένα των σωζόμενων
τραγωδιών, ο πρόλογος δεν είναι υποχρεωτικό μέρος της τραγωδίας·
υποχρεωτική φαίνεται να είναι ἡ πρώτη λέξις ὅλη χοροῦ, δηλαδή η
πάροδος (Ποιητ. 1452b 12). Ωστόσο, το τμήμα του δράματος πριν
από την πάροδο του χορού, αν υπάρχει,13 χαρακτηρίζεται πρόλογος.
Eπειδή και ο πρόλογος και η πάροδος σηματοδοτούν την έναρξη
11 Bλ. Stoessl 1957.
12 Αν και η μορφή και η θέση του 12ου κεφαλαίου της Ποιητικής (στο οποίο περιλαμβάνεται και ο ορισμός του προλόγου) έχουν αμφισβητηθεί, δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η μέριμνα για τα κατά ποσόν μέρη της τραγωδίας είναι αριστοτελική και οι ορισμοί απηχούν θεωρητικές συζητήσεις της εποχής· βλ. ενδεικτικώς Συκουτρή 1937, 98· Halliwell 1987, 121-22. Παρά την τεχνική σημασία του
όρου στην αριστοτελική (και προφανώς και προγενέστερη) παράδοση, ο όρος
προλογίζω χρησιμοποιείται στην αρχαία σχολιαστική παράδοση πιο ελεύθερα
και αναφέρεται στον κατ’ εξοχήν εναρκτήριο λόγο (εκφορά) κάθε τραγωδίας
είτε ανήκει στο χορό είτε σε κάποιον από τους υποκριτές (βλ. π.χ. τη χρήση του
όρου στις αρχαίες υποθέσεις των έργων).
13 Απουσιάζει, ως γνωστόν, από τους Πέρσες και τις Ικέτιδες του Αισχύλου· η
απουσία του, ωστόσο, δεν αποτελεί αποκλειστικά πρώιμο χαρακτηριστικό,
αφού απουσιάζει και από τον όψιμο Ρήσο.
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μιας αρχαίας τραγωδίας, ο σύγχρονος όρος εισαγωγή συμπεριλαμβάνει και τα δύο αυτά μέρη, τα οποία συνήθως συνεξετάζονται ως
–αυτόνομα ή αλληλένδετα– τμήματα μιας ευρύτερης εναρκτήριας
ενότητας.14 H συνεξέταση αυτή κρίνεται απαραίτητη πολλές φορές,
ειδικώς για τα έργα του ώριμου Σοφοκλή και Eυριπίδη, στα οποία
η διάκριση μεταξύ ιαμβικού προλόγου και αναπαιστικής ή και λυρικής παρόδου φαίνεται συχνά να κλονίζεται. Αξίζει να σημειωθεί εδώ
ότι η ύπαρξη του προλόγου (με την αριστοτελική έννοια) συνδέθηκε ιστορικά με την εμφάνιση του πρώτου υποκριτή, ο οποίος
απάγγελλε και δεν τραγουδούσε.15 Γι’αυτόν τον λόγο ο ρυθμός που
επικρατεί στα πρωιμότερα δείγματα προλόγων είναι ο ιαμβικός.16
Mε αυτόν τον τρόπο ο πρόλογος διακρίνεται από την πάροδο, στην
οποία χρησιμοποιούνται αναπαιστικοί και λυρικοί ρυθμοί. Mε την
πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η διάκριση αυτή αρχίζει να αμβλύνεται. Aπό το 430 περίπου και μετά –και σύμφωνα πάντοτε με τα σωζόμενα δείγματα– εμφανίζονται πρόλογοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν
προς το τέλος τους (και πριν ακριβώς από την πάροδο) αναπαιστικούς και λυρικούς ρυθμούς.17 H αλληλουχία γίνεται ακόμα στενότερη, όταν ο υποκριτής στο τέλος του προλόγου προαναγγέλλει
την είσοδο του χορού και ο χορός εισέρχεται (δηλαδή πραγματοποιεί την πάροδό του) όχι άδοντας μεμονωμένα, αλλά διαλεγόμενος λυρικά με τον υποκριτή.18 Mε άλλα λόγια, οι ποιητές κάνουν μία
προσπάθεια να αμβλύνουν τη διάκριση μεταξύ προλόγου και παρόδου και να δημιουργήσουν ενότητες με φυσική και αβίαστη συνέχεια
λόγου και δράσης.19
14 O όρος καθιερώθηκε ουσιαστικά από τον Nestle 1930.
15 Πβλ. Θεμίστιου Λόγ. 26, 316d· Σούδα λ. ‘Θέσπις’.
16 Βλ. π.χ. τους προλόγους στους Επτά ή στα δράματα της Ορέστειας του Αισχύλου.
17 Π.χ. Σοφοκλέους Ηλέκτρα, Ευριπίδου Ιππόλυτος κλπ.
18 Π.χ. Σοφοκλέους Φιλοκτήτης, Ευριπίδου Μήδεια, Ηρακλείδαι, Εκάβη, Ελένη
κλπ.
19 Για τη δομή του προλόγου και την εξέλιξή του βλ. ειδικότερα Stoessl 1957, 1959·
Schmidt 1971· για το βάρος και το κύρος του προλόγου στο πλαίσιο της τραγικής αφήγησης, σύγχρονη και διεισδυτική είναι η μελέτη του Segal 1992· στα
Νέα Ελληνικά για τους δραματικούς προλόγους υπάρχει η μελέτη του Κατσού-

— 123 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

H Iφιγένεια εν Tαύροις συγγενεύει με τραγωδίες που διαθέτουν
τον παραπάνω τύπο διευρυμένης εισαγωγής (Eλένη, Ίων), αλλά
εμφανίζει κατ’αρχάς έναν διακριτό ιαμβικό πρόλογο, ο οποίος παραπέμπει στο παραδοσιακό σχήμα δραματικής έναρξης, όπου κυριαρχεί μία ιαμβική ρήση που εκφωνείται από έναν υποκριτή (γεγονός που συνάδει, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, και με τα στοιχεία
για τη γένεση της τραγωδίας, δηλαδή την προσθήκη του πρώτου
υποκριτή ο οποίος απάγγελλε, ενώ ο χορός τραγουδούσε). H εναλλαγή ιαμβικών ρήσεων και λυρικών ασμάτων δημιουργεί το βασικό
μορφολογικό κορμό των πρώτων τραγωδιών, στον οποίο εντάσσονται φυσιολογικά και αβίαστα και οι προλογικοί μονόλογοι. Tο
αρχικό αυτό σχήμα του προλόγου δεν εκλείπει με την εξέλιξη της
τραγωδίας, αλλά εμφανίζεται –ανάλογα με τις δραματικές ανάγκες–
ακόμα και στα πιο όψιμα έργα (π.χ. Eυριπίδου Bάκχες).
Στην Iφιγένεια εν Tαύροις η ιαμβική ρήση δεν απουσιάζει, όπως
δεν απουσιάζει και από τα υπόλοιπα σωζόμενα ευριπίδεια δράματα.20 H διατήρηση, όμως, του παραδοσιακού ρυθμού του προλόγου
δεν σημαίνει και υιοθέτηση ενός καθαρά παραδοσιακού προλογικού σχήματος. Σε αντίθεση προς τις αρχαιοπρεπείς Bάκχες όπου η
ρήση εξαντλεί την προλογική ενότητα, εδώ η ιαμβική ρήση (1-66)
συνδυάζεται με αλλαγή σκηνής και δραματικό διάλογο (67-122)
μέσα σ’ένα πλαίσιο αντιστικτικής παρουσίασης και προβολής βασικών δραματικών χαρακτήρων και θεματικών αξόνων. Η διευρυμένη
αυτή μορφή του προλογικού σχήματος ‘δένει’ με την ευρηματική
πλοκή και την αποτελεσματική σκηνική δράση, δεδομένα που εγκαινιάζονται στον πρόλογο αλλά χαρακτηρίζουν τη συνολική δομή της
συγκεκριμένης τραγωδίας.21
ρη 1997, ενώ ενδιαφέρον και σύγχρονα προσανατολισμένο είναι το κεφάλαιο
της Roberts 2010 (χωρίς να επιμένει σε εξελικτικά ζητήματα). Από αφηγηματολογικής πλευράς προσιτά στα Νέα Ελληνικά και χρήσιμα είναι τα σχόλια της
Goward 2002. Για τους ευριπίδειους προλόγους βασική είναι η μονογραφία του
Erbse 1984 (για άλλες παραπομπές βλ. και παρακάτω).
20 Η απουσία του από την Ιφιγένεια εν Αυλίδι εγείρει υποψίες για πιθανή κειμενική
φθορά.
21 Tο γεγονός ότι οι πρόλογοι του Eυριπίδη είναι στενά συνδεδεμένοι με τη δράση που ακολουθεί μέσω ευρύτερων θεματικών ή ακόμα και λεκτικών αποήχων
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Θέματα, σκηνική δράση, μυθικοτελετουργική δυναμική
Όπως και σε άλλους ευριπίδειους προλόγους, έτσι και στον
ιαμβικό πρόλογο της Ιφιγένειας εν Ταύροις προβάλλονται κατ’αρχάς και κατά κύριο λόγο γενεαλογικά δεδομένα και χωροχρονικά
στοιχεία. Τέτοιου τύπου πληροφορίες επανέρχονται στις ευριπίδειες
προλογικές ρήσεις, με αποτέλεσμα ο ποιητής να κατηγορηθεί πολύ
πρώιμα για στερεοτυπική επανάληψη. Όπως φαίνεται από τους
αριστοφανικούς Bατράχους (1200 κ.ε.) που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και από αρχαία σχόλια σε άλλα αριστοφανικά έργα (π.χ.
Σ Aχαρ. 47),22 οι κωμικοί ποιητές είχαν εντοπίσει και διακωμωδούσαν αλύπητα τα γενεαλογικά κατάστιχα των ευριπίδειων προλογικών ρήσεων. Aν και ο ίδιος ο ήρωας ‘Eυριπίδης’ στους Bατράχους
παρουσιάζει το στοιχείο αυτό ως αρετή του έργου του (946 ἀλλ’
οὑξιὼν πρώτιστα μέν μοι τὸ γένος εἶπ’ ἂν εὐθὺς), η οποία μάλιστα
αντιδιαστέλλεται προς την αισχύλεια ασάφεια, η κωμική persona
του Aισχύλου υποβάλλει τους εναρκτήριους στίχους των ευριπίδειων έργων σε αδυσώπητο κωμικό έλεγχο (Βάτρ. 1177 κ.ε.) και
δεν παραλείπει να συμπληρώσει κοροϊδευτικά το στερεότυπο και
ανιαρό τελείωμα ληκύθιον ἀπώλεσεν και στους πρώτους στίχους της
Iφιγένειας (Βάτρ. 1232-33).23
Όσο, όμως, κι αν παρουσιάζονται ίχνη μανιερισμού στους πρώτους στίχους της Iφιγένειας εν Tαύροις, η γενεαλογική παρουσίαση
γίνεται με τόσο καλοσχεδιασμένο τρόπο που φαίνεται να υπερβαίνει κατά πολύ το στόχο της απλής υπόμνησης και πληροφόρησης.
H εμφατική εναρκτήρια δήλωση του ονόματος του Πέλοπος με την
εκτεταμένη, δίστιχη αναφορά (1-3) σε αντίστιξη προς τη συμπυκνωέχει προκύψει από την έρευνα πολλών μελετητών και έχει γίνει γενικότερα
αποδεκτό. Aυτό, όμως, που μένει και ανακαλύπτεται κάθε φορά εκ νέου είναι ο
ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η σύνδεση σε κάθε περίπτωση, και
αυτό αποτελεί και το στόχο της ανάλυσης που ακολουθεί παρακάτω σχετικά με
την IT.
22 Bλ. Platnauer 1938, 59.
23 Για τις πολλαπλές ερμηνείες που έχουν δοθεί στο γνωστό αυτό χωρίο των
Bατράχων βλ. Stanford 2010, στ. 1208· Dover 1993, στ. 1200· Sommerstein
1996, στ. 1198-1247.
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μένη παράθεση όλων των υπόλοιπων προγόνων (Aτρέα, Mενελάου,
Aγαμέμνονος, Tυνδάρεω και Kλυταιμνήστρας) σε δυόμιση μόλις
στίχους (3-5), καθώς και η προβολή του ίδιου του ονόματος της
Iφιγένειας ως κατακλείδας που ενώνεται χιαστί με το προτεταγμένο
όνομα του Πέλοπα – όλη αυτή η καλοζυγιασμένη σύνθεση διακρίνεται όχι τόσο για τον πληροφοριακό της χαρακτήρα, όσο για τη
δραστικότητά της να διεγείρει τη μνήμη και να παραπέμπει σε μυθικές ιστορίες και γεγονότα που φαίνεται να καθόρισαν την ψυχοδυναμική της ηρωίδας, αλλά που φαίνεται να καθορίζουν ταυτόχρονα
και το σχέδιο και τη δυναμική της τραγωδίας. Όπως έχει πειστικά
υποστηριχτεί, το μοτίβο του επινοητικού ήρωα που καταφέρνει να
ξεγελάσει και να γλυτώσει από τη βαρβαρότητα σκληρών βασιλέων φαίνεται να υποβάλλεται κατ’αρχάς από το παράδειγμα του
γενάρχη Πέλοπα (του οποίου το όνομα προτάσσεται στη γενεαλογική γραμμή του προλόγου και συνδιαλέγεται έκδηλα με το όνομα
της ίδιας της ηρωίδας στο τέλος) αλλά αξιοποιείται περαιτέρω και
εγγράφεται ελεύθερα και δημιουργικά στη ‘σύστασιν των πραγμάτων’ του δράματος της Iφιγένειας.24
H διαδικασία αυτή κατά την οποία το παρελθόν και τα βιώματα
της ηρωίδας (καθοριστικά για την ψυχοσύνθεσή της) ανα-καλούνται
εκλεκτικά και επανεγγράφονται ως συστατικά στοιχεία της σύνθεσης της τραγωδίας συνεχίζεται και στο επόμενο τμήμα της ρήσεως,
καθώς η Iφιγένεια μετά τους πέντε πρώτους στίχους περνάει στο
γεγονός που σφράγισε τη ζωή της, δηλαδή τη θυσία της στην Aυλίδα
(6-30). Στην περιγραφή αυτού του γεγονότος, που καταλαμβάνει τη
μεγαλύτερη έκταση στη ρήση της (σε σχέση με τα άλλα θέματα, π.χ.
γενεαλογία 1-5, Tαυρίδα 30-39, όνειρο 40-58), το ύφος φαίνεται να
είναι απλό και περιγραφικό· ωστόσο, η συναισθηματική φόρτιση
της ηρωίδας και η συγκινησιακή πρόκληση για τον θεατή/ αναγνώστη φαίνεται να αποκαλύπτεται και να εκδηλώνεται με τρία κυρίως
βασικά μέσα: α) με τη χρήση της οριστικής για τα ρήματα που σημαίνουν ‘φονεύω’ (ἔσφαξεν 8, ἐκαινόμην 27), μέσω της οποίας υπογραμ24 Bλ. Sansone 1975· O’ Brien 1988· Hartigan 1986. Ορθά, βέβαια, έχει επισημανθεί από την Kyriakou (2006, 12-13) ότι πρόκειται για χαλαρή σύνδεση και όχι
για στενή υπαγωγή της πλοκής της ΙΤ στο μυθικό μοντέλο του Πέλοπα.
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μίζεται η πραγματικότητα του θανάτου· β) με τη δημιουργία εικόνων
με ρεαλιστικές λεπτομέρειες που παραλληλίζουν άνθρωπο και ζώο
και στην ουσία αποκαλύπτουν την τραγική εξουδένωση της ανθρώπινης υπόστασης της ηρωίδας (μεταρσία ληφθεῖσ’ ἐκαινόμην ξίφει
27) και γ) με τη χρήση του ευθύ λόγου για τη ρήση του Kάλχαντα,
επιλογή που εκφράζει το διαχρονικά επίκαιρο του μαντικού λόγου
(ο οποίος πηγάζει –κατά τις αντιλήψεις της εποχής– από αιώνια,
θεϊκή πηγή) και που εγγράφει το περιεχόμενό του σε συγχρονικό
επίπεδο.25
Σε όλα τα παραπάνω σημεία και στο σύνολο της περιγραφής
γενικότερα δεν αποκλείεται να περιλαμβάνονται ποικίλες διακειμενικές αναφορές ειδικώς στον Aγαμέμνονα του Aισχύλου26 και ο
ποιητής ίσως να ανταπαντά στις διαφορετικές εκδοχές του μύθου,
τονίζοντας (με τη χρήση όλων των παραπάνω μέσων) την άρση των
μεταξύ τους διαφορών: η Iφιγένεια πέθανε όντως για τους θύτες της
(πβ. και IT 771 ζῶσ’ Ἰφιγένεια, τοῖς ἐκεῖ δ’ οὐ ζῶσ’ ἔτι)· η Άρτεμις δεν
τους παρηγόρησε αποκαλύπτοντας την αντικατάσταση με το ελάφι
(πβ. και IT 783-786) και άρα η ευθύνη της απώλειας της ανθρώπινης
ζωής βάρυνε και συνεχίζει να βαραίνει όλους όσοι πρωτοστάτησαν
στη σφαγή της.
Κατά κύριο λόγο, όμως, η αιματοχυσία στην Aυλίδα, όπως περιγράφεται στο σημείο αυτό του προλόγου, διακρίνεται για τον σαφή
συσχετισμό της με τον άξονα του παρόντος, για την έξοδό της
από το στενό πλαίσιο του παρελθόντος και τη σύνδεσή της με μία
συγχρονικότητα αίματος και τελετουργικών φόνων, που περιβάλλει τα τεκταινόμενα στην Ταυρίδα και που δεν ολοκληρώνεται παρά
μόνο στο τέλος του δράματος με τον εγκαινιασμό νέας περιόδου
ζωοθυσιών (όπως αυτή εξαγγέλλεται από την Αθηνά στην έξοδο,
25 Στην τραγωδία ο προφητικός λόγος ενσωματώνεται συχνά τόσο σε ρήσεις δραματικών προσώπων όσο και σε λυρικά άσματα του χορού με ποικίλους τρόπους
και συνέπειες. Βλ. ενδεικτικώς Athanassaki 1994.
26 Bλ. κυρίως A. Aγ. 186 και 231 κ.ε. Ο συσχετισμός της ΙΤ με την Ορέστεια του
Αισχύλου είναι ένα ζήτημα που έχει ήδη απασχολήσει (Βurnett 1971, 70-72·
Caldwell 1974-75· Sansone 1975, 292· Goff 1999, 116-123 etc) και συνεχίζει να
απασχολεί τους μελετητές όπως αποδεικνύει και η πολύ πρόσφατη συζήτηση
της Torrance (2011).
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στ. 1435-99 ). Στην αφήγηση της Ιφιγένειας η θυσία της στην Αυλίδα
(26-29) οδηγεί στη μεταφορά της στην Ταυρίδα (30) και στην τέλεση
ανθρωποθυσιών (35-41), υπηρεσία η οποία εκβάλλει τελικά στον
ονειρικό-συμβολικό καθαγιασμό του τελευταίου θύματος,27 του
αδελφού της Ορέστη (50-58), μετά την απώλεια όλων των άλλων
μελών του οίκου της (45-49). Υπ’ αυτό το πρίσμα (που διαμορφώνεται ήδη εισαγωγικά) στο έργο αυτό φαίνεται να δραματοποιείται το
πέρασμα από την ανθρωποθυσία και το φόνο στη ζωοθυσία και τη
διαμεσολάβηση. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή –για να επιτευχθεί και
να προβληθεί– απαιτεί η πραγματικότητα της θανάτωσης να είναι
ενεστώσα και παρούσα όχι μόνο στη ‘συνείδηση’ των ηρώων, αλλά
και στα ‘μάτια’ των θεατών/ αναγνωστών. H εκτενής αναφορά, άρα,
στο γεγονός της θυσίας ήδη στην αρχή του προλόγου του έργου
δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε συμβατική (σε ένα πλαίσιο στερετοτυπικής υπενθύμισης και πληροφόρησης).28 Τα μέσα που προαναφέρθηκαν ότι χρησιμοποιούνται στην περιγραφή της θυσίας, και ειδικώς η
χρήση του ευθύ λόγου, δεν προσδίδουν απλώς ζωντάνια και δραματικότητα στο ύφος. Aντιθέτως, λειτουργούν αποφασιστικά στη
δημιουργία του θεατρικού παρόντος, στην οικοδόμηση του χωροχρονικού άξονα πάνω στον οποίο θα στηριχτεί το θεματικό κέντρο
για την ανάπτυξη της δράσης.
Mε την περιγραφή μιας θυσίας που απαιτήθηκε προφητικά,
πραγματοποιήθηκε φαινομενικά και ουσιαστικά αποσοβήθηκε με
θεϊκή επέμβαση, τίθενται ευθύς εξ αρχής από τον πρόλογο τα καίρια
ζητήματα των φαινομένων και της πραγματικότητας, του αδήλου
της βούλησης και της δράσης των θεών και της δικαίωσης ή μη των
ανθρωπίνων πράξεων. O ιστός αυτός των ζητημάτων μπορεί να
27 Σύμφωνα με τη διατύπωση της ίδιας της Ιφιγένειας: κἀγὼ τέχνην τήνδ’ ἣν ἔχω
ξενοκτόνον/ τιμῶσ’ ὑδραίνειν αὐτὸν ὡς θανούμενον (53-54).
28 Η θυσία στην Αυλίδα αλλά και γενικότερα το μοτίβο της θυσίας διατρέχει ολόκληρη την τραγωδία της IT . Για την πολυεπίπεδη λειτουργία του βλ. ενδεικτικά
Burnett 1971, 47-9, 58-60· Sansone 1975· Ο’ Bryhim 2000. Το ζήτημα της τελετουργίας εν γένει στην ΙΤ είναι από τα πλέον κεντρικά στον ερευνητικό διάλογο
πάνω στο συγκεκριμένο έργο. Στην επισκόπηση του Wright (2005, 350-62) πρέπει οπωσδήποτε να προστεθούν η ειδική μελέτη της Ekroth (2003) και η γενικότερη, διεισδυτική προσέγγιση της Sourvinou-Inwood (2003, 31-40, 301-08).
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φαίνεται θεωρητικός, δεν είναι όμως και αφηρημένος· προβληματίζει την ηρωίδα ως ιέρεια ανήκουστων και ανείπωτων θυσιαστηρίων νομίμων (βλ. 34-41) και συνέχει όλα τα γεγονότα του βίου της,
παρόντα, παρελθόντα και μέλλοντα. Προκύπτει, όμως, μέσα από
τα πράγματα και επιστρέφει σε αυτά: στον πρόλογο ενεργοποιείται
και αρθρώνεται αρχικά με την περιγραφή του γεγονότος της θυσίας,
αλλά περιπλέκεται περαιτέρω με τρόπο συγκεκριμένο και απτό
μέσα από τη βίωση και την αφήγηση του ονείρου (42-60), η οποία
ακολουθεί αμέσως μετά την περιγραφή της θυσίας στην Aυλίδα
(6-30) και των τελετουργικών πρακτικών στην Tαυρίδα (35-41).
O λόγος της εμφάνισης της Iφιγένειας μπροστά από το ναό
(τον οποίο αντιπροσωπεύει το σκηνικό οικοδόμημα και ο οποίος
χαρακτηρίζεται και ως δόμος, ενδιαίτημα της ηρωίδας, στ. 65-66)
είναι η ανακοίνωση πρὸς αἰθέρα (43) και υπό το φως του ήλιου των
καινῶν φασμάτων που της είχε φέρει η νύξ (42-43). H πρακτική αυτή
μπορεί να φαίνεται παράδοξη, ωστόσο τεκμηριώνεται και από άλλες
ανάλογες περιπτώσεις στην τραγωδία (Σοφ. Hλ. 424) και η ερμηνεία που δίνεται από τον αρχαίο σχολιαστή (στον παραπάνω στ. της
Hλέκτρας) είναι ότι αποτελούσε έθιμο αποτροπαϊκό.29 H περίπτωση
εδώ κάπως παραλλάσσει, αφού η Iφιγένεια δεν απευθύνεται στον
ήλιο αλλά στον αιθέρα. Ωστόσο, η συχνή απόδοση στον αιθέρα του
χαρακτηρισμού ‘λαμπρός’, όπως έγινε παραπάνω στον πρόλογο στο
στ. 29 (διὰ δὲ λαμπρὸν αἰθέρα), αποτελεί ένδειξη της σύνδεσής του
με τη φωτεινότητα και τον ήλιο και άρα της συμβατότητάς του με
το έθιμο. Eξάλλου, η ίδια η Iφιγένεια φαίνεται να επιβεβαιώνει την
ύπαρξη αυτής της λογικής πίσω από την πράξη της, αφού την αιτιολογεί ως ἄκος (43), θεραπεία, μέσον θεραπείας για το οδυνηρό
όνειρό της, ακόμα κι αν χρωματίζει την αιτιολόγηση αυτή με λιγότερο ή περισσότερο σκεπτικισμό.30
29 ἐπειδὴ ἐναντίος οὗτός ἐστι τῇ νυκτί, Σ Σοφ. Ηλ. 424.
30 Aνάλογα με το πώς θα ερμηνεύσουμε το εἰ δή του κειμένου, το οποίο είναι
αμφίσημο («sceptical or confident»: Platnauer 1938, 64). O Cropp (2000, 73)
φαίνεται από τη μετάφραση που προτείνει να συντάσσεται με την άποψη του
σκεπτικισμού, ενώ η Kyriakou (2006, στ. 42-43) μάλλον με την αντίθετη.
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Στους επόμενους έντεκα στίχους (44-55) εκδιπλώνεται η αφήγηση του ονείρου, το οποίο συνοψίζεται σε μία εικόνα: συγκλονισμός και κατάρρευση όλης σχεδόν της πατρικής οικίας της Iφιγένειας στο Άργος και διατήρησης μίας μόνον κολώνας, η οποία
μάλιστα αποκτά ανθρώπινα χαρακτηριστικά· η Iφιγένεια με την
ιερατική της ιδιότητα, αλλά μέσα σε πένθος, ‘υδραίνει’, ραντίζει, το
ανθρωπόμορφο αυτό στοιχείο ὡς θανούμενον (54). H μετοχή αυτή
(σε χρόνο μέλλοντα και με το προσδιοριστικό ὡς) που τοποθετείται
εμφατικά στο τέλος του δέκατου στίχου της αφήγησης του νυκτερινού φάσματος συναρτά άμεσα την ολοκλήρωση της αποκαλυπτικής εικόνας του ονείρου με μία πράξη που μένει εκκρεμής – για το
μέλλον: ένας στόχος (αν εκληφθεί η μετοχή ως τελική) ή και μία
υποκειμενική εξήγηση της πραγματικότητας (αν εκληφθεί ως αιτιολογική υποκειμενικής αιτιολογίας) που ίσως να μην επαληθευτεί
ποτέ.31 Kι όμως, η Iφιγένεια, τόσο επικαθορισμένη από το παρελθόν της,32 ερμηνεύει το ατελές ως τετελεσμένο και το όνειρο ως
μέσον αποκάλυψης όχι μελλούμενων αλλά παρελθόντων. Το βάρος
των περασμένων δεσμεύει την ηρωίδα στο παρόν και η ίδια με τη
σειρά της επιδιώκει να δεσμεύσει τον θεατή με την εμμονή της στον
χρονικό άξονα του παρελθόντος. Για τον θεατή, όμως, τόσο το πλαίσιο της αποτρεπτικής τελετουργίας (που αναγγέλλει η ίδια η Ιφιγένεια 42-43), όσο και η ονειρική εικόνα με το αμφίσημο τέλος της
(ὡς θανούμενον) αποτελούν στοιχεία, τα οποία σαφώς υπονομεύουν την ερμηνεία της ηρωίδας και την καθιστούν παραδειγματική
περίπτωση ανθρώπινης αντιφατικότητας. Mέσα σ’ αυτό το κλίμα το
συμπέρασμα τέθνηκ’ Ὀρέστης (56), στο οποίο καταλήγει η Ιφιγένεια
(τοὔναρ δ’ ὧδε συμβάλλω τόδε/ τέθνηκ’ Ὀρέστης 55-56), ανακαλεί
την οριστικότητα των προηγούμενων φαινομενικών θυσιών-θανάτων (ἔσφαξεν 9, ἐκαινόμην 27) και τελεί υπό αίρεση. 33 Tο ονειρικό
31 ‘Για να πεθάνει’, αν θεωρηθεί η μετοχή τελική, ‘τάχα πως θα πεθάνει’, αν θεωρηθεί αιτιολογική υποκειμενικής αιτιολογίας. Πβλ. και Smyth 1956, 464. Ωστόσο,
η σημασία και πολυδύναμη λειτουργία της μετοχής αυτής (για την οποία βλ. και
παρακάτω) δεν έχει αξιολογηθεί από τους μελετητές.
32 «Creatures of their past» χαρακτηρίζει η Kyriakou (2006, 10) τα δύο αδέλφια,
Ιφιγένεια και Ορέστη.
33 Με άλλα λόγια, οι θεατές/ αναγνώστες αμφισβητούν την ερμηνεία της Ιφιγέ-
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εἴδωλον της Iφιγένειας, όπως το εἴδωλον της Eλένης στην ομώνυμη
τραγωδία του Eυριπίδη, ενεργοποιεί την αντίθεση ή και αντίφαση
ονόματος και πράγματος34 και προκαλεί σε ένα παιχνίδι ερμηνείας
και πραγματικότητας.35
Tο ‘παιχνίδι’ αυτό στο υπόλοιπο του προλόγου εξελίσσεται και
πραγματοποιείται με όρους όχι φιλοσοφικούς αλλά καθαρά θεατρικούς: καθώς η ρήση της Iφιγένειας ολοκληρώνεται (με το συμπέρασμα τέθνηκ’ ’Ορέστης), ακολουθεί παύση και στη σκηνή εμφανίζεται ο ίδιος ο Oρέστης με σάρκα και οστά, συνοδευόμενος από
τον Πυλάδη (66 κ.ε.). H φυσική ύπαρξη του Oρέστη υπογραμμίζεται από την έμφαση, που δίνεται κατά τον διάλογο, στις αισθήσεις (67, 68, 77), τις φυσικές λεπτομέρειες (72-74) και κυρίως στη
διάσταση του χώρου (67, 69, 72, 96-100, 113-15), διάσταση η οποία
καθιστά δυνατή τη σωματικότητα, τη φυσική ανάπτυξη της ζωής.
Στη ρήση της Iφιγένειας, αντιθέτως, που προηγείται της εμφάνισης του Ορέστη, η φυσική ύπαρξη τίθεται σε αμφισβήτηση, η χωρικότητα υποχωρεί και κυρίαρχη διάσταση αναδεικνύεται ο χρόνος
και μάλιστα στην ‘αναληπτική’, αναδρομική του –κυρίως αλλά όχι
μόνο– φορά.36 Mε την είσοδο του Oρέστη και του Πυλάδη η χρονική
παλινδρόμηση υποχωρεί και αναδύεται το σκηνικό παρόν: οι δύο
ήρωες ιχνηλατούν τον σκηνικό χώρο (96-115) και δεξιώνονται κατ’
αυτόν τον τρόπο τον θεατή/ αναγνώστη σ’ένα τοπίο που καθορίζεται από τον ποιητικό λόγο37 και καθορίζει με τη σειρά του προσδο-

34

35

36
37

νειας ήδη πριν από την είσοδο του Ορέστη (που επισφραγίζει την ερμηνευτική
αστοχία της).
Βλ. Solmsen 1934· επίσης Zuntz 1960. H συζήτηση του Wright (2005, 285-334)
είναι διεξοδική αλλά δε μπορώ να συμφωνήσω με το μηδενιστικό συμπέρασμά
του. (Το οποίο θα ταίριαζε, αν τα ζητήματα θίγονταν μόνο σε θεωρητικό, εγκεφαλικό επίπεδο. Στο θεατρικό σύμπαν, όμως, του Ευριπίδη ο δραματικός ρυθμός –ακόμα και μέσα από βαθύτατα αμφίσημους φιλοσοφικούς διαύλους– αποβαίνει τελικά ανοδικός.)
Πβλ. και Ιακώβ 1998, 65: «ο Ευριπίδης εξωθεί στα άκρα το παιχνίδι ανάμεσα
στην υποτιθέμενη και την πραγματική αλήθεια», αλλά και τη γενικότερη συζήτησή του για τα γνωστικά όρια του ανθρώπου στην τραγωδία.
Η διαφορά αυτή ανάμεσα στα δύο μέρη του προλόγου είναι σημαντική και αξίζει να ληφθεί υπόψιν.
Λεκτικό σκηνικό είναι ο τεχνικότερος –ή θεωρητικότερος– όρος που έχει χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία. Βλ. Βαλάκας 1997, 288-89. Στην ίδια μελέτη ανα-
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κίες και δράση.38 Xαρακτηριστικό, όμως, και ίσως παράδοξο είναι το
γεγονός ότι τα μακροσκοπικά ‘πλάνα’ της Iφιγένειας που έχουν ως
κοινό παρονομαστή τον θάνατο (γενεαλογία, θυσία στην Aυλίδα,
ονειρική θυσία) συναντώνται με την επίμονη εστίαση του ‘φακού’
των δύο αντρών σε λεπτομέρειες του σκηνικού ‘εδώ και τώρα’, όπου
προβάλλει σε πρώτο πλάνο και πάλι ο θάνατος: βωμός με υπολείμματα ανθρώπινου αίματος και τριχών (73-74), ανθρώπινα ακροθίνια
(74-75), απόπειρα κλοπής καταδικασμένη σχεδόν σε αποτυχία και
θάνατο (95-102).
Η έμφαση στο ρεαλισμό υπογραμμίζει το γεγονός της ύπαρξης του Oρέστη και άρα της απόρριψης της ερμηνείας του ονείρου.
Όμως ταυτόχρονα και με τρόπο εντελώς ειρωνικό (άδηλο δηλαδή
για τους ήρωες, αλλά πρόδηλο για το κοινό) οι ρεαλιστικές39 λεπτομέρειες ενεργοποιούν το ενδεχόμενο της επαλήθευσης του ονείρου:
όσο περισσότερο η Iφιγένεια εμμένει στο τετελεσμένο του θανάτου του Oρέστη (εμμονή που επιβεβαιώνεται κυρίως στη θρηνητική
πάροδο [126-235]) και όσο περισσότερο η παραμονή του Oρέστη
στη βαρβαρική Ταυρίδα επιβεβαιώνεται και επιμηκύνεται (με την
απόφαση να υπακούσει στο χρησμό και να μην επιστρέψει στην
Eλλάδα [118-122]), τόσο περισσότερο η πιθανότητα να συλληφθεί
και να οδηγηθεί ως άγνωστος σε θυσία διαγράφεται ζωηρότερα.40
Tαυτόχρονα, όμως, το ενδεχόμενο να επαληθευτεί κυριολεκτικά
το όνειρο θέτει σε κίνδυνο την αλήθεια ενός άλλου θεϊκού σημείου,
δεικνύεται η λειτουργικότητα του προλόγου της σοφόκλειας Ηλέκτρας στη
διαμόρφωση της πραγματικότητας και του κόσμου της προκείμενης τραγωδίας.
38 ‘Σκηνοθετική’ λειτουργία έχει αναγνωριστεί στις μονολογικές ρήσεις των ευριπίδειων προλόγων (βλ. ενδεικτικά Wright 2005, 159). Ωστόσο, στην ΙΤ σκηνοθετική διάσταση εμπεριέχει σαφώς η διαλογική σκηνή του προλόγου. Σε κάθε
περίπτωση, η περιγραφή του χώρου στην προλογική ενότητα της ΙΤ υπηρετεί
τη δράση, τους χαρακτήρες και τη θεματική (όπως έχει υποστηριχτεί γενικότερα για την τραγωδία από την Kuntz 1993, 17). Γενικότερα για το χώρο στην
τραγωδία, βλ. στα Νέα Ελληνικά και τις συμβολές των Χουρμουζιάδη 1984,
Πασχάλη 2001, Καμπουρέλλη 2008· επίσης Wiles 2009.
39 Ή και νατουραλιστικές λεπτομέρειες, βλ. ειδικώς στ. 72-73.
40 Η αμφισημία που περιβάλλει την ερμηνεία και τη λειτουργία του ονείρου στην
ΙΤ υπογραμμίζεται από τις σχετικές μελέτες, για μία επισκόπηση των οποίων
βλ. Kyriakou 2006, στ. 42-58, όπου πρέπει να προστεθεί και η μελέτη του Βαλάκα (1993) στα Νέα Ελληνικά.
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της χρησμικής οδηγίας του Aπόλλωνα, η οποία υποσχόταν αναγέννηση και σωτηρία και την οποία ο Oρέστης ανακαλεί εισαγωγικά
και άμεσα, ακριβώς μόλις έρχεται αντιμέτωπος με ένα περιβάλλον
σφραγισμένο από την παρουσία του θανάτου (77-94).
Στο σημείο αυτό τα μεταφυσικά προμηνύματα, τα οποία σε
σκηνικό (και δραματικό) επίπεδο αρθρώνονται αντιθετικά μέσα από
το δίπολο της διμερούς δομής του προλόγου, φαίνονται να είναι και
στη σήμανσή τους αλληλοσυγκρουόμενα και αλληλοαναιρούμενα.
Oι θεατές/ αναγνώστες έχουν, βέβαια, ήδη προϊδεασθεί σχετικά με
την απατηλότητα των φαινομένων, ωστόσο τα ενδεχόμενα περιπλέκονται τόσο έντονα που η συναισθηματική φόρτιση και αγωνία
βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Υπ’ αυτήν την έποψη η προλογική
διατύπωση των φαινομενικά αντιφατικών προρρήσεων αποδεικνύεται ευφυέστατο μέσον για το δέσιμο της πλοκής και τη συγκινησιακή εμπλοκή των θεατών.41 Aν η σκηνή της αναγνώρισης στο έργο
αυτό (766-899) έχει περάσει στην ιστορία του τραγικού είδους ως
μία από τις πλέον επιτυχημένες και αξιομνημόνευτες περιπτώσεις,42
αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται και στο γεγονός ότι από τον πρόλογο
τα προμηνύματα –στην παράδοξη και αντιφατική διαπλοκή τους–
διαγράφουν με τρόπο ειρωνικό και απειλητικό το αντίθετο αποτέλεσμα: ενδοοικογενειακή βία και θάνατο στη θέση της γνώσης και της
φιλίας εν αγνοία των εμπλεκομένων.
Mε τον αναγνωρισμό (766-899) το αποτέλεσμα αυτό αποτρέπεται· ταυτόχρονα, όμως, και το ονειρικό προμήνυμα (είτε ως μήνυμα
θανάτου είτε ως μήνυμα επικείμενης θυσίας) φαίνεται να διαψεύδε41 O Hamilton (1978) φέρνει ιδιαίτερα στο προσκήνιο τη λειτουργία αυτή του
ευριπίδειου προλόγου ως βασικού μέσου καλλιέργειας των προσδοκιών του
κοινού (που στη συνέχεια μπορεί να ανατρέπονται). Στα παραδείγματα που
μελετά, περιλαμβάνει την IT, όμως μένει στην ευρύτερη δομή της τραγωδίας
και δεν αναλύει τα ιδιαίτερα στοιχεία του ίδιου του προλόγου (λεκτικό, εκφραστικά μέσα, σκηνικό χώρο και χρόνο κλπ), τα οποία κατευθύνουν αυτές τις
προσδοκίες. Θεωρεί, επίσης, ότι το όνειρο καταρρίπτεται και ότι μόνον προσωρινά, κατά τη διάρκεια της απάτης, φαίνεται να συμβαδίζει με τον χρησμό. Στην
ανάλυσή μου βλέπω τη λειτουργία και εκπλήρωση του ονείρου σε ένα ευρύτερο,
συμβολικό επίπεδο (βλ. και παρακάτω).
42 Βλ. Aριστ. Ποιητική 1454a8.
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ται. Aπό δω και πέρα (900 κ.ε.) για θεατές και ήρωες, το κυρίαρχο
πλέον καθοδηγητικό προμήνυμα φαίνεται να είναι ο χρησμός (97780). Κατά τρόπο αναπάντεχο, όμως, και ανατρεπτικό τη στιγμή που
η ανθρώπινη προσπάθεια επικεντρώνεται στην κλοπή του αγάλματος και την επαλήθευση του χρησμού (αντιθετικού φαινομενικά
προς το όνειρο) μέσω ενός σχεδίου ‘απάτης’ και ενορχηστρωμένης πομπικής ιεροτελεστίας (1206-1233), ανασυστήνεται μεθοδικά
και ορθώνεται εκ νέου μπροστά στα μάτια των θεατών/ αναγνωστών η ονειρική εικόνα με τρόπο θαυμαστό και απροσδόκητο: μέσα
σε κλίμα πένθους και αγωνίας (πβ. κλαίουσα 55) η Iφιγένεια ορίζει
την τελετουργική τάξη (1189-1220) και οδηγεί εν πομπή τα θύματά
της σε καθαρμό και θυσία (1221-1233, ειδικώς 1230-31 ἢν νίψω
φόνον/ τῶνδε καὶ θύσωμεν οὗ χρή). Η θυσία, την οποία προεμήνυσε
το όνειρο, επιτελείται πλέον σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο: ο
Ορέστης συνοδεύεται και κατευθύνεται εν πομπή προς τη θάλασσα
ως θύμα (θύματα 1163) που πρέπει να ραντισθεί και να καθαρθεί
ωσάν να ήταν για να πεθάνει,43 ανακαλώντας το ὡς θανούμενον του
νυκτερινού φάσματος (54).
Η πολυσημία αυτού του ‘ωσάν’ που αναδεικνύεται μέσα από
εικόνες τελετουργικού χαρακτήρα (του τελετουργικού ραντισμού
και θυσίας στο όνειρο και του σκηνοθετημένου τελετουργικού
καθαρμού και θυσίας στη σκηνή της ‘απάτης’) διοχετεύεται εν τέλει
σε ένα απώτερο συμβολικό επίπεδο και σε μία συμβολική λειτουργία, η οποία αποκαλύπτεται μόνο στην έξοδο του δράματος με τη
ρήση της θεάς Aθηνάς και την αναγγελία των συμβολικών θυσιών
στις Aραφηνίδες Aλές (ὅταν ἑορτάζῃ λεώς,/ τῆς σῆς σφαγῆς ἄποιν’
ἐπισχέτω ξίφος/ δέρῃ πρὸς ἀνδρὸς αἷμά τ’ ἐξανιέτω,/ ὁσίας ἕκατι θεά
43 Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ορέστης μετέχει στην πομπή καθοσιωμένος, προορισμένος ήδη για θυσία (1320) και ότι σύμφωνα με το αρχαιοελληνικό τυπικό
πομπή και θυσία αποτελούν συνέχεια, αλληλένδετα μέρη της ίδιας ενότητας. Η
πομπή θα οδηγήσει τελικά όντως σε θυσία – στην πρώτη θυσία υποκατάστασης
ανθρώπου από ζώο στις Αλές. Η σημασία της τελετουργικής αυτής πομπής που
κορυφώνει εμβληματικά το ‘δέσιμο’ της τραγωδίας διακινείται και πάλι ανάμεσα στους πόλους του φαίνεσθαι και του είναι, τους οποίους μοιάζει παραδόξως
να συναιρεί. Βλ. και Kavoulaki 2009.
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θ’ ὅπως τιμὰς ἔχῃ 1459-1461): με την αναγγελία αυτή το ὡς θανούμενον της προλογικής αφήγησης του ονείρου –σε συνάρτηση με
το σκηνοθετημένο ‘ως θανούμενος’ της κεντρικής τελετουργικής
‘απάτης’– αποκτά πλέον την τελική υποθετική (αλλά και τελετουργικά πρόσφορη) χροιά του: ‘σαν να πεθάνει’44 – χωρίς όμως πραγματικά να πεθάνει, αφού στη θέση του ανθρώπινου θύματος θυσιάζεται πλέον ένα ζώο.45
H κατάληξη αυτή πραγματοποιείται τελικά με τρόπο ιδιαίτερα
αποτελεσματικό, ακριβώς γιατί από τον πρόλογο με τις προρρήσεις –οι οποίες υπογραμμίζουν την κρισιμότητα και οριακότητα της
στιγμής και τη σημασία του ρόλου των θεών– διαμορφώθηκε ένας
ορίζοντας προσδοκιών για σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες τελικά
ολοκληρώνονται με τρόπο αναπάντεχο. Αποκαλυπτικές ενδείξεις και προφητικές οδηγίες, έτσι όπως διατυπώνονται ελλειπτικά
και ασύνδετα και από τόσο διαφορετικούς φορείς, φαίνεται να
αποκλείουν το ενδεχόμενο της αλληλοσυμπλήρωσής τους, η οποία
όμως τελικά πραγματώνεται προς έκπληξη, ωφέλεια και τέρψη των
θεατών.46 Mε αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατό να αναδειχτεί
44 Για το στοιχείο του ‘σαν να’ (‘as if ’) σε τέτοιου είδους μετοχές βλ. και Smyth
1956, 464.
45 Οι περισσότερες αναλύσεις του ονείρου παραθεωρούν την ένταξή του στο
ευρύτερο σχέδιο της δράσης (και στο σχέδιο απάτης) και αυτό κυρίως λόγω
της παρερμηνείας που του δίνει η Ιφιγένεια. Οι Hamilton (1978, 283-85) και
Schwindt (1998, 13) βρίσκονται ίσως εγγύτερα προς τη δική μου θέση, αλλά
δεν εντοπίζουν τους συσχετισμούς με τη σκηνή της πομπής του καθαρμού
και την καθιέρωση ζωοθυσιών στην έξοδο. Τη θέση μου για το όνειρο και την
εκπλήρωσή του στην υπηρεσία του χρησμού στην ΙΤ (αφού υπαινίσσεται μέσω
εικόνας και συμβόλων τον τρόπο εκπλήρωσης του χρησμού) την έχω εκθέσει
και στο Kavoulaki 2009. Το ζήτημα της ιστορικότητας ή μη της αιτιολογίας της
σχετικής με τις τελετές στις Αλές Αραφηνίδες δεν επηρεάζει την άποψή μου. Η
επινόηση, μάλιστα, της αιτιολογίας θα ενίσχυε τη θέση μου για ένα άρτιο, μυθικοτελετουργικά δομημένο σχέδιο που ξεκινά από τον πρόλογο και ‘δένει’ τα
νήματα της δράσης.
46 H προβολή του ονείρου/ της ονειρικής πρόρρησης σε ένα επίπεδο όχι μόνο
δράσης αλλά και συμβολικής τελετουργίας δεν είναι απλώς δυσθεώρητη για
τους ήρωες, αλλά –πιστεύω– και εντελώς καινοτόμος για το θέατρο, αν τη
συγκρίνουμε με τη λειτουργία των άλλων ονειρικών περιπτώσεων στην τραγωδία· η πολυσύνθετη αυτή λειτουργία του ονείρου στη διαπλοκή του με το χρησμό συνδέεται άμεσα με την περίτεχνη και ευρηματική δομή όλου του έργου.
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μέσα από το σύνολο της δράσης του έργου η βασική προβληματική
και θεματική του, η οποία περιλαμβάνει τη σύγκρουση –ή και άδηλη
σύμπτωση– φαινομένων και πραγματικότητας, το αδόκητο της
δράσης των θεών και το πεπερασμένο της γνώσης και δράσης των
ανθρώπων, οι οποίοι λειτουργούν κάτω από συγκυρίες που οδηγούν
–όπως ομολογεί η Iφιγένεια– ἐς τὸ δυσμαθές (478).47
H κρισιμότητα, την οποία διαγράφουν και υπογραμμίζουν τα
θεόσταλτα σημάδια, δεν αφορά μόνο στις γενικότερες εξελίξεις,
αλλά και στο ήθος και τη θέση των ηρώων οι οποίοι λαμβάνουν
τα σημάδια αυτά και οι οποίοι κατ’ αυτόν τον τρόπο φαίνονται
να βρίσκονται σε μία καίρια μεταιχμιακή φάση, η οποία κυοφορεί τη δυναμική της αλλαγής. Όμως και οι δύο ήρωες μπροστά
στο κρίσιμο αυτό σημείο, στο οποίο βρίσκονται κατά την έναρξη
του έργου, φαίνονται αδύναμοι λόγω συνθηκών να αναπτύξουν
τη δυναμική αυτή και εμφανίζουν τάσεις παλινδρόμησης: προς το
παρελθόν η Iφιγένεια (10-56), προς το Άργος άπρακτος ο Oρέστης
(102-103). Mε τον αναγνωρισμό και την υπέρβαση της αποξένωσης οι δύο ήρωες –ο καθένας από την πλευρά του– αποκτούν την
αίσθηση ότι το χειρότερο αποσοβήθηκε: η Iφιγένεια πιστεύει ότι το
προμήνυμα θανάτου διαψεύστηκε, ενώ ο Oρέστης αισθάνεται ότι η
υπόσχεση του Aπόλλωνα για αποκατάσταση και ζωή δεν έπαψε να
είναι ενεργή. H αίσθηση αυτή, που κερδίζεται λόγω και μέσω του
παράδοξου τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι προρρήσεις μέχρι
αυτό το σημείο, ενδυναμώνει τους δύο ήρωες και τους ενισχύει στην
κοινή προσπάθειά τους για μετάβαση.
Aπό το σημείο αυτό (του αναγνωρισμού) και μετά ο θεατής
γίνεται μάρτυρας των αποτελεσμάτων μιας συνεχώς διευρυνόμενης, επιδιωκόμενης ή και επιβαλλόμενης, διαδικασίας σύμπραξης και συνεργασίας θεών και ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα, οριζόντια και κάθετα. H ανάγκη για προσανατολισμό προς αυτήν την
47 Για την κεντρικότητα των θεμάτων αυτών και τη σημασία χαρακτηριστικών στίχων βλ. και Cropp 2000, 34-39.
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κατεύθυνση της συν-πόρευσης προτυπώνεται και πάλι ήδη από τον
πρόλογο κυρίως μέσω του ρόλου του Πυλάδη, ο οποίος δεν εμφανίζεται απλώς ως υπέρμαχος της ορθότητας του χρησμού (105),
αλλά φαίνεται να λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο και σαν ένα είδος
ανθρώπινου αντιστοίχου του χρησμού σε πρακτικό επίπεδο. Όπως
στην Ορέστεια η απόφαση και δράση του Oρέστη διαμορφώθηκαν σε μία δεδομένη στιγμή υπό το βάρος του χρησμού τον οποίο
υπενθυμίζει ο Φωκέας Πυλάδης (Α. Χοηφ. 900-902), έτσι και στην
Ταυρίδα την αναποφασιστικότητα του Oρέστη ανατρέπει το βάρος
της κρίσης του ‘ζωντανού χρησμού’, του Πυλάδη (118), του οποίου
η παρουσία σηματοδοτεί και επιβεβαιώνει το αλληλένδετο θεϊκής
βούλησης και ανθρώπινης δράσης ήδη στον πρόλογο.48
Η ανάγκη αυτή για συνεργία όλων των παραγόντων σε όλα τα
επίπεδα, ώστε να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα (όπως υπογραμμίζεται με την παρουσία του Πυλάδη ήδη στην εισαγωγή), τεκμηριώνεται εναργέστερα στην εξέλιξη του δράματος και ολοκληρώνεται τελικά στην έξοδο με την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ίδιων
των θεϊκών και φυσικών δυνάμεων (1442-45), και με τη σύμπραξη
και των ίδιων των βαρβάρων (1475-85). Aν το αποτέλεσμα της
καθολικής αυτής διάδρασης απαιτεί οι ίδιοι οι θεοί να αφήσουν τα
απομακρυσμένα ενδιαιτήματά τους και να εμφανιστούν ως ‘από
μηχανής’,49 για να μεσολαβήσουν και να κατευθύνουν τη νέα πορεία,
τόσο το καλύτερο, αφού με τις τελετουργίες που θεσπίζουν και την
αλυσίδα της παράδοσης που εγκαινιάζουν, καλλιεργούν ελπίδες στο
48 Στην Ορέστεια o Πυλάδης έχει χαρακτηριστεί ως ένα είδος θεϊκού ‘αντικαταστάτη’ από τη Roberts (1984, 44). Ανάλογος, όμως, φαίνεται πως είναι ο ρόλος
του και στην Ιφιγένεια. Κατά κάποιον τρόπο ‘εκπροσωπεί’ τον θεό και διασφαλίζει την εκπλήρωση του χρησμού. Και όπως ο χρησμός του Aπόλλωνα απεργάζεται σε ευρύτερο επίπεδο την επανένωση Iφιγένειας και Oρέστη, έτσι και
στην τελική αναγνώριση σε σκηνικό επίπεδο λειτουργεί σαν διαμεσολαβητικός
κρίκος ο Πυλάδης (788-92).
49 Για τον τρόπο παρουσίασης της θεάς Aθηνάς στην έξοδο και τα σχετικά σκηνικά
προβλήματα βλ. τα σχόλια του Cropp 2000 στους στ. 1435-89 και της Kyriakou
2006 στους στ. 1435-74. Για την προσέγγιση του θέματος των ‘από μηχανής’
θεών στην τραγωδία στο πλαίσιο θεολογικής διερεύνησης βλ. SourvinouInwood 2003, 414-422 και Sourvinou-Inwood 2008, 119.
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θνητό κοινό της εποχής του ποιητή50 ότι η βία και ο θάνατος –έστω
και συμβολικά– μπορεί να υπερνικηθούν.
Αθηνά Καβουλάκη
Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
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The dynamics of the prologue in Euripides’ Iphigenia in Tauris

Athena KAVOULAKI

Abstract

T

HIS article highlights the importance of the prologue for the
articulation of the spatiotemporal axes of the play and for the
foregrounding of its composite themes. More importantly, it brings
to the fore a series of mythicoritually defined elements (previously
undetected) that make their appearance in the prologue and function dynamically throughout the play. Their significance contributes
to the cohesion of the action and is intimately connected with the
inventiveness of its plot.

•
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Hippocrates and the ‘Hippocratic’ Corpus*
Elizabeth CRAIK

I

T HAS long been recognised that the association of the contents
of the ‘Hippocratic’ Corpus1 – a large and disparate body of texts,
some seventy in number – with the historical Hippocrates, celebrated doctor and medical writer of the fifth century BC, is tenuous.
The works of the Corpus are all anonymous; there are no dedicatees and very little reference to named contemporaries. However, it is
surely probable that some can be attributed to Hippocrates himself.
In addition, from other sources we know the names of many early
Greek doctors, to add to this most famous name. Important information on medical ideas which were current in the fifth and fourth
centuries BC is to be found in a papyrus dating from the second
century AD, conventionally known as Anonymus Londinensis; despite

*

1

Since November 2010, when I gave a talk with the above title at the University
of Crete in Rethymno, I have been at work on a book: The Hippocratic Corpus:
Content, Comment and Context. My aim is to cover the corpus in its entirety,
giving each work individual attention and placing each in its context both within and beyond the confines of the corpus. This short paper follows the general
structure of the talk, while adapting its emphasis and extending its scope.
Important editions of the Hippocratic Corpus are: (Standard) E. Littré (10 volumes, Paris, 1839-61) and F. Z. Ermerins (3 volumes, Utrecht, 1859-64); (First) F.
M. Calvus, Latin tr. (Rome, 1525) and F. Asulanus, Greek editio princeps (Venice,
1526); (Early) J. Cornarius (Basle, 1538), A. Foesius (Frankfurt, 1595) and J. A.
van der Linden (Leiden, 1665). Individual works by various editors have appeared
in CMG (Corpus Medicorum Graecorum) and CUF (Budé) as well as in the Loeb
series. The Index Hippocraticus (Kuhn & Fleischer 1986) is also useful.
Other essential primary sources are: Die Fragmente der Vorsokratiker, ed.
Diels and Kranz; The Medical Writings of Anonymus Londinensis, ed. Jones; the
works of Plato, esp. Timaeus, and of Aristotle, esp. Problemata. Useful general works are: F. Adams, The Genuine Works of Hippocrates (London, 1849); J.
Jouanna, Hippocrate (Paris, 1992; English translation London, 1999); Vivian
Nutton, Ancient Medicine (London, 2004); W. D. Smith, The Hippocratic Tradition (Ithaca and London, 1979).
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this late date, the ideas seem to be derived, at least to some extent,
from a history of medicine compiled by Aristotle’s pupil Menon.
(The clumsy name arises from the location of the papyrus, which
was discovered at the end of the nineteenth century, from its location in London and its anonymous character.) In this compilation,
devoted in large part to a summary of different views of the aetiology of disease, twenty-four doctors are named. Those named include
many figures previously unknown and several – including Plato –
known to us not as medical but as philosophical writers. Among the
latter are many Pythagorean thinkers, such as Philolaos. This brings
us to another important collection of primary source material, the
fragments of the so-called Presocratic philosophers, whose investigations of physis (‘nature’) embraced the nature of the body as well as
the nature of the universe.
The word ‘fragments’ is sadly recurrent in accounts of early Greek
medicine. By contrast, we can see that Plato and Aristotle both had
extensive medical interests. As noted above, Plato is described as a
doctor in the Anonymus Londinensis. There the dialogue Timaios is
summarised: that work does indeed contain – embedded in much
mystical content – an account of human bodily development and of
human physiology in health and sickness. Similarly, Plato’s depiction
of the doctor Eryximachos in Symposium is realistic and knowledgeable, though not entirely sympathetic. Relations between doctors,
sophists and the philosophical schools were evidently complex, and
these categories overlapped. The brother of the celebrated rhetorician
Gorgias was a doctor. Aristotle was the son of a distinguished doctor
and much in his biological writing meshes with contemporary medical research on embryology, respiration and other topics; even his
writing on rhetoric and literature is imbued with medical imagery
and allegory. More specifically, medical questions are addressed in
question and answer format in the Aristotelian Problemata.
As remarked above, the Hippocratic Corpus comprises some
seventy treatises, heterogeneous in character. A first broad distinction can be made between formal ‘treatises’ and collections of ‘notes’.
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The length of the works varies greatly. Some are very short, for example The Oath (a deontological statement), On Anatomy (an anatomical survey) and On Dentition (notes on infant health); others are
very long, for example On Regimen (a personal argument that health
depends on balance between food and exercise), Aphorisms (general
rules and observations on a wide range of medical topics). Some
works are primarily physiological, for example On the Nature of Man
(a discourse on the fundamental components of the body, including
the doctrine of the four ‘humours’) and On Flesh (an outline description of the origin and composition of bodily components). Some
works are surgical: On Articulations and On Fractures (on common
types of dislocation and fracture – probably intended for doctors of
gymnasium and palaestra) and On Head Wounds (on serious blows
to the skull – probably intended for army surgeons). Some works
are theoretical or ideological: On Ancient Medicine and On The Art
(essays on the evolution of the art, or profession, of medicine). Many
works are gynaecological: Diseases of Women, The Nature of Women
(mainly on procedures to predict or promote a woman’s ability to
conceive; not on obstetrics, the business of the midwife). Some are
case histories: Epidemics (clinical case-notes, some describing the
day by day progress of particular patients). Some works are nosological, describing diseases rather than patients: Internal Affections,
On Acute Diseases (typologies, with much on the symptoms, course
and interrelation of different diseases). Other works are wide-ranging in content: On the Sacred Disease (on epilepsy, no more ‘sacred’
than any other disease and on causes of disease more generally); Airs,
Waters and Places (on environmental health, but also on ethnography).
How are we to classify this vast and multifarious body of material? The first to attempt classification was the lexicographer Erotian,
who lived in the age of Nero – or, rather, the classification of Erotian
is the first we can see clearly: the extent of his debt to certain predecessors (such as Bacchius, whom he cites frequently) is debatable.
The Hippocratic Corpus as recognised and addressed by Erotian is
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almost, though not entirely, coincident with that recognised today.
Erotian’s classification is subject to the same constraints as all later
attempts at classification: since many of the works are very mixed
in character and resist neat pigeonholing, their multifarious content
militates against their being placed squarely in a single division. Yet
Erotian’s organisation is intelligent. It prefigures both the modern
physician’s classification of subjects in medical textbooks and the
modern philologist’s classification of works on a generic basis.
Erotian begins with works on signs, that is prognostic signs, a
subject of fundamental importance in ancient theories of pathology (Prognostic; Prorrhetic 1 and 2; On Humours); then continues
with works on aetiology and nature, equally fundamental to ancient
views of physiology and anatomy (On Winds; On the Nature of Man;
On the Sacred Disease; On the Nature of the Child; Airs, Waters and
Places). These first two categories comprise an overarching approach
to the basic theories of medical practice, and correspond broadly
to the modern doctor’s divisions of knowledge under the heads of
anatomy, physiology and pathology. At the same time, the content of
these categories corresponds broadly to the content of ‘handbooks’
in modern generic terms. But these works are not merely handbooks; simply, among other things, they fulfil a purpose similar to
that of the modern handbook. Thus, no work is devoted exclusively
to anatomy, but anatomy is introduced where appropriate to topics
addressed.
Thirdly, Erotian goes on from the theory which underpins medical practice to the practice itself; that is, to the therapy which is based
on the theory. This he subdivides as on the one hand ‘surgical’ (On
Fractures; On Articulations; On Sores; On Head Wounds; On the
Surgery; Mochlicon; On Haemorrhoids; On Fistulae) and on the other
hand ‘dietary’ (On Diseases 1, 2; On Regimen in Acute Diseases; On
Places in Man; On Diseases of Women 1, 2; On Nutriment; On Infertile Women; On Use of Liquids). Once again, his classification corresponds to modern generic designations. These works are, in modern
terms, ‘instruction manuals’. In many cases a set of instructions is
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clearly given, steps in a procedure being prefaced by words signifying ‘then’, ‘next’. Fourthly, Erotian allows for a small group of works
mixed in character (Aphorisms; Epidemics). Erotian’s fifth and final
category comprises works on the techne (‘craft’) of medicine (The
Oath, The Law, On the Art, On Ancient Medicine). The works of this
final category might be viewed in generic terms as ‘manifestos’.
This early attempt at classification might be refined and revamped
in various ways. But such major topics as anatomy, physiology,
pathology, therapy and ideology are recurrent in modern attempts
to isolate and categorise the main types of material addressed. An
important topic not separately recognised by Erotian is gynaecology,
although a large fraction of the Hippocratic Corpus is devoted to
gynaecological topics – primarily to pregnancy and fertility treatment. Erotian subsumes those gynaecological works that he does
include in his lexicon under the heading of dietary treatment, doubtless because recipe cures feature so prominently in the gynaecological texts. But it may be reiterated that many works might be placed
in more than one category. In particular, Erotian’s ‘mixed’ category
might be considerably extended.
In his major edition produced in the nineteenth century, Littré
classified the treatises according to his own, at times subjective,
view of Hippocratic authenticity and relative dating. Littré’s important categorisation was justly influential but unfortunately resulted
in protracted neglect, complete or comparative, of several of the
many works that he had regarded as unimportant and accordingly
had relegated. In the long Hippocratic tradition, particular works –
and indeed particular passages or even phrases of particular works
– have tended to be privileged. On Ancient Medicine has come to be
regarded, without particular reason, as quintessentially Hippocratic.
Similarly, the statement in On the Sacred Disease that epilepsy is no
more ‘sacred’ than any other disease has been unjustifiably regarded
as a radical blanket rejection of all irrational medical method; on the
contrary, rational and irrational methods continued to exist even in
the time, and in the writings, of Galen.
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All the works of the Corpus are written in the Ionic dialect.
However, the expression and style vary greatly: different syntax
and different vocabulary as well as different choices of presentation in simple and unadorned or in flowery and rhetorical prose are
marked. Matters are complicated by the nature of the transmission.
Few works are ‘literary’ in texture and it is evident that many are
derivative in character. The terms ‘redactor’ rather than ‘author’ and
‘compile’ rather than ‘compose’ are appropriate. Thus, some works
transmitted separately cohere (On Articulations and On Fractures;
On Fistulae and On Haemorrhoids); some fall into two parts (Airs,
Waters and Places); some have a duplicate start (Diseases 2) or an
extraneous ending (On Nature of Man); some are evident amalgamations (On Bones) or summaries (Mochlicon) or re-workings (On
Anatomy). There are affinities, more or less clear, between certain
treatises, including some which are stylistically sophisticated (On
Ancient Medicine and On the Art); there are works with blocks of
material in common (notably the gynaecological treatises and
Epidemics, especially 5 and 7).
In looking for unity of authorship we chase a will o’ the wisp. It
may be more realistic to look for cognate groups of writers, working in the same region at the same time. Progress can be made only
by separate detailed examination. On the basis of such examination, it appears that Places in Man is an early work, associated with
the intellectual milieu of the Pythagoreans, originating perhaps in
the west Greek world of Sicily or south Italy; that On Anatomy is a
late compilation based on the Democritean as well as the Hippocratic tradition, originating perhaps in north Greece; that On Sight
is a rough surgical manual, originating perhaps in Cyrene; that the
author of On Glands has a close connection with the author of the
group of works On Generation and On the Nature of the Child.2
It has become unfashionable to single out works for attribution to
Hippocrates. But, if pressed to do so, my first nomination would be
2

Craik 1998, 2006, 2009.
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the surgical texts On Articulations and On Fractures. As to reasons:
λαβὲ τὸ βιβλίον.
Elizabeth Craik
Honorary Professor
School of Classics
University of St. Andrews
ec@st-andrews.ac.uk
•
BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES
Adams, F. 1849. The Genuine Works of Hippocrates. London: Adlard.
Craik, E.M. 1998. Hippocrates: Places in Man. Oxford: Oxford University
Press.
_____, 2006. Two Hippocratic Treatises On Sight and On Anatomy. Leiden:
Brill.
_____, 2009. The Hippocratic Treatise On Glands. Leiden: Brill.
Diels, H. and W. Kranz, 1903-1938. Die Fragmente der Vorsokratiker, I-III.
Berlin: Weidmann.
Jones, W.H.S. 1947 (Reprint 2010). The Medical Writings of Anonymus
Londinensis. Cambridge: Cambridge University Press.
Jouanna, J. 1992. Hippocrate. Paris: Fayard (= Hippocrates. Transl. M.B.
DeBevoise. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.)
Kühn H.-J. and U. Fleischer, 1986-1989. Index Hippocraticus. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.
Nutton, V. 2013 (12004). Ancient Medicine. 2nd ed. London & New York:
Routledge.
Smith, W.D. 1979. The Hippocratic Tradition. Ithaca & London: Cornell
University Press.

•

— 149 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

O Ιπποκράτης και το Corpus Hippocraticum

Elizabeth CRAIK

Περίληψη

Τ

Ο Corpus Hippocraticum, η μεγάλη συλλογή που παραδίδεται
με το όνομα του Ιπποκράτη από την Κω, περιλαμβάνει περίπου
εβδομήντα ιατρικά έργα, που παρουσιάζουν σημαντική ετερογένεια
στον χαρακτήρα. Η θεματολογία είναι ευρεία και καλύπτει τομείς
όπως η ανατομία, η φυσιολογία, η παθολογία, η θεραπεία αλλά και
η ιδεολογία. Εξίσου μεγάλη είναι και η εκφραστική και υφολογική
ποικιλία: διαφορές στη σύνταξη, στο λεξιλόγιο, αλλά και στις επιλογές του τρόπου έκθεσης της επιχειρηματολογίας εντοπίζονται σε όλη
την έκταση της συλλογής. Σύνθετος φαίνεται πως είναι και ο τρόπος
παραγωγής και διάδοσης των κειμένων αυτών: είναι προφανές ότι
αρκετές πραγματείες έχουν δευτερογενή χαρακτήρα. Αν και είναι
δύσκολο να ταυτιστούν οι συγγραφείς των κειμένων, δεν φαίνεται
αδύνατο να προσδιοριστεί μία ατμόσφαιρα και μία χρονική περίοδος κοινή για κάποια από αυτά τα έργα. Στον ίδιο τον Ιπποκράτη
μπορούν ενδεχομένως να αποδοθούν κάποιες από τις χειρουργικές
πραγματείες.
•
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Idealizing themes of Osmanli origins in the historical
texts of the 15th and early 16th centuries

Konstantinos MOUSTAKAS

I

DEALIZATION is a common feature of historiography throughout the centuries, the more so when pre-modern historical writing
is concerned, dealing with rulers and dynasties that rose to distinguished power and established strong polities. The Ottoman dynasty
makes an exemplar case of those historiographic attitudes. The
obscure origins of its founder, the absence of any surviving contemporary historical writing focusing on the early history of the Ottomans, even the intellectual background of those who produced the
earlier surviving historical accounts about the founder and the early
history of the Ottoman dynasty, all result in a historical representation that is strongly embedded in myth, in so far as the origins and
facts of Osman are concerned.
This study focuses on the different versions of the supposed
ancestry and background of Osman, as they emerge in the earlier
historical accounts that relate to this subject dating in the 15th and
early 16th centuries. In this respect, we take into account the Ottoman texts proper, i.e. those written by Muslim subjects of the Ottoman sultans, mostly in Turkish and occasionally in Persian or Arabic,
as well as those written by Greek and Italian writers, with the addition of a Slavic text too, the Memoirs of a Janissary by Constantine
Mihailović. Regarding the latter group of texts, those discussed here
are the ones that include original accounts, often based on first-hand
information or on research in Turkish sources, or the first known
record of a particular theme. Writers who synthesized from earlier
Greek and (mostly) Italian texts, such as Francesco Sansovino or
Johannes Leunclavius, are not included in this study, even though
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their work became much influential to their posterior scholarship. In
brief, the “western”/Christian writings about the origins of the Ottomans to be taken into consideration here are limited to the Greek
Histories by Michael Kritoboulos and Laonikos Chalkokondyles, the
Historia Turchescha by Giovanni Maria degli Angiolleli, as well as
the work of Theodore Spandounes (Spandugnino) among the Italian ones, and finally the memoirs of Constantine Mihailović. Several
other important authors of the 15th and early 16th centuries, mostly
Italian, who dealt with the history, structure and characteristics of
the Ottoman empire, such as Niccolò Secundino, Andrea Cambini,
Giovanni Antonio Menavino and Paolo Giovio, were more interested in the origins of the Turkish people in general, than the origins
of the Ottoman house, and have little to mention, if anything at all,
about Osman’s background.
Among the several modern scholars who have made comment
on one or another account of the origins of the Ottoman house, the
most systematic study has been conducted by Colin Imber, who
viewed the stories of Osman’s ancestry as one facet of the broader
Ottoman “dynastic myth”, that also included the image of the first
Osmanli rulers as “holy warriors”,1 or the divine approval of Ottoman rule,2 serving the establishment of an idealized image of the
dynasty, as well as the legitimization of their rule, usually reflecting contemporary historical circumstances of the times when such
stories and images were introduced. Imber notes the articulation, in
the second half of the 15th century, of a standardized mainstream
account of Osman’s ancestry, which is present in most of the Turkish texts dealing with the history of the Ottoman house that were
composed in the second half of the 15th and the early 16th century,
and distinguishes it from some alternative versions mostly appearing in non-Turkish works.3 On another occasion, Imber labels that
mainstream story as the “canon” and the alternative ones as “apocrypha”.4 Building up on Imber’s fundamental contribution, the discus1
2
3
4

Imber 1987, 7-13.
Imber 1987, 20-22.
Imber 1987, 16-20.
Imber 1994, 117-19.
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sion of relevant matters can be furthered up first by introducing
more writers and their respective accounts, then by contributing to
the commentary, and finally adding a more generalized approach, a
short of typology or modeling of idealizing themes.
The 15th and early 16th century mainstream account of the Ottoman texts had the Osmanlis to descend from Oğuz Han, scion of
Japheth the son of Noah, through a line of descent leading to Osman’s
grandfather, named Süleyman Şah,5 who was the first of his line to
come to Anatolia as a leader of nomadic pastoralists. Then Osman’s
father, Ertoğrul, or Osman himself, appear to have been authorized
by Seljuk sultan “Alaeddin” onto the governorship of the region of
Soğut, close to the Byzantine borders in Bithynia.6 Oğuz Han was a
hero of central-Asian and Iranian epic, and legendary eponymous
ancestor of the Oghuzian Turkish peoples, however, his conception as a forefather of Osman did not occur until well into the 15th
century. An Oghuzian connection of Osman’s origins first appears
in Ahmedi’s Iskendername, however, a proper genealogy of Osman
going back to Oğuz Han is first recorded and was most probably
introduced in the 1420’s or 30’s by Ali Yazıcıoğlu, who was inspired
by the Persian text of Rashid ad-Din.7 Then it became a common
theme of the well-known and popular Ottoman histories and chronicles that were composed during the second half of the 15th century,
or even in the beginning of the 16th century, such as those by Şükrullah, Oruç, Aşikpaşazade, the various versions of anonymous Tevarih-i Al-i Osman, Neşri.8
5
6

7
8

A fictional figure that reflected the facts of Süleyman Ibn Kutlumuş, the first Seljuk ruler of Anatolia (1081-1086).
Those references relate to a mythologized version of sultan Alaeddin Kaykubad
I (1220-1237), even though there is sometimes a confusion with sultan Alaeddin
Kaykubad II (1298-1303). Imber 1987, 13. The placing of sultan Alaeddin into
the stories of Ertoğrul and Osman served the presentation of the Ottomans as
rightful successors to the Seljuks, consequently legitimizing their rule over the
Anatolian Turks. Imber 1987, 13-14. Imber 2002, 122.
Imber 1987, 16-17.
Atsız 1985, 12-16. Unat and Köymen 1949, 8-21, 50-73. Öztürk 2007, 2-13.
Giese 1925, 6-18. Imber 1987, 13-19.
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There are only two Turkish texts of the 15th century that deviate from that standard to some extent. The Düstürname of Enveri
(c. 1465) and the chronicle of Karamanlı Mehmed Paşa (c. 1480) do
keep in line with Osman’s descent from the line of Oğuz, but in so
far as Osman’s grand-father is concerned, they mention Gündüz Alp
instead of Süleyman Şah, the former being a person whom Yazıcıoğlu
mentioned as Ertoğrul’s companion.9 Moreover, Enveri has Oğuz
Han to descend not from Japheth but to be the son of a Hijjaz Arab
and companion to the Prophet, Iyad, in this respect being in line
with the Arabic text of Ibn Hajar.10 Apparently, the latter accounts
give priority in stressing the religious ideal. Genealogical versions
relating with an Arabian connection became more common in the
course of the 16th century, even suggesting Oğuz to be a scion of
Shem instead of Japheth, in response to new political and ideological
considerations arising from the Ottoman expansion in the Middle
East, the attribution of the Caliph’s title to the Ottoman sultans, and
their posture as champions of Sunnî orthodoxy in their long conflict
with the Shi’i Safavid dynasty of Iran.11
Among the non-Turkish writers, Laonikos Chalkokondyles is
the one who is most in line with the 15th-century mainstream of
Ottoman genealogy. He is the only one among the non-Turkish writers studied here, who mentions Ertoğrul as Osman’s father. He also
acknowledges the “Oghuzian” identification of Osman’s supposed
forefathers, describing the Oğuz as “a distinguished and noble branch
of the Turkish people”. His genealogy is concerned with Osman’s
recent ancestors, however, he deviates from the standard account
of most Ottoman texts about Ertoğrul’s father, instead he shows
Ertoğrul to be son of a certain Oğuz Alp (Ογουζάλπης), and grandson of Gündüz Alp (Ιονδουζάλπης), in this respect giving an account
that is close to the variable of Enveri and Karamanlı Mehmed. 12
9
10
11
12

Imber 1987, 19.
Imber 1987, 18. Imber 1994, 128, 135.
Imber 2002, 123.
Darkò 1922, 9-10.
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Some probable facts of Chalkokondyles’ life and his associations
may allow us to suggest the use of Enveri’s Düstürname as a source
of his writings. Chalkokondyles’ life details are only known up to
the year 1460, when he is presumed to have been living in Mistra,
until the town was annexed by the Ottomans. Then, being in his
thirties, he is supposed to have moved to elsewhere and several
scholars have speculated as to whether he settled in Italy, or Venetian Crete, or even in Athens where he originated from.13 However,
recent research has pinpointed the two sub-archetypes among the
surviving manuscripts of his work, one of which has been shown
to be copied by George Amiroutzes, around 1470, while the second
one was copied by George Moschos in Italy. The obvious association between Chalkokondyles and Amiroutzes gave ground to the
suggestion that it was in Constantinople where Chalkokondyles
lived after 1460, which can explain his contacts with the Byzantine
court scholar of sultan Mehmed II.14 Amiroutzes was a cousin of and
closely related to grand vizier Mahmud Paşa.15 Having in mind that
Enveri composed his Düstürname under the grand vizier’s patronage, to whom he dedicated it too,16 one may regard this text as more
easily accessible to Amiroutzes, and consequently consultable to
Chalkokondyles, amidst the other still very few historical texts that
were produced in the Ottoman environment until then.17
The other Byzantine scholar who gave an account of Osmanli
ancestry, Michael Kritoboulos of Imbros, moved in totally different
lines from the Ottoman historical texts. Kritoboulos did not write a
history of the Ottomans in general. His text focuses on the person and
reign of sultan Mehmed II only, to whom he presented his work. He
was not interested in previous Ottoman rulers and hardly mentions
any of them; he did not include any genealogy of the Osmanlis either,
13
14
15
16
17

Nicoloudis 1996, 44-45, 47-57.
Reinsch 1999, 79-80.
Stavrides 2001, 78-81, 86-90.
Mélikoff-Sayar 1954, 27-28. Stavrides 2001, 14.
Şükrullah’s History too was patronized by Mahmud Paşa, but that text was written in Persian (Imber 1987, 14), which would make it more difficult for Amiroutzes or Chalkokondyles to consult.
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however, he makes a statement about their ancestry. Kritoboulos has
the Osmanlis to descend from the Persian Achaemenids. In this
respect he pertains to the commonplace of most Byzantine writers who describe the Turks as “Persians”. With regard to the more
specific description of the Turks as “Achaemenids”, other Byzantine writers too call the Ottoman Turks in general as such, including Makarios Makres and emperor Manuel II Palaiologos among
others.18 However, in their case, the use of this particular appellation is only an expression of the usual Byzantine literary habit of
antiquarianism. Kritoboulos did not confine himself to this, but
attributed an actual Achaemenid ancestry to the house of Osman,
moreover he suggested a remote Greek origin of them, asserting that
their distant Achaemenid ancestors were the scions of Perseus, and
another supposedly Greek hero, Achaimenes.19 Kritoboulos asserted
his statements about the Achaemenids to be based on Herodotus,
indeed they reflect a somehow corrupted knowledge deriving from
the latter’s relevant passages.20
Kritoboulos’ choice to attribute such an ancestry to the Osmanlis may be interpreted in the first place as a reflection of his strong
antiquarian tendencies, even by his probable will to pay some tribute to the “Father of History”. Furthermore, his account may not be
irrelevant with sultan Mehmed II’s fancies, since he addressed and
presented his work to the sultan. In this respect, one can bear in mind
Theodore Spandoune’s assertion about Mehmed II’s dissatisfaction
with the Turkish genealogical and ancestry stories of the Osmanli
house that circulated in his day, which he regarded as humble ones.21
If there was some truth in this story, and Kritoboulos was aware of
18 Trapp 1966, 6. Argyriou 1996, 112.
19 Reinsch 1983, 15-16.
20 Herodotus presents the Achaemenids and other noble Persian houses to
descend from Perseus, yet without mentioning any particular “Greek” ancestor
called Achaimenes. In so far as Perseus’ and his descendants’ ethnicity is concerned, Herodotus (VI 54) claims that Perseus himself had become Greek from
Assyrian, but not his descendants. On another occasion, he has Xerxes’ ambassadors to Argos support a parental relation between the Persian royal house and
the citizens of Argos through the medium of Perseus (VII 150).
21 Sathas 1890, 139.
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the sultan’s tastes, he would put forward to the sultan an alternative
ancestry of utmost nobility. In any case, his work was not written for
the sultan only. Kritoboulos hoped it would be much read by Greeks,
as well as by Italians, and for this reason he expected the sultan to
welcome it,22 as its general perspective was to assert the legitimacy
of Ottoman rule. In this respect, his presentation of the sultans as
being of distant Greek origins can also be interpreted as serving the
purpose of legitimizing their rule over the Greek people.23
While the work of Chalkokondyles met with great success,
and was much read in the West, influencing the later Italian writings about the Ottomans, the History of Kritoboulos did not fulfill
its author’s hopes. It seems that the sultan to whom it was offered
was fully indifferent toward it. It was forgotten in the palace library
indeed, and remained unnoticed to later scholars. This was not the
case with the rest of writers discussed here, whose work became
much known and influential. Moreover, all of the three remaining
writers to be discussed here, Spandounes, Angiollelo and Mihailović,
were in an advantageous position to reproduce first-hand information or to have good access to Ottoman sources.
Theodore Spandounes (Spandugnino) descended from a notable Byzantine family that had found refuge in Venice after the fall
of Constantinople. His family ties linked with several aristocratic
houses of late Byzantium and the Balkans and important personalities were his relatives, such as Mara Branković who was his aunt
and under whose custody he spent much of his childhood.24 He
sojourned in Constantinople after the end of the Venetian-Ottoman
war of 1499-1502, probably in 1503, where he stayed for quite a long
time, in order to settle the affairs of his merchant brother. It was there
that he carried out his study on the origins and history of the Ottoman sultans, using Turkish sources as he claims, and being facilitated by his family relation with two great Ottoman statesmen, the
viziers Mesih Paşa (a scion of the Palaiologoi family who converted
22 Reinsch 1983, 4-5.
23 Moustakas 2011, 223.
24 Nicol 1997, vii-x.

— 157 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

to Islam) and Ahmed Paşa Herzegović.25 An act of endowment by
Ahmed Paşa lists the contents of his library, which included the
chronicle of Aşikpaşazade, an anonymous Tevarih-i Al-i Osman, and
the Selcukname of Ali Yazıcıoğlu (in which Ali appended his account
on the origins and early history of the Ottomans).26 In discussing the
contents of Ahmed Paşa’s library, Heath Lowry reasonably suggests
that it could be the place where Spandounes conducted his research,
and the aforementioned historical texts to be the works of “Turkish
historiography” he claimed to have used.27
Spandounes focused on the recent ancestry of Osman, starting
his narration with a forefather who emerged in the times of Seljuk
sultan “Alaeddin”, as one of a group of shepherds who came from
“Tartaria”. He related to the Oğuz connection of Osmanli origins
describing those shepherds as belonging to the “nation” (or tribe)
of Oghuz.28 His references to sultan “Alaeddin”, that allude to Alaeddin Kaykubad I (1220–1237), and to the oghuzian identification
reflect the influence of his Ottoman sources. His use to some extent
of those sources also becomes evident by his reference to the battle
of Dinboz, of which there is no record in Greek or Italian texts.29
For the rest of his story of Osman’s origins he deviated from them.
More importantly, he regarded Osman’s origins as humble. His view
of Osmanli origins as such becomes apparent in his presentation
of sultan Alaeddin’s degrading view of Osman’s ancestor as a “mad
shepherd”,30 as well as in his descriptions of sultan Mehmed II as
dissatisfied with the Turkish stories of the sultans’ ancestry, that had
his house originate from “shepherds”. Spandounes presents Mehmed
25 Nicol 1997, x-xi, xvi-xix. Lowry 2003, 65-66, 119, 122-23.
26 Lowry 2011, 8-9.
27 “…Havendo io con ogni diligendia et sollecitudine fatto cercare li hystoriographi
de Turchi che trattano della origine dela potentissima casa de ottoman…”. Sathas
1890, 138. Lowry 2011, 9.
28 “…trovò per quanto ho potuto intendere, quella esser discesa di Tartaria da pecorari della natione de Ogus”. Sathas 1890, 138.
29 Sathas 1890, 139. Therefore, the doubts raised by Donald Nicol (1997, xix), as to
whether Spandounes actually made any use of Turkish sources cannot be sustained.
30 Sathas 1890, 138.
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II to believe that his family had distant Byzantine origins, descending from a renegade prince of the Komnenian dynasty, a story that
Spandounes asserted to be a wrong one.31
Since he considered the nomadic background of the Osmanlis
as a humble one, Spandounes would not understand the oghuzian
discourses of the Ottoman texts in any other way than as a tribal
identification. In this respect, he would have no interest in reproducing the long genealogies of the Ottoman texts. Neither does he
give a proper name of the Osmanli ancestor he began his narration
with,32 nor his exact relation with Osman. He simply relates that after
that man distinguished himself in battle, sultan “Alaedin” rewarded
him with the town and region of Ottomanzich as a “fief ”, from which
his descendants took their name.33 More precisely, Osman’s ancestor is shown to have defeated an extremely strong and valiant Greek
fighter in a duel.34
31 Sathas 1890, 139. This story is based on the 12th-century facts of John Komnenos, son of the sebastokrator Isaac thus nephew of emperor John II (1118-1143),
who, according to Niketas Choniates, had defected to the Seljuk court of Konya,
become a Muslim and married a daughter of sultan Masud. Van Dieten 1975,
35-37. The link of John’s story with Osman’s ancestry must have been articulated
in the second half of the 15th century by a person of Byzantine origins, probably
in the Ottoman service, who knew 12th-century Byzantine history and the text
of Choniates. Irrespective of whether sultan Mehmed II knew of that story and
believed it or not, it can be interpreted as fitting the ideals and the imagination
of highly positioned converts in the Ottoman service, who previously belonged
to the Byzantine and Balkan aristocracies (such as Mahmud Paşa, the Palaiologoi brothers Hass Murad Paşa and Mesih Paşa, Ahmed Paşa Herzegović). I
plan a detailed study of this subject on another occasion.
32 However, he describes him as pazzo, meaning “fool”. Sathas 1890, 138. In this
respect, Imber (1994, 118-19) suggests that Spandounes misunderstood Osman
Gazi of the Turkish texts as “Osman son of Gazi” and also confused the word
gazi with deli, that actually means “mad, insane”, but also means “recklessly
bold”.
33 This is a corruption of the common theme of the Ottoman texts, that had
Ertoğrul to be appointed emir of Soğut by the Seljuk sultan. Spandounes follows either Jacopo di Promontorio or the Historia Turchesca that had previously identified Ottomanzich, a geographically misidentified location, as the early
base of Osman’s family. Pertusi 1970, 479. Ursu 1909, 4.
34 Sathas 1890, 138.
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Brief references to Osman’s humble origins are found in Secundino’s and Jacopo di Promontorio’s texts, without any signs of idealization or of any other connotations, that do not need any special
attention.35 More important are Osman’s depictions as such that can
be derived from Angiollelo’s Historia Turchescha,36 as well as from
the Memoirs of a Janissary by Constantine Mihailović. Both of them
were much based on their personal experience, reflecting trends and
ideas that circulated within the Ottoman society of the second half of
the 15th century. Giovanni Maria degli Angiolleli from Vicenza was
in Negroponte in 1470, when the town was stormed by the Ottoman
army. He was taken prisoner, carried to Constantinople and declared
a sultanic slave, serving first in the palace, then in the army until
1481, when he escaped to Italy.37 In his Historia Turchescha, he is not
specifically interested in the origins or the ancestry of the Osmanli
house, however, he briefly relates some information about Osman’s
background. He refers to Osman’s father naming him Zich and
describing him as a peasant, ploughman and tiller of the soil.38 The
name of Zich as given to Osman’s father, as well as his humble background, appear also in the writings of Paolo Giovio,39 most probably
taken from the Historia Turchescha.
Constantine Mihailović of Ostroviča had a more or less similar
life experience of Ottoman realities as Angiollelo. He was a Serbian
35 “…uno chiamato ottomano, piccolo signore, nato in Ottomangic…” (Jacopo di
Promontorio). Pertusi 1970, 479. “…Otthomanus quidam exigui tantum census
et obscuri inter privatos nominis…” (Secundino, de Familia Otthomanorum Epitome). Philippides 2007, 58.
36 Angiollelo had actually provided the material and early drafts of that work,
while the final draft was completed by Donado da Lezze around 1514. Pertusi
1970, 480.
37 Nicol 1997, xxi-xxii.
38 “La progenie della casa ottomana principiò del 1300 di Christo, il primo di questa
gente fu villano, arator, et zapatore di terra per nome chiamato Zich. Costui hebbe
un figliuolo alla morte sua, di anni 15, per nome chiamato Ottomano, dal quale fu
denominate la casa ottomana”. Ursu 1909, 4.
39 “Cominciò circa al 1300 de la Natività di Cristo avere nome, forze e reputazione Ottoman figliuolo di Zich, il quale fu di bassa condizione”. Michelacci 2005,
73-74.
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soldier, that was taken prisoner during the Ottoman capture of Novo
Brdo (1455). Then, he served in the Ottoman army as a kapıkulu
soldier and eventually converted to Islam. He was captured again, by
the Hungarians this time, in 1463, reverted to Christianity and finally
settled in Poland. His memoirs, originally written in a non-surviving
Serbian version (c. 1498), were later translated in Czech and Polish
and became popular in central and eastern Europe.40 His description of the origins of the Osmanli house relates that: “The Turkish
emperors are called Otmanowiczy, for Otman’s reign was the earliest
beginning. Otman was a peasant, or a man of humble birth, but an
excellent husbandman. He had thirty plows … ”.41 In another passage
too he alludes to Osman’s peasant identity having him to sell grain
in a Byzantine town.42 Imber has properly interpreted the depiction
of Osman in the two texts as rising from a humble peasant background, as reflecting the views and ideas of kapıkulu troops, which
the two authors would naturally be very familiar with. Most of those
soldiers were of a peasant background, therefore, it would be logical
to imagine their sultan as distantly originating from a similar background as theirs.43
A generalizing view on all accounts discussed above allows us
to basically distinguish the idealizing discourses of Osmanli origins
into two categories: those that proposed a noble ancestry and background, against those that pertained to a humble one. The former
include the accounts of all Ottoman writers, as well as the Greek texts
of Kritoboulos and Chalkokondyles. To these, we can add the brief
reference by Andrea Cambini about Osman, being: “uno certo Ottomano huomo fra Turchi di grand nobilita et di mediocre riccheze …”
(without any other details about his origins).44 On the other hand,
Spandounes, Angiollelo and Mihailović attribute a humble background to the house of Osman.
40
41
42
43
44

Pertusi 1970, 483. Nicol 1997, xxii-xxiii.
Stolz and Soucek 1975, 31.
Stolz and Soucek 1975, 32.
Imber 1994, 128, 136-37.
Cambini 1529, 3a-b.
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The discourses about Osman’s supposed nobility do not need
any special comment about their idealizing character. However, his
depictions as arising from a humble background could be idealizing too, and this is the case indeed with the three accounts discussed
here. The model of “New David” was not uncommon in general as an
element of dynastic ideological constructs. It was strongly idealizing
to depict a ruler as rising from humbleness to glory by God’s favour
and his own extraordinary qualities.45 Furthermore, the image of
an ideal future emperor, who would rise from humbleness, is quite
common in discourses of political prophecy and eschatological ones,
which are encountered in various historical contexts.46
None among the three writers of the “humble model” wrote in a
pro-ottoman perspective. On the contrary, all perceived their work
as contributing to the necessity of making the enemy known. Spandounes, addressing the final recension of his work to dauphin Henry
of France, openly stated that his text concerned the destruction of
his own fatherland, and urged his addressee to take up arms for
the defense of Christianity.47 Nevertheless, this perspective was not
incompatible with the expression of respect toward the enemy, and
the inclusion of idealizing images of his, either deliberately or not. In
this respect, a distinction has to be made between Spandounes and
the other two writers.
Angiollelo and Mihailović do not seem to consciously project
an ideal image of sultanic origins. Angiollelo in particular had a
negative view of Osman, describing him as “vicious” and “sinful”.48
Sustaining Imber’s interpretation, the two writers simply reflect the
views of their fellow janissaries, without necessarily realizing a reproduction from their part of the idealizing element of those views.
Adding more to Imber’s comments, it can be supported that janis45 Cf. the relevant comment by Athanasios Markopoulos (1994, 163) with regard
to Byzantine emperor Basil I (867-886).
46 Alexander 1985, 130, 153-54, 182.
47 Sathas 1890, 135-36.
48 Ursu 1909, 4. “Era huomo vitioso, et di mala natura…”.
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saries, and generally gulams in middle and high administrative and
military posts, perceived themselves in an ideal condition by following a discourse that had their service under the Ottomans to have
raised them from humbleness to prominence, and such a construct
was crucial in guaranteeing their loyalty to the Ottoman rulers. This
ideology is best exemplified in the speech that grand vizier Bayezid
Paşa supposedly delivered to an assembly of Ottoman dignitaries in
1421, as cited by Doukas.49
In contrast to Angiollelo and Mihailoviç, Spandounes rather
seems to have consciously articulated an ideal image of Osman’s
ancestor. The duel story in particular, that Spandounes exposed as
that man’s first remarkable deed, is not encountered, to the best of
my knowledge, in any earlier text from which he could have copied
it. Spandounes probably introduced that story out of self inspiration.
Even if he reproduced some record or hearsay of it whatsoever, he
would realize its idealizing aspect in presenting Osman’s ancestor as
a “New David” defeating the Byzantine “Goliath”, therefore he would
opt to sustain it. Moreover, his descriptions of sultan Alaeddin’s
displeasure toward “Pazzo”, even his plan to have him killed,50 have a
parallel in the biblical accounts of king Saul’s attitude toward David.
Having distinguished the stories of Osman’s background and
ancestry into those that pertained to a noble model against those
of the humble one, and having proposed that both models could be
idealizing, it can be added here that his depiction as deriving from
a noble background took enough time to emerge in an environment
that widely acknowledged the dynasty’s humble origins. Imber has
noticed a trace of that older tradition, and also the evolving image
of Osman from humble to noble in the text of Oruç. Contrary to
the general view of his text, that acknowledged Osman’s noble
origins (citing the Oğuz genealogy etc.), Oruç at some point implies
Osman’s peasant identity, at least for some time during his young age,
in having Ertoğrul to have given him fields, while later on Ertoğrul
49 Grecu 1958, 171.
50 Sathas 1890, 138-39.
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and his sons appear to be pastoral leaders in control of summer and
winter pastures, thus evolving from peasants to pastoralists.51
All previous depictions of humbleness that can be related with
the Ottoman social and cultural context relate the notion of humbleness with peasant identity. Apparently, in the set of values and the
mentality of many Turks, peasants were regarded as the lowest level
in society, while pastoralists were much more highly esteemed, the
more so of pastoral clan leaders who could even be considered a
noble category. On the contrary, in the urban cultures of Byzantium
and Renaissance Italy peasants were regarded as humble enough,
yet pastoralists were considered the humblest. In this respect, Spandounes could not realize the connotations of pastoralism in terms
of the Turkish social imaginary, as they were reflected in his Turkish sources, therefore, he depicted his pecorari in a sense of utmost
humbleness.
The distinction between the writers who advocated the noble
model against those who pertained to the humble one demonstrates
that the former can be identified as those who lived in the Ottoman
empire and were Ottoman subjects, obviously including all the Turkish ones, as well as Kritoboulos and, probably, Chalkokondyles.52
Their depiction of the dynasty’s noble origins obviously reflected the
demands of official ideology in the second half of the 15th century.
By then, the noble model had become a norm in Ottoman historical writing, however it cannot be ascertained as to whether it had
spread in society and become popular yet. The janissary depictions
of Osman’s background, as they are reflected by Angiollelo and
Mihailović, point to the contrary, at least in so far as the janissaries
are concerned. This might also be true for other social groups as well.
An example from Byzantine history that presents an exactly similar pattern concerns the depictions of emperor Basil I’s (867-886)
origins in official ideology. His humble origins and background were
51 Imber 1994, 128.
52 The other group of writers had an experience of living in the Ottoman environment too, but that was much anterior to their writing. Moreover, they took the
pen after they had broken those ties.
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properly acknowledged in his day,53 as they are exemplified in an
anonymous contemporary versed encomium, that praised him as a
“New David”, and “unknown to men but known to God”.54 His first
depictions as deriving from a noble descent, more precisely from the
Armenian Arsacids, emerged quite late during his reign, with Photios
being claimed to have introduced them, then after his death, as they
are exposed by his son (?) and successor Leo VI (886-912) in Basil’s
funeral oration.55 Some half a century later, however, the supposed
utmost nobility of Basil’s origins had been fully consolidated. When
his grandson, emperor Constantine VII (945-959), composed his
biography, he presented him to descend from the Armenian Arsacids on his father’s side, and from both Constantine the Great and
Alexander of Macedon on his mother’s side.56
When the origins of a dynasty became a part of ideological
discourses, not only their noble depictions but also the humble ones
could be idealizing. In this respect, the case of Osmanli origins appears
much similar to the patterns of the Byzantine example cited before.
In the Ottoman case, the imagination of humbleness as pertaining to
the dynasty’s origins resisted much longer in time. It was only during
the 15th century that a supposed nobility of those origins emerged,
gaining momentum in the second half of the century, when it became
a norm of all historical writing that was composed in the Ottoman
environment, not only by Turkish and generally Muslim writers, but
also by the Byzantine ones, Kritoboulos and Chalkokondyles. Nevertheless, it seems that the humble perceptions of the sultans’ background had not lost their popularity in society yet. This conclusion
can be deduced from at least the two non-Ottoman historical texts,
the Historia Turchesca and the Memoirs of Constantine Mihailović,
that reflect the views of the janissaries. In Italy and elsewhere in
Christian Europe, it seems that the view of the Osmanlis as arising
from a humble background predominated well into the 16th century.
53
54
55
56

Markopoulos 1994, 161, 163.
Agapetos 1989, 289, 293-94. Markopoulos 1994, 161.
Markopoulos 1994, 161-63.
Bekker 1838, 212-16.
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Pertaining to this view, Theodore Spandounes, though not a proOttoman writer, consciously depicted that humbleness in an idealizing perspective, by articulating an image of Osman’s ancestor that
parallels the biblical image of David.
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Εξιδανικεύσεις της καταγωγής των Οσμανιδών στα ιστορικά
κείμενα του 15ου και του πρώιμου 16ου αιώνα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Περίληψη

Μ

ΙΑ ΑΠΟ τις όψεις της ιστορίας των Οσμανιδών που σταδιακά θεωρήθηκε μέσα από ένα εξιδανικευτικό πρίσμα είναι και
η υποτιθέμενη καταγωγή τους. Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να
εμπλουτίσει τη συζήτηση περί του συγκεκριμένου θέματος, συνεχίζοντας την εκτενή διαπραγμάτευσή του από τον Colin Imber, εισάγοντας επιπλέον κείμενα και θεματικές. Ενώ στο επίπεδο της ανάλυσης, προτείνεται η κατάταξη των σχετικών θεμάτων σε γενικότερα
μοντέλα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το μοντέλο της
ευγενούς καταγωγής έναντι αυτού της ταπεινής.
Η αρχικά κυρίαρχη, για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεώρηση
της δυναστείας ως έχουσας ταπεινή καταγωγή, σταδιακά έδωσε τη
θέση της σε μια αντίληψη περί παλαιόθεν ευγένειας. Η εξέλιξη αυτή
πραγματοποιείται στη διάρκεια του 15ου αιώνα, και κατά το δεύτερο
μισό του αιώνα αυτού καθίσταται κυρίαρχη στην επίσημη ιδεολογία, καθώς και στις ιστορικές συγγραφές που συντίθενται εντός της
οθωμανικής επικράτειας από υπηκόους του οθωμανού σουλτάνου,
όχι απαραίτητα τούρκους ή γενικά μουσουλμάνους, όπως δείχνουν
οι περιπτώσεις του Κριτόβουλου, πιθανώς και του Χαλκοκονδύλη.
Η παλαιότερη όμως αντίληψη περί ταπεινής καταγωγής της δυναστείας δεν είχε ακόμη εκλείψει στην αντίληψη ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. Ενδεικτικές είναι οι αναφορές δύο χριστιανών συγγρα— 169 —
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φέων διαβιούντων εκτός της οθωμανικής επικράτειας κατά το χρόνο
της επεξεργασίας του έργου τους, του σέρβου πρώην γενιτσάρου
Κωνσταντίνου Μιχαήλοβιτς, και του ιταλού Αντζιολλέλο, που είχε
υπηρετήσει στο παλάτι και στο οθωμανικό στράτευμα ως «σκλάβος
του σουλτάνου». Αμφότεροι φέρουν τον Οσμάν να προέρχεται από
ένα αγροτικό υπόβαθρο, και οι αναφορές τους αυτές έχουν ερμηνευθεί ως αντανακλούσες τη γενικότερη αντίληψη των γενιτσάρων, με
την οποία οι δύο συγγραφείς κατά τεκμήριο ήταν καλά εξοικειωμένοι. Ο τρίτος χριστιανός, μη οθωμανός, συγγραφέας που έθιξε, και
μάλιστα εκτενώς το ζήτημα της καταγωγής του Οσμάν, ο Θεόδωρος
Σπανδούνης, με τις προσλαμβάνουσές του διαμορφωμένες από τη
βυζαντινή και την ιταλική αστική κουλτούρα, δεν μπορούσε να αντιληφθεί την αξιολογικά υπέρτερη θέση των νομάδων στην τουρκική
αντίληψη· και έτσι τις αναφορές των τουρκικών πηγών του περί της
νομαδικής ιδιότητας των προγόνων του Οσμάν τις αντιλήφθηκε ως
δηλούσες ταπεινή καταγωγή.
Γεγονός είναι πάντως ότι εξιδανικευτικό δεν ήταν μόνο το
μοντέλο της ευγενούς καταγωγής, αλλά και αυτό της ταπεινής. Σε
πολλές περιπτώσεις μοναρχικής ή δυναστικής ιδεολογικής εκφράσεως, από διαφορετικές ιστορικές οντότητες, εντοπίζεται η ιδεατή
θεώρηση ενός μονάρχη ως «Νέου Δαβίδ», για να χρησιμοποιήσουμε
έναν χαρακτηρισμό γνωστό από τις διατυπώσεις της βυζαντινής
πολιτικής ιδεολογίας. Από τα κείμενα που προβάλλουν την ταπεινή
καταγωγή του Οσμάν, οι Αντζιολλέλο και Μιχαήλοβιτς πιθανώς δεν
αντιλαμβάνονται τις εξιδανικευτικές συνδηλώσεις αυτής της αντίληψης των γενιτσάρων την οποία αναπαράγουν, και οπωσδήποτε
δεν επιδιώκουν να τις προβάλλουν συνειδητά. Ο Σπανδούνης, αντίθετα, αν και το έργο του δεν διακρίνεται από φιλοθωμανική διάθεση,
δεν διστάζει να συγκροτήσει και να προβάλλει συνειδητά μία εξιδανικευτική εικόνα του προγόνου της οθωμανικής δυναστείας στον
οποίο αναφέρεται, εκθέτοντας τη δράση του μέσα από εμφανείς
παραλληλισμούς με τις βιβλικές αναφορές περί του Δαβίδ.
•

— 170 —

H φυσική ιστορία του πολιτισμού
στον Σκωτικό διαφωτισμό
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΓΟΣ

Ο

ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ στη Σκωτία διαφοροποιείται από τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό διαφωτισμό στο εσωτερικό του οποίου
ενσυνείδητα διεκδικεί μια θέση χάρη στην καλλιέργεια ενός ιδιαίτερου ιστορικού χαρακτήρα και ενός είδους ιστορίας: της ‘υποθετικής’, φυσικής ιστορίας.1 Η ιστορική συνείδηση του διαφωτισμού
έχει θεωρηθεί ως ελλιπής και ο 18ος αιώνας ως ανιστορικός εξαιτίας
της ανάδειξης της ανθρώπινης φύσης ως καθολικής και αναλλοίωτης. Oι αλλαγές στις συνθήκες και όρους του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος αποτελούν λόγους εξήγησης της οποιασδήποτε ιστορικής αλλαγής.2 Εντούτοις η ‘υποθετική’ ή φυσική ιστορία
αποτελεί είδος ιστορικού λόγου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν
εντάσσεται εύκολα ακόμη και σε αντισυμβατικές ταξινομήσεις της
ιστοριογραφίας του 18ου αιώνα.3 Πρόκειται για είδος που άνθισε
τον 18ο αιώνα στη Σκωτία αλλά δεν είχε σχεδόν ποτέ ως αντικείμενο, ή κυρίως αντικείμενο, την ιστορία της Σκωτίας αλλά πάντοτε
αφορούσε ιστορίες της ανθρωπότητας και πιο συγκεκριμένα των
ανθρωπίνων κοινωνιών, με δεδομένη την αφετηριακή πρόταση περί
φυσικής κοινωνικότητας του ανθρώπου, και περιέγραφε μία πορεία:
την πορεία από την τραχύτητα (rudeness) και τη βαρβαρότητα προς
στην εκλέπτυνση (refinement) και τον πολιτισμό. Η ευρωπαιο-κεντρική υφή της εν λόγω διήγησης έγινε πολύ νωρίς αντικείμενο
1
2

3

Βλ. Trevor-Roper 1967, 1658.
Γενικότερα βλ. Haakonssen 2006, 4-15. Ειδικά για την περίπτωση του David
Hume βλ. Berry 2007, ο οποίος εντάσσει την προβληματική στα συμφραζόμενα της συζήτησης γύρω από την καθολικότητα της ανθρώπινης φύσης και τον
σεβασμό της ιδιαιτερότητας κάθε πολιτισμού – και, ευρύτερα, την ερμηνεία διαφωτιστικών θέσεων από τη σύγχρονη επιστήμη της ανθρωπολογίας.
Βλ. Βinoche 2007, 306-8.
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κριτικής,4 με ή χωρίς βάση, ενώ η κατηγορία εναντίον της αποικιοκρατικής ιδεολογίας της οποίας θεωρήθηκε ότι ήταν φορέας αποτέλεσε έναν από τους λόγους έκλειψής της καθώς προχωρούμε όλο
και βαθύτερα στον 19ο αιώνα.
Ωστόσο θεωρώ πως τα πράγματα είναι σαφώς περισσότερο
σύνθετα. Όντως το σχήμα βαρβαρότητα–πολιτισμός αποτέλεσε
τη βάση της αποικιοκρατικής ιδεολογίας τόσο κατά τον 19ο όσο
και κατά τον 18ο αιώνα, το ζήτημα είναι αν οι ‘υποθετικές’ ιστορίες του πολιτισμού και της πολιτικής κοινωνίας, όπως επιγράφεται
μία από τις διασημότερες από αυτές,5 αποτελούν απλά εξιστορήσεις
της ανωτερότητας των δυτικών κοινωνιών και της προόδου τους εις
βάρος των υπανάπτυκτων, καταδικασμένων στον σκοταδισμό και τη
δεισιδαιμονία, μη δυτικών κοινωνιών. Μετά από μια συνοπτική περιγραφή των ιστορικών συμφραζομένων και των λόγων ανάδυσης της
φυσικής ιστορίας στη συγκεκριμένη συγκυρία θα προχωρήσω στο
δεύτερο μέρος σε μια ανατομία της ιδιαίτερης δομής των φυσικών
ή υποθετικών ιστοριών που καθιστά σαφές ότι πρόκειται για κριτικές προσεγγίσεις της έννοιας της προόδου και αναχρονιστική την
αναγωγή τους σε οποιονδήποτε εξελικτικισμό, δαρβινικού ή άλλου
τύπου.6
Α. ‘Από τον άγριο στον Σκώτο’:7 τα ιστορικά συμφραζόμενα της
ιδέας του ‘εκπολιτισμού’.
Ο ειρωνικός τίτλος ‘από τον άγριο στο Σκώτο’ καταδεικνύει
γλαφυρά τη στοιχειώδη καχυποψία απέναντι στις ‘υποθετικές’, φυσικές ιστορίες: πρόκειται για νομιμοποιήσεις της πολιτισμικής ανωτερότητας αν όχι του Σκώτου, σίγουρα του Βρετανού και του δυτικοευρωπαίου γενικότερα σε σχέση με πολιτισμούς άλλων ηπείρων.
Ωστόσο η ένταξη στα ιστορικά συμφραζόμενα μας φέρνει απέναντι
4
5
6
7

Βλ. Binoche 2007, 44-46, ειδικά όσον αφορά την περίπτωση του Ρουσώ.
Ferguson 1995 (1767).
Ειδικότερα για τη σχέση εξελικτικής βιολογίας και της σκέψης του Adam
Smith, βλ. De Waal 2009, 3-4, 221-25.
Αποτελεί ειρωνική αναφορά που βρίσκεται στον τίτλο ενός ακαδημαϊκού
άρθρου (Hopfl 1978) αλλά πρόκειται για φράση του Walter Bagehot.
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σε μια πιο σύνθετη εικόνα. Στην πραγματικότητα οι Σκώτοι μετριοπαθείς literati,8 όπως επικράτησε να αποκαλούνται οι φορείς των
διαφωτιστικών αιτημάτων για θρησκευτική και πολιτική ανεκτικότητα καθώς και εκλέπτυνση των τρόπων στη Σκωτία, ζούσαν δίπλα
σε ένα ‘μουσείο κοινωνικής ιστορίας στην αυλή τους.’9 Τα σκωτικά
Highlands ήταν από τα πιο καθυστερημένα τμήματα της Βρετανίας
αλλά και της δυτικής Ευρώπης γενικότερα. Οι φυλετικά οργανωμένοι κάτοικοί τους ήταν σε μεγάλο βαθμό καθολικοί, σε αντίθεση
με τους πρεσβυτεριανούς και επισκοπικούς προτεστάντες των μεγάλων πόλεων και ευρύτερα των lowlands. Μετά την αποτυχημένη
προσπάθεια παλινόρθωσης της δυναστείας των Stuart, του βασιλικού, καθολικού οίκου που ανετράπη κατά την ένδοξη επανάσταση
του 1688 στην Αγγλία, μέσω της απόβασης στη Σκωτία του τελευταίου διαδόχου των Stuarts, οι κάτοικοι των Highlands βρέθηκαν
σε δεινή θέση. Είχαν υποστηρίξει ανοικτά την εξέγερση και είχαν
ηττηθεί κατά κράτος από τον αγγλικό στρατό στη μάχη του Culloden το 1745. Οι φωνές στην κεντρική αγγλική δημόσια διοίκηση και
πολιτική σκηνή πλήθαιναν ζητώντας βίαιη καταστολή των κατοίκων τους και διάλυση των φυλετικών κοινωνικών και θρησκευτικών δομών τους. Στο πλαίσιο αυτό εγγράφονται και οι ‘υποθετικές’
ιστορίες του πολιτισμού. Αποτελούν εγχείρημα διαπραγμάτευσης
των σχέσεων όχι με τον απόμακρο άλλο, το περίφημο ‘απόμακρο
βλέμμα’ (le regard éloigné) του Lévi-Strauss10 αλλά με τον εγγύτατο
άλλο, την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική καθυστέρηση των
Highlands και μόνο δευτερευόντως των απόμακρων μη δυτικών
κοινωνιών. Η ιδέα του εκπολιτισμού του ‘άλλου’ όπως επικράτησε
κατά τον 19ο αιώνα προφανώς αντλεί και από αυτή την ιστορική
στιγμή τη νομιμοποίησή της. Πλην όμως σε ένα χαρακτηριστικά
ιδιόμορφο πλαίσιο, στο εσωτερικό του οποίου η τοπική intelligentsia –η Σκωτία είχε πολιτικά εκουσίως προσαρτηθεί στη Βρετανία το
1707 και δεν είχε πλέον κοινοβούλιο παρά θρησκευτική και κοινωνικο-πολιτισμική τοπική εκπροσώπηση– επιχειρούσε ταυτόχρονα να
8 Sher 1985.
9 Forbes 1967.
10 Lévi-Strauss 1983.
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κατανοήσει το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ προόδου και καθυστέρησης ή υπανάπτυξης στο πλαίσιο της Σκωτίας και να νομιμοποιήσει την πολιτισμική αλλαγή των Highlands, με ή χωρίς επιφυλάξεις,
εις βάρος των βίαιων, κατασταλτικών λύσεων.11 Συνεπώς η πολιτική
της κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης αποτελούσε φλέγον
ζήτημα και επισκίαζε τη σημασία της πρώιμης ανθρωπολογικής
σκέψης του ‘απόμακρου άγριου’ και της ενδεχόμενης συγκάλυψης
των αποικιοκρατικών συνδηλώσεών της. Εκτός φυσικά αν θεωρήσουμε τη συγκεκριμένη στάση ως εσωτερίκευση του αποικιοκρατικού βλέμματος και τη στροφή του προς τον εσωτερικό ‘άγριο’.12
Β. Η κανονιστική υφή της ‘υποθετικής’, φυσικής ιστορίας
Η φυσική ιστορία ως είδος καθιερώθηκε στο 17ο αιώνα ως
υλιστική, νέο-επικούρεια και ενδεχομένως αθεϊστική θεωρία των
σχέσεων σώματος–ψυχής,13 ακριβέστερα της εξάρτησης των ψυχικών από σωματικές καταστάσεις και δραστηριότητες. Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσονται και οι συνεχείς κατά τη διάρκεια του 18ου
αιώνα συγκριτικές μελέτες ανθρώπου και ζώων όσον αφορά τις
διανοητικές και συναισθηματικές ικανότητες στη σχέση τους με το
σώμα, ανεξάρτητα από αναφορές σε μια άυλη ή αθάνατη ψυχή.14
Ταυτόχρονα η φυσική ιστορία του ανθρώπου διακρινόταν, αν και
υπήρχαν εκλεκτικές συγγένειες, από τη φυσική ιστορία της ανθρωπότητας, δηλαδή τις θεωρίες που μελετούσαν τις ανθρώπινες φυλές
και την καταγωγή τους καθώς και τις σχέσεις έμφυτου-επίκτητου
στο ανθρώπινο είδος.15 Η μεγάλη διαμάχη στο εσωτερικό της φυσικής ιστορίας της ανθρωπότητας αφορούσε την κοινή ή διαφορετική
καταγωγή των ανθρώπινων φυλών, μονογένεσης (monogenesis)16
11 Για έναν ευρύτερο απολογισμό της εν λόγω συζήτησης και ένταξή της στα συμφραζόμενα της σκωτικής πολιτικής ιστορίας, βλ. Kidd 2008, 134-72.
12 Ο Jean Starobinski σε ένα διάσημο άρθρο για την έννοια και τον όρο ‘πολιτισμός’ ανέλυσε την πορεία αυτής της ιδέας μέχρι τον 20ό αιώνα (Starobinski
1989, ειδικά 38-41).
13 La Mettrie 1745, 1747.
14 Μια κλασική αναφορά είναι η συγκριτική μελέτη του Gregory 1767 (1765).
15 Μια σύντομη και ουσιαστική σύνοψη της εν λόγω συζήτησης βρίσκεται στο
άρθρο της Thomson 1986.
16 Bλ. το κλασικό κείμενο του Blumenbach De generis humani varietate nativa
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και πολυγένεσης (polygenesis) αντίστοιχα,17 ως προς την εξήγηση
των διαφορών μεταξύ των φυλών. Η παράδοση της μονογένεσης
απέδιδε στις εξωτερικές, φυσικές αλλά και κοινωνικές συνθήκες, τη
διαφοροποίηση των ανθρωπίνων φυλών ενώ η θεωρία της πολυγένεσης την απέδιδε στην καταγωγική τους διαφορά, καταγεγραμμένη
στο χρώμα του δέρματος, τη δομή του κρανίου και άλλα συναφή
χαρακτηριστικά, ειδικά όσον αφορά τους αφρικανούς μαύρους που
τοποθετούνται στη χαμηλότερη κλίμακα της αλυσίδας των ανθρωπίνων φυλών.
Σε αυτό το πλαίσιο εγγράφεται το εγχείρημα των Σκώτων να
περιγράψουν αλλά και να αποδώσουν την κανονιστική υφή της
μετάβασης από την ‘τραχύτητα στην εκλέπτυνση’ (from rudeness to
refinement),18 από τις ‘τραχείς στις καλλιεργημένες εποχές’ (in rude
and cultivated ages).19 Θεωρώ πως εκτίθεται με εξαιρετικά σαφή
τρόπο στη σύνοψη του έργου του Adam Smith από το μαθητή και
επίγονο Dugald Stewart η οποία αναγνώστηκε στη βασιλική ακαδημία της Σκωτίας μετά τον θάνατο του Σμιθ.20 Σε αυτό το κείμενο ο
Stewart διακρίνει την υποθετική ιστορία από τα άλλα είδη της ιστορίας της περιόδου, κυρίως όσα έχουν καθαρά εμπειρική ή αρχειακή
βάση. Καταρχάς προσδιορίζει το αντικείμενό της, καθώς η αναφορά
σε αυτήν εκκινεί από την παρουσίαση του έργου του Σμιθ σχετικά
με την καταγωγή των γλωσσών.21 H γλώσσα αλλά και οι τέχνες, οι
επιστήμες, η διακυβέρνηση (government), ο νους (mind) αλλά και
οι ‘γνώμες, ήθη και θεσμοί’ (our opinion, manners and institutions)
αποτελούν το υλικό της φυσικής, υποθετικής ιστορίας, κατά τον
Stewart. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ιστορικός Mark Salber
Phillips η υποθετική ιστορία είναι ιστορία των ηθών και του νου,
που απορρίπτει την παραδοσιακή ρητορική αποστολή της πολιτι(1775) που επηρέασε ιδιαίτερα τη σκέψη του 19ου αιώνα.
17 H βασική πηγή της διάκρισης βρίσκεται στην εξαιρετικά δημοφιλή κατά την
περίοδο Φυσική ιστορία του Γάλλου φυσιοδίφη Buffon 1749-67 (βλ. την κλασική μελέτη Εhrard 1963).
18 Stuart 2012 (1792).
19 Dunbar 1781.
20 Stewart 1793 στο Smith, A. 1980 (1795), 292-96.
21 Bλ. σχετικά Berry 1997.
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κής ιστορίας για να επικεντρωθεί στην αναγόρευση της ιστορίας σε
ηθική επιστήμη που έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη των θεμελιωδών αρχών της ανθρώπινης φύσης, μια ‘φιλοσοφική ψυχολογία του
ανθρώπινου νου’ και μια ‘συγκριτική μελέτη των ηθών και εθίμων’.22
Η υποθετική ιστορία αναδεικνύει λοιπόν τη σημασία της καθημερινής και της εσωτερικής εμπειρίας, της ψυχολογίας των δρώντων
υποκειμένων όπου έχουν τις ρίζες τους τα ήθη (manners).
Το βασικό χαρακτηριστικό της νεότευκτης έννοιας της προόδου,23 έννοιας-κλειδί για την ηθική και πολιτική φιλοσοφία του 18ου
αιώνα, είναι ο σταδιακός χαρακτήρας. Ο πολιτισμός, επίσης έννοιακλειδί της περιόδου όπως είδαμε ήδη, εννοείται ως ταυτόχρονα
υλικός και πνευματικός. Πρώτο διακριτικό γνώρισμα της φυσικής
ιστορίας: η προοδευτική και σταδιακή ανάπτυξη μιας κουλτούρας
δεν είναι δυνατόν να εκβιαστεί όσον αφορά την ταχύτητα προόδου
της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο περιγράφεται η πρόοδος που παρατηρείται από τις απαρχές, κατά τη βιολογική αναλογία της γέννησης,
ωρίμανσης και παρακμής, μέχρι την ακμή μιας ανθρώπινης ικανότητας, ενός θεσμού ή μιας συλλογικής πραγματικότητας.24 Οι φόβοι
περί οπισθοδρομικότητας της Σκωτίας καθίστανται πλέον αντικείμενο επιστημονικής μελέτης η οποία καθοδηγεί τις όποιες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού προς την κατεύθυνση
του σεβασμού της σκωτικής ιδιαιτερότητας και την ανάγκη σταδιακής και όχι απότομης βελτίωσης. Ταυτόχρονα η τοπική ιστορία
ενσωματώνεται σε ευρύτερες διηγήσεις της ιστορίας της ανθρωπότητας. Η κριτική στις θεολογικές ιστορίες είναι προφανής αλλά
κάθε είδους ιστορία που επικεντρώνεται στο εξαιρετικό, το αξιοθαύμαστο, το μοναδικό ή το υπερφυσικό απορρίπτεται. Δεύτερο
διακριτικό γνώρισμα της υποθετικής ιστορίας είναι ότι η σύνδεση
και ένταξη των γεγονότων σε μία ολοκληρωμένη διήγηση τα υπερβαίνει προς την κατεύθυνση της βάσιμης υπόθεσης. Με άλλα λόγια,
όταν οι αναφορές των ιεραπόστολων ή των ταξιδιωτών απουσιάζουν ή όταν είναι παράδοξες ή αναξιόπιστες, οφείλει κανείς να
22 Phillips 2000, 171-73.
23 Binoche 2007, 257-82 και κυρίως 260-67.
24 Hopfl 1978, 20.
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ανασυστήσει την τάξη των γεγονότων και να καλύψει τα κενά στις
διηγήσεις με βάση τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ανθρώπινης
φύσης και την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Συνεπώς το εύλογο και το βάσιμο αντικαθιστούν το εξαιρετικό
και αξιοθαύμαστο, η αιτιακή αλυσίδα των γεγονότων οφείλει ανά
πάσα στιγμή να μπορεί να ανασυσταθεί όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια.
Ο Stewart γίνεται έτσι ο πρώτος που χρησιμοποιεί τον όρο υποθετική ιστορία και έχει πλήρη συνείδηση της καινοτομίας του: «Σε αυτό
το είδος φιλοσοφικής έρευνας το οποίο δεν έχει κατάλληλο όνομα
στη γλώσσα μας, θα αποπειραθώ να δώσω τον τίτλο της Θεωρητικής (Theoretical) ή Υποθετικής (Conjectural) ιστορίας. Έκφραση
που συμπίπτει σχεδόν πλήρως στο νόημά της με αυτό της Φυσικής
Ιστορίας όπως χρησιμοποιείται από τον κ. Ηume και που ορισμένοι Γάλλοι συγγραφείς αποκάλεσαν λελογισμένη ιστορία (Histoire
Raιsonnée)».25 Το σημείο-κλειδί στην αναφορά του Stewart στην
υποθετική ιστορία είναι η καταληκτική παράγραφος όπου τονίζεται η διαφορά ανάμεσα στην πρόοδο που καταγράφεται σε μια ιστορική στιγμή και που δύναται να είναι προϊόν απόλυτης ιδιομορφίας
–το μοναδικό ως εξαίρεση, ως ιστορική ‘τερατολογία’ κατά κάποιο
τρόπο– και την κανονική πρόοδο που θα όφειλαν να διαγράψουν οι
θεσμοί και τα ήθη μιας κοινωνίας με βάση το στάδιο πολιτισμικής
προόδου που βρίσκονται. Η κανονικότητα παράγει έτσι κανονιστικότητα, στον απόηχο μιας ντεϊστικής θείας πρόνοιας που μεριμνά
για τη βελτίωση του ανθρώπινου είδους: «Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σημαντικότερο να επιβεβαιώσει κανείς τη στοιχειώδη
και απλούστερη πρόοδο παρά την πρόοδο που ταιριάζει περισσότερο στα γεγονότα. Αν και ηχεί παράδοξα, είναι βέβαια αληθές ότι η
πραγματική πρόοδος δεν είναι πάντοτε η πιο φυσική. Μπορεί ενίοτε
να έχει διαμορφωθεί από ιδιαίτερα ατυχήματα τα οποία ίσως δεν
ξανασυμβούν, και που δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι αποτελούν
μέρος μιας γενικότερης πρόνοιας της φύσης για τη βελτίωση του
ανθρωπίνου γένους».26
25 Stewart, D., στο Smith. A. 1980 (1795) 293.
26 Αυτόθι.
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Μια χαρακτηριστική αν και παραγνωρισμένη περίπτωση διάσημης υποθετικής ιστορίας αποτελεί το τρίτο βιβλίο του Πλούτου των
Εθνών του Adam Smith (1776) που περιγράφει τη μετάβαση από τη
φεουδαρχία στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνικές δομές, κυρίως
στις μεγάλες εμπορικές αυτοκρατορίες της περιόδου όπως τη Βρετανία και τη Γαλλία και δευτερευόντως στα μικρότερα ρεπουμπλικανικά καθεστώτα της εποχής. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή
στη συζήτηση γύρω από την υποθετική ιστορία καθώς αποτέλεσε
έρεισμα για θεωρητικές διαμάχες που διήρκεσαν από τη δεκαετία
του 1960 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Μήλον της έριδος
ήταν τα περίφημα τέσσερα στάδια οικονομικο-κοινωνικής ανάπτυξης –κυνήγι και συλλογή καρπών, κτηνοτροφία, γεωργία, εμπόριο– που με παραλλαγές βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα κείμενα με
στοιχεία υποθετικής ή φυσικής ιστορίας της περιόδου.27 O εκ των
εκδοτών των Παραδόσεων νομολογίας του Adam Smith (1762-63,
1766), και σημαντικός μαρξιστής καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας Ronald Meek28 ουσιαστικά εγκαινίασε, βασιζόμενος όμως και σε αναφορές του ίδιου του Marx στους Α. Smith και
Α. Ferguson, μια παράδοση που θεωρεί τη θεωρία των τεσσάρων
σταδίων οικονομικο-κοινωνικής προόδου ως τον πρόδρομο των
μαρξιστικών τρόπων παραγωγής και παραγωγικών σχέσεων. Στην
οπτική αυτή ο οικονομικός παράγοντας των τεσσάρων σταδίων
είναι, σε τελική ανάλυση, ο καθοριστικός τόσο για την κατανόηση ενός πολιτισμικού σταδίου όσο και για τη στοίχιση ως προς
αυτόν όλων των άλλων παραγόντων του πνευματικού πολιτισμού
που λαμβάνουν έτσι δευτερεύουσα σημασία στον προσδιορισμό
της προόδου μιας κοινωνίας. Αποκορύφωμα αυτής της παράδοσης
αποτελεί φυσικά ο Adam Smith και το έργο του. Η συγκεκριμένη
ερμηνεία έγινε αντικείμενο πολλαπλής κριτικής από ιστορικούς της
φιλοσοφίας,29 πολιτικής θεωρίας,30 κοινωνικούς ιστορικούς καθώς
και ιστορικούς των ιδεών31 με την ευρύτερη έννοια. Κοινή συνιστα27
28
29
30
31

Βλ. Berry 1997, 93-99.
Βλ. Meek 1967, 34-50· 1977, 18-31.
Ηaakonssen 1981.
Winch 1978.
Hopfl 1978. Emerson 1984. Για μια πιο ισορροπημένη στάση ανάμεσα στην υλι-
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μένη της κριτικής, η ιδέα ότι δεν υπάρχει στην υποθετική ιστορία,
ούτε φυσικά στην περίπτωση του Σμιθ, καθοριστικός παράγοντας,
σε τελική ανάλυση, πολλώ δε μάλλον οικονομικός ντετερμινισμός ή
ανιχνεύσιμα στοιχεία ιστορικού υλισμού avant la lettre. Πολλές από
τις παραπάνω κριτικές στην υλιστική ερμηνεία της υποθετικής ιστορίας τονίζουν μάλιστα την έμφαση στον πολιτικό παράγοντα που
υπάρχει ειδικά στους David Hume και Adam Smith.32 Στο πνεύμα
του Montesquieu, όλοι οι παράγοντες στο εσωτερικό ενός σταδίου
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους εντός ενός σχήματος σύνθετων επιπέδων αιτιότητας που παραλλάσσουν κατά περίπτωση. Οικονομικοί
και μη οικονομικοί παράγοντες, υλικός και πνευματικός πολιτισμός
συνθέτουν ένα όλο.
Το τρίτο βιβλίο του Πλούτου των Εθνών έχει αποτελέσει σημείο
διένεξης μεταξύ μαρξιστών ιστορικών αλλά και γενικότερα μεταξύ
οικονομικών ιστορικών όλων των αποχρώσεων γύρω από τη φύση
και σημασία της μετάβασης από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό.
Δεδομένου ότι ο όρος καπιταλισμός δεν υπάρχει τον 18ο αιώνα, η
συζήτηση εντός ιστορικών συμφραζομένων αφορά τη μετάβαση
από τη φεουδαρχία, εννοούμενη άλλοτε ως τρόπο παραγωγής κι
άλλοτε ως οικονομικο-κοινωνική δομή και πολιτική οργάνωση
–ενίοτε και συγκεχυμένα ως προς τη σημασία του κάθε παράγοντα και τη σχέση του με τους άλλους– στο περίφημο τέταρτο, εμπορικό (commercial) στάδιο. Το τρίτο βιβλίο επιγράφεται ‘Περί της
φυσικής προόδου της αφθονίας’. O Adam Smith διακρίνει ήδη στο
δεύτερο βιβλίο του Πλούτου των Εθνών την ιδανική πορεία στην
μεγιστοποίηση συσσώρευσης του κεφαλαίου –αναγκαία προϋπόθεση του προηγμένου καταμερισμού εργασίας και της μεγιστοποίησης της παραγωγικής εργασίας– και ιεραρχεί τους διαφορετικούς
τομείς της αγοράς ανάλογα με τον ρόλο που διαδραματίζουν και τον
τρόπο που οφείλουν να αξιολογούνται ώστε να υπάρχει ‘πρόοδος
της αφθονίας’, να δημιουργείται δηλαδή πλούτος και οικονομία σε
στέρεες βάσεις: με φθίνουσα σειρά, εκκινεί από την αγροτική παραγωγή, συνεχίζει με τη μεταποίηση και το εσωτερικό εμπόριο και
στική και ‘ολιστική’ ερμηνεία των τεσσάρων σταδίων, βλ. Salter 1992, 234-35.
32 Winch 1978. Emerson 1984, 86-90.
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καταλήγει στο διεθνές εμπόριο. Το διεθνές εμπόριο αποτελεί για τον
Σμιθ εξαιρετικά ασταθή βάση οικονομικής ανάπτυξης καθώς εμπεριέχει κινδύνους ενώ οι συμμετέχοντες σε αυτό δεν έχουν αναγκαστικά ερείσματα σε μία και μόνο χώρα. Αυτή θα ήταν η κανονική
σειρά σύμφωνα με την οποία μια οικονομία αναπτύσσεται δίνοντας
ανάλογη έμφαση στον κάθε τομέα.33 Στις απαρχές μιας κοινωνίας,
ξεκινάμε από τον πιο σημαντικό παράγοντα που είναι η γεωργική
παραγωγή και οικονομία. Καθώς όμως ο Σμιθ εξετάζει στο τρίτο
βιβλίο του Πλούτου των Εθνών τη σχέση πόλεων και υπαίθρου στην
Ευρώπη μετά την πτώση της Ρώμης, διαπιστώνει ότι η μετάβαση από
τη φεουδαρχία στην εμπορική κοινωνία των ημερών του ακολούθησε ακριβώς αντίστροφη, ‘αφύσικη και οπισθοδρομική τάξη’.34 Με
άλλα λόγια, η εγκατάλειψη της υπαίθρου εξαιτίας της φεουδαρχικής
οργάνωσης της κοινωνίας με την τεράστια συσσώρευση γαιών στον
πρωτότοκο, τη δουλοπαροικία, τους συνεχείς πολέμους και την
ανασφάλεια στην επικοινωνία μεταξύ περιοχών του ίδιου κράτους
ή της Ευρώπης οδήγησαν το εμπόριο και τη γεωργία σε μαρασμό.
Μόνον οι κάτοικοι των πόλεων, που συγκυριακά είχαν αποκτήσει ορισμένα προνόμια ανεξαρτησίας των εμπορικών συντεχνιών
χάρη στην προσπάθεια της μοναρχίας να υπονομεύσει τους ισχυρούς φεουδάρχες, είχαν τη δυνατότητα αλλά και τη μόνη διέξοδο
πλουτισμού στην εισαγωγή ειδών πολυτελείας μέσω του εξωτερικού εμπορίου. Ήταν όμως το ανασφαλές εκ φύσεως διεθνές εμπόριο
που ανέτρεψε την ίδια τη φεουδαρχία καθώς οι φεουδαρχικοί άρχοντες αυτο-υπονόμευσαν τις βάσεις εξουσίας τους. Η διατήρηση μιας
μάζας άεργων αλλά πιστών υποτελών έδινε τη δυνατότητα στους
βαρώνους του μεσαίωνα να έχουν διαθέσιμο έναν δυνάμει στρατό.
Τα είδη πολυτελείας που άρχισαν να εισάγονται από τους αστούς
εμπόρους αποτέλεσαν δέλεαρ καθώς συνδέθηκαν με νέες μορφές
κοινωνικού κύρους και καταξίωσης. Οι βαρώνοι έστρεψαν τα κεφάλαιά τους στην αγορά ειδών πολυτελείας και οι κολλήγοι απέκτησαν
δικαιώματα ημι-ελεύθερων καλλιεργητών με αντάλλαγμα μεγαλύτερες γεωργικές αποδόσεις. Η ιστορική αιτιότητα της έλευσης της
33 Βλ. Harpham 1984, 176-77.
34 Smith, A. 1981 (1776), 380.
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ελευθερίας ‘με τη σύγχρονη έννοια’ σε μεγάλα υποτελή τμήματα
του πληθυσμού της Ευρώπης μέσω της αγοράς, όπως εκτίθεται από
τον Σμιθ, είναι προφανώς συζητήσιμη. Εντούτοις καθιστά σαφή τη
διαφορά ανάμεσα στο ‘φυσικό σύστημα ελευθερίας’ κατά τη διάσημη
φράση του Σμιθ που είναι και η μόνη που πλησιάζει στην έννοια του
φιλελευθερισμού στο έργο του –ο ίδιος ο όρος απουσιάζει– και στην
πραγματική ιστορία, ανάμεσα στη φυσική, ‘υποθετική’ πρόοδο της
αφθονίας και την ιστορικά διαπιστωμένη ‘αφύσικη’ οπισθοδρόμηση.
Υπογραμμίζεται έτσι η βασική διαφορά ανάμεσα στην κανονικότητα που παράγει κανονιστικότητα και την ιστορική τυχαιότητα.
Με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς να αντιληφθεί το βασικό διακυβευόμενο στο πλαίσιο της υποθετικής ιστορίας όπως αναδεικνύεται σε όλους σχεδόν τους εκπροσώπους του είδους πέραν του Σμιθ:
η καταγραφή των ιστορικών συμβάντων και η ταξινόμησή τους με
βάση τις αιτίες που τα παρήγαγαν και στη συνέχεια η οργάνωση
των αιτιωδών αλυσίδων με βάση τις σύνθετες σχέσεις τους. Από
τη σκοπιά της εγκαθίδρυσης μιας αιτιώδους τάξης των ιστορικών
φαινομένων, η υποθετική ιστορία συγκλίνει προς τη φυσική ιστορία35 των αιτιών των φυσικών φαινομένων: ζωικών ειδών, πετρωμάτων, φυτών ή ουρανίων φαινομένων που δεν ‘εξαρτώνται από την
ανθρώπινη βούληση’.36 Η εμμονή στο κλίμα ως σημαντική επίδραση
στα ανθρώπινα φαινόμενα, που αποδίδεται στον Montesquieu και
έχει γενικότερη ισχύ κατά την περίοδο, υπογραμμίζει τις φυσικές
αιτίες ανθρωπίνων φαινομένων αλλά σταδιακά υπερβαίνει αυτό το
πλαίσιο και οδηγείται στη ‘φυσικοποίηση’ ακόμη και διαφορετικής
τάξης αιτιωδών συναφειών στο επίπεδο της φυσιολογίας, της ψυχικής, κοινωνικής και πολιτικής τάξης φαινομένων.
Η σημασία της αναζήτησης των αιτιών λαμβάνει το πλήρες νόημά
της αν συσχετισθεί με το αίτημα για συστηματικότητα που υπάρχει
στο Σκωτικό διαφωτισμό.37 H αναγωγή των αιτιών των φαινομένων
35 Bλ. μια γενικότερη σύνοψη στο Wood 1989.
36 Ηοbbes 1968 (1651), Ι.9, 148.
37 Για μια αντίστοιχη ανάλυση της σημασίας της εμπειρίας, της αιτιότητας και της
συστηματικότητας ως καθοριστικών παραγόντων για την κατανόηση της υποθετικής ιστορίας, βλ. Skinner 1967, 34-37.
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σε έναν ελάχιστο αριθμό θεμελιωδών αιτιών που εξηγούν τον μέγιστο δυνατό αριθμό φαινομένων είναι κοινός τόπος της νευτώνειας
μεθοδολογίας38 και η μεταφορά της σε άλλα επιστημονικά πεδία,
στο πεδίο της ‘επιστήμης της ανθρώπινης φύσης’, αποτελεί χαρακτηριστικό αίτημα των θιασωτών της υποθετικής ιστορίας. Τούτο
δεν αποκλείει μόνον τις υπερφυσικές εξηγήσεις θεολογικού ή γενικότερα μεταφυσικού τύπου αλλά και κάθε μορφή επίκλησης μοναδικότητας ή εξαίρεσης από ένα αιτιώδες πλαίσιο που αποτελεί το
κάθε οικονομικό-κοινωνικό και πολιτισμικό στάδιο. Η επίκληση
της ιδιοφυίας, η δεισιδαίμονα αναφορά του φανατικού ζηλωτή μιας
αίρεσης σε κάτι ανεξήγητα θαυμαστό και η φυσιογνωμία του μυθικού νομοθέτη39 συνδέονται μεταξύ τους και απορρίπτονται ως μη
επιστημονικές εξηγήσεις διανοητικών, ηθικών-κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων αντίστοιχα που υπονομεύουν τη δυνατότητα
κάθε είδους ορθολογικής σκέψης και κατανόησης του θεσμικού
πλαισίου μιας εποχής και μιας κοινωνίας. Πρόκειται στην πραγματικότητα για υπονόμευση της ίδιας της ελάχιστης ψυχικής ηρεμίας,
προϋπόθεση οποιασδήποτε κοινωνικής και ηθικής τάξης, καθώς
η επινόηση και οργάνωση επιστημονικών συστημάτων σε όλα τα
πεδία γίνεται αντιληπτή ως εγχείρημα της φαντασίας να βάλει σε
τάξη τον εξωτερικό κόσμο και το χάος που ενίοτε αποκαλύπτει ώστε
να αποκαταστήσει την ηρεμία και αυτοκυριαρχία της.40 Στο αίτημα
για σταδιακή αλλαγή όλων των συνιστωσών μιας κοινωνίας και την
απόρριψη της τομής και της βίαιης μετάβασης, γεγονός που αντιπαρέθετε την υποθετική ιστορία στο σύνολο των θεωριών κοινωνικού συμβολαίου της κλασικής εποχής,41 έρχεται να προστεθεί το
αίτημα του σεβασμού της συγχρονίας στο εσωτερικό μιας κοινωνίας
και μιας εποχής: τα εμπορικά ήθη είναι ασύμβατα με τη φεουδαρχική διακυβέρνηση και η αγροτική οικονομία με τον σεβασμό στο
γεροντότερο και τον πιο ρωμαλέο ως μορφή πολιτικής εξουσίας που
38 Για την νευτώνεια μεθοδολογία, βλ. Smith, G.E. 2002· ειδικά για τη σχέση
Smith–Newton, βλ. Montes 2008.
39 Phillips 2000, 176.
40 Smith, A. 1980 (1795), 44-45.
41 Βinoche 2001, 187.
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συναντάμε σε κυνηγούς και τροφοσυλλέκτες. Αυτή η σύνθετη αιτιώδης συνάφεια θεσμών σε κάθε κοινωνία και εποχή δίνει τη δυνατότητα υπέρβασης αυθαίρετων και εν πολλοίς ανορθολογικών εξηγήσεων του ιστορικού παρελθόντος καθώς και αντίστοιχες προβολές
στο ιστορικό μέλλον, δίνοντας έμφαση στις συλλογικές πραγματικότητες και συμπεριφορές όπως αυτές καταγράφονται σε ήθη, έθιμα
και θεσμούς.
Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Σε αυτή τη συνοπτική παρουσίαση έδωσα έμφαση ταυτόχρονα
στην ιστορία των ιδεών και πρακτικών από τη μία πλευρά και στην
ιστορία της φιλοσοφίας από την άλλη42 ώστε να κατανοηθεί το πολύπλευρο φαινόμενο της υποθετικής ή φυσικής ιστορίας του πολιτισμού. Η ‘ολιστική’ αντιμετώπιση ενός πολιτισμικού σταδίου τόσο
στις υλικές-τεχνολογικές όσο και στις πνευματικές του διαστάσεις
δεν αποκλείει φυσικά το ιδιόμορφο και το εξαιρετικό. Αντίθετα,
ισχυρίζεται ότι ο μοναδικός τρόπος κατανόησής του είναι η ένταξη
και αντίστιξή του ως προς το πλαίσιο αιτιώδους τάξης που δημιουργεί η υποθετική ή φυσική ιστορική διήγηση. Είναι προφανές πως
πρόκειται ταυτόχρονα για ένα από τα πρώτα εγχειρήματα συστηματικής θεώρησης της έννοιας της προόδου. Πλην όμως η εξέταση των
θέσεων μερικών από τους διασημότερους φιλοσόφους που έγραψαν
κείμενα υποθετικής ιστορίας εμφανίζει έναν παράλληλο σκεπτικισμό όσον αφορά το μονοσήμαντο, ευθύγραμμο και μη αναστρέψιμο
χαρακτήρα της ιστορικής προόδου όπως τη γνωρίζουμε κατά τον
19ο αιώνα. Δεν υπάρχει λόγος να σταθεί κανείς αποκλειστικά στην
περίπτωση του Hume του οποίου ο σκεπτικισμός βρίσκει αναπάντεχη εφαρμογή όταν στη Φυσική ιστορία της θρησκείας υπογραμμίζει την απουσία προόδου στην περίπτωση της θρησκείας43 καθώς
τίποτα δεν αποκλείει την ύπαρξη δεισιδαιμονίας και προλήψεων
ακόμη και εν μέσω των πιο πολιτισμένων στιγμών της ανθρωπότητας. Ο Adam Smith δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ήδη διακη42 Bλ. Haakonssen 2006, 3-5.
43 Malherbe 1995, 268.
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ρυγμένο πλάνο του για τη συγγραφή φυσικής ιστορίας του νόμου
και της διακυβέρνησης στην Ευρώπη καθώς και της φιλοσοφίας,
ποίησης και ρητορικής.44 Σε διάφορα όμως σημεία του υπάρχοντος
έργου του διαφαίνεται ο σκεπτικισμός του σχετικά με την πρόοδο
του δυτικού πολιτισμού τόσο σε σχέση με άλλους πολιτισμούς όσο
και σε σχέση με τον εαυτό του. Οι δύο διάσημοι φιλόσοφοι του
Σκωτικού διαφωτισμού θα μπορούσαν να θεωρηθούν ταυτόχρονα
ως υπέρμαχοι της προόδου αλλά και κριτικοί των πιο σκοτεινών της
πλευρών45 καθώς, κυρίως ο Σμιθ, δείχνουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία
στην ετερότητα άλλων, μη ευρωπαϊκών πολιτισμών.
Σπυρίδων Τέγος
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ρέθυμνο 741 00
tegos@uoc.gr
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The natural history of civilisation in Scottish Enlightenment

Spiridon TEGOS

Αbstract

S

COTTISH Conjectural Histories represented an important
genre of historical writing in Britain during the 18th century.
The expression ‘conjectural history’ was coined by Dugald Stewart.
Unlike other uses of conjecture to complete philosophical history,
in the Scottish histories conjecture means naturalistic explanation
rather than theological speculation. Most importantly, natural is
referring to the gradual, ‘by stages’ transition from savagery to civilisation, pace the abrupt transition from the state of nature to the civil
society in the social contract narratives of civil society. This typical
transition traditionally depicted in the four stages schemes – nations
of hunters-gatherers, shepherds, farmers and commercial-minded
people – is supposedly followed by all mankind notwithstanding
unusual environmental factors that can prevent it from occurring.
Conjectural narratives also involve systematical speculation that
dismisses the miraculous and the extraordinary in order to set up
holistic forms of interdependence between institutions and practices as an explanatory frame in a given society of a period. Therefore the notion of progress is considered less as a triumphal march of
the European civilisation and more through fine-grained theoretical
tools, especially as it applies to the civilizing process of the internal
‘savage’ of Scottish Highlands.
•
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Η Ολυμπία κατά την αρχαιότητα και κατά τον
18ο - 19ο αιώνα, μέσα από τις ταξιδιωτικές
αναφορές των ευρωπαίων περιηγητών*
ΚΛΕΑΝΘΗ Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗ

Σ

ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ Πελοπόννησο, στην κοιλάδα του ποταμού Αλφειού,
άνθισε το πιο αρχαίο και πιο πολυύμνητο Ιερό της αρχαίας Ελλάδας, το Ιερό της Ολυμπίας, που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα των
θεών Δία. Απλώνεται στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του δασωμένου Κρονίου λόφου, ανάμεσα στον πολύυδρο Αλφειό και στον παραπόταμό του Κλαδέο, που συμβάλλει στη θέση αυτή στον πρώτο. Η
απαρχή της λατρείας και των μυθικών αναμετρήσεων που έλαβαν
χώρα στην Ολυμπία χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το στενό δεσμό
της με τη Μεγάλη Ελλάδα και τις αποικίες της Δύσης φανερώνει
ο τοπικός μύθος για τον έρωτα του ποτάμιου θεού Αλφειού με τη
νύμφη Αρέθουσα, ενώ την επίσης στενή σχέση της με την Ανατολή
δηλώνει ο μύθος που αφορά το μονάρχη της περιοχής Πέλοπα, ο
οποίος, κατά μία εκδοχή, ξεκίνησε από τη Λυδία και έδωσε το όνομά
του στη χερσόνησο (Πέλοπος νήσος = Πελοπόννησος), που ως
τότε λεγόταν Απία. Η Ολυμπία καθιερώθηκε ως το σημαντικότερο
θρησκευτικό και αθλητικό κέντρο της αρχαίας Ελλάδας. Υπήρξε το
λίκνο ενός σημαντικότατου θεσμού με πανελλήνια ακτινοβολία και
λάμψη, των σπουδαιότερων πανελλήνιων αθλητικών αγώνων του
αρχαίου κόσμου, των Ολυμπιακών που τελούνταν κάθε τέσσερα
χρόνια προς τιμήν του Δία.
*

Ευχαριστώ θερμά τον ανώνυμο κριτή της Αριάδνης για τις χρήσιμες υποδείξεις του. Επίσης την προϊσταμένη της Ζ΄ Ε.Π.Κ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γ.
Χατζή-Σπηλιοπούλου για την παραχώρηση άδειας δημοσίευσης του σχεδίου
της κοιλάδας της Ολυμπίας από το βιβλίο του J.S. Stanhope (εδώ Εικ. 5), από τη
δημοσίευσή της στο Ηλειακό Πανόραμα 12 (2012).
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Στο χώρο του Ιερού και γύρω από αυτόν υπήρχε οικισμός με ζωή
αδιάκοπη από την Πρωτοελλαδική ως την Υστεροελλαδική εποχή
(2800-1100 π.Χ.), όπως βεβαιώνουν τα ευρήματα (τάφοι, κτήρια,
κ.ά.). Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, τον 11ο αι. π.Χ. στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπίας εγκαταστάθηκαν οι Αιτωλοί, που ίδρυσαν το κράτος της Ήλιδας με βασιλιά της τον αρχηγό τους Όξυλο,
ο οποίος και οργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κατά τα Ύστερα
Μυκηναϊκά χρόνια ο οικισμός μετατράπηκε σε θρησκευτικό κέντρο,
δηλαδή σε Ιερό, αφιερωμένο σε τοπικές και πανελλήνιες θεότητες
(των κύριων ηρώων-δαιμόνων του Ιερού, Πέλοπα και Ιπποδάμειας,
του Κρόνου, της Ρέας, της Γαίας, κ.ά.).
Από τον 10ο ως τον 7ο αι. π.Χ. η Άλτη, το ιερό άλσος της Ολυμπίας,
κατάφυτο από πλατάνια, αγριελιές, λεύκες, δρύες, πεύκα και τριγυρισμένο από χαμηλό περίβολο ή φράχτη, είχε ελάχιστα κτίσματα:
βωμούς για τις θυσίες στους θεούς και τα ηρώα-τύμβους του Πέλοπα
(Πελόπιο) και της Ιπποδάμειας (Ιπποδάμειο). Τα αφιερώματά τους
(ειδώλια, χάλκινους λέβητες, τρίποδες) οι πιστοί θα τα κρεμούσαν στα κλαδιά των δένδρων ή θα τα απέθεταν στους βωμούς ή σε
κόγχες σε πρανή του Κρονίου. Θα έθαλλε τότε εκεί και η ιερή αγριελιά, η «Καλλιστέφανος Ελαία», κατάλοιπο δενδρολατρίας, που, κατά
το μύθο, έφερε από τις Χώρες των Υπερβορείων και φύτεψε στο Ιερό
ο Ηρακλής και από την οποία συλλέγονταν τα στεφάνια ελιάς για
τους νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων.1
Στη Γεωμετρική εποχή καθιερώθηκε η λατρεία του Δία και η
Ολυμπία από τόπος κατοίκησης έγινε τόπος λατρείας. Τότε χρονολογούνται τα πρώτα ειδώλια που απεικονίζουν τον κύριο του Ιερού
Δία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αναδιοργανώθηκαν προς τιμήν του
θεού από τους βασιλείς της Ήλιδας Ίφιτο, της Πίσας Κλεοσθένη και
της Σπάρτης Λυκούργο. Η σύμβαση-συμφωνία που υπέγραψαν οι
τρεις βασιλείς ονομάστηκε «Ιερή Εκεχειρία»2 και η καταγραφή της
έγινε πάνω στο χάλκινο «δίσκο του Ιφίτου», το πιο σεβάσμιο κειμήλιο του Ιερού, που ο περιηγητής του 2ου αι. μ.Χ. Παυσανίας είδε να
φυλάσσεται στο ναό της Ήρας (Ηραίο).3
1
2
3

Βικάτου 2007. Γιαλούρη και Γιαλούρης 1998, 7, 10.
Για την Ιερή Εκεχειρία, βλ. Παυσανίας, V, 4.
Για το χάλκινο «δίσκο του Ιφίτου», βλ. Παυσανίας, V, 20, 1.
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Εικόνα 1 : Η Άλτη της Ολυμπίας στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια
(Παπαχατζής 1979, 239, εικ. 220)

Στην Αρχαϊκή εποχή άρχισε η μεγάλη ανάπτυξη του Ιερού, στις
δραστηριότητες του οποίου μετέχει πια σύσσωμος ο Ελληνισμός, όχι
μόνον της κυρίως Ελλάδας, αλλά και των αποικιών της Μεσογείου
και του Ευξείνου Πόντου, όπως καταδεικνύουν τα χιλιάδες αφιερώματα ατόμων και πόλεων. Τότε οικοδομήθηκαν τα πρώτα μνημειακά κτήρια: ο ναός της Ήρας (Ηραίο), το Πρυτανείο (έδρα των
Πρυτάνεων, αξιωματούχων του Ιερού), το Βουλευτήριο, οι Θησαυροί (μεγαρόσχημοι ναΐσκοι, αφιερώματα ελληνικών πόλεων, κυρίως
αποικιών) και το πρώτο Στάδιο (Εικ. 1, 2). Λίθινη ήταν η εξέδρα των
Ελλανοδικών απέναντι από το Βωμό της Δήμητρας Χαμύνης. Ο
Μεγάλος Βωμός του Δία διαμορφώθηκε σιγά-σιγά σε λοφίσκο από
την τέφρα των θυσιών και της εστίας του Πρυτανείου. Στο Βωμό του
Όρκιου Δία, που βρισκόταν στο κέντρο του τετράγωνου κτίσματος
μεταξύ των δύο άλλων αψιδωτών κτισμάτων του Βουλευτηρίου, οι
αθλητές έδιναν το νόμιμο όρκο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η ακμή του Ιερού συνεχίστηκε και στην Κλασική εποχή, όταν
ανεγέρθηκε το σημαντικότερο οικοδόμημα της Άλτης, ο μεγαλοπρεπής ναός του Δία. Για την κατασκευή του χρυσελεφάντινου αγάλ— 191 —
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Εικόνα 2 : Γύψινη μακέτα με τα κυριότερα οικοδομήματα της Άλτης
(Παπαχατζής 1979, 235, εικ. 210)

ματος του Δία, έργου του Φειδία, χτίστηκε δυτικά του ναού ειδικό
εργαστήριο, το Εργαστήριο του Φειδία. Εκείνα τα χρόνια οικοδομήθηκαν ο Θεηκολεώνας (έδρα των Θεηκόλων, ιερέων της Ολυμπίας),
οι Ζάνες (βάσεις δεκαέξι χάλκινων αγαλμάτων του Δία, στημένων
από όσους αθλητές επιδίωξαν να νικήσουν με απάτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες), Λουτρά («Βαλανεία» στην Εικ. 1), το Μητρώο (ο ναός
της Μητέρας των Θεών), το Φιλιππείο, το Λεωνιδαίο (ξενώνας). Το
Στάδιο μεταφέρθηκε ανατολικότερα των δύο αρχαϊκών, εκτός της
Άλτης, όταν στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. κατασκευάστηκε η Στοά της
Ηχούς ή Επτάηχος (ονομασία που δήλωνε ότι μέσα σε αυτήν ο ήχος
επαναλαμβανόταν επτά φορές) ή Ποικίλη (λόγω των τοιχογραφιών
που κοσμούσαν το εσωτερικό της). Τότε περίπου ανεγέρθηκε και η
Νότια Στοά που αποτέλεσε το νότιο σύνορο του ευρύτερου χώρου
του Ιερού. Την ίδια εποχή το Ιερό διαχωρίστηκε από τα βοηθητικά
και λαϊκά κτήρια με νέο μνημειακό πώρινο περίβολο με πέντε πύλες,
τρεις στη δυτική πλευρά του και δύο στη νότια (Εικ. 1, 2, 3).
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Εικόνα 3 : Υποθετική αναπαράσταση της Άλτης. Μόναχο, ιδιωτική συλλογή,
19ος αιώνας (Ημερολόγιο του 2013: Η Ολυμπία της Ευρώπης και του
Κόσμου. Ζ΄ Ε.Π.Κ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας, Υπουργείο Πολιτισμού)

Από αυτή την εποχή ακμής του Ιερού και των Ολυμπιακών
Αγώνων έχουν σωθεί οι δεκατέσσερις Ολυμπιόνικοι, δηλαδή επινίκιοι ύμνοι του λυρικού ποιητή Πινδάρου (520-443 π.Χ.), που ήταν
αφιερωμένοι σε ονομαστούς Ολυμπιονίκες της εποχής του (παίδες
και ενηλίκους, π.χ. τον Διαγόρα τον Ρόδιο, νικητή στην πυγμή το 464
π.Χ., αλλά και πολιτικούς, νικητές στους Αγώνες, λ.χ. τον Ιέρωνα,
τύραννο των Συρακουσών, νικητή στην ιπποδρομία το 476 π.Χ.). Σε
αυτούς τους εγκωμιαστικούς ύμνους δίνονται πληροφορίες για τον
νικητή, το είδος της νίκης, το αγώνισμα, το γένος και την πατρίδα
του. Τονίζεται το αξίωμα και οι αρετές του (η δύναμη, η τέχνη, η
«σωφροσύνη», η ομορφιά), χάρη στις οποίες υπερίσχυσε των συναθλητών του. Επιπρόσθετα, η νίκη του ερμηνεύεται ως κατόρθωμα με
θρησκευτικό, ηθικό, πνευματικό και ιδεολογικό περιεχόμενο· συσχετίζεται με αξίες που χαρακτηρίζουν την εποχή, την αντίληψη της
ζωής και του κόσμου και δηλώνει την ποιότητα των αγώνων, έπαθλο
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των οποίων είναι ο κότινος. Η νίκη μετουσίωνε τον νικητή από κοινό
θνητό σε θεϊκό ήρωα μετατρέποντάς τον σε αντικείμενο λατρείας.
Με αυτήν ο αθλητής αναδείκνυε την αξία της πόλης του, δικαίωνε
το γένος καταγωγής του και έφτανε στο αποκορύφωμα κάθε δόξας.4
Κατά την Ελληνιστική εποχή (3ος-1ος αι. π.Χ.) δεν ανεγέρθηκε κανένα νέο κτήριο μέσα στο κυρίως Ιερό, μόνο στους χώρους
εκτός της Άλτης οικοδομήματα κυρίως κοσμικού χαρακτήρα, όπως
η Παλαίστρα (για την άσκηση των αθλητών στην πάλη, την πυγμή
και το άλμα) και το Γυμνάσιο (για την προπόνηση στο ακόντιο, το
δίσκο και το δρόμο).
Στα ρωμαϊκά χρόνια έγιναν μετασκευές στα υπάρχοντα κτήρια.
Τότε χτίστηκαν Θέρμες σε διάφορα σημεία του Ιερού (π.χ. βόρεια του
Πρυτανείου). Το 160 μ.Χ. ο Ηρώδης ο Αττικός οικοδόμησε Υδραγωγείο. Τα νερά μιας πλούσιας πηγής, που βρισκόταν 4 χλμ ανατολικά
της Ολυμπίας, συγκεντρώθηκαν σε μια μεγαλοπρεπή δεξαμενή, το
Νυμφαίο ή Εξέδρα.
Αυτήν περίπου την εποχή ο ιστορικός, γεωγράφος και φιλόσοφος Στράβωνας μνημονεύει την Ολυμπία στα περίφημα Γεωγραφικά
του, έναν πολύ ακριβή και ποιοτικό «παγκόσμιο Γεωγραφικό Άτλαντα» αποτελούμενο από δεκαεπτά βιβλία. Στο κεφάλαιο 3,30 του
όγδοου βιβλίου περιγράφει πώς ήταν η Ολυμπία όταν την επισκέφθηκε. Γράφει ότι υπάρχει στην Πισάτιδα το Ιερό που απέχει λιγότερο
από 300 στάδια από την Ήλιδα. Ένα άλσος από αγριελιές βρίσκεται
εκεί όπου είναι το Στάδιο. Κοντά κυλά ο ποταμός Αλφειός, ο οποίος
πηγάζει από την Αρκαδία. Το Ιερό είχε αρχικά αποκτήσει καλή φήμη
λόγω του μαντείου του Ολύμπιου Δία. Όταν το μαντείο έπαψε να
υπάρχει, η δόξα του Ιερού δε μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε λόγω των
Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν αγώνες στεφανίτες, ιεροί και σπουδαιότεροι όλων. Το Ιερό στολίσθηκε με πλήθος αναθημάτων αφιερωμένων από όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους ήταν και ο χρυσοῦς
σφυρήλατος Ζεύς, αφιέρωμα του τυράννου της Κορίνθου Κυψέλου. Το σπουδαιότερο όμως ήταν το ξόανο του Δία που κατασκεύ4

Sandys 1968. Λεκατσάς 21960: 51-56. Γενικά για τους Ολυμπιόνικους του Πινδάρου, βλ. Sandys 1968: 1-149· Λεκατσάς 21960: 57-129.
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ασε ο γιος του Χαρμίδη Φειδίας από την Αθήνα. Ήταν τόσο ψηλό,
ώστε, παρά τις μεγάλες διαστάσεις του ναού του Δία, όπου τοποθετήθηκε, να φαίνεται ότι ο καλλιτέχνης υπερέβη τα όρια της συμμετρίας, γιατί ο θεός, αν και παριστανόταν καθισμένος, σχεδόν άγγιζε
με το κεφάλι του τη στέγη του ναού και έδινε την εντύπωση ότι, αν
σηκωθεί όρθιος, θα τη σπάσει. Ο ζωγράφος Παναίνος, ξάδελφος του
Φειδία και συνεργολάβος, τον βοήθησε πολύ στο χρωματισμό του
αγάλματος και προπάντων του ενδύματός του. Κατά τον Στράβωνα
είναι δίκαιο να αποδοθεί στους Ηλείους η αιτία της μεγαλοπρέπειας του Ιερού και του σεβασμού που απολάμβανε. Η Ολυμπία είχε
περιέλθει στην εξουσία τους και αυτοί καθιέρωσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και γιόρτασαν τις πρώτες Ολυμπιάδες. Ο γεωγράφος
αναφέρει τις παραδόσεις για την ίδρυση του Ιερού και την καθιέρωση των Ολυμπιακών Αγώνων από τον Ηρακλή (ή το μεγαλύτερο
από τους Ιδαίους Δακτύλους ή το γιο του Δία και της Αλκμήνης που
λέγεται ότι αγωνίσθηκε πρώτος και νίκησε) και σημειώνει ότι από
την πρώτη Ολυμπιάδα, στην οποία νίκησε ο Ηλείος Κόροιβος στο
αγώνισμα δρόμου «στάδιο», μέχρι την εικοστή έκτη η φροντίδα του
Ιερού και η προεδρία των Αγώνων ανήκε στους Ηλείους. Μετά από
αυτή την Ολυμπιάδα οι Πισάτες, έχοντας ανεξαρτητοποιηθεί, γιόρτασαν τους Αγώνες με κάθε μεγαλοπρέπεια, αλλά τελικά υποτάχθηκαν στους Ηλείους που ανέλαβαν ξανά τη διεύθυνση των Αγώνων.
Όταν ο Στράβωνας επισκέφθηκε την Ολυμπία όλη η περιοχή ως τη
Μεσσηνία είχε λάβει το όνομα της Ήλιδας, αποτέλεσμα της συμμαχίας των Ηλείων με τους Λακεδαιμονίους.5
Πληροφορίες για την κατάσταση του Ιερού κατά τον 2ο αι. μ.Χ.
αντλούνται από το εκτενές και πολύτιμο ταξιδιωτικό έργο Ἑλλάδος
Περιήγησις του περιηγητή Παυσανία. Αναμφισβήτητα είναι η σημαντικότερη και αναλυτικότερη πηγή για το Ιερό. Στο πέμπτο και το
έκτο βιβλίο (Ηλιακά Α΄ και Β΄)6 ο συγγραφέας, φτάνοντας στην
5
6

Jones 1961, 86-94.
Πιθανότερη χρονολόγηση του πέμπτου βιβλίου, δηλαδή του πρώτου βιβλίου
των Ηλιακών (Ηλιακά Α΄), αλλά και ολόκληρης της ενότητας Ηλιακών-Αχαϊκών-Αρκαδικών, είναι το έτος 179 π.Χ. με βάση όσα γράφει ο συγγραφέας στην
αρχή των Ηλιακών Α΄ (V, 1, 2): «Κορίνθιοι μὲν γὰρ οἱ νῦν νεώτατοι Πελοπον-
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Ολυμπία, κάνει λόγο για τον ποταμό Αλφειό με το άφθονο νερό και
τους πολλούς παραποτάμους και για τον ποταμό Κλαδέο που έρχεται
από την Ηλεία. Επίσης αναφέρεται στους μύθους που αφορούν την
αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων, στο στεφάνι αγριελιάς (κότινο) που
ο Ηρακλής έφερε στην Ελλάδα από τη Χώρα των Υπερβορείων, στη
συμμετοχή θεών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους μυθικούς ηγεμόνες οργανωτές των Αγώνων πριν από τον 8ο αι. π.Χ. (V, 7-9). Περιγράφει τα οικοδομήματα που βλέπει στην Άλτη ξεκινώντας από τον
επιβλητικότερο ναό, το ναό του Δία, ο οποίος ήταν δωρικού ρυθμού,
περίστυλος, με πλάτος 95, μήκος 230 και ύψος 68 πόδες ως το αέτωμα,
κατασκευασμένος από εγχώριο πωρόλιθο από τον ντόπιο αρχιτέκτονα Λίβωνα (V, 10-12, όπου και η παρουσίαση του θεματικού περιεχομένου του αετωματικού διακόσμου, των μετοπών του ναού, του
χρυσελεφάντινου αγάλματος του Δία, του θρόνου και του διακόσμου
του). Ο Παυσανίας στη συνέχεια μνημονεύει τα υπόλοιπα κτίσματα
της Άλτης, αρχίζοντας από όσα βρίσκονται κοντά στο ναό του Δία:
το Πελόπιο (τέμενος του Πέλοπα) (V, 13, 1-7), το Μεγάλο Βωμό του
Δία (V, 13, 8-11 και V, 14, 1-3), τους άλλους βωμούς (V, 14, 4-10), το
Εργαστήριο του Φειδία, το Λεωνιδαίο, την «Καλλιστέφανο Ελαία»,
άλλους βωμούς θεών και ηρώων, τη στοά του Αγνάπτου, το Πρυτανείο, το Γυμνάσιο (V, 15), το ναό της Ήρας (Ηραίο) και τα αναθήματα
σε αυτόν (ανάμεσά τους ο Ερμής του Πραξιτέλη και η λάρνακα του
Κυψέλου) (V, 16, 1-4, V, 17, 1-11 και 18-19), το δίσκο του Ιφίτου (V,
20, 1-3), τον ξύλινο κίονα της Οικίας του Οινόμαου (V, 20, 6), το ναό
της Μητέρας των Θεών (Μητρώο) (V, 20, 9), το Φιλιππείο (V, 20,10)
και τους Ζάνες (V, 21, 2-7). Μιλά για άλλα αναθηματικά αγάλματα
που απεικονίζουν το Δία (V, 22-24) και για αφιερώματα πόλεων και
ιδιωτών (V, 26-27, 9-12).7 Στο δεύτερο βιβλίο των Ηλιακών ο Παυσα-

7

νησίων εἰσί, καί σφισιν, ἀφ’ οὗ τὴν γῆν παρὰ βασιλέως ἔχουσιν, εἴκοσιν ἔτη καὶ
διακόσια τριῶν δέοντα ἦν ἐς ἐμέ: Δρύοπες δὲ καὶ Δωριεῖς, οἱ μὲν ἐκ Παρνασσοῦ, Δωριεῖς δὲ ἐκ τῆς Οἴτης ἐς Πελοπόννησόν εἰσιν ἀφιγμένοι». Αυτό σημαίνει
ότι είχαν περάσει 217 χρόνια ως τις μέρες του Παυσανία από τη στιγμή που οι
Κορίνθιοι πήραν πίσω τη γη τους από τον βασιλιά, δηλαδή τον Ιούλιο Καίσαρα
(πρόκειται για τον επανοικισμό της Κορίνθου το 44 π.Χ. μετά την καταστροφή
της από το ρωμαίο στρατηγό Μόμμιο το 146 π.Χ.).
Jones και Ormerod 1977, 418-551.
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νίας περιγράφει γύρω στους διακόσιους τριάντα ανδριάντες φημισμένων αθλητών-Ολυμπιονικών που βλέπει στην Άλτη, πολλοί από
τους οποίους είναι έργα αξιόλογων γλυπτών (VI, 4,5-10,6). Μεταξύ
άλλων αναφέρει τους ανδριάντες των βασιλέων της Μακεδονίας
Φιλίππου, γιου του Αμύντα και (Μεγάλου) Αλεξάνδρου, γιου του
Φιλίππου (VI, 11). Απαριθμεί όσους Θησαυρούς βλέπει (VI, 19). Στα
κράσπεδα του Κρονίου, προς το Βορρά, ανάμεσα στους Θησαυρούς
και στο βουνό, συναντά το Ιερό της Ειλείθυιας, όπου τιμάται ο Σωσίπολις (VI, 20,1-3). Κοντά σε αυτό βρίσκει ερείπια Ιερού της Ουρανίας
Αφροδίτης (VI, 20,6). Μέσα στην Άλτη, κοντά στην πομπική είσοδο,
βλέπει το Ιπποδάμειο (VI, 20,7), εκεί όπου τελειώνουν οι Ζάνες την
Κρυπτή, την κεραμοσκεπή είσοδο του Σταδίου, και μέσα στο Στάδιο
το βωμό της ιέρειας της Δήμητρας Χαμύνης (VI, 20,8-9). Κοντά στην
έδρα των Ελλανοδικών, βρίσκει την αφετηρία των αλόγων, δηλαδή
την αρχή του Ιπποδρόμου (VI, 20,10-19) και στην άλλη πλευρά του
Ιπποδρόμου το Ιερό της Δήμητρας Χαμύνης (VI, 21,1-2). Τα τελευταία κτίσματα που αναφέρει ο περιηγητής είναι το Γυμνάσιο και η
Παλαίστρα (VI, 21,2).8
Όπως πληροφορεί ο Παυσανίας, την εικόνα του ιερού χώρου της
Άλτης συμπλήρωναν χιλιάδες βωμοί, αγάλματα θεών, δαιμόνων και
ηρώων, οι ανδριάντες Ολυμπιονικών, βασιλέων και στρατηγών, που
ήταν έργα των πιο φημισμένων καλλιτεχνών της αρχαιότητας. Από
αυτά τα έργα έχουν σωθεί ελάχιστα και κυρίως οι βάσεις τους. Τα
περισσότερα υπήρξαν θύματα λεηλασίας του Ιερού (λ.χ. τον 1ο αι.
π.Χ. από το ρωμαίο στρατηγό Σύλλα9 ή κατά τον 5ο-8ο αι. μ.Χ. από
τους διάφορους εισβολείς).
Η λειτουργία του Ιερού συνεχίστηκε κανονικά στη διάρκεια των
πρώτων χριστιανικών χρόνων επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπως
και οι Ολυμπιακοί Αγώνες ως το τέλος του 4ου αι. μ.Χ.10 Παρόλο
8
9

Jones 1966, 24-131.
Το 86 π.Χ. ο ρωμαίος στρατηγός και δικτάτορας Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας
(περ. 138-78 π.Χ.) λεηλάτησε με το στρατό του το Ιερό της Ολυμπίας, όπως και
τους Δελφούς και την Επίδαυρο, για να χρησιμοποιήσει τους Θησαυρούς τους
ως χρηματοδότηση για τον πόλεμό του ενάντια στο Μιθριδάτη. Βλ. Νεάρχου
2003, 27-28· Swaddling 22008, 99.
10 Μια χάλκινη επιγραφή που βρέθηκε πριν από χρόνια στην Οικία του Συλλόγου
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που ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας των Ρωμαίων, ο Θεοδόσιος Α΄ –ή Μέγας– ανανέωσε το 391 μ.Χ. την εντολή για σφράγισμα των εθνικών (παγανιστικών) ιερών (που είχε κάνει με άλλο
διάταγμα το 384 μ.Χ.), η Ολυμπία κατά πάσα πιθανότητα έμεινε
άθικτη. Το τέλος ήρθε με ένα νέο διάταγμα, αυτή τη φορά από το
Θεοδόσιο Β΄ και την αδελφή του Πουλχερία το 426 μ.Χ., με το οποίο
διατασσόταν το κλείσιμο και η καταστροφή όλων των ειδωλολατρικών ναών της Ανατολικής Μεσογείου. Οι χριστιανοί κάτοικοι, που
είχαν εγκατασταθεί στα ήδη ερειπωμένα κτίσματα, στο βόρειο και
το ανατολικό τμήμα της Άλτης –και είχαν μετατρέψει το Εργαστήριο του Φειδία σε παλαιοχριστιανική βασιλική– πειθάρχησαν στο
διάταγμα του Θεοδόσιου Β΄ και γκρέμισαν πολλά τμήματα από τα
γλυπτά του ναού του Δία, όπως και από τους υπόλοιπους ναούς
του Ιερού. Επιπλέον επιβαρυντικές υπήρξαν οι φυσικές καταστροφές. Ένας σεισμός γύρω στο 290 μ.Χ. είχε προκαλέσει σημαντικές
ζημιές σε οικοδομήματα της Άλτης, ενώ ένας άλλος τον ύστερο 3ο
αι. μ.Χ. είχε επίπτωση στη ζωή της τις επόμενες δεκαετίες. Δύο ισχυροί σεισμοί το 522 και το 551 μ.Χ. προκάλεσαν την οριστική καταστροφή του Ιερού, αφού τότε κατέρρευσαν όσα κτήρια είχαν απομείνει όρθια, ανάμεσα στα οποία και ο ναός του Δία. Επιπρόσθετα, οι
κατολισθήσεις του Κρονίου λόφου, καθώς και οι τακτικές πλημμύρες
του ποταμού Κλαδέου έκαναν τη ζωή αβάσταχτη, όπως π.χ. μετά το
426 μ.Χ., όταν ο ποταμός κάλυψε το δυτικό τμήμα της Άλτης με άμμο
και πηλό καταστρέφοντας πολλά σπίτια στην ανατολική πλευρά του
ναού του Δία και αναγκάζοντας τους κατοίκους να μετακινηθούν σε
άλλα μέρη της Άλτης. Μία επιδημία πανώλης ενέσκηψε το 530/540
μ.Χ. στο ήδη πολύπαθο Ιερό, ενώ ανάμεσα στον 5ο και τον 8ο αι. μ.Χ.
διαδοχικά κύματα εισβολέων (Βησιγότθοι, Άβαροι, Βάνδαλοι και
Σλάβοι) λεηλάτησαν την Άλτη. Οι τελευταίοι κάτοικοι του χριστιανικού οικισμού εγκατέλειψαν τα σπίτια τους τον πρώιμο 7ο αι. μ.Χ.11
των αθλητικών συντεχνιών (Sinn 2004, 102: “Vereinshaus der Athletengilden”),
που οικοδομήθηκε με υποστήριξη του Νέρωνα, μαρτυρεί τη συνέχεια των Ολυμπιακών Αγώνων ως το 385 μ.Χ., αφού πιστοποιεί την παρουσία Ολυμπιονικών
εκεί. Η τελευταία καταχώρηση είναι για έναν πύκτη ονόματι «Ζώπυρος» από
την Αθήνα. Βλ. Sinn 2004, 99-102· Swaddling 22008, 100.
11 Sinn 2004, 105-108· Swaddling 22008, 100. Για τα μνημεία του Ιερού και την
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Μετά από όλες αυτές τις καταστροφές και τις ατυχίες, επίχωση
5-7 μέτρων κάλυψε τα ερείπια. Η Ολυμπία πέρασε στη λήθη. Στα
μεσαιωνικά χρόνια ονομαζόταν «Αντίλαλο» ή «Αντίλαλλα» ή
«Χωριό της Ηχούς», τοπωνύμια με τα οποία υπονοείτο η θέση της
κοιλάδας απέναντι στην ιστορική κωμόπολη του Λάλα. Απόδειξη
αυτού είναι ότι σε ένα βενετσιάνικο χάρτη του Battista Palnese, που
εκδόθηκε πρώτα από τον C. Sathas το 1880, η Ολυμπία συναντάται
με τη λέξη “Andilalo”.
H στροφή προς τη μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού,
που ξεκίνησε κατά την Αναγέννηση, κορυφώθηκε την περίοδο του
Διαφωτισμού στην Ευρώπη. Ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων
άσκησε καθοριστική επίδραση στη γλώσσα, την επιστήμη, τις τέχνες,
τη φιλοσοφία και την πολιτική του δυτικού πολιτισμού· αποτέλεσε,
στην ουσία, με τα επιτεύγματά του το θεμέλιο λίθο, πάνω στον οποίο
στηρίχθηκε εκείνος. Για τους τότε διανοούμενους η ιδέα της Ελλάδας έγινε πόλος έλξης και πηγή έμπνευσης. Τα βλέμματά τους στράφηκαν προς τη γνωριμία της χώρας, η οποία ενσάρκωνε έναν ιδανικό
τόπο, ένα ονειρικό τοπίο κλασικής ομορφιάς και μεγαλείου.12
Η αρχαία, ένδοξη Ελλάδα αναζητήθηκε κάτω από την τουρκοκρατούμενη, άγνωστη μετά την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας Ελλάδα και τα μνημεία του αρχαίου πνεύματος, κείμενα και
έργα, αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης και συλλογής των φωτισμένων λογίων της εποχής, των αρχαιολόγων και των ουμανιστών, που
φιλοδοξία είχαν να διασώσουν όσα απέμειναν από την καταστροφική μανία του φανατισμού των πρώτων χριστιανικών αιώνων, από
τους πολέμους, τις εισβολές και τελευταία από την Τουρκοκρατία.
Η στροφή προς το κλασικό πνεύμα μπορεί να καλλιέργησε από
τη μία την αρχαιοφιλία, ωστόσο από την άλλη οδήγησε στις επιδρομές για τη σύληση των αρχαίων μνημείων και τη συγκέντρωση κάθε
λογής έργου τέχνης, νομισμάτων και παλαιών χειρογράφων. Συλλειστορία του, βλ. Βικάτου 2007· Γιαλούρη και Γιαλούρης 1998, 10-11, 14-17,
22-23, 26-27. Αναλυτικά για τα μνημεία του Ιερού και τα κάθε είδους ευρήματα,
βλ. OF· Olympia· Olympia-Bericht.
12 Μήτση 2003, 60. Οικονόμου 1988. Τσιγκάκου 1981, 5-6, 9-19.
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κτική μανία κατέλαβε τους ευρωπαίους μονάρχες και τους φιλότεχνους μεγιστάνες του πλούτου, οι οποίοι έστελναν στην Ελλάδα
ανιχνευτές αρχαιοτήτων ή ζητούσαν από τους άγγλους και γάλλους
πρεσβευτές στην Κωνσταντινούπολη να τους τροφοδοτήσουν
με αρχαιότητες, ενεργώντας συχνά ως στυγνοί αρχαιοκάπηλοι.13
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η δημιουργία σημαντικότατων συλλογών
με έργα αρχαίας ελληνικής τέχνης, όπως αυτή του άγγλου στρατάρχη, πάμπλουτου γαιοκτήμονα και μεγάλου συλλέκτη, εικοστού πρώτου κόμη του Arundel, Thomas Howard (1585-1646), με
γλυπτά, νομίσματα, σφραγιδόλιθους, επιγραφές και το Χρονικό της
Πάρου, όλα γνωστά με τον όρο “Marmora Arundelliana” (στα ελληνικά «Αρουνδελιανά μάρμαρα» ή «μάρμαρα της Αρουνδελίας»).14
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται στα χρόνια του «πυρετού των μαρμάρων», στις αρχές του 19ου αιώνα, η συστηματική και βίαιη λεηλασία
των μνημείων της αθηναϊκής Ακρόπολης, ιδίως του γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα, από το γνωστό ως «λόρδο Έλγιν» Thomas
Bruce, έβδομο κόμη του Elgin (1766-1841), αρχαιόφιλο πρέσβη της
Βρετανίας στην Πύλη από το 1799 μέχρι το 1803.15
Επιπρόσθετα, από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα η διάθεση αναζήτησης της ελληνικής αρχαιότητας και η διάθεση απόκτησης αρχαίων
ελληνικών έργων συνδυάστηκε με το κίνημα του «περιηγητισμού»,
μιας δραστηριότητας «γνωσιοθηρικής», στην οποία επιδόθηκαν
ευρωπαίοι ερευνητές της αρχαιότητας, λόγιοι και αρχαιογνώστες
περιηγητές της Δύσης, συχνά ως απεσταλμένοι συλλόγων ή εταιρειών αρχαιοδιφών.16 Ήδη από τον 17ο αιώνα είχαν δραστηριοποιηθεί οι πρώτες «αρχαιολογικές αποστολές» και σταδιακά κύμα «αρχαιολατρών» επισκέφθηκε την υποδουλωμένη Ελλάδα. Επιπλέον, η
χώρα αποτέλεσε σταθμό για τους περισσότερους νέους, κυρίως,
ευρωπαίους ευγενείς, που έκαναν από τα μέσα του 17ου ως τα μέσα
13 Σιμόπουλος 102001α, 124.
14 Για τα “Marmora Arundelliana”, βλ. Σιμόπουλος 102001α, 135-143.
15 Bracken 1975, 9-13· Αρχαιοκαπηλία τέλος, 9, 18-22· Σιμόπουλος 102001α, 134.
Για τα «Ελγίνεια μάρμαρα», βλ. Bracken 1975, 28-49· Τόλιας 1996, 41-83· Τσιγκάκου 1981, 21-22. Για τον Thomas Bruce, βλ. Tolias 1995, 34-37.
16 Σιμόπουλος 92001β, 5-18.
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του 19ου αιώνα το «μεγάλο γύρο» (“Grand Tour”) της Ευρώπης, το
καθιερωμένο «παραδοσιακό» ταξίδι της.17
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ξεκίνησε η εναγώνια προσπάθεια
του εντοπισμού του λίκνου των σπουδαιότερων πανελλήνιων αθλητικών αγώνων του αρχαίου κόσμου από ευρωπαίους λογίους και
αρχαιολάτρες περιηγητές του 18ου-19ου αιώνα. Το πολυύμνητο
Ιερό του Δία στην Ολυμπία, με κέντρο το ιερό άλσος της, την Άλτη,
αναζητήθηκε με οδηγούς τους ύμνους του Πινδάρου, τις παρατηρήσεις του Στράβωνα και τις περιγραφές του Παυσανία.
Ο πρώτος Ευρωπαίος που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την Ολυμπία
δεν ήταν ερευνητής της αρχαιότητας ή περιηγητής, αλλά γάλλος
μοναχός του τάγματος του Αγίου Βενέδικτου, ο Bernard de Montfaucon (1655-1741).18 Σε επιστολή του στις 14 Ιουνίου του 1723
προέτρεπε τον ιταλό αρχιεπίσκοπο Κέρκυρας Angelo Maria Quirini
(Querini) να αναλάβει την πρωτοβουλία ανασκαφής της Ολυμπίας.
Έγραφε χαρακτηριστικά: «C’est l’ancienne Elide où se célébraient les
Jeux Olympiques, où l’on dressait une infinité de monuments pour
les victorieux, statues, bas-reliefs, inscriptions. Il faut que la terre
en soit toute farcie, et ce qu’il y a de particulier, c’est que je crois
que personne n’a encore cherché de ce côté-là. C’est pourtant à votre
porte». Ωστόσο ο Quirini παρέμεινε μόνο τρία χρόνια στην Κέρκυρα
και δεν ενδιαφέρθηκε για τις προτάσεις του βενεδικτίνου μοναχού.19
Μεγάλο όνειρο του χαρισματικού Γερμανού, θεμελιωτή της επιστήμης της Κλασικής Αρχαιολογίας Johann Joachim Winckelmann
(1717-1768) ήταν η αρχαιολογική εξερεύνηση της αρχαίας Ολυμπίας,
που τον απασχόλησε ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Στη συνθετική, πρωτοποριακή για την εποχή της μελέτη Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums (Δρέσδη 1767),
στο τέταρτο κεφάλαιο του πρώτου τόμου γράφει: «Die Erweiterung
unserer Kenntnisse über die griechische Kunst…bedarf einer Reise
nach Griechenland, nicht dorthin wo die meisten hingehen, sondern
17 Τσιγκάκου 1981, 79-81.
18 Για τον βενεδικτίνο μοναχό, βλ. Σιμόπουλος 92001β, 113.
19 Lennartz 1978, 273· Lennartz 1974, 41-42.
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nach Elis, hier sind keine Gelehrten und Kunstforscher gekommen…
ich bin sicher, daß die detailierte Erforschung dieses Gebietes größer
sein wird als unsere Erwartung und der Wissenschaft vieles anbieten wird».20 Παρόλο που το αρχικό σχέδιό του ήταν να πραγματοποιήσει περιοδεία στην Ελλάδα, να επισκεφθεί όλα τα νησιά και
να ερευνήσει την Ηλεία, αυτό το σχέδιο παραγκωνίστηκε από ένα
άλλο, σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιούσε ανασκαφή στην
Ολυμπία. Ήταν πεπεισμένος ότι η αποκάλυψη του Σταδίου της θα
φέρει στο φως «Statuen junger und männlicher Helden und zwei vierspännige Wagen von Erz mit der Figur des Siegers auf denselben und
so viel Wunderwerke der Kunst».21 Την προσδοκία αυτή τη στήριζε
στη μελέτη της σημαντικότατης πηγής για το Ιερό της Ολυμπίας,
του έργου Ἑλλάδος Περιήγησις του Παυσανία. Ο Winckelmann είχε
εξασφαλίσει την έγκριση του Τούρκου Σουλτάνου, κάτι που όφειλε
στη γνωριμία του με τον Louis- Alexandre de La Rochefoucauld
(1743-1792), Δούκα του La Roche-Guyon: ένα πρόσφατο φιρμάνι
όριζε ότι ο γερμανός ερευνητής θα έσκαβε στο Στάδιο της Ολυμπίας
με εκατό εργάτες. Όπως σημείωνε σε επιστολή του στις 23 Ιανουαρίου του 1768 προς το διευθυντή της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης
του Göttingen Christian Gottlob Heyne, αν γινόταν προστάτης του ο
τότε Καρδινάλιος Giovan Francesco Stoppani, θα αναλάμβανε εκείνος τα έξοδα της ανασκαφικής επιχείρησης και ο κάθε χρηματοδότης θα έπαιρνε το μερίδιό του από όσα αγάλματα ανακαλυφθούν.22
Ωστόσο ο Winckelmann δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το μεγαλεπήβολο σχέδιό του, καθώς δολοφονήθηκε στην Τεργέστη λίγους
μήνες αργότερα, στις 8 Ιουνίου του 1768.
Αν και διακαής πόθος του J. J. Winckelmann ήταν να πατήσει πρώτος το πόδι του στην Ολυμπία, αυτός που τελικά το κατάφερε ήταν ο βρετανός αρχαιολόγος και θεολόγος Richard Chandler
(1738-1810). Το πέρασμά του από τη θέση έγινε στο πλαίσιο της
αρχαιολογικής αποστολής που εκτελούσε, μαζί με τον έμπειρο στα
20 Winckelmann 1767, 83-84.
21 Senff 1964, 405 κ.ε.
22 Rehm και Diepolder 1956, 357-359.
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μνημεία της Ελλάδας αρχιτέκτονα Nicholas Revett (1720-1804)23 και
το ζωγράφο William Pars (1742-1782), στην Ιωνία και την Ελλάδα
(Αττική, Αργολίδα και Ήλιδα) (1764-1766). Οι τρεις τους είχαν
σταλεί από την Εταιρεία των Dilettanti (The Dilettanti Society) του
Λονδίνου με σκοπό να καταγράψουν και να μελετήσουν τις ελληνικές αρχαιότητες της Μικράς Ασίας και της Ελλάδας. Απέπλευσαν
τον Ιούνιο του 1764. Επισκέφθηκαν τα Δαρδανέλλια, την Τένεδο,
τις μικρασιατικές ακτές, τη Χίο και, λόγω της πανώλης, επιβιβάστηκαν σε πλοίο στη Σμύρνη με προορισμό την Ελλάδα τον Αύγουστο
του 1765. Εκεί περιηγήθηκαν την Αττική, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Βοιωτία, τους Δελφούς, την Πάτρα, την Ολυμπία και τις
Βάσσες.24 Στην Ολυμπία οι R. Chandler, N. Revett και W. Pars έφθασαν τον Αύγουστο του 1766. Ο Chandler αναγνώρισε την Ολυμπία
ως θέση, δηλαδή την ανακάλυψε «επίσημα» ως αρχαιολογικό τόπο.
Στις σελίδες 289-294 (κεφ. LXXV) της ταξιδιωτικής αφήγησής του
Travels in Greece: An Account of a Tour (Οξφόρδη 1776) μνημονεύει
όσα έχει διαβάσει στον Παυσανία και τον Στράβωνα για τα κτίσματα
που υπήρχαν στα χρόνια τους στην Άλτη.25 Μιλά για τη σημασία
της θρησκείας στην Ολυμπία, όπως καταδεικνύεται από την ύπαρξη
λατρείας πολλών θεοτήτων, για την κατάσταση του Ιερού στα
Ρωμαϊκά χρόνια και για την ιστορία του θεσμού των Ολυμπιακών
Αγώνων.26 Παρόλα αυτά δεν παρουσιάζει σχέδιο του Ιερού.
Από τους υπόλοιπους ευρωπαίους αρχαιολάτρες που έφτασαν
στην Ολυμπία τον ύστερο 18ο και τον πρώιμο 19ο αιώνα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του γάλλου ζωγράφου, αρχαιολόγου και συλλέκτη Louis François Sébastien Fauvel (1753-1838),
πρόξενου της Γαλλίας στην Ελλάδα από το 1803 ως την έκρηξη της
Ελληνικής Επανάστασης,27 ο οποίος επισκέφθηκε την Ολυμπία δύο
23 Για την εμπειρία του N. Revett από την Αθήνα και τη μνημειώδη έκδοση The
Antiquities of Athens (Λονδίνο, 1782-1816) μαζί με τον επίσης βρετανό αρχιτέκτονα James Stuart (1713-1788), βλ. Σιμόπουλος 92001β, 276-279.
24 Για τους Chandler, Revett και την Εταιρεία των Dilettanti, βλ. Tolias 1995, 6-15·
Σιμόπουλος 92001β, 283-302.
25 Chandler 1776, 289-292.
26 Chandler 1776, 292-294.
27 Γενικά για τη δράση του L. F. S. Fauvel, βλ. Bracken 1975, 16-19.
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φορές: πρώτα το Δεκέμβριο του 1780, στο πλαίσιο του ταξιδιού του
στα Ιόνια νησιά και την Ελλάδα (1780-1782), συνοδευόμενος από το
γάλλο αρχιτέκτονα-μηχανικό Jacques Foucherot (1746-1813),28 και
για δεύτερη φορά μόνος του τον Απρίλιο του 1787, στο πλαίσιο της
αποστολής του στην Πελοπόννησο ως απεσταλμένος του γάλλου
ευγενή, περιηγητή και διπλωμάτη, τότε πρεσβευτή της Γαλλίας στην
Κωνσταντινούπολη, κόμη Marie Gabriel Florent Auguste de Choiseul-Gouffier (1752-1817).29 Οι ταξιδιωτικές αναφορές που έγραψε
ο Fauvel δεν δημοσιεύτηκαν. Μόνο τα χειρόγραφά του υπάρχουν
στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας στο Παρίσι, ενώ ένα τμήμα
τους υπάρχει στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αθήνας.30 Ένα από αυτά
δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις ανακαλύψεις του Fauvel
που αναφέρονται στο έργο του γάλλου γεωγράφου και χαρτογράφου Jean-Denis Barbié du Bocage (1760-1825) Recueil de cartes
géographiques, plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce relatifs au
voyage du jeune Anacharsis; précédé d’une analyse critique des cartes,
όπως αυτό περιλήφθηκε στο τετράτομο ταξιδιωτικό ημερολόγιο
Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième
siècle avant l’ère vulgaire (Παρίσι 1799) του γάλλου ιησουίτη ηγούμενου, αρχαιολόγου, νομισματολόγου και συγγραφέα Jean-Jacques
Barthélemy (1716-1795), ο οποίος δημοσίευσε τοπογραφικό χάρτη
της Άλτης βασισμένο στην περιγραφή του Παυσανία.
Ο Fauvel υποστήριξε ότι, κατά την επίσκεψή του στον τόπο το
1787, στο άκουσμα του τοπωνυμίου της μεσαιωνικής Ολυμπίας, που
τότε λεγόταν «Αντίλαλο» ή «Αντίλαλλα» ή «Χωριό της Ηχούς», από
τους ντόπιους, θυμήθηκε την αναφορά του Παυσανία στην «Επτάηχο Στοά» ή «Στοά της Ηχούς» της Άλτης. Αυτή η ανακάλυψη επιβε28 Για την πρώτη αρχαιολογική αποστολή του L. Fr. S. Fauvel στην Ελλάδα, βλ.
Σιμόπουλος 92001β, 439-446. Γενικά για τις απόψεις και τη δράση του, βλ. Σιμόπουλος 62001δ, 572-582.
29 Για το ταξιδιωτικό χρονικό του M. G. F. A. Choiseul-Gouffier για την Ελλάδα,
«ένα λεύκωμα μαμούθ» με τίτλο Voyage pittoresque de la Grèce (Παρίσι 1782),
βλ. Σιμόπουλος 92001β, 356-387. Για τη δεύτερη αρχαιολογική αποστολή του
Fauvel στην Ελλάδα, βλ. Σιμόπουλος 92001β, 460-468. Για τα σχέδια-όνειρά του
για την Ολυμπία, βλ. Σιμόπουλος 92001β, 461, 466.
30 Αθανασίου 2006.
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βαίωσε την πεποίθησή του ότι βρισκόταν στη θέση της αρχαίας
Ολυμπίας. Πίστευε ότι εντόπισε, με τη βοήθεια Τούρκων, το ναό του
Δία σύμφωνα με τα λεγόμενα του Παυσανία, ότι δηλαδή ήταν δωρικός ναός, που περιβαλλόταν από περιστύλιο, είχε ύψος 36 πόδια και
ήταν φτιαγμένος από κογχυλιάτη λίθο. Ο Fauvel ήταν σίγουρος ότι
η οροσειρά στα βόρεια ήταν ο Κρόνιος λόφος και ότι ο ποταμός,
ο οποίος χυνόταν στον Αλφειό, ήταν ο Κλάδεος. Αναζητώντας το
Στάδιο και τον Ιππόδρομο βρήκε, ανατολικά από το ναό του Δία,
ερείπια του Οκταγώνου. Η διαμόρφωση του ανατολικού τμήματος αυτού του χώρου τον οδήγησε στην αναγνώριση του Ιπποδρόμου της Ολυμπίας με βάθος 15, πλάτος 5 ή 6 πόδια και «δωμάτια»
βάθους 9 ποδιών, δηλαδή εγκαταστάσεων όπου φυλάσσονταν τα
άρματα. Υποστήριξε ότι εντόπισε το Στάδιο σε έναν άλλο χώρο, ο
οποίος διαχωριζόταν από τον Ιππόδρομο μέσω ενός μικρού υψώματος και έφτανε ως την όχθη του Αλφειού.31
Την Ολυμπία επισκέφθηκε και μία άλλη αξιόλογη προσωπικότητα της εποχής, ο πρώτος ευρωπαίος ταξιδιώτης που έφτασε
στην Ελλάδα στο κατώφλι του 18ου αιώνα, ο περιηγητής που παρέμεινε τον περισσότερο χρόνο στη χώρα: ο γάλλος γιατρός, διπλωμάτης, ιστορικός συγγραφέας και μεγάλος φιλέλληνας,32 François
Charles Hugues Laurent Pouqueville (1770-1838). Σε ηλικία 29 ετών
βρέθηκε στην Ελλάδα αιχμάλωτος των Τούρκων και η περιήγησή
του έγινε με ένοπλη συνοδεία. Πέρασε το χειμώνα του 1799 στην
Τριπολιτσά και το 1800 οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου
παρέμεινε φυλακισμένος δύο χρόνια. Καρπός αυτής της περιπέτειάς του ήταν η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και το πρώτο
περιηγητικό χρονικό του, το μεγαλύτερο ως τότε σε όγκο και ποικιλία, και το πρώτο ολοκληρωμένο ταξιδιωτικό κείμενο, το Voyage en
Morée, a Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties
31 Για όσα γράφει ο Fauvel για τα μνημεία της Ολυμπίας, βλ. Barthélemy 1799, 1: 6.
32 Το συγγραφικό έργο του F. C. H. L. Pouqueville υπήρξε αρκετά σημαντικό για
την τότε Ελλάδα, για αυτό και θεωρείται από αρκετούς ως ο αρχιτέκτονας του
Φιλελληνισμού κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Ειδικά για τα έργα του Pouqueville, αλλά και για εκείνα πολλών άλλων ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, βλ. τη βιβλιογραφία
της Chatzipanagioti-Sangmeister 2006.
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de l’ Empire Othoman, pendant les années 1798, 1799, 1800 et 1801,
που κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1805, προκάλεσε αίσθηση στη
Γαλλία και στην Ευρώπη γενικότερα και, λόγω της επιτυχίας του,
μεταφράστηκε μέσα σε λίγα χρόνια στα αγγλικά, στα γερμανικά
και στα ιταλικά.33 Σε αυτή την πανευρωπαϊκή επιτυχία πρέπει να
συντέλεσε και το γεγονός ότι ο συγγραφέας είχε στο μεταξύ διορισθεί πρόξενος της Γαλλίας στα Γιάννενα. Οι εντυπώσεις του από την
πρώτη περιήγησή του στην Ολυμπία έχουν αποτυπωθεί στις σελίδες
117-131 του δέκατου τέταρτου κεφαλαίου του πρώτου τόμου αυτού
του περιεκτικού έργου. Στις σελίδες 123-131 γράφει για την τοπογραφία της Ολυμπίας, που είναι γνωστή «par le rapport des auteurs
anciens et par l’ excellente topographie qu’ en a dressée M. Barbié
du Bocage».34 Εξυμνεί τη σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επαναλάβει όσα έγραψαν άλλοι, μεταφέρει ωστόσο αρκετά λόγια του Fauvel, ο οποίος μελέτησε τους
μύθους και τη θέση της Ολυμπίας. Επισημαίνει ότι όλη η περιοχή και
η Ολυμπία είναι, την εποχή που την επισκέπτεται, σκεπασμένη με
ερείπια. Καταλογίζει λάθος στον Fauvel, που επέκτεινε τα όρια του
Σταδίου ως την όχθη του Αλφειού. Ο ίδιος το τοποθετεί πιο κοντά
στον Κρόνιο λόφο, ανάμεσα σε δύο λοφίσκους και ισχυρίζεται ότι η
υπόθεσή του επιβεβαιώνεται από τη θέση του χωριού της «Ηχούς»
(«Αντίλαλο») που δεν ήταν πολύ μακριά.35 Ωστόσο δεν δημοσιεύει
σχέδιο της κοιλάδας της Ολυμπίας, ώστε να γίνουν πιο κατανοητοί
οι ισχυρισμοί του. Στο τέλος εξομολογείται: «J’ignore quelle main
barbare, ou quelles révolutions renversènent Olympie; je ne pourrais
pas assigner jusqu’à quel point on mutila les objets des arts; mais, par
un examen attentif des lieux, j’affirme, sans hésiter, que ce qui resta
33 Για κάποιους το πρώτο χρονικό του Pouqueville δεν είναι αυθεντική και ακριβής μαρτυρία για την προεπαναστατική Ελλάδα. Βλ. σχετικά Σιμόπουλος
6
2001δ, 324-325, σημ. 2 της σελ. 324.
Γενικά για τον Pouqueville και την πρώτη περιήγησή του στην Ελλάδα, βλ.
Σιμόπουλος 62001γ, 31-60.
Για τη δεύτερη περιήγηση του Pouqueville, που κράτησε από το 1806 ως το
1816, βλ. Σιμόπουλος 62001δ, 324-409.
34 Pouqueville 1805, 123-124.
35 Pouqueville 1805, 124-128.
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de ces premiers temps s’est conservé».36 Και: «Les Dieux, du haut de
l’Olympie, fixaient leurs regards sur cette partie de la Grèce».37
Ο επόμενος αρχαιολάτρης που πέρασε από την Ολυμπία ήταν
ο βρετανός περιηγητής που, μαζί με τον Sir William Gell, γνώρισε
καλύτερα την Ελλάδα κατά την προεπαναστατική περίοδο: ο
συνταγματάρχης, τοπογράφος και αρχαιόφιλος, μέλος των Dilettanti, William Martin Leake (1777-1860). Τα ταξίδια του στην Ασιατική και Ευρωπαϊκή Τουρκία, που καλύπτουν όλη την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, αποτελούσαν ειδικές αποστολές, κατ’ εντολήν
του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων. Η δεύτερη
από τις αποστολές του, το 1805, τον οδήγησε στην Πελοπόννησο,
προκειμένου να μελετήσει τη στρατηγική φυσιογνωμία της περιοχής
λόγω των φόβων μιας ενδεχόμενης απόβασης του Ναπολέοντα.38
Με την ευκαιρία της παραμονής του στη χερσόνησο, ο Leake περιηγήθηκε την Ολυμπία. Διαβάζουμε τις εντυπώσεις του από αυτό το
ταξίδι στις σελίδες 26-44 του πρώτου κεφαλαίου του πρώτου τόμου
της ταξιδιωτικής αναφοράς του Travels in the Morea, Ι-ΙΙΙ (Λονδίνο
1830). Στις 25 Φεβρουαρίου του 1805 έφτασε στο αρχαίο Ιερό και,
έχοντας ως οδηγό την περιγραφή του Παυσανία, βρήκε το ναό του
Δία.39 Την ονομασία της Ολυμπίας ως «Αντίλαλο» την ερμηνεύει όχι
ως «Hχώ», αλλά ως «απέναντι από τον Λάλα». Σημειώνει ότι στην
Ολυμπία, όπως και σε άλλους φημισμένους αρχαίους τόπους που
επισκέπτεται, το τοπίο και η τοπογραφία έχουν πιο μεγάλο ενδιαφέρον από τα αρχαία ερείπια. Εικάζει ότι σε μια πιο προχωρημένη
εποχή του έτους, όταν τα δένδρα στην κοιλάδα ανθούν, η τελευταία
πρέπει να είναι πολύ όμορφη. Παρατηρεί ότι οι λόφοι στα νότια και
στα ανατολικά, όπου βρίσκονται τα ερείπια, όπως και εκείνοι στην
απέναντι πλευρά του Αλφειού, είναι άγριοι, σκεπασμένοι με χλόη,
σκιασμένοι από πεύκα, αγριελιές και ποικιλία θάμνων. Σε μήκος
τριών μιλίων, βλέπει μόνο μερικά σημεία καλλιεργημένα και ούτε μία
36 Pouqueville 1805, 130.
37 Pouqueville 1805, 131.
38 Για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο W. M. Leake στην πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη ταξιδιωτική μελέτη του, βλ. Tolias 1995, 42-45.
39 Leake 1830, 27-31.
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κατοικία. Η αντίθεση, υποθέτει, πρέπει να είναι μεγάλη σε σχέση με
την άποψη του χώρου κατά την αρχαιότητα, όταν γίνονταν οι σπουδαιότεροι από τους αγώνες άμιλλας του αρχαίου ελληνικού κόσμου.40
Ο Leake θεωρεί μάταιη την προσπάθεια ταύτισης των ερειπίων με
τα μνημεία που περιγράφει ο Παυσανίας, αν δεν πραγματοποιηθούν εκτεταμένες ανασκαφές. Πιστεύει ότι ο ναός του Δία είναι το
μόνο μνημείο, για τη θέση του οποίου υπάρχει οποιαδήποτε βεβαιότητα (Εικ. 4). Κρίνει αβάσιμη την επαλήθευση της ανακάλυψης του
Iπποδρόμου, του Σταδίου και του Θεάτρου από τον Fauvel.41 Ισχυρίζεται ότι στην αρχαιότητα υπήρχε στην Ολυμπία ένα ιερό άλσος
(η Άλτη), ένα Στάδιο και ένας Ιππόδρομος, όλα τους μεγαλύτερα σε
μέγεθος από τα αντίστοιχα των άλλων Ιερών.42 Λαμβάνοντας υπόψη
τον Παυσανία αναφέρει τα κτήρια που υπήρχαν στην Ολυμπία. Κάνει
λόγο για τα δύο αξιοπρόσεκτα, τον ξύλινο κίονα που θεωρείται ότι
ανήκε στον Οίκο του Οινόμαου και στέκει μπροστά από το Πελόπιο,
και τη λεγόμενη «Καλλιστέφανο Ελαία».43 Επίσης μνημονεύει όσα
άλλα είδε ο Παυσανίας. Πραγματεύεται το πρόβλημα της θέσης του
Σταδίου, αξιολογώντας τις πληροφορίες που δίνει ο Στράβωνας και
ο Παυσανίας και καταλήγει ότι οι πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις
όσον αφορά την τέχνη, τη γλώσσα, τα έθιμα, την ιστορία της Ελλάδας μπορεί να γίνουν μέσω της ανασκαφής της Ολυμπίας.44
Οι επόμενοι ευρωπαίοι αρχαιογνώστες ταξιδιώτες που έφτασαν στο μεγάλο πελοποννησιακό Ιερό ήταν ο ιρλανδός ζωγράφος,
περιηγητής και συγγραφέας Edward A. Dodwell (1767-1832) και ο
βρετανός αρχαιολόγος και εικονογράφος Sir William Gell (17771836),45 ένας από τους συστηματικότερους βρετανούς περιηγητές
των ελληνικών περιοχών.46 Ο πρώτος επισκέφθηκε για πρώτη φορά
40
41
42
43
44
45
46

Leake 1830, 32-33.
Leake 1830, 33.
Leake 1830, 34.
Leake 1830, 35-38.
Leake 1830, 38-44.
Tolias 1995, 46.
Γενικά για τον E. Dodwell, βλ. Tolias 1995, 46-49. Γενικά για τον Sir William
Gell, βλ. Tolias 1995, 50-53.
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την Ελλάδα το 1801. Έχοντας ξεκινήσει από την Τεργέστη, έφτασε
στην τουρκοκρατούμενη χώρα και περιηγήθηκε συστηματικά την
Πελοπόννησο μαζί με τον δεύτερο. Στις σελίδες 327-336 του δεύτερου τόμου του έργου του A Classical and Topographical Tour through
Greece during the years 1801, 1805 and 1806, I-II (Λονδίνο 1819) ο
Dodwell μιλά για το ταξίδι τους στην Ολυμπία στις 24 Ιανουαρίου
του 1806. Οι σημειώσεις του δεν συμπληρώνονται από χάρτη της
Ολυμπίας την εποχή επίσκεψής τους. Όπως γράφει, έσκαψαν στο
ναό του Δία, έχοντας μισθώσει Τούρκους ως εργάτες. Αποκάλυψαν
ένα μικρό κίονα από παριανό μάρμαρο, ο οποίος «perhaps formed
a part of the enclosure of the throne of Jupiter» και μερικούς δωρικούς κίονες αξιοσημείωτα μεγαλύτερους από εκείνους του Παρθενώνα και του Ολυμπιείου της Αθήνας.47 Καταλήγει ότι: «Not only
the great dimensions of the columns, which are found amongst the
ruins, corroborate a supposition that this is actually the temple of
Jupiter, but the conjecture seems to be confirmed by the black marble
which we found in excavating, and which, according to Pausanias,
composed the pavement in front of the statue».48
Σύντομη περιήγηση στην Ολυμπία το καλοκαίρι του 1812 πραγματοποίησε και ο βρετανός αρχιτέκτονας και συγγραφέας Charles
Robert Cockerell (1788-1863). Ήρθε στην Ελλάδα στα 1810, σε
ηλικία 22 ετών, ως αγγελιαφόρος του βρετανικού στόλου. Παρέμεινε επτά χρόνια στη Μεσόγειο, από τα οποία τέσσερα σε περιοχές της Μικράς Ασίας. Υποστηρίχθηκε ότι υπήρξε ένας από τους
πιο περιπετειώδεις και σίγουρα ο πλέον τυχερός από τους βρετανούς ταξιδιώτες στην Ελλάδα.49 Ήταν μέλος της Εταιρείας που
ίδρυσαν το καλοκαίρι του 1807 στη Ρώμη ο αρχιτέκτονας από τη
Νυρεμβέργη βαρόνος Johann Carl Christoph Wilhelm Joachim
Haller von Hallerstein (1774-1817), ο βυρττεμβεργιανός ζωγράφος Jakob Linckh (1786-1841), ο εσθονός αρχαιολόγος, συγγραφέας, ζωγράφος και ιστορικός τέχνης βαρόνος Otto Magnus von
Stackelberg (1786-1837), ο δανός αρχαιολόγος και συγγραφέας
47 Dodwell 1819, 334.
48 Dodwell 1819, 335.
49 Tolias 1995, 72.
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Peter Oluf Brøndsted (1780-1842) και ο φίλος και κουνιάδος του,
αρχαιοελληνιστής, αρχαιολόγος και περιηγητής, επίσης Δανός, G.
H. C. Koes (1782-1811). Η Εταιρεία των αρχαιογνωστών επιδίωκε
την αναδίφηση και ανασκαφή ελληνικών μνημείων, που στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την εμπορία των αρχαιοτήτων. Η συντροφιά τους έφτασε στα τέλη του 1810 στην Αθήνα
και συναντήθηκε εκεί με τον C. R. Cockerell και τον αρχιτέκτονα
από το Λίβερπουλ John Foster junior (1786-1846), τους οποίους
και δέχτηκε ως νέα μέλη της. Έχοντας πραγματοποιήσει ανασκαφή,
ανακαλύψει και πουλήσει τα αετωματικά γλυπτά του αιγινήτικου
ναού της Αφαίας Αθηνάς στο γερμανό βαρόνο, ζωγράφο Johann
Martin von Wagner (1777-1858), που επισκέφτηκε την Ελλάδα στα
1811-181250 και έχοντας ανακαλύψει και εκποιήσει, με τη συνεργασία και υποστήριξη του πρόξενου της Αυστρίας στην Αθήνα Georg
Christian Gropius (1776-1845), τα γλυπτά του ναού του Επικούριου
Απόλλωνα από τις Βάσσες της Φιγάλειας,51 ορισμένα μέλη της Εταιρείας, δηλαδή οι Cockerell, Gropius, Haller, Foster και Linckh, έφτασαν στις 19 Αυγούστου του 1812 στο λιμάνι του Πύργου. Το βράδυ
της 20ής Αυγούστου ο Cockerell και ο Haller αναχώρησαν από τον
Πύργο για την Ολυμπία.52
Η αναφορά του Cockerell στη θέση είναι πενιχρή. Τη βρίσκουμε
στο ταξιδιωτικό ημερολόγιό του Travels in Southern Europe and the
Levant, 1810-1817. The Journal of C.R.Cockerell, R.A. (Λονδίνο 1903),
συγκεκριμένα στις σελίδες 71-73 του έβδομου κεφαλαίου. Στις 20-21
Αυγούστου του 1812, που παρέμειναν στην Ολυμπία, οι δύο αρχαιόφιλοι συγκρότησαν συνεργείο και άρχισαν ανασκαφές στο χώρο του
ναού του Δία. Ο Cockerell επισημαίνει ότι δεν διακρίνονταν ίχνη
Σταδίου ή Θεάτρου και ότι ήταν ορατά μόνο ορισμένα κατάλοιπα
από το άλλοτε φημισμένο αρχαίο Ιερό – ωστόσο δεν συνοδεύει τα
σχόλιά του κάποιο σχέδιο του χώρου. Η έρευνα που έκαναν επιβε50 Bracken 1975, 106-137· Τόλιας 1996, 85-125.
51 Bracken 1975, 138-158· Tolias 1995, 72· Τόλιας 1996, 127-164· Τσιγκάκου 1981,
21. Για τον C. R. Cockerell, βλ. Tolias 1995, 72-75. Για την Εταιρεία των αρχαιογνωστών, βλ. Lennartz 1974, 97-99 και Σιμόπουλος 62001δ, 132-150 («Μια
πολυεθνική εταιρεία αρχαιοκαπήλων»)· Χατζή-Σπηλιοπούλου 2011, 12-13.
52 Cockerell 1903, 70.
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βαίωσε την τότε γενικά αποδεκτή άποψη ότι ο Αλφειός είχε «λασπώσει» και είχε θάψει πολλά από τα οικοδομήματα σε βάθος 8 έως 10
ποδιών. Οι δύο συνεργάτες δεν κατάφεραν να ανακαλύψουν τίποτε,
παρά τη μεγάλη επιθυμία τους. Οι τούρκοι εργάτες επικρίνονται για
τη φιλοχρηματία, τη ραθυμία τους, το ότι δεν είχαν κατάλληλα εργαλεία και το ότι δούλευαν πρόχειρα και άτσαλα. Η γη ήταν σκληρή
σαν τούβλο και για αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανασκαφεί.
Η όλη προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό της διαμέτρου των κιόνων του ναού του Δία στα 7 πόδια και την αποκάλυψη
ορισμένων τμημάτων τους και άλλων κομματιών μαρμάρου από το
εσωτερικό του ναού.53 Μετά από αυτά οι δύο αρχιτέκτονες σταμάτησαν την έρευνα και πήγαν στην Ανδρίτσαινα, συνεχίζοντας την περιήγησή τους στην Πελοπόννησο.
Η Ολυμπία δέχτηκε έναν ακόμη σημαντικό ευρωπαίο ταξιδιώτη, το
βρετανό αρχιτέκτονα, γεωγράφο και συγγραφέα John Spencer-Stanhope (1787-1873), ο οποίος τον καιρό των ναπολεόντειων πολέμων
βρέθηκε αιχμάλωτος στη Γαλλία, όπως όλοι οι άγγλοι υπήκοοι σε
γαλλικό έδαφος. Αφού έδωσε το λόγο της τιμής του ότι θα επιστρέψει, του επιτράπηκε να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει τις
αρχαιολογικές του έρευνες. Του ανατέθηκε μάλιστα από το Institut
de France η τοπογραφική εξερεύνηση της περιοχής της Ολυμπίας,
για να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρχαν φερέγγυες αποδείξεις για
την ύπαρξη της Ολυμπίας ως πόλης.54 Ο Spencer-Stanhope ταξιδεύει στα 1813-1814 στην Ελλάδα με τον αδελφό του Edward και
το συνάδελφό του νεαρό, αλλά ικανότατο βρετανό αρχιτέκτονα,
γεωμέτρη και τοπογράφο Thomas Allason (1790-1852). Τον Απρίλιο του 1813 περνούν από τη Ζάκυνθο στην Πελοπόννησο. Επισκέπτονται την αρχαία Κυλλήνη (τη σημερινή Γλαρέντζα) και κατευθύνονται στη γειτονική Ήλιδα αφήνοντας στην Ολυμπία τον Th.
Allason να σχεδιάσει τα ερείπια της ιστορικής κοιλάδας, προς την
οποία προσφέρεται εξαιρετική κατόπτευση από το λεγόμενο «πύργο
της Μιράκας», που επιλέγεται ως κατάλυμα. Το έργο της ομάδας
53 Cockerell 1903, 71-73.
54 Βλ. Tolias 1995, 90· Χατζή-Σπηλιοπούλου 2012, 81-82. Για τον John Spencer-Stanhope, βλ. Tolias 1995, 90-91.
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ολοκληρώνεται εντός δεκαπενθήμερου. Το αποτέλεσμα της αποστολής υπήρξε εκπληκτικό για την εποχή και πολύτιμο για τις επόμενες γενιές: στο Λονδίνο του 1824 δημοσιεύεται με συγγραφέα τον J.
Spencer-Stanhope ο τόμος με τίτλο Olympia or topography illustrative of the actual state of the plain of Olympia and the ruins of the city
of Elis. Το μεγάλου σχήματος βιβλίο, με 17 πίνακες και κείμενο 67
σελίδων, εγκωμιάζεται ως εκδοτικό επίτευγμα για την τυπογραφική
αρτιότητα, την ομορφιά των χαρακτικών του, με εικαστικό, ιστορικό/αρχαιολογικό και τοπογραφικό ενδιαφέρον.
Απαντώντας με έμμεσο τρόπο στο ερώτημα που είχε τεθεί εξαρχής, ο Spencer-Stanhope υπαινίσσεται ότι δεν υπήρξε αρχαία πόλη
Ολυμπία. Ταυτίζει όμως με βεβαιότητα την ειδυλλιακή εύφορη
κοιλάδα, τη στολισμένη με ποικίλη βλάστηση, την οποία διαρρέει
ποταμάκι κυλώντας σε απότομη και βραχώδη κοίτη, για να συναντήσει τον Αλφειό (υπονοεί τον παραπόταμο του Αλφειού Κλάδεο)
με την κοιλάδα, όπου στην αρχαιότητα διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί
Αγώνες (Εικ. 5).55 Θεωρεί ότι η μόνη ενδιαφέρουσα κοιλάδα στην
περιοχή είναι εκείνη που πρώτος ο Fauvel ανέφερε με το όνομα
«Αντίλαλο» («Ηχώς») και άλλοι με το όνομα «Αντίλαλλα».56 Ο
Spencer-Stanhope αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο με αυτολεξεί την
περιγραφή του Fauvel για το ταξίδι του στην Ολυμπία. Αναιρεί την
άποψη εκείνου για τα εντοπισθέντα ίχνη του Ιπποδρόμου, τον οποίο
υποθετικά απεικονίζει, αλλά και για τα σχέδια της Ιππαφέσεως.
Υποστηρίζει ότι μια τόσο μεγαλειώδης και σημαντική κατασκευή,
όπως ο Ιππόδρομος της Ολυμπίας, δεν μπορεί να είχε κατασκευαστεί από ταπεινά υλικά, δηλαδή από οπτόπλινθους, με τις οποίες
ήταν κτισμένα τα ερείπια των ρωμαϊκών χρόνων. Τέλος συνεχίζει
την παρουσίαση της κοιλάδας περιγράφοντας τον τόπο, το Κρόνιο,
τον Κλάδεο, τις καλλιέργειες.57

55 Χατζή-Σπηλιοπούλου 2012, 82.
56 Χατζή-Σπηλιοπούλου 2012, 83.
57 Χατζή-Σπηλιοπούλου 2012, 84. Συνοπτικά για τους ξένους περιηγητές στην
Ολυμπία, βλ. Χατζή 2008, 18-19· Schnapp 2012.
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Ο John Spencer-Stanhope ήταν ο τελευταίος από τους ευρωπαίους αρχαιογνώστες λόγιους, ερευνητές και περιηγητές, οι οποίοι
αναζήτησαν την αρχαία Ολυμπία μεταξύ του 18ου και 19ου αιώνα.
Παρά τον κίνδυνο της αρχαιοκαπηλίας που υπήρξε έντονος στην
περίπτωση του Cockerell και της Εταιρείας των αρχαιοφίλων, η
Ολυμπία, στα χρόνια του «πυρετού των μαρμάρων», στάθηκε, σε
σχέση με άλλα μνημεία (π.χ. την Ακρόπολη), τυχερή, καθώς η ίδια
η φύση, που την κατέστρεψε, ταυτόχρονα την προστάτευσε από το
ανθρώπινο χέρι. Οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, κ.ά.)
γκρέμισαν τα αρχαία οικοδομήματα και τα έθαψαν βαθιά μέσα στη
γη, κρύβοντάς τα για αιώνες από τους ντόπιους, αλλά και από τους
ξένους, τους διψασμένους για γνώση και ευρήματα ευρωπαίους
λόγιους, ερευνητές, ακόμη και από τους αρχαιοκάπηλους.
Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά παραπάνω, η εικόνα του Ιερού
στην αρχαιότητα είναι διαμετρικώς αντίθετη από εκείνην του 7ου
αι. μ.Χ. και μετά. Το μόνο που θυμίζει την αρχαία Ολυμπία είναι το
εντυπωσιακό φυσικό τοπίο: η ειδυλλιακή εύφορη κοιλάδα, όπως τη
μεταφέρουν ο W. M. Leake και ο J. Spencer-Stanhope, με την πλούσια, ποικίλη βλάστηση και τους ποταμούς Αλφειό και Κλάδεο που
ορίζουν το χώρο.
Έτσι, η διενέργεια ανασκαφικών επιχειρήσεων ήταν απόλυτα
αναγκαία για την αποκάλυψη του αρχαίου Ιερού. Σε αυτήν την κατεύθυνση σημαντικές υπήρξαν οι αυτοψίες των ευρωπαίων αρχαιόφιλων
περιηγητών του 18ου-19ου αιώνα και η δημοσίευση των ταξιδιωτικών τους αναφορών που κυκλοφόρησαν σε όλη την Ευρώπη, αφύπνισαν τους πνευματικούς ανθρώπους και κέντρισαν το ενδιαφέρον των
αρχαιολόγων της εποχής. Από αυτή την πλευρά οι περιηγήσεις των
ξένων ταξιδιωτών υπήρξαν καθοριστικές, πρώτιστα για την ανακάλυψη της Ολυμπίας και έπειτα για την αρχαιολογική εξερεύνησή της,
ως αρχαιολογικής θέσης πλούσιας σε ευρήματα. Έτσι φάνηκε ότι η
ανασκαφή της Ολυμπίας πραγματικά άξιζε τον κόπο. Ο τότε επιστημονικός κόσμος είχε πειστεί για αυτό.
Στο δρόμο που άνοιξαν τα περιηγητικά χρονικά, η πρώτη προσπάθεια ανασκαφής της Ολυμπίας έγινε το 1829 από τη γαλλική Expédition scientifique de Morée και κράτησε ενάμιση μήνα. Τα ευρήματα
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Εικόνα 5 : Τοπίο της κοιλάδας της Ολυμπίας (Stanhope 1824·
βλ. Χατζή-Σπηλιοπούλου 2012, 80)

ήταν εικοσιτέσσερα κομμάτια μετοπών, τα οποία μεταφέρθηκαν στη
Γαλλία και εκτέθηκαν στο Μουσείο του Λούβρου.58 Οι συστηματικές
ανασκαφικές επιχειρήσεις που άρχισαν το 1875 από το –τότε Αυτοκρατορικό– Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο59 ήταν πρότυπες
για την εποχή. Έφεραν έναν αέρα αλλαγής στην αρχαιολογία, καθώς
οι ανασκαφείς παραιτήθηκαν από την εκμετάλλευση των αρχαιοτήτων και δέχθηκαν την έκθεση των ευρημάτων σε Μουσείο που
ανεγέρθηκε πολύ κοντά στο Ιερό.60 Η Ολυμπία ανέκτησε τη θέση
της στη συνείδηση του πνευματικού κόσμου, ειδικά του αρχαιογνωστικού κοινού. Επιπλέον, πολυάριθμες εκθέσεις από τότε μέχρι
σήμερα, ως την έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 30 Αυγούστου 2012
στο Βερολίνο με τίτλο «Ολυμπία: Μύθος, Λατρεία και Αγώνες»,61
58 Για την ανασκαφή της γαλλικής Expédition scientifique de Morée στην Ολυμπία
ως περίπτωση λεηλασίας αρχαιοελληνικού μνημείου, βλ. Bracken 1975, 176179. Βλ. επίσης, Πατεράκη 2009, 208-290· Πατεράκη 2012, 48.
59 Οι γερμανικές ανασκαφές δεν ξεκίνησαν ως ανασκαφές του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, αλλά ως ανασκαφές της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Βλ.
σχετικά Kalpaxis 2002.
60 Σύντομα και περιεκτικά στοιχεία για τις γερμανικές ανασκαφές, βλ. στο Πατεράκη 2012, 48-49. Βλ. και OF, Olympia, και Olympia-Bericht.
61 Heilmeyer κ.ά. 2012· Χατζή-Σπηλιοπούλου 2013.
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τονίζουν τη σημασία της Ολυμπίας ως ιδανικού πρεσβευτή του
ολυμπιακού ιδεώδους, του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού
αλλά και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Σε μία εποχή, όπως αυτή που
διανύουμε, πολλαπλής κρίσης (ηθικής, θεσμών, αξιών, κοινωνίας,
οικονομίας, πολιτικής), η Ολυμπία μπορεί, στο πλαίσιο ενός νέου
κινήματος ανθρωπισμού, να αποτελέσει το στήριγμα, να προσφέρει ιδανικά και αταλάντευτες αξίες στον άνθρωπο, πάνω στις οποίες
εκείνος θα οικοδομήσει, μετά την κρίση, το νέο πολιτισμό της Ελλάδας, της Ευρώπης και της παγκόσμιας κοινότητας.
Κλεάνθη Νικ. Πατεράκη
Δρ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας Παν/μίου Κρήτης
Κισάμου 98, 731 00 Χανιά
kleanthipater@yahoo.gr
•
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Olympia in antiquity and in 18th and 19th century reports
of European travellers

KLEANTHI PATERAKI

Abstract

T

HIS article presents the history of the sanctuary of Olympia in
antiquity and in the 18th-19th centuries.
Firstly, the gradual formation of the sanctuary with many different buildings from 2800 BC to the 7th century AD is featured. Relevant information from Pindar’s “Olympian Hymns”, Strabo’s Geography, and Pausanias’s Description of Greece is presented.
Secondly, there is an account on how Olympia looked after its
discovery in 1766 by the English archaeologist and theologist Richard Chandler. Reports by European travellers, researchers of antiquity, antiquarians and scholars are mentioned. These visited Olympia in the 18th and 19th centuries, either within the framework of the
traditional tour of Europe (the so-called “Grand Tour”) or as delegates of societies of antiquarians, and have contributed to the identification of the location as an archaeological site rich in findings.
Among them were the German founder of Classical Archaeology
Johann Joachim Winckelmann, the English archaeologist and theologist Richard Chandler, the Consul of France in Greece Louis François
Sébastien Fauvel, the French diplomat and great philhellene François
Charles Hugues Laurent Pouqueville and the British archaeologist
and architect John Spencer-Stanhope. Their short stays in Olympia
— 221 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

have opened the way for the excavation and systematic research of the
site (first in 1829 by the French Expédition scientifique de Morée, and
after 1875 by the German Archaeological Imperial Institute).
The most recent of the numerous exhibitions on Olympia is the
one which was opened on the 30th August 2012 in Berlin under the
theme “Olympia of Europe and of the World”. In our times of multiple crises, Olympia could become the backbone of high European
and universal ideals and firm human values.

•
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Αναζητώντας το αντικειμενικό
στις υποκειμενικές πληροφορίες.
Ταξιδιώτες των μέσων του 19ου αιώνα:
ο J.-A. Buchon, ο Εδμόνδος Αμπού,
και άλλοι
μνήμη André Deisser

ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Γ

ΙΑΤΙ άραγε ταξίδευαν αυτοί οι παράξενοι Ευρωπαίοι, τί αναζητούσαν, τί γύρευαν στα μέρη-μας; Οι αγρότες της Ανατολής,
που δεν ήξεραν βέβαια τί θα πει ελεύθερος χρόνος, που ώς προχθές
δεν εννοούσαν καν τί σημαίνει «βγαίνω για βόλτα»,1 φαντάζονταν άλλους, πιο ουσιαστικούς λόγους: κρυμμένους θησαυρούς θα
έψαχναν, και το μυστικό θα βρισκόταν είτε στα βιβλία με τα σχέδια
που κράταγαν είτε σ’ εκείνες τις αρχαίες επιγραφές που με τόση
επιμονή αναζητούσαν. Κάποιοι, ακόμα πιο απομονωμένοι πληθυσμοί, στην Αίγυπτο ή την Περσία λόγου χάρη, όπως μας αναφέρει ο Αλέξανδρος Κίνγκλαίηκ, υποπτεύονταν πως ίσως να είχαν
σχέσεις και με «κακοποιά δαιμόνια», γιατι αλλιώς πώς κατόρθωνε
ένας Εγγλέζος «μ’ ένα ζευγάρι πιστόλια και δυο υπηρέτες να διασχίζει σώος την Έρημο», ή πίστευαν πως «ο Εγγλέζος ταξιδιώτης είχε
αμαρτήσει για τον Θεό και τη συνείδησή-του κι έτσι τον κυρίευσε το
κακό πνεύμα, και τον σέρνει, σαν τις αρχαίες Ερινύες, μακριά από το
σπίτι-του, τον αναγκάζει να ταξιδεύει σε χώρες μακρινές και παράξενες», και τον οδηγεί στους τάφους και τα ερείπια.2
1

2

Αρχές της δεκαετίας του 1950 ο Kevin Andrews έζησε για ένα διάστημα μαζί με
την Nancy Roosevelt στην Ικαρία· ένα απόγεμα που είχαν βγει για βόλτα συνάντησαν στο δρόμο έναν βοσκό· —«Πού πάτε;», ρωτάει ο βοσκός· —«Μια βόλτα» του απαντάνε· —«Δηλαδή;», ξαναρωτάει ο άλλος· κρατώ την πληροφορία
από τον ίδιο τον Kevin Andrews.
Για την πίστη ότι αναζητούσαν κρυμμένους θησαυρούς έχουμε πάμπολλες
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Καλά. Άλλοι βέβαια ήταν οι λόγοι που κέντριζαν το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων, και τους στόχους θα μας τους δείξουν τα ίδια
τα κείμενά-τους. Το πρώτο που αναζητούν είναι τα μνημεία, το
δεύτερο, τα τοπία. Πιο ειδικά, στην Παλαιστίνη, την Ελλάδα, την
Ιταλία, συχνά αναζητούν και τον φημισμένο τόπο: να δουν δηλαδή,
όχι μόνο τον Ταΰγετο ή τους Δελφούς, παρά και την πεδιάδα των
Πλαταιών ή του Μαραθώνα, τη Ναζαρέτ, τον τάδε ποταμό ή το
δείνα ακρωτήρι. Οι άνθρωποι που κατοικούν αυτούς τους τόπους
τους ενδιαφέρουν μονάχα αν παρείχαν μιαν ακόμα γλαφυρή, αξιοπερίεργη, συνήθως μάλιστα αταίριαστη με το τοπίο πινελιά, που όμως
το χρωμάτιζε, του πρόσφερε τη χαριτωμένη γραφικότητα. Όσο για
το αντικείμενό-μας, η νεοελληνική λογοτεχνία σπάνια θα προκαλέσει την περιέργειά-τους. (Ας μην απορούμε· κι εμείς όταν ταξιδεύουμε, τοπία και μνημεία αναζητάμε κι όχι τις ανθρώπινες συμπεριφορές, ιδίως όσες είναι παρόμοιες με τις δικές-μας – ποιος ποτέ
έψαξε τί έχουν γράψει οι χιώτες λογοτέχνες, ας πούμε, επειδή πήγε
στο νησί εκείνο για διακοπές;)
Το ταξίδι βέβαια στα παλιά τα χρόνια ήταν υπόθεση επίπονη, επικίνδυνη: στα 1849 κάποιοι «Αρβανίτες» –βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά,
μαρτυρίες· η παλαιότερη που έχω εντοπίσει είναι του Tournefort, Voyage d’un
botaniste, I, Παρίσι 1982, 332· πβ. J.J. Björnståhl, Το οδοιπορικό της Θεσσαλίας,
1779, μτφρ. Μεσεβρινός, Θεσσαλονίκη 1979, 53· H. Holland, Ταξίδια στα Ιόνια
νησιά, Ήπειρο, Αλβανία (1812-1813), μτφρ. Χρ. Ιωαννίδης, Αθήνα 1989, 246247, 259-260 (όπου μαθαίνουμε πως κι ο Αλή πασάς το πίστευε)· Λ. Ρος, Αναμνήσεις και ανακοινώσεις από την Ελλάδα, μτφρ. Απ. Σπήλιος, Αθήνα 1976, 276·
R. Pashley, Travels in Crete, Ι, Λονδίνο 1837, 275-276, ΙΙ, 75, 85-86 (και ελληνική μτφρ. Δάφνη Γόντικα, Ηράκλειο 1991, Α΄, 216, Β΄, 62, 69)· Henri Belle,
Trois années en Grèce, Παρίσι 1881, 137· Ακύλας Μήλλας, Η Πρίγκιπος, Αθήνα 1988, 416-417. Ανάλογες πίστεις είχαν βέβαια και οι Τούρκοι, Gr. Palaiologue, Esquisses des mœurs turques au XIXème siècle, Παρίσι 1827, 186 κ.ε., G.
Perrot, Souvenirs d’un voyage en Asie Mineure, Παρίσι 1864, 258-259, αλλά και
οι Ιταλοί, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Σταντάλ, Το μοναστήρι της Πάρμας,
μτφρ. Γιάννης Μπεράτης, Αθήνα, χ.χ., 179. Για τη δεύτερη άποψη, της διαβολικής κατάρας, βλ. Alex. Kinglake, Eothen, χρησιμοποιώ μια έκδ. της Everyman’s
Library, Λονδίνο 1962, 147 (η απόδοση του Κώστα Βαρελίδη, Αλεξ. Κίνγκλαίηκ, Ηώθεν. Ταξιδιωτικές αναμνήσεις από τη Μικρά Ασία, Κύπρο και Εγγύς Ανατολή, 1834-1835, Αθήνα 2001, 123 είναι πολύ ελεύθερη).
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γιατι εκείνον τον καιρό μπορεί να σήμαινε και τους έλληνες κλέφτες–
σκότωσαν έναν ταλαίπωρο γερμανό συλλέκτη βοτάνων στην Ήπειρο
επειδή το σακάκι-του είχε μπρούτζινα κουμπιά που τα πέρασαν για
χρυσά.3 Όποιος λοιπόν κατάφερνε να γυρίσει ζωντανός, να γλυτώσει
από τους ληστές, τις αρρώστιες, τ’ ατυχήματα κάθε είδους, καθόταν
κι έγραφε τα όσα είδε, ζωντανεύοντας το κείμενό-του και με βιωματικά στοιχεία· τα ταξιδιωτικά απομνημονεύματα είχαν μεγάλη ζήτηση
από τους ευρωπαίους αναγνώστες: άλλοι αναζητούσαν σ’ αυτά και
την αίσθηση της περιπέτειας που δεν τόλμησαν ή δεν μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν, άλλοι την τέρψη της γνώσης και της φαντασίας,
άλλοι τέλος προετοιμάζονταν για ένα πραγματικό ή έστω νοερό
ταξίδι.4 Οι εκδότες λοιπόν καλοπλήρωναν τους συγγραφείς· περισσότερο βέβαια αν το ταξιδιωτικό ήταν πλούσιο σε εικόνες και πληροφορίες, κι ακόμα περισσότερο αν άγγιζε τη λογοτεχνία. Γι’ αυτό και
οι ταξιδιώτες επεξεργάζονταν βαθιά όσες προχειρογραμμένες σημειώσεις είχαν κρατήσει, αναπλάθοντας λογοτεχνικά κι εμπλουτίζοντας ριζικά, ενίοτε με τη φαντασία, τις άμεσες κι αντικειμενικές, ας
το πούμε έτσι, εμπειρίες-τους.
Είπα «εμπλουτίζοντας ριζικά, ενίοτε με τη φαντασία» – κι όχι μόνο
μ’ αυτήν. Όσοι έχουν ασχοληθεί, ακόμα και τόσο δα, με τον περιηγητισμό, γνωρίζουν, κι από πρώτο χέρι κι από τη βιβλιογραφία, πως οι
ταξιδιώτες συνηθίζουν να εμπλουτίζουν τα κείμενά-τους αντιγράφοντας τους προδρόμους-τους – δίχως, εννοείται, να τους μνημονεύουν.
Στα 1827 ο Προσπέρ Μεριμέ και ο Ζαν-Ζακ Αμπέρ ονειρεύονταν ένα
ταξίδι στη Δαλματία, μα δεν είχαν τα χρήματα. Ο Μεριμέ πρότεινε
τη λύση: θα έγραφαν την περιοδεία-τους, θα την πούλαγαν σ’ έναν
εκδότη, και με τα λεφτά ετούτα θα πήγαιναν για να διαπιστώσουν
αν όσα έγραψαν ισχύουν. Το σχέδιο δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά
ο Μεριμέ έκαμε κάτι παρόμοιο: έγραψε ο ίδιος αρκετά «σέρβικα»
λαϊκά τραγούδια, που τα παρουσίασε ως μεταφράσεις πρωτοτύπων.
Η φενάκη είχε επιτυχία στους καλλιτεχνικούς κύκλους, που ενθου3
4

Robert Curzon, Visits to the Monasteries in the Levant, Λονδίνο 1849· χρησιμοποιώ την έκδοση με εισαγ. John Julius Norwich, Λονδίνο 1983, 255-256.
Ο Σταντάλ, λόγου χάρη, είχε διαβάσει 60 περιηγητές Ιταλίας μονάχα έως τα
1811, βλ. Stendhal, Rome, Naples et Florence en 1817 suivi de L’Italie en 1818,
Παρίσι 1956, σελ. xi.
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σιάστηκαν – ξεγελάστηκε ώς και ο Πούσκιν, δοκίμασε μάλιστα να
ξαναμεταφράσει τα τραγούδια στα ρώσικα, ώστε να πλησιάσουν το
γνήσιο ύφος-τους σε μια σλάβικη γλώσσα· απέτυχε όμως παταγωδώς
στον αρχικό-της στόχο: εμπορική αποτυχία.5
Οι φιλόλογοι έχουν επισημάνει κι άλλες τέτοιες –πάμπολλες θα
ήταν το πιο σωστό– απατεωνίες· εδώ περιορίζομαι στο έξοχο άρθρο
του Αντρέ Ντεϊσέρ, που με απαράμιλλη τέχνη συγκέντρωσε, χάρη
στο τεράστιο γνωστικό-του εύρος, μια σειρά από εντυπωσιακές
περιπτώσεις, που δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο πως οι λογοτεχνικές αναπλάσεις της βιωμένης εμπειρίας είναι περισσότερο λογοτεχνία και πολύ, μα πολύ λιγότερο, εμπειρία.6 Η δουλειά του ιστορικού ωστόσο είναι να εισχωρήσει κατά το δυνατόν στις πληροφορίες
που παρέχει ένα κείμενο, και ν’ αποδεσμεύσει κάποια γνώση, συναρτώντας διαρκώς τη ρητή μαρτυρία με όσες τυχόν αποσιωπήθηκαν
είτε ηθελημένα είτε από άγνοια είτε από αδιαφορία.

Αντικείμενό-μου θα είναι το πόσο λίγο ενδιαφέρθηκαν για το τί
έγραφαν ή για το τί διάβαζαν οι σύγχρονοί-τους Έλληνες δύο πολύ
σημαντικοί γάλλοι ταξιδιώτες. Και οι δύο έμειναν ενάμισι χρόνο
περίπου στην Ελλάδα και την περιηγήθηκαν ολόκληρη· ο πρώτος,
ο Ιωάννης-Αλέξανδρος Μπυσόν, ιστορικός, μεσαιωνοδίφης, ειδικευμένος μάλιστα στη γαλλική παρουσία στους δικούς-μας τους
τόπους κατά τον ύστερο μεσαίωνα, αλλά και με στενές σχέσεις με τη
νεοελληνική φιλολογία και τη γλώσσα μάλλον πριν κι από το 1821,7
5

6

7

Prosper Mérimée, Chronique du règne de Charles IX…, Παρίσι 1842, 347-349
(πρόλογος στη δεύτερη έκδοση της «Guzla»· πβ. Augustin Filon, Mérimée et ses
amis, Παρίσι 1894, 36-37.
André Deisser, «Mythification, imitation et plagiat chez les voyageurs», στο:
Loukia Droulia και Vasso Mentzou, Vers l’Orient par la Grèce avec Nerval et
d’autres voyageurs, Παρίσι 1993, 123-129. Η φιλολογική-μας οικογένεια στερήθηκε ξαφνικά, πριν από μερικά χρόνια, τη χαρά ν’ ακούει ή να διαβάζει τον φίνο κι
εξαιρετικά πλούσιο σε πληροφορίες και παρατηρήσεις λόγο του André Deisser.
Κάποιο ενδιαφέρον μαρτυρείται από το 1819· το 1821 θα παρουσιάσει, από
τους πρώτους στη Γαλλία, δείγματα της γραπτής φιλολογίας, και ολότελα πρώτος, ελληνικά δημοτικά τραγούδια, βλ. Αλέξης Πολίτης, Η ανακάλυψη των
ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, Αθήνα 1984, 168 κ.ε.
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μας ήρθε το 1840-1841 και το βιβλίο-του εκδόθηκε δύο χρόνια μετά,
1843.8 Ο δεύτερος, ο αρκετά πιο διάσημος σατιρικός συγγραφέας
Εδμόνδος Αμπού, βρέθηκε στην Αθήνα δώδεκα χρόνια αργότερα,
1852-1853, υπότροφος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής· το
δικό-του βιβλίο το τιτλοφόρησε «Η σύγχρονη Ελλάδα», κι εκδόθηκε το 1854.9 Πέντε χρόνια αργότερα εξέδωσε το πολύ γνωστότερό-μας μυθιστόρημα Ο βασιλέας των βουνών, όπως πρωτομεταφράσηκε μόλις έναν χρόνο ύστερα από τη γαλλική έκδοση, ή Ο
βασιλεύς των ορέων, όπως το τιτλοφόρησαν οι νεότεροι μεταφραστές.10 Κοντά σ’ αυτούς τους δυο κεντρικούς μάρτυρες και πληροφορητές-μας θα εξετάσουμε και μερικούς ακόμη γάλλους, σημαντικούς λογογράφους, περιηγητές της Ανατολής που βρέθηκαν για
λίγο ή για μεγαλύτερο διάστημα στα μέρη-μας, ώστε να περικυκλώσουμε έτσι τις πληροφορίες γύρω από την ελληνική λογοτεχνική
παραγωγή, ή ακριβέστερα το ελληνικό λογοτεχνικό πεδίο, με στόχο
να εννοήσουμε όσο γίνεται και το ίδιο το πεδίο –τελικός στόχος της
φιλολογίας– καθώς και τα καθρεφτίσματά-του στους ευρωπαίους
παρατηρητές-μας. Είπα «τις πληροφορίες»· όπως θα δούμε, αυτό
που κυρίως θα περικυκλώσουμε είναι μάλλον οι σιωπές.
8

J.-A. Buchon, La Grèce continentale et la Morée, Παρίσι 1843 (προσιτό και από
την ΑΝΕΜΗ)· η συνέχεια του ταξιδιού-του, μαζί και με εκτενή βιογραφίατου εκδόθηκε από τον Jean Longnon: A. Buchon, Voyage dans l’Eubée, les îles
Ioniennes et les Cyclades, Παρίσι 1911· πβ. και Σπύρος Ασδραχάς, «Ο Αλέξανδρος Μπυσόν επισκέπτεται τη Λευκάδα», Πατριδογραφήματα, Αθήνα 2003,
337-344 και 423.
9 Edmond About, La Grèce contemporaine, Παρίσι 1854· η ελληνική μετάφραση,
Εντμόντ Αμπού, Η Ελλάδα του Όθωνος, μτφρ. Απόστ. Σπήλιος, επιμ. - σχολ.
Τάσος Βουρνάς, Αθήνα χ.χ. [±1980] χρησιμοποιεί και τις σημειώσεις που προστέθηκαν στη β΄ γαλλική έκδ. Παραπέμπω σ’ αυτές τις δύο εκδόσεις, αλλά
συχνά τροποποιώ κάπως την ελληνική μετάφραση.
10 Edmond About, Le roi des montagnes, Παρίσι 41859 (11857)· Εδμ. Αβούτ, Ο βασιλέας των βουνών, Αθήνα 1858 (δεν την έχω δει)· Εδμ. Αμπού (Edmond About),
Ο βασιλεύς των ορέων, μτφρ. Σ. Καρά, πρόλ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Αθήνα 1927·
Εντμόντ Αμπού, Ο βασιλεύς των ορέων, μτφρ. Περικλή Βούζα, Τάσος Βουρνάς,
Η ληστοκρατία, Αθήνα 1960 (η μετάφραση ακολουθεί κατά πόδας τον Καρά,
παραλλάσσοντας πού και πού καμιά λέξη)· Εντμόντ Αμπού, Ο βασιλεύς των
ορέων, μτφρ. Α. Φ. (υποθέτω: Αντρέας Φραγκιάς), Αθήνα (Γαλαξίας) 1968.
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Οι μαρτυρίες, Ι : ο Μπυσόν
Είμαστε, είπαμε, στα 1840-41· ο Μπυσόν, αφού αναφερθεί στο πολύ
χαμηλό επίπεδο του υλικού πολιτισμού –«το άροτρο είναι ακόμα
το ίδιο με του Τριπτόλεμου», εκείνου του μυθικού εφευρέτη-του·
«τα στρώματα είναι μια ανακάλυψη που δεν έχει εμφανιστεί, και
κοιμούνται καταγής πάνω σ’ ένα χαλί»–, και παραλληλίσει αυτό το
χαμηλό επίπεδο με τα χρόνια του Ομήρου, που μπορεί να μην ήξερε
τον σίδηρο, η γλώσσα όμως, «το εργαλείο του μυαλού», είχε πολύ
αναπτυχθεί, αρχίζει την παρουσίαση:
«Η υποδομή του πολιτισμού είναι ανύπαρκτη· τα πράγματα
ωστόσο είναι πολύ διαφορετικά: η Ελλάδα μοιάζει να θέλει πάνω
απ’ όλα ακαδημαϊκούς, φιλόσοφους, ποιητές – τους ξυλουργούς
και τους σιδεράδες θα τους φτιάξει αργότερα· θέλει έργα λογοτεχνικά – να φτιάχνει καρέκλες, τραπέζια, παπούτσια, καπέλα, θα το
μάθει αργότερα. Μόλις γεννήθηκε», δηλαδή, μόλις απελευθερώθηκε, «απέκτησε ένα πανεπιστήμιο στην Αθήνα, με τρεις σχολές,
θεολογίας, ιατρικής, νομικών, μια ακαδημία των φυσικών επιστημών, αρχαιολογική εταιρεία, δύο δημόσιες βιβλιοθήκες, τη μια στην
Αθήνα, την άλλη στην Ανδρίτσαινα, ένα μουσείο, πέντε γυμνάσια σε
διαφορετικές πόλεις, δώδεκα δημόσια σχολεία σε άλλες, χωρίς να
λογαριάζουμε το σχολείο για τα ορφανά στο Ναύπλιο κι ένα ακόμα
στον Πειραιά.
»Η πρώτη δουλειά που απασχόλησε τους Έλληνες ήταν η γλώσσα-τους. Καλά-καλά δεν είχαν απελευθερωθεί από τον τούρκικο
ζυγό, κι απελευθέρωσαν τη γλώσσα-τους από τις τούρκικες λέξεις
που την κατέστρεφαν, και με την ευκαιρία έκαναν το ίδιο για τις
φράγκικες λέξεις». «Η εκκαθάριση έγινε με απίστευτη ταχύτητα». Κι
αφού περιγράψει, αναλυτικά και γλαφυρά –μ’ έναν ελαφρό ειρωνικό
τόνο– τη γενική αποδοχή της καθαρεύουσας, ιδίως στα δικαστήρια, διαπιστώνει την καθολική λατρεία της «φιλολογίας» – η λέξη με
τη σημασία της ρητορείας, της καλλιέπειας: «Η φιλολογία είναι το
πάθος όλων των ελλήνων φοιτητών, όχι μονάχα όσων αφιερώνονται
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στη διδασκαλία, παρά κι εκείνων που θα αφοσιωθούν στους νόμους,
στην ιατρική, στην εκκλησία και στη δημόσια διοίκηση: ένας έλληνας
που μιλάει σωστά, βρίσκεται συχνά στη θέση που σ’ εμάς έχει όποιος
ξέρει ν’ αγορεύει στο βήμα· και ο δείνα γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής, έγινε υπουργός επειδή χειριζόταν σωστά τη γλώσσα-του». Στην
Ελλάδα «η γραμματική έχει θρονιαστεί στη βάση και στην κορφή
κάθε διδασκαλίας. Ο ξένος που φτάνει στην Αθήνα εκπλήσσεται
με τη μεταμόρφωση που υπέστη η γλώσσα στην καθημερινή ομιλία
και στα βιβλία. Έτσι εξηγείται η τεράστια περιφρόνηση της τωρινής
γενιάς για όλα τα έργα στη νεότερη ελληνική που τυπώθηκαν πριν
από την επανάσταση. Από όλα τα βιβλία τα τυπωμένα στην Τεργέστη, τη Βενετιά, τη Βιέννη κατά τον περασμένο αιώνα, τη χρονογραφία του Δωρόθεου, την Ιστορία της Κύπρου του Κυπριανού,
την Κρίσι του Πάριδος του Γουζέλη, την ενδιαφέρουσα ιστορία του
Σουλίου του καλού Περραιβού, μόλις ένα, το ρομάντζο Ερωτόκριτος
μπορεί να το βρει κανείς στα βιβλιοπωλεία ή και στις ιδιωτικές βιβλιοθήκες της Αθήνας – τόσο πολύ φοβούνται μήπως και χαλάσουν
την ωραία-τους γλώσσα».11 Ακολουθούν αρκετές πληροφορίες για
παλαιότερους λογίους, που ο Μπυσόν τις αντλεί από τον Κυριάκο
Πιττάκη, με τον οποίο είχε πολύ σχετιστεί.12 Σύγχρονό-του λογοτέχνη δεν ξέρω να συνάντησε ο γάλλος ταξιδιώτης, και μοιάζει να μην
το επιδίωξε: όταν πέρασε για λίγο από τη Σύρο φαίνεται ότι άκουσε
κάτι για έναν «λογοτεχνικό κύκλο», οι μόνες όμως εντυπώσεις που
κατέγραψε ήταν για τις παραστάσεις όπερας που έκαναν κάποιοι
ιταλικοί θίασοι επιστρέφοντας από τη Σμύρνη.13 Αλλά καθώς τον
ενδιέφερε, είπαμε, και ο προφορικός πολιτισμός, κατέγραψε δυο
λόγια και για τους ραψωδούς, αν και το φαινόμενο, μας πληροφο11 J.-A. Buchon, La Grèce continentale et la Morée, ό.π., 87.
12 Ό.π., 88-92· σχετικά με τον Πιττάκη και το χειρόγραφό-του βλ. σελ. 69-71 και
88. Οι πληροφορίες του Πιττάκη είναι αυτές που αντιγράφει από τη χειρόγραφη «Παλαιά ιστορία της πόλεως Αθηνών» του Μπενιζέλου, βλ. τώρα Ιωάννης
Μπενιζέλος, Ιστορία των Αθηνών, επιμ. Ι. Κόκκωνας και Γ. Μπώκος, Αθήνα
1986, 118 κ.ε.
13 J.-A. Buchon, ό.π., 46· στο άλλο-του βιβλίο, A. Buchon, Voyage dans l’Eubée,
ό.π., 19, αναφέρει απλώς πως συναντήθηκε με τον Πιτσιπιό – προφανώς τον
Ιάκωβο.
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ρεί, τείνει να εκλείψει· τον ρόλο του υμνωδού της φάρας τον έχουν
πια οι εφημερίδες.14
Αξίζει όμως να σταθούμε και σε κάποιες άλλες πληροφορίες
του Μπυσόν από τα όσα κατέγραψε για τη νησιωτική Ελλάδα,
που δημοσιεύτηκαν πολύ αργότερα. Περνώντας από τη Ζάκυνθο,
σημειώνει: «Εκτός από τον Ούγο Φόσκολο, δύο ακόμα ξεχωριστοί
άνθρωποι, ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Δημήτριος Γουζέλης γεννήθηκαν στη Ζάκυνθο. Ο Ευγένιος Βούλγαρης απέκτησε φήμη από τα
θρησκευτικά-του συγγράμματα. Ο Δημήτριος Γουζέλης από το ποίημά-του “Η κρίσις του Πάριδος”, στη λαϊκή γλώσσα, τυπωμένο στην
Τεργέστη το 1817». Δέκα μέρες αργότερα βρίσκεται στην Κέρκυρα,
όπου συναντά και συνεργάζεται με τον Μουστοξύδη, γνωρίζει τον
Ασώπιο και τον «φιλολογικό κύκλο της Κέρκυρας», μαθαίνει για την
Ιόνιο Ακαδημία και για τη βιβλιοθήκη του Γκίλφορντ, για την πολιτική κατάσταση – όμως δεν ενδιαφέρεται ν’ αναζητήσει τον Κάλβο,
παλιό-του γνώριμο απ’ τα χρόνια του Παρισιού, και δεν έτυχε ν’
ακούσει, ούτε εδώ, το όνομα του Σολωμού. (Το νόστιμο είναι ότι
σ’ ένα ημιεπίσημο γεύμα συναντήθηκε και με τον Ζαμπέλη, δηλαδή
τον δικηγόρο του Ιωάννη Λεονταράκη).15
14 Ό.π., 107. Πάντως και το δικό-του παλαιό ενδιαφέρον για τα δημοτικά τραγούδια είχε μειωθεί: τα μόνα καινούρια στοιχεία είναι δυο κείμενα μονάχα σε γαλλική μετάφραση: ένα νυφιάτικο (μαζί όμως και μια πολύ αναλυτική περιγραφή ενός γάμου, σελ. 228-240), και μια παραλλαγή του «Κάστρου της Ωριάς»·
συσχετίζει το τραγούδι με τη φραγκική κατάκτηση του Μοριά (σελ. 400-402,
πβ. και 26, 42)· σε μιαν άλλη ευκαιρία αντιγράφει, δίχως να παραπέμπει, κάποιο
δίστιχο για την Αθήνα (σελ. 82· βλ. Ed. Dodwell, A Classical and Topographical
Tour through Greece, ΙΙ, Λονδίνο 1819, 18-19). Στις σελ. 263-280 παραθέτει τη
γαλλική μετάφραση τριών χιώτικων παραμυθιών που του είχε δώσει πριν από
χρόνια η Σεβαστή Σούτσου, πβ. και την εργασία-μου Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, ό.π., 179 (και 168-181). Ο Αλέξ. Ρ. Ραγκαβής, Απομνημονεύματα, Α΄, Αθήνα 1894, 137 (χρησιμοποιώ την ανατύπωση του 1999 με
τα ευρετήρια της Αγγελικής Λούδη), μας πληροφορεί πως ο Μπυσόν «εζήτησε
επιμόνως εις γάμον» την ξαδέλφη-του Σεβαστή, αλλά η μητέρα-της δεν ήθελε
να την παντρέψει στο εξωτερικό.
15 A. Buchon, Voyage dans l’Eubée, ό.π., 96-97, 126-127, 132· πβ. και Ασδραχάς,
Πατριδογραφήματα, ό.π., 342-344.
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Οι μαρτυρίες, ΙΙ : ο Αμπού
Καθώς ο Αμπού δεν ένιωθε καμιά κλίση, κανένα ενδιαφέρον για
την αρχαιολογία, φαίνεται πως πέρασε στην Αθήνα ατελείωτες
ώρες ανίας· το διαπιστώνουμε από την αλληλογραφία-του αυτό.16
Η κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας δεν είχε πολλά να του προσφέρει· κάποιοι χοροί στο παλάτι, ή σε σπίτια των ξένων του διπλωματικού σώματος και των Φαναριωτών, ωστόσο περίεργος καθώς είναι,
παρατηρεί τους ντόπιους, μαθαίνει τη γλώσσα-τους, διαβάζει τις
εφημερίδες, αλλά και περιοδεύει σ’ όλη τη χώρα, στη Σμύρνη, στην
Κέρκυρα. Γνωρίζεται όμως και μ’ εκείνη την αλλόκοτη κυρία, τη
δούκισσα της Πλακεντίας, κεντρικό πρόσωπο της Αθήνας για όλους
τους λόγιους επισκέπτες της πόλης, που μάλιστα, λίγα χρόνια νωρίτερα, είχε μια παράδοξη περιπέτεια: έπεσε στα χέρια ενός πασίγνωστου τότε ληστή χωρίς ωστόσο να κακοπεράσει ιδιαίτερα. Φαίνεται
πως η δούκισσα κράταγε για τον εαυτό-της τις λεπτομέρειες, αλλά
αυτό μάλλον κέντρισε περισσότερο τη φαντασία του Αμπού· η ιστορία-της μάλλον στάθηκε το έναυσμα για την υπόθεση του «Βασιλιά
των βουνών».
Ακριβώς όπως και ο Μπυσόν, ο Αμπού εντυπωσιάζεται από την
έφεση για σπουδές που συναντά σε πλούσιους και φτωχούς· την περιγράφει με πολύ χαριτωμένο τρόπο, μόνο που καταλήγει σε διαφορετικό συμπέρασμα: «Νά γιατι δεν βρίσκονται πια νέοι να κρατήσουν
το άροτρο». Και συνεχίζει: «Ετούτη η μανιακή φιλοδοξία που διακατέχει όλους τους Έλληνες δεν είναι κατακριτέα. Δεν βοηθάει στην
ευζωία του λαού, αλλά τον ανυψώνει περισσότερο από πλουσιότερα
κι ευτυχέστερα έθνη. Ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με το ψωμί. Ένας
Έλληνας δεν έχει τί να βάλει στο στόμα-του και γευματίζει με μια
πολιτική συζήτηση ή με το άρθρο μιας εφημερίδας. Η Αθήνα είχε στα
1852 δεκαεννιά τυπογραφεία με σαράντα πιεστήρια, οκτώ χυτήρια
τυπογραφικών στοιχείων, δέκα λιθογραφεία· η Σύρος πέντε τυπο16 Marcel Thiébaut, Edmond About, Παρίσι 1936, 35-59. Αυτή η αλληλογραφία
δεν έχει κεντρίσει ακόμα το ενδιαφέρον των νεοελληνιστών.
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γραφεία και ένα χυτήριο· η Τριπολιτσά, το Ναύπλιο, η Πάτρα και η
Χαλκίδα είχαν επίσης τυπογραφεία. Στην Ελλάδα τυπώνονται εικοσιδύο εφημερίδες και τέσσερα περιοδικά· αυτά τα τέσσερα όπως κι
οι δεκαπέντε απ’ τις εικοσιδύο εφημερίδες βγαίνουν στην Αθήνα· οι
άλλες τυπώνονται στη Σύρο, στην Τριπολιτσά, στο Ναύπλιο, στην
Πάτρα και στη Χαλκίδα. Όλη σχεδόν η λογοτεχνία του τόπου είναι οι
εφημερίδες. Τα λιγοστά βιβλία, τα τυπωμένα στα νέα ελληνικά, είναι
μεταφράσεις από τα γαλλικά: Τηλέμαχος, Παύλος και Βιργινία, Αταλά,
Πιτσιόλα, κλπ. Η πρωτότυπη λογοτεχνία αποτελείται από μερικές
παραφουσκωμένες τραγωδίες, από μερικές στομφώδεις ωδές και
από μερικές Ιστορίες της Επανάστασης. Ας μη μιλήσω για τα θεολογικά βιβλία».17 Αφήνω τον σχολιασμό για αργότερα, και προσθέτω
μια σκηνή· υποθέτω πως παρατίθεται όπως περίπου συνέβη. Σ’ ένα
χωριό της Πελοποννήσου, ο Αμπού συνομιλεί μ’ έναν φλύαρο παπά:
«Ενόσω μου μίλαγε, κατέγραφα τη συνομιλία-μας. Μου αρπάζει το
χαρτί, οπλίζεται μ’ ένα τεράστιο ζευγάρι ματογυάλια, και το εξετάζει με απόλυτη σοβαρότητα: “Α, ξέρεις να γράφεις! ξέρεις, άραγε, κι
ορθογραφία;” –“Ε, όσο νά ’ναι, αιδεσιμότατε”. –“Από ευγένεια πρέπει
να σε πιστέψω· λένε ωστόσο πως είναι κάτι το πολύ δύσκολο”».18 Ο
Μπυσόν, θυμίζω, μιλούσε για τον σωστό χειρισμό της γλώσσας· εδώ
έχουμε την ίδια αντίληψη φωτισμένη από άλλη γωνία: ορθή γραφή.
Ο Αμπού δεν πιστεύει πως υπάρχουν πια πλανόδιοι ραψωδοί:
«Συνάντησα πολλούς τυφλούς ζητιάνους και καθόλου τυφλούς
ποιητές. Η Ελλάδα δεν έχει πια Ομήρους. Και σε τί θα της χρειάζονταν άλλωστε;».19 Στον Βασιλέα των ορέων πάντως σφηνώνει ένα
υποτιθέμενο κλέφτικο γραμμένο σίγουρα απ’ τον ίδιον· το γαλλικό
πρωτότυπο είναι σε δεκασύλλαβους-εννιασύλλαβους με ομοιοκαταληξία σταυρωτή (παρακάτω θα μάθουμε πως το τραγούδι βγήκε
για τον Χατζησταύρο, δηλαδή τον κεντρικό ήρωά-του, τον περίφημο
«βασιλιά των ορέων»). Έπειτα δανείζεται ένα ερωτικό τραγούδι από
τον Φοριέλ (αναφέρει ρητά την προέλευση, επιλέγει όμως να ξανα17 About, La Grèce contemporaine, ό.π., 261-262· πβ. και ελληνική μετάφραση, Η
Ελλάδα του Όθωνος, ό.π., 173.
18 Edmond About, ό.π., 284 (186 στην ελληνική μετάφραση).
19 Ό.π., 451 (281 στην ελληνική μετάφραση).
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μεταφράσει το κείμενο), ενώ αλλού ένας ληστής τραγουδάει καθώς
περπατάνε «ένα είδος μονότονου τραγουδιού. Ο λαός αυτός έχει
το πένθιμο ύφος των ερειπίων». Για τη γραπτή λογοτεχνία πάλι, ο
Χατζησταύρος γράφει στην κόρη-του, «Ξέρεις πως δεν ελυπήθηκα
ποτέ να πληρώνω δασκάλους και ν’ αγοράζω τα βιβλία που μου
ζητάς. Αλλά πρέπει να μην πηγαίνουν χαμένα τα λεπτά. Ο Ουάλτερ Σκωτ έφθασε στον Πειραιά, όπως και ο Ροβινσών και όλα τα
αγγλικά βιβλία που ήθελες να διαβάσεις. Πες στους φίλους-μας της
οδού Ερμού να τα πάρουν από το τελωνείο»· ενώ για την αναξιοπιστία του Τύπου και των δημοσιογράφων, αναφέρονται: Εφημερίς της
Κυβερνήσεως (Gazette officielle), Η Ελπίς (L’Espérance) που συντάσσεται γαλλικά (προσθέτω: παράλληλα με την ελληνική έκδοση), το
Παλληκάρι (Pallikare), «που το ενέπνεαν οι φίλοι του Χατζησταύρου» (εδώ πρόκειται για συγγραφικό δημιούργημα), και η Τρακατρούκα (Caricature) – η μόνη που λέει κάτι αληθινό: ένα σκίτσοτης δείχνει ληστές και χωροφύλακες αγκαλιασμένους, με το σχόλιο:
«Πώς μάχονται».20
Οι μαρτυρίες, ΙΙΙ : Ζαν-Ζακ Αμπέρ, Ζεράρ ντε Νερβάλ, Λαμαρτίνος, Φλομπέρ, Γκοτιέ, κ.ά.
Στα 1841 πέρασαν από την Ελλάδα οι δυο φίλοι, ο Ζαν-Ζακ
Αμπέρ κι ο Μεριμέ· κάποια στιγμή μάλιστα συνταξίδεψαν μαζί με
τον Μπυσόν από τον Πειραιά έως τη Σύρο.21 Ο Μεριμέ δεν κατέγραψε, όσο ξέρω, τις εντυπώσεις-του,22 ο Αμπέρ όμως έδωσε ένα
20 Εδμ. Αμπού, Ο Βασιλεύς των Ορέων, μτφρ. Σ. Καρά, ό.π., 13, 137, 41, 71, 79,
173-175, και About, Le roi des montagnes, ό.π., 4, 153, 38-39, 75, 84, 196-199,
268· οι μεταφράσεις του Περικλή Βούζα, και του Α. Φ., ό.π., κρατούν την ίδια
έμμετρη απόδοση του «λαϊκού» τραγουδιού, αντλώντας από τον Καρά. Στη
σελ. 268 έχουμε μιαν έμμεση αναφορά στον Gil Blas (docteur Sangrado), που η
ελληνική μετάφραση (σελ. 231) την κάνει ρητή· δεν την υπολογίζω όμως επειδή
την εκφέρει ο γερμανός πρωταγωνιστής.
21 A. Buchon, Voyage dans l’Eubée, ό.π., 150-151.
22 Για το ταξίδι του Μεριμέ στην Ιταλία και την Ανατολή, το 1839-1841, παραπέμπω στο Augustin Filon, ό.π., 123-130· μια βιβλιογραφία των δημοσιεύσεών-του, ό.π., 367-386. Τα μοναδικά σημάδια της επίσκεψής-του στον τόπομας που γνωρίζω είναι κάποια γράμματά-του (βλ. Τατιάνα Τσαλίκη Μηλιώνη,
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μεγάλο άρθρο στο πιο σημαντικό γαλλικό περιοδικό εκείνα τα
χρόνια· ασχολήθηκε όμως μονάχα με τα εκπαιδευτικά ζητήματα
– για τη λογοτεχνία δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον.23 Λίγο αργότερα, άνοιξη του 1843, ο Ζεράρ ντε Νερβάλ πέρασε λίγες μέρες στα
νερά-μας και λίγες ώρες στη Σύρο. Εκεί πήγε στο θέατρο κι είδε,
λέει, τον «Μάρκο Μπότσαρη», έργο του «Αλέκου Σούτσου»· μας
δίνει μάλιστα, με άκρα αληθοφάνεια, κάποια λιγοστά στοιχεία για
την παράσταση: «Το έργο άρχισε με μια εισαγωγική σκηνή ανάμεσα
στον Μπότσαρη και ένα παλικάρι, τον μπιστικό-του. Η στομφώδης
απαγγελία και οι λαρυγγισμοί-τους δεν θα μου είχαν επιτρέψει να
καταλάβω το νόημα των στίχων, ακόμα κι αν είχα τις απαιτούμενες γνώσεις»… «Στη δεύτερη πράξη εμφανίστηκε ο Μουσταή πασάς
ανάμεσα στις γυναίκες του χαρεμιού-του, που ήταν άντρες ντυμένοι
οδαλίσκες. Φαίνεται πως στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να βγαίνουν στο θέατρο».24 Η κλασική Ελλάδα δεν είχε μερίδιο
στα ενδιαφέροντα του Νερβάλ· η Ανατολή τον τραβούσε, η Αίγυπτος, και βέβαια η Κωνσταντινούπολη: μεταφέρει τον αναγνώστη
στα θεάματα που παρακολούθησε στην Πόλη· καραγκιόζη (όλοι
ξέρουν το χωρίο, λίγοι το χρησιμοποιούν, καθώς η περιγραφή δεν
είναι πολύ ευνοϊκή), θέατρο, παραμυθάδες στο καφενείο – η γραπτή
«Ο Προσπέρ Μεριμέ στην Ελλάδα», Εθνικό και Καποδιστιακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου «Ο περιηγητισμός στην Ελλάδα τον
18ο και τον 19ο αιώνα», Αθήνα 1997, 61-75), μια σημείωση στην «Κάρμεν», «À
Chalkis j’ai eu l’honneur d’être annoncé comme un milord français», βλ. Prosper
Mérimée, Lokis et autres contes, Juillard, Παρίσι 1964, 310, και, βέβαια, η ανέκδοτη παραλλαγή της «Κόρης εις τον Άδη», στη δεύτερη, επαυξημένη, έκδοση
της «Guzla», βλ. Mérimée, Chronique du règne de Charles IX…, ό.π., 470-471.
23 Jean-Jacques Ampère, «De l’instruction publique et du mouvement intellectuel
en Grèce», Revue Des Deux Mondes, 13 (1.4.1843), 110-134· αντλεί ωστόσο τις
πληροφορίες από μια διάλεξη του Κωνσταντίνου Σχινά στο Ulm· τα στοιχεία
πάντως είναι αρκετά και ενδιαφέροντα· σελ. 128: για την Εθνική Βιβλιοθήκη·
σελ. 131: για τις Εταιρείες· σελ. 132 για τον Τύπο, κλπ. Λίγα και για τα σχολικά
εγχειρίδια, τη γλώσσα. Το άρθρο συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο-του, Grèce, Rome
et Dante: études littéraires d’après nature, Παρίσι 1848 και αρκετές ανατυπώσεις.
24 Τρεις Γάλλοι ρομαντικοί στην Ελλάδα. Λαμαρτίνος-Νερβάλ-Γκωτιέ, μτφρ. Βάσω
Μέτζου, Αθήνα 1990, 113-114· πβ. Gérard de Nerval, Voyage en Orient, Ι, Παρίσι (Julliard) 1964, 123· πβ. και Ζεράρ ντε Νερβάλ, Ταξίδι στην Ανατολή, μτφρ.
Πωλίνα Πεφάνη, Αθήνα 2000, 75.
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λογοτεχνία δεν κινεί διόλου το ενδιαφέρον-του. Αξίζει να επισημάνουμε ότι, καθώς θυμάται λίγο τα αρχαία της γαλλικής μέσης εκπαίδευσης, είναι μάλλον ευνοϊκός προς την καθαρεύουσα· τον ακούμε
να σχολιάζει τη γλώσσα των εφημερίδων που βρήκε σ’ ένα καφενείο του Πέραν: «τα τραπέζια-τους ήταν γεμάτα με ελληνικές και
αρμένικες εφημερίδες – μονάχα στην Κωνσταντινούπολη βγαίνουν
πέντε ή έξι, δίχως να λογαριάσουμε τις ελληνικές εφημερίδες που
έρχονται από τον Μοριά. Εδώ κάθε ταξιδιώτης πρέπει ν’ ανακαλέσει
την κλασική-του παιδεία ώστε να εννοήσει μερικές λέξεις από αυτήν
τη ζωντανή γλώσσα που αναγεννάται μέρα με τη μέρα. Οι περισσότερες εφημερίδες προσπαθούν ν’ απομακρυνθούν από την καθημερινή γλώσσα και να προσεγγίσουν τα αρχαία ελληνικά σε βαθμό που
διακινδυνεύουν να μην είναι κατανοητές».25
Ιούλιο του 1850 ο Ιωάννης Σκυλίτσης έζησε τη μεγάλη στιγμή·
περαστικός από τη Σμύρνη ο Λαμαρτίνος, ενδιαφέρθηκε να γνωρίσει τον μεταφραστή-του, και είχαν φαίνεται μια θερμή συνομιλία.
Ζήτησε μάλιστα να δει και κάποια ποιήματα του έλληνα ομοτέχνου
μεταφρασμένα στα γαλλικά· αυτά όλα πάντως τα ξέρουμε μονάχα
από τον Σκυλίτση που τα θυμάται με δικαιολογημένη περηφάνια· ο
ίδιος ο Λαμαρτίνος ούτε αναφέρει τίποτε, ούτε πρέπει να ενδιαφέρθηκε για κανέναν άλλον έλληνα λόγιο της Σμύρνης.26
Τέλη του 1850, επιστρέφοντας από το μακρύ ταξίδι της Ανατολής, δυο άλλοι γάλλοι φίλοι, ο Φλομπέρ και ο Μαξίμ Ντυ Καν, ξεχασμένος σήμερα, γνωστός τότε λογοτέχνης, πέρασαν έναν μήνα στην
Αθήνα· ύστερα περιοδεύουν λίγο και στην ύπαιθρο. Το μόνο που
έκριναν άξιο να σημειώσουν ήταν οι περιπλανώμενοι τραγουδιστές·
αρχές του Φλεβάρη 1851 ο Φλομπέρ έγραφε στη μητέρα-του: «Ένα
απ’ τα ομορφότερα πράγματα που είδα στην Ελλάδα είναι οι πλανόδιοι μουσικοί. Συναντάς συχνά στα χωριά δυο ανθρώπους που
πάνε μαζί. Φορούν μεγάλα πανωφόρια από χοντρό άσπρο μαλλί.
25 Nerval, Voyage…, ό.π., ΙΙ, 171-172, από όπου μεταφράζω, πβ. και Νερβάλ, Ταξίδι…, ό.π., 81-82.
26 Για το περιστατικό, που θα το περιγράψει αργότερα ο Σκυλίτσης στο περιοδικό-του Μύρια όσα, βλ. την επιφυλλίδα του Κ. Θ. Δημαρά «Μετά 100 χρόνια»,
Σύμμικτα, Α΄, ό.π., 291-293 και 370-371.
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Τα σκυλιά ουρλιάζουν τρομερά ξοπίσω-τους». … «Είδα καμπόσους
νά ’ναι μαύροι απ’ τη λάσπη και τη λίγδα· κι αποκάτω γοητευτικές
μορφές με θωριά πρίγκιπα ή βαρυποινίτη».27 Λίγους μήνες νωρίτερα,
στη Ρόδο, του είχε κάνει εντύπωση πως ο πασάς-της διάβαζε τον
Gil Blas, ενώ για τον ιδιοκτήτη του ξενώνα-του, έναν κύριο Σιμιάν
–έλληνα άραγε ή λεβαντίνο;– σημείωνε ειρωνικά: «Η βιβλιοθήκη-του. Χωράει μέχρι τρεις εφημερίδες».28 Ο Μαξίμ Ντυ Καν πάλι,
ενώ βρίσκονται στην Πάτρα και περιμένουν το πλοίο για Ιταλία που
καθυστερεί: «Εις μάτην το βράδυ μεταβαίνομεν εις το θέατρον διά
ν’ ακούσωμεν το μελόδραμα “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” του Βέρδη ή
τον “Καραϊσκάκην”, δράμα ελληνικόν, παριστανόμενον υπό θιάσου
ερασιτεχνών».29 Τον χειμώνα του 1851-52 συναντάμε έναν ακόμα
γάλλο ταξιδιώτη· ονομάζεται Ερμίλ Ρεϋνάλ. Δεν κατόρθωσα να
εντοπίσω καμιά πληροφορία γι’ αυτόν· είναι προσεχτικός, αφελής
κάπως –πιστεύει όσα του λένε–, ξέρει το βιβλίο του Αμπού, και
κάπως του αντιπαρατίθεται. «Υπάρχει τέλος μια ιδιότητα στους
Έλληνες που θα ήθελα να την επισημάνω», αναφέρει στο σύντομο
κείμενό-του, «είναι η διάθεση για σπουδή. Στον μικρό τούτο τόπο,
που οι κάτοικοι δεν ξεπερνούν το εκατομμύριο, οι μαθητές έφταναν τις σαραντατέσσερις περίπου χιλιάδες πριν από πέντε χρόνια»,
δηλαδή στα 1851. «Την ίδια εκείνη χρονιά ένας Έλληνας της Μπραΐλας», στη σημερινή Ρουμανία, «χάρισε στο αθηναϊκό πανεπιστήμιο
5.000 φράγκα. Η κοινότητα της Τεργέστης έστειλε στο πανεπιστήμιο 200.000 φράγκα. Και στο μικρότερο χωριό υπάρχει δάσκαλος,
και παιδιά μόλις έξι χρονών κάνουν κάθε μέρα δυο λεύγες», περί27 Γράμματα του Φλωμπέρ απ’ την Ελλάδα, μτφρ. Ν. Αλιφέρη, Αθήνα 1984, 77· πβ.
και τα ίδια ακριβώς, Γ. Φλωμπέρ, Το ταξίδι στην Ελλάδα, μτφρ. Παύλου Ζάννα, Αθήνα 1989, 126-127 (και παρόμοια σκηνή, σελ.58· G. Flaubert, Voyage en
Orient, Παρίσι 1925, 326 και 284-285· πβ. και το ημερολόγιο του συνταξιδιώτη-του Maxime du Camp, Μπ. Άννινος, Αι Αθήναι του 1850. Εντυπώσεις δύο
Γάλλων περιηγητών, Αθήνα 1971, 99).
28 Γουσταύου Φλωμπέρ, Το ταξίδι στη Ρόδο, μτφρ. Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη,
Αθήνα 1993, 42 και 35.
29 Μπ. Άννινος, Αι Αθήναι του 1850, ό.π., 109 (όπου υποσημειώνει πως το «Ρωμαίος και Ιουλιέττα» είναι «του Βελλίνι»· οι πληροφορίες από τον Maxime Du
Camp, Souvenirs de l’Orient, Παρίσι 1848.
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που 9 χιλιόμετρα, «για να πάνε στην τάξη. Η Αθήνα έχει δυο Γυμνάσια ή κολλέγια όπου φοιτούν μαθητές κάθε κοινωνικής κατάστασης
και κάθε ηλικίας. Περίεργο και συγκινητικό το θέαμα μιας τέτοιας
τάξης, όπου στο ίδιο θρανίο κάθεται ο γιος ενός πλούσιου Αθηναίου
και ο υπηρέτης-του, που ήρθε με τα πόδια από μια μακρινή επαρχία ζητιανεύοντας το ψωμί-του, και που αποδέχεται να υπηρετεί
έναν κύριο σχεδόν για το τίποτα, μόνο και μόνο για να μπορέσει
να πάει στο πανεπιστήμιο. Πραγματικά, το αίσθημα της ισότητας
είναι τόσο έντονο στην Ελλάδα, ώστε αυτή η θυσία να μη θεωρείται
υποτιμητική όπως θα γινόταν στη Γαλλία. Το να είσαι υπηρέτης δεν
σε υποβιβάζει. Ο κάθε Έλληνας είναι ίσος με τους άλλους, παρά τις
διαφορετικές καταστάσεις. Γνώρισα τον ξάδερφο ενός πολύ υψηλά
ιστάμενου διοικητικού υπαλλήλου στην Αθήνα, που ο συγγενής-του
τον είχε βάλει κάπου υπηρέτη, να πηγαίνει μια Κυριακή, μετά τη
δουλειά, στης ξαδέρφης-του, που τον υποδέχτηκε με τον πιο φυσικό
τρόπο. Αυτή η διάθεση για σπουδή, αυτό το πάθος για μόρφωση θα
καρποφορήσει κάποια στιγμή. Το αποτέλεσμα βέβαια ώς τώρα είναι
η τρομακτική πληθώρα των εφημερίδων, οι μεταφράσεις, οι γραμματικές, οι θεολογικές μελέτες, έργα θλιβερά όπου ξαναβρίσκουμε
σε μεγάλο βαθμό τα ήθη των Ελλήνων της ύστερης αυτοκρατορίας» του Βυζαντίου, δηλαδή, «αλλά ποτέ ένας λαός δεν αγάπησε τα
γράμματα εις μάτην, και μια μέρα ίσως τα ξανανιωμένα σπλάχνα της
γόνιμης μητέρας των τεχνών και της ποίησης να βρουν τις δυνάμεις
για να γεννήσουν καινούρια αριστουργήματα».30
Όπως ο Φλομπέρ, έτσι κι ο Θεόφιλος Γκοτιέ πέρασε από την
Ελλάδα επειδή ταξίδευε για την Ανατολή· για την Κωνσταντινούπολη είχε ξεκινήσει. Κατέβηκε για λίγο στη Σύρο πηγαίνοντας,
Ιούλιο του 1852 και γυρίζοντας τον Σεπτέμβρη ήρθε στην Αθήνα
για τέσσερις μέρες, με κύριο στόχο να δει και να περιγράψει την
Ακρόπολη, ελπίζοντας να εισπράξει απ’ τα άρθρα που θα δημοσίευε
κάποια χρήματα. Συναντήθηκε με τον Αμπού· αυτός τον οδήγησε
30 Hermile Reynald, «Les Grecs modernes», Revue Contemporaine et Athenæum
Français, 29 (1856) 60-61· ανάλογες είναι και οι παρατηρήσεις του Émile
Gebhardt, Souvenirs d’un vieil Athénien, Παρίσι 1911, 267. Δεν συνάντησα το
όνομα του Reynald στο Dictiοnnaire universel του Vapereau, Παρίσι 21861.
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στα αρχαία, αυτός και στη δούκισσα της Πλακεντίας – το μόνο αξιοθέατο απ’ τους κατοίκους της σύγχρονης πόλης.31 Ο Γκοτιέ γοητεύθηκε από τα παράξενα φανταχτερά κοστούμια, τις φουστανέλες, τα
φέσια, τα τουρμπάνια, τις νησιώτικες βράκες· το ίδιο κι από τα κοριτσίστικα πρόσωπα – και τον ενοχλούσε που οι κάπως μεγαλύτερες
γυναίκες σπάνια κυκλοφορούσαν στους δρόμους. Ο Παρθενώνας
τον γοήτεψε ακόμα περισσότερο, αλλά οι αστοί της Αθήνας και της
Σύρας δεν του προκάλεσαν κανένα ενδιαφέρον· ούτε μια πληροφορία ή σχόλιο δεν θα βρούμε στις λίγες σελίδες που μας άφησε.32
Ο επόμενός-μας μάρτυρας, ο Αντονέν Προυστ, πέρασε τον
χειμώνα του 1857-58 στην Αθήνα· νεαρός ακόμα δημοσιογράφος, συγγραφέας, ζωγράφος, που αργότερα πολιτεύτηκε κιόλας.
Φυσικά γνωρίζει κι αυτός τον Αμπού, και θέλει να δώσει μια πιο
νηφάλια εικόνα – γράφει άλλωστε σε περιοδικό για τον πολύ
κόσμο. Έχει διαμορφωμένες απόψεις, δικές-του· για τη μορφή της
γλώσσας, λόγου χάρη, παρατηρεί την πολυμορφία της καθαρεύουσας και αντιτίθεται στην ιδέα της επιστροφής στα αρχαία: «Ποτέ
έως σήμερα κανένας λαός δεν επιχείρησε να ξαναφτιάξει τη γλώσσα-του», και «αυτό το εγχείρημα θα προκαλέσει σύγχυση. Μπορεί
πραγματικά κανείς να φανταστεί πως μια συνομωσία σοφών θα
αλλάξει τη γλώσσα δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων;» … «Η αληθινή
γλώσσα είναι αυτή του χωρικού, του βοσκού, του ναύτη. Αυτήν θα
έπρεπε να πάρουν, να την κωδικοποιήσουν και να τη διδάσκουν».
… «Οι λογικοί άνθρωποι στην Ελλάδα απλώς αναστενάζουν, γιατι
όλον αυτόν τον καιρό παραμελείται η μόρφωση του λαού». … «“Δεν
γράφουμε για τις ταβέρνες”, μας έλεγε ο κ. Σούτσος», και ο αφηγητής-μας, αφού εξυμνήσει τις ταβέρνες –«έχουν το γνήσιο ποιητικό
αίσθημα»– παραθέτει τη γαλλική μετάφραση δύο λαϊκών τραγουδιών· το πρώτο θα μπορούσαμε να το τιτλοφορήσουμε «Το βοτάνι
της αγάπης», το δεύτερο, μια «ελεγεία» που την άκουσε, μας λέει ο
ίδιος σε καφενείο του Μπουρνόβα, στη Σμύρνη – αλλά που τη συνά31 Marcel Thiébaut, Edmond About, ό.π., 40· στις σελ. 43-45 επιστολή του Αμπού
με ενδιαφέρουσες περιγραφές των συμπεριφορών του Γκοτιέ.
32 Τρεις Γάλλοι ρομαντικοί στην Ελλάδα, ό.π., 117-203· πβ. και Θεόφιλος Γκωτιέ,
Κωνσταντινούπολη, μτφρ. Έρση Μπομπολέση, Αθήνα 1998.
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ντησε, με κάποιες παραλλαγές και σε βιβλίο. Και τα δύο πάντως δεν
είναι δημοτικά, είναι κατασκευές καμωμένες σε χνάρια της προφορικής παράδοσης.
«Οι πιο φημισμένοι ποιητές στην απλή γλώσσα είναι ο Ρήγας, ο
ιδρυτής της Εταιρείας, ο Χριστόπουλος, ο κόμης Σολομός από τη
Ζάκυνθο και ο Βαλαωρίτης. Από τους καθαρευουσιάνους ο Πανάγος και ο Αλέξανδρος Σούτσος, ο Ραγκαβής, ο Ορφανίδης, ο Ζαλακώστας και ο Ρίζος Νερουλός. Από την εποχή του περίφημου αρχιεπίσκοπου Χερσώνος, του Ευγένιου Βούλγαρη, που έζησε στον 18ο
αιώνα, κι απ’ τον οποίο χρονολογείται η αναγέννηση των ελληνικών
γραμμάτων, δεν έλειψαν οι εξαιρετικοί άνθρωποι. Στη θεολογία ο
Φαρμακίδης και ο Οικονόμος. Στις ιστορικές μελέτες ο Περραιβός,
ο Φιλήμων, ο Νερουλός, ο Σούτσος και ο Παπαρρηγόπουλος. Στις
επιστήμες ο Φιλιππίδης, ο Δούκας και ο Κωνσταντάς. Στη φιλολογία
ο Κοραής, ο Ασώπιος, ο Βάμβας και ο Βρετός.
»Η Αθήνα έχει τέσσερις επιστημονικές εταιρείες, εικοσιτέσσερα
τυπογραφεία, πενήντα πιεστήρια και πάνω από τριάντα εφημερίδες
και περιοδικά, οι σημαντικότερες είναι ο Αιών, η Αθηνά, ο Έλλην,
η Πανδώρα, η Ελπίς και η Αυγή. Η βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου,
χάρη στις φροντίδες του κ. Τυπάλδου, είναι πληρέστατη, κι εκείνη
της Βουλής εμπλουτίζεται κάθε μέρα χάρη στον εξαιρετικό βιβλιοθηκάριο, τον κ. Τερτσέτη, ποιητή επίσης, κι από τους καλύτερους
στην αληθινή ελληνική γλώσσα. Πάντως, πέρα από τη δημοσιογραφία στον τύπο, λιγοστά έργα παράγονται».33
33 A. Proust, Ένας χειμώνας στην Αθήνα του 1857, Αθήνα 1990, 94-103· κάποια
αποσπάσματα (όχι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν εδώ) μεταφράστηκαν στο
περ. Χρυσαλλίς, 1 (1863) 9-13, 43-45 (όπου δημοσιεύεται πως θα συνεχιστούν,
πράγμα που δεν συνέβη). Προτίμησα να μεταφράσω από το πρωτότυπο κείμενο «Un hiver à Athènes», που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Le Tour du Monde,
5 (1862) 49-80 (τα χωρία που μεταφράζω: 70-72). Στο ίδιο περιοδικό δημοσιεύτηκαν και άλλα κείμενα του A. Proust σχετικά με τις περιηγήσεις-του στα
μέρη-μας: «Voyage au Mont Athos», 2 (1860) 103-138 (από τον Μ. Ι. Γεδεώνα,
Ο Άθως, Αθήνα 1990, 343 βλέπω ότι μεταφράστηκε στην εφημ. Ομόνοια της
Κωνσταντινούπολης, τον Μάρτη του 1863), και «Le Cydaris», 8 (1863) 154160 (όπου περιγραφή της Κωνσταντινούπολης και του Μπαλουκλί). Ίσως μερικά επεξηγηματικά σχόλια να μην παρέλκουν: Το βιβλίο όπου βρήκε την ελε-
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Σχόλια και παρατηρήσεις, Ι : Ανακρίβειες, λάθη και άγνοιες
Πόσες από ετούτες τις πληροφορίες αντιστοιχούν άραγε σε κάποια
πραγματικότητα, μετέφεραν δηλαδή «αντικειμενικές» αλήθειες
στους αναγνώστες-τους; Ας μη μας απασχολήσουν κάποιες μικρολεπτομέρειες, όπως ότι οι σχολές του πανεπιστημίου ήταν τέσσερις κι όχι τρεις που έγραφε ο Μπυσόν –κάνει βέβαια εντύπωση που
παραλείπει τη Φιλοσοφική– ούτε θα ψάξουμε στη βιβλιογραφία να
βρούμε πόσοι ακριβώς εκδοτικοί οίκοι υπήρχαν στα 1841 ή στα 1857·
η γενική εικόνα είναι σωστή, και κάποια στοιχεία δεν είναι αμελητέα – δεν ξέρω, ας πούμε, αν διαθέτουμε ακριβέστερα τεκμήρια για
τους αριθμούς των πιεστηρίων και των χυτηρίων στην Αθήνα και
την επαρχία. Εξίσου σωστές είναι και οι διαπιστώσεις για τη γλώσσα,
άσχετο αν οι οπτικές διαφέρουν, άλλες υπέρ, άλλες κατά των αλλαγών προς τα αρχαία.
Ο Αμπού αναφέρει τέσσερα, όλα κι όλα, γαλλικά έργα μεταφρασμένα, και καλύπτεται μ’ εκείνο το πονηρό «κλπ.». Τα δύο πρώτα,
οι Τύχες του Τηλεμάχου του Φενελόν και το Παύλος και Βιργινία
του Βερναρδίνου Σαν-Πιέρου είχαν πραγματικά έντονη παρουσία
στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, η Αταλά του Σατωβριάνδου είχε
δυο διαφορετικές μεταφράσεις, αλλά μάλλον η απήχησή-της ήταν
ακόμα περιθωριακή, ενώ η Πιτσιόλα ή Η μικρούλα, όπως μεταφράστηκε στα 1853 το ξεχασμένο σήμερα έργο ενός Xavier Saintine ή
Boniface δεν ήταν από εκείνα που είχαν επηρεάσει το λογοτεχνικό
πεδίο – άρα δύο από τα τέσσερα έργα δεν αντιπροσώπευαν σχεδόν
τίποτε. Η αναφορά-του πάλι στον Βάλτερ Σκοτ και τα αγγλικά μυθιστορήματα που διάβαζε η κόρη του Βασιλιά των ορέων έχει σίγουρα
γεία είναι του Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού, Contes et poëmes de la Grèce
moderne, 1855. Ο Σούτσος που αναφέρεται στην αρχή πως «δεν γράφει για τις
ταβέρνες» πρέπει να είναι ο Παναγιώτης, που σε άλλο σημείο ο συγγραφέας
τον γράφει Panaïos (μετέγραψα: Πανάγος, που μπορεί ν’ απηχεί το πώς πραγματικά τον αποκαλούσαν). Εταιρεία είναι βέβαια η Φιλική· η συσχέτισή-της με
τον Ρήγα ήταν πολύ διαδεδομένη εκείνα τα χρόνια. Ο ιστορικός Σούτσος είναι
ο Αλέξανδρος, ενώ ο Βρετός είναι ο Μαρίνος Παπαδόπουλος, που βρισκόταν
τότε στο Παρίσι, και ο συγγραφέας τον ονομάζει «φίλο-του».
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ενδιαφέρον· ίσως όμως να επικουρείται και από την εμπειρία της
γαλλικής κοινωνίας. Όσο για το θεατρικό Ο θάνατος του Μάρκου
Μπότσαρη που υποτίθεται πως είδε ο Νερβάλ στη Σύρο, μπορούμε
να είμαστε σίγουροι ότι πρώτον δεν ήταν έργο του Αλέξανδρου
Σούτσου, δεύτερον πως δεν παραστάθηκε τότε στο νησί, και τρίτον,
πως ο καλός-μας αφηγητής ουδέποτε το είδε.34 Το ενδιαφέρον είναι
πως κι ένας άλλος ξένος, σύγχρονός-του, ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν το προσγράφει στον Σούτσο· αυτός αγόρασε μάλιστα κι ένα
ομότιτλο βιβλίο στην Αθήνα το 1841 – που σίγουρα ήταν η τραγωδία του Θεόδωρου Αλκαίου.35 Έχουμε ωστόσο ένα ακόμα τεκμήριο
της κάποιας φήμης του Αλέξανδρου Σούτσου στο εξωτερικό.
Υπήρχαν ή δεν υπήρχαν περιπλανώμενοι ραψωδοί στα μέσα του
αιώνα; Ο Αμπού το αρνείται ρητά, ο Φλομπέρ όμως τους είδε –όπως
κι ο Χανς Κρίσταν Άντερσεν, άλλωστε–,36 ενώ ο Μπυσόν δέχεται
πως υπάρχουν, αλλά σε παρακμή· ίσως λοιπόν να μη μας λέει κανείς
ψέματα, ούτε καν ανακρίβειες: υπήρχαν, ναι, όμως ολοένα και πιο
λίγοι. Εδώ μας χρειάζεται μια ακόμη εξήγηση· ο Αμπού συνοδεύει
την πληροφορία-του με το σχόλιο «Η Ελλάδα δεν έχει πια Ομήρους.
Και σε τί θα της χρειάζονταν άλλωστε;» – μια βιαστική ανάγνωση
θα το χρέωνε στον μισελληνισμό-του· νομίζω όμως πως θα εννοούσαμε το χωρίο ορθότερα αν αποσυνδέαμε τους «Ομήρους» από
34 Ο Δημήτρης Σπάθης, «Η Ερμούπολη θεατρική πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους (1829-1839)», Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., Για τη Μαρίκα Κοτοπούλη και το θέατρο στην Ερμούπολη, Αθήνα 1996, 189-190 υποδεικνύει ως
πηγή του Νερβάλ τον Ed. Grasset, Souvenirs de Grèce, Nevers 1838, 119-121,
που αναφέρεται ρητά στο έργο του Θεόδωρου Αλκαίου Ο θάνατος του Μάρκου
Μπότζαρη (εκδόθηκε στην Αθήνα το 1841)· οι πηγές άλλωστε της εποχής είναι
σαφείς· δεν πρέπει να είχε παιχτεί ελληνικό θεατρικό έργο στην Ερμούπολη τη
στιγμή που βρισκόταν εκεί ο Νερβάλ, βλ. Θόδωρος Χατζηπανταζής, Από του
Νείλου μέχρι του Δουνάβεως, Α΄2, Ηράκλειο 2002, 450-451. Δεν έχω ελέγξει αν
ο Νερβάλ βρήκε τα σχετικά με τις οδαλίσκες στον Grasset ή τα φαντάστηκε –
στο έργο του Αλκαίου δεν υπάρχουν.
35 Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Οδοιπορικό στην Ελλάδα, μτφρ. και σχόλια Allan
Lund, Αθήνα [±1960], 59 και 119· η μνεία για την αγορά του βιβλίου δεν περνάει στο Οδοιπορικό, την αντλεί ο σχολιαστής από το ημερολόγιο του συγγραφέα.
36 Ό.π., 59-61 (όπου οι ραψωδοί τραγουδάνε και θούριους), 76 (πβ. και 122 σημ.
760), 98 (πβ. και 124 σημ. 76).
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την ποιητική δημιουργία και τους συνδέαμε με την Ιλιάδα – τους
επεκτατικούς πολέμους δηλαδή: ο Αμπού πιστεύει πως στο μικρό
βασίλειο την πρόοδο θα την εξασφάλιζε η ειρήνη, όχι οι απελευθερωτικοί πόλεμοι.37
Ένα τελευταίο σχόλιο για το βιβλίο του Αμπού: γράφεται και τυπώνεται ενώ αρχίζει ο Κριμαϊκός πόλεμος, τη στιγμή δηλαδή που η αμοιβαία δυσπιστία ανάμεσα στους Έλληνες και τους Ευρωπαίους βρίσκεται στην κορύφωσή-της – ετούτη η λεπτομέρεια μας χρειάζεται.
Σχόλια και παρατηρήσεις, ΙΙ : Το γενικό κλίμα
Ας ξεκινήσουμε ανακαλώντας την ευρύτερη ευρωπαϊκή οπτική.
Λίγο πριν από τα μέσα του αιώνα το ενδιαφέρον για την Ελλάδα είχε
μειωθεί σημαντικά: «Πραγματικά, κανείς πια δεν πραγματοποιεί το
“Ταξίδι στην Ελλάδα”. Περνούν από την Αθήνα κατά την επιστροφή-τους από την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη ή το Κάιρο»
έγραφε ο Εμίλ Γκέμπχαρτ, υπότροφος της Γαλλικής Αρχαιολογικής
Σχολής στην Αθήνα το 1861 με ’64.38 Η Ανατολή ασκούσε μεγαλύτερη γοητεία στους διανοούμενους, ο φιλελληνισμός είχε ξεθυμάνει. Ας μην ξεχνάμε βέβαια πως το κεντρικό πολιτικό ζήτημα για
τους Ευρωπαίους ήταν η δυνητική επέκταση της Ρωσίας· το οθωμανικό κράτος αποτελούσε καλύτερο κυματοθραύστη από το ελληνικό, που θα μπορούσε εύκολα να συμπλεύσει με τους ομόδοξους
του Βορρά.39 Η στάση αυτή προκάλεσε αντίστοιχα τη γενική δυσπιστία των Ελλήνων απέναντι στους Ευρωπαίους, και συνακόλουθα,
την ιδεολογική σκλήρυνση που εκδηλώνεται από το 1850.
37 About, La Grèce contemporaine, ό.π., 184 και 251-256 (στην ελληνική μετάφραση 127, όπου και σχόλιο της β΄ έκδ., 167-170).
38 Emile Gebhardt, Souvenirs d’un vieil Athénien, Παρίσι 1911, 258 (άρθρο γραμμένο το 1877).
39 Βλ. Κ. Μαρξ και Φρ. Ένγκελς, Η Ελλάδα, η Τουρκία και το ανατολικό ζήτημα,
μτφρ. και σχόλια Παν. Κονδύλης, Αθήνα 1985, καθώς και Παρασκευάς Ματάλας, το κεφ. «Η λύση του “ελλαδικού σχίσματος”», στο Έθνος και Ορθοδοξία.
Οι περιπέτειες μιας σχέσης, Αθήνα 2002, 85-131· πβ. και το άρθρο του ίδιου,
«Μεταξύ Δύσης και Ανατολής ή Δύσης και Βορρά; Η διαμάχη για την έννοια
του ελληνισμού τον 19ο αι.», Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη
Δύση, 1453-1981, επιμ. Αστέριος Αργυρίου κ.ά., Β΄, Αθήνα 1999, 481-493.
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Σίγουρα τα σχετικά με την έφεση προς εκπαίδευση αποτυπώνουν ένα κλίμα που το ξέρουμε καλά·40 αλλά ας προσέξουμε πως η
καλοσυνάτη διάθεση του Μπυσόν (αργότερα θα μάθουν να κάνουν
καρέκλες, καπέλα, ή ό,τι άλλο χρήσιμο) κατά βάθος συμπλέει με
τον ειρωνικό ρεαλισμό του Αμπού «νά γιατι δεν βρίσκονται πια νέοι
να κρατήσουν το άροτρο», όπως και με την ελπίδα που ολοφάνερα
αναζητά ο Ρεϋνάλ: «αλλά ποτέ ένας λαός δεν αγάπησε τα γράμματα
εις μάτην» – εκείνο το «αλλά» όμως σαν να καλύπτει τον σκεπτικισμό-του.
Ίσως εδώ να βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της νεοελληνικής ιδεολογίας, μπορεί και της πραγματικότητας – και λυπάμαι
που η οικονομία του κειμένου δεν μου επέτρεψε να μεταφέρω τα
πάμπολλα σχετικά χωρία του Αμπού. Έφεση για τα γράμματα και
το εμπόριο –αυτό το ζήτημα δεν το έθιξα· έβγαινε έξω από το πλαίσιό-μας–, αποστροφή προς κάθε χειρωνακτική εργασία. Νομίζω πως
αυτό το δίδυμο πρέπει να το συνδέσουμε με δύο ακόμα θέματα: την
τάση προς την ισότητα και την τάση προς την αρχαία γλώσσα.
Για την ισότητα έχω λίγα να πω: θυμίζω το χωρίο του Ρεϋνάλ, «μια
τάξη, όπου στο ίδιο θρανίο κάθεται ο γιος ενός πλούσιου Αθηναίου
και ο υπηρέτης-του, που ήρθε με τα πόδια από μια μακρινή επαρχία
ζητιανεύοντας το ψωμί-του»· κι ο Αμπού επίσης αφιερώνει ένα μικρό
κεφάλαιο για την ισότητα, την έλλειψη αριστοκρατίας, ενώ αναφέρεται κι αυτός στους επαρχιώτες που για να σπουδάσουν μπαίνουν
υπηρέτες.41 Πραγματικά, ταξικές διακρίσεις, δηλαδή κληρονομημένες, δεν έχουμε· η κοινωνική διαφορά έχει μετατεθεί στη χρήση της
γλώσσας: οι ανώτερες τάξεις οφείλουν να εννοούν την καθαρεύουσα και να ξέρουν ορθογραφία – γι’ αυτό ο παπάς που αναφέρει ο
Αμπού πίστευε «πως είναι κάτι το πολύ δύσκολο». Η καθαρεύουσα
λοιπόν, εκτός του να αποδεικνύει την αρχαία-μας καταγωγή, είχε κι
αυτόν τον ρόλο.
40 Θυμίζω το Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών
μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, μτφρ.
Ιωάννα Πετροπούλου και Κ. Τσουκαλάς, Αθήνα 1977.
41 About, La Grèce contemporaine, ό.π., 58-61 και 261-265 (62-64 και 172-174 στην
ελληνική μετάφραση).
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Καθώς όμως για να θεωρηθεί κανείς μορφωμένος και ανώτερος
κοινωνικά αρκούσαν οι λίγες γραμματικές γνώσεις, οι λίγες δυσνόητες αρχαιοπρεπείς εκφράσεις, η ματαιοδοξία και η οίηση, η προσωπική και η εθνική ελλόχευαν στο μυαλό κάθε Νεοέλληνα. Ο Αντονέν Προυστ έχει απεικονίσει ένα αθηναϊκό σαλόνι, μιας εύπορης
οικογένειας: γύρω από ένα μικρό τραπέζι εφτά μεγάλοι, ένα μικρό
πιτσιρίκι στα πόδια της μάνας, μια υπηρέτρια φέρνει τον δίσκο με
τα κεράσματα κι ένας μαύρος υπηρέτης, με φέσι τούρκικο περιμένει διαταγές. Στο κέντρο το ευρωπαϊκά ντυμένο ζευγάρι, απέναντι, με την πλάτη γυρισμένη στον θεατή ένας φουστανελάς, άνετα
καθισμένος, με τό ’να χέρι να κρατά το τσιμπούκι, με τ’ άλλο τον
Αιώνα: η εφημερίδα αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο κάθε οικογενειακής μάζωξης. Ναι, πιστεύω πως αυτή η απίστευτη διάδοση
του Τύπου αποτελεί το δεύτερο κλειδί για να εννοήσουμε τον ιστό
της ελληνικής κοινωνίας: όλοι θέλουν να είναι ενήμεροι, να είναι
εγγράμματοι, κανείς όμως δεν παίρνει τα γράμματα στα σοβαρά,
κανείς δεν μελετά. Η μόρφωση, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού, είναι για επίδειξη. Κι αν η ματαιοδοξία είναι το κλειδί για την κατανόηση των ιδεολογικών συμπεριφορών, η βούληση για αξιώματα, για μια θέση σε «γραφείο», για
εύκολο πλουτισμό, ερμηνεύει τις κοινωνικές.42
Εξετάσαμε έντεκα μάρτυρες, μαζί με τον Δανό Άντερσεν,
δώδεκα. Η πλουσιότερη απογραφή ήταν η τελευταία, του Προυστ,
ίσως του λιγότερο φημισμένου λογοτεχνικά από όλους, που νιώθει
δηλαδή περισσότερο σαν δημοσιογράφος παρά σαν διανοούμενος.
Είδαμε πως ο Αμπού «μας αδικεί» – αν όμως δούμε τα πράγματα πιο
εποπτικά, η κρίση-του απεικονίζει ορθότερα τα πράγματα. Λογοτεχνήματα γράφονταν, βιβλία έβγαιναν, είναι πολύ αμφίβολο αν
διαβάζονταν, εκτός από εκείνα που βοηθούσαν την εθνική ματαιο42 Αρκετά χρόνια αργότερα, ένας δικός-μας, ο Νικόλαος Δραγούμης, θα είναι
πολύ πιο οξύς. Αναφερόμενος στη θεσιθηρία που επικράτησε ιδίως μετά την
έξωση του Όθωνα, με τις αλλεπάλληλες κυβερνήσεις να απολύουν τους αντίπαλους και να διορίζουν τους δικούς-τους, σημειώνει: «Όθεν, προς τη διοικήσει, κινδυνεύει και το πολίτευμα, οι δε πολίται γίνονται νέου είδους σοσιαλισταί, αξιούντες δικαίωμα ουχί προς εργασίαν, αλλά προς δημοσίας θέσεις, προς
μισθούς, προς αρπαγάς», κ.λπ., Ιστορικαί αναμνήσεις, Β΄, Αθήνα 1879, 341.
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δοξία να φουσκώνει. Ένας λαός εφημεριδομανής, που δεν έχει ένα
βιβλίο πολιτικής επιστήμης, ένα ποίημα που να στοχάζεται και να
μην διαλαλεί τα υποτιθέμενα πάθη του ποιητή, που το μόνο μυθιστόρημα που έκρινε κάπως τα σύγχρονα τεκταινόμενα, η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι πήγε άπατο –όπως άλλωστε και Τα ευρισκόμενα
του Σολωμού– έχει λειψή πνευματική ζωή.
Από τους δώδεκα ξένους-μας μονάχα ο Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν
είχε –μαρτυρημένα– την περιέργεια ν’ αγοράσει ένα βιβλίο νεοελληνικής λογοτεχνίας. Άλλωστε, όσο έχω ψάξει, σ’ ολόκληρη την
περίοδο 1830-1880 κανένα νεοελληνικό ποίημα δεν έχει μια έμμετρη μετάφραση στα γαλλικά, που να την ήξεραν τουλάχιστον οι
φιλέλληνες ελληνιστές. Και μόνον ο Προυστ, πάλι, αναφέρει πως
συνάντησε έναν νεοέλληνα λογοτέχνη – τη συνάντηση Λαμαρτίνου - Σκυλίτση στη Σμύρνη δεν τη λογαριάζω. Δεν υπήρχε στην
Αθήνα κάποιος λογοτέχνης που να οφείλει ένας λόγιος ξένος να
τον επισκεφθεί.

Μεθοδολογικές αναζητήσεις
Να ξεκινήσουμε με το ερώτημα: αν ήθελε κάποιος να επισκεφθεί έναν λογοτέχνη, πού θα τον έβρισκε; Σπίτι-του; Δέχονταν οι
λογοτέχνες; Σε κάποιο φιλολογικό σαλόνι; Υπήρχαν τέτοια σαλόνια στα 1840-1860; Μαζεύονταν οι λογοτέχνες σε κάποιο καφενείο
σταθερά, όπως ξέρουμε ότι γινόταν από το 1880 πάνω-κάτω και
ύστερα; Πήγαιναν σε «αναγνωστήρια»;
Ομολογώ πως δεν είχα θέσει στον εαυτό-μου ετούτα τα ερωτήματα.
Και τώρα που τα έθεσα, δεν ξέρω πού να ψάξω για ν’ απαντήσω, αρνητικά ή θετικά. Ίσως στις εφημερίδες, αλλά μόνο αν κατά σύμπτωση
πέσουμε πάνω σε μια πληροφορία. Η πενιχρή συλλογή απομνημονευμάτων που διαθέτουμε, οι σχεδόν ανύπαρκτες επιστολές λογίων
της εποχής δεν μας έχουν, όσο γνωρίζω, αφήσει παρόμοια τεκμήρια. Το 1835 πάντως, ένα «Αναγνωστικόν κατάστημα» ανοίγει στην
Αθήνα· από μιαν αγγελία σε εφημερίδα μαθαίνουμε πως «Εις το κατάστημα ευρίσκεται βιβλιοθήκη συνθεμένη από διάφορα βιβλία, διάφο— 245 —
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ραι γαλλικαί, αγγλικαί και γερμανικαί εφημερίδες, όλαι αι ελληνικαί,
κτλ.».43 Και κάποιος ελβετός περιηγητής μας πληροφορεί το 1840:
«Υπάρχει στην Αθήνα μια αναγνωστική εταιρεία που ονομάζεται
Καζίνο. Με πήγαν σ’ αυτήν. Μια αίθουσα αφιερώνεται στη σιωπή και
στην ανάγνωση των εφημερίδων και των ξένων περιοδικών, σε μια
άλλη είναι τα μπιλιάρδα· μια τρίτη είναι η αίθουσα της συνομιλίας,
όπου σερβίρουν και καφέ, κι όπου η είσοδος του κοινού είναι ελεύθερη. Το κατάστημα είναι στο πρώτο πάτωμα».44 Αφού επισημάνουμε
43 Εφημ. Εθνική, 24.3/5.4.1835· σημειώνεται επίσης το κόστος της συνδρομής και
το οίκημα όπου έδρευε. Το αναγνωστήριο αυτό είχε ξεκινήσει στο Ναύπλιο
(για τη μεταφορά-του, βλ. εφημ. Η Εποχή, 1/13.11.1834, όπου και έκκληση να
επιστραφούν τα δανεισμένα βιβλία). Στο Ναύπλιο είχαν ιδρυθεί και άλλα δύο
αναγνωστήρια νωρίτερα, βλ. Α. Μπουτζουβή-Μπανιά, «Το Ναύπλιο στα 18281831», Ο Ερανιστής, 18 (1986) 125-130· για ανάλογα ιδρύματα στην Ερμούπολη
τα ίδια χρόνια, Βασ. Βλ. Σφυρόερας, «Οι πρώτες εφημερίδες της Ερμούπολης»,
Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, Νεοελληνική παιδεία και κοινωνία. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά,
Αθήνα 1995, 298 κ.ε.
44 Charles Schaub, «La Morée vue par la mer, Patras et Athènes», ανάτυπο από
την Bibliothèque Universelle de Genève, Ιαν. 1842, 40· αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης (DSM 41950)· πβ. Bertrand Bouvier, «La Grèce
sac au dos. Les excursions de Charles Schaub en 1840 et 1862», XIVe Colloque
international des Néo-hellénistes francophones / ΙΔ΄ διεθνές συνέδριο των γαλλόφωνων Νεοελληνιστών, Actes / Πρακτικά, Rennes 1998, 243-246. Ο Κωνστ. Δ.
Μέρτζιος, «Αι Αθήναι του 1840. Πώς τας περιγράφει ο ελβετός Charles Schaub
εις το ημερολόγιόν-του», Αθηναϊκά, τχ. 1 (Σεπτ. 1955) 2-18· τχ. 2 (Δεκ. 1955)
30-34· τχ. 3 (Μάρτ.-Απρ. 1956) 23-29 μάλλον αντλεί από άλλο δημοσίευμα (ή
από χειρόγραφο;), καθώς το χωρίο (στο τχ. 3, σελ. 28) είναι αρκετά διαφορετικό: «Υφίσταται εν Αθήναις μία Φιλολογική Εταιρεία ονομαζομένη “Λέσχη”, εις
την οποίαν εισήχθην. Το οίκημα, μολονότι απλούν, είναι επιπλωμένον με γούστον και αρκετά ευρύχωρον διά τον σκοπόν που προορίσθη. Συχνάζεται, όχι
μόνον από σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι αφοσιώνονται εις τα γράμματα ή τας
επιστήμας, των οποίων δεν υστερούν αι Αθήναι, μάλιστα δύνανται να καυχώνται διά μερικούς που έχουν προοδεύσει εις την ελληνικήν φιλολογίαν και εις
τας φυσικάς επιστήμας, αλλά και από νέους πάσης ηλικίας, οι οποίοι περνούν
αρκετές ώρες εις την Αίθουσαν του Αναγνωστηρίου». Ο Charles Schaub (18081900) ταξίδεψε και το 1862 στην Ελλάδα, βλ. Excursion en Grèce au printemps
de 1862, Γενεύη 1863· πβ. και Poèmes grecs modernes, Γενεύη 1864, Contes et
poèmes grecs modernes, Γενεύη-Παρίσι 1865. Ένα παρόμοιο αναγνωστήριο που
μνημονεύεται στα 1848 μάλλον απευθυνόταν στη γερμανόφωνη παροικία, βλ.
Χριστιάνα Λυτ, Στην Αθήνα του 1847-48, Αθήνα 1991, 185, 178.
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την έλλειψη βιβλίων στην αίθουσα του αναγνωστηρίου, έρχονται οι
απορίες ή μάλλον οι άγνοιες: πρόκειται για ένα ή για δύο καταστήματα, για πόσο διάστημα λειτούργησαν, ποιοι σύχναζαν; Αρκετά
χρόνια αργότερα, 1863, όταν ο Αλέξ. Ρ. Ραγκαβής περνάει από τη
Ζάκυνθο εντυπωσιάζεται από το αναγνωστήριο της αντίστοιχης
λέσχης «πολύ λαμπρότερον πάντων των τότε ομοίων καταστημάτων
εν Αθήναις»· υπήρχαν λοιπόν κάποια, και οφείλουμε να τα βρούμε.45
«Κάνω πολύ μονότονη ζωή», έγραφε η βασίλισσα Αμαλία στον
πατέρα-της τον Οκτώβρη του 1850. «Φρόντισα όμως να υπάρξουν
εφέτος θεατρικές παραστάσεις, για την ακρίβεια, όπερα. Θεωρώ ότι
είναι κάτι που θα προσελκύσει τους ξένους, και θα τους κρατήσει
εδώ, γιατι διαφορετικά δεν ξέρουν πώς να περάσουν τα βράδιατους».46 Το είδαμε, άλλωστε, στην Αθήνα ή στη Σύρο, στο θέατρο
περνούσαν οι ξένοι τα βράδια-τους. Η άλλη δυνατότητα ήταν οι
χοροί του παλατιού, κι οι δεξιώσεις πρέσβεων ή μεγαλουσιάνων·
ο Αμπού είχε κληθεί κάποιες φορές σ’ αυτές τις μαζώξεις, και τις
περιγράφει, αλλά λογοτέχνες –εκτός ίσως από τον Αλέξανδρο Ρ.
Ραγκαβή– δεν φαίνεται να προσκαλούνταν εκεί. Από τα γράμματα
της Αμαλίας διαπιστώνουμε ότι αγνοούσε ακόμα και του Αλέξανδρου Σούτσου το όνομα –«ένας κάποιος» τον ονομάζει, δυο φορές
μάλιστα–, και σίγουρα δεν διανοήθηκε ποτέ πως θα μπορούσε και
να καλέσει και κανέναν ποιητή στους χορούς των ανακτόρων.47 Στα
45 Αλέξ. Ρίζος Ραγκαβής, ό.π., Γ΄, Αθήνα 1930, 124· πβ. και 493, όπου αναφέρεται
σε «συνεδρία της Ελληνικής Λέσχης» (θα εννοεί τον «Εν Κωνσταντινουπόλει
Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο») το 1870. Σημειώνω πάντως ότι στα Επτάνησα
υπήρχαν και περισσότερα και παλαιότερα αναγνωστήρια· στα 1819 είχε δημιουργηθεί, και λειτούργησε έως το 1822, η «Λεσχιώτης Εταιρεία» όπου λειτουργούσε και αναγνωστήριο (βλ. Παν. Χιώτης, Ιστορικά απομνημονεύματα Επτανήσου, Στ΄, Ζάκυνθος 1887, 263-264)· το 1836 στην Κέρκυρα έχουμε την ίδρυση της «Αναγνωστικής Εταιρείας –που λειτουργεί έως σήμερα– καθώς και της
Φιλολογικής Εταιρείας, και στην Κεφαλονιά τον «Αγγλοϊόνιο Σύλλογο» (βλ.
Χιώτης, ό.π., 260-261, 263, 264).
46 Ανέκδοτες επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας στον πατέρα-της, 1836-1853,
μτφρ. και επιμ. Βάνα Μπούσε και Μίχαελ Μπούσε, Β΄, Αθήνα 2011, 663, πβ. και
661: «Έχει συσταθεί τώρα μια εταιρεία που προσπαθεί να ιδρύσει θέατρο. Θα
ήταν πολύ καλό για την Αθήνα, γιατι θα μπορούσε να προσελκύσει πολλούς
ξένους», οι οποίοι δεν έρχονται μη έχοντας πώς να περάσουν τα βράδια-τους.
47 Ανέκδοτες επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας, ό.π., Α΄, 450 (το 1839), και Β΄, 508
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1877 ο παλιός απόφοιτος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Εμίλ
Γκέμπχαρτ υπερασπιζόταν με πάθος την αγάπη των Ελλήνων για τη
γνώση· για να το αποδείξει ανέφερε ονομαστικά όσους προωθούσαν
τις αρχαιολογικές έρευνες· ο μόνος «λογοτέχνης» είναι ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, που όμως αναφέρεται με την ιδιότητα του
πολιτικού: καθώς οι «ποιητές» δεν ανήκαν στις εύρωστες οικονομικές τάξεις, δεν είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν με τους ξένους.48
Υποθέτω πως ο μόνος τρόπος ν’ αναζητήσει κανείς έναν λογοτέχνη θα ήταν τα γραφεία των εφημερίδων, των περιοδικών ή τα
τυπογραφεία. Από το 1851 θα μπορούσε ένας ξένος που κατοικούσε
στην Αθήνα να παραστεί και στην απονομή των βραβείων στους
ποιητικούς διαγωνισμούς, αλλά ο μόνος που ενδιαφέρθηκε ήταν ο
ελληνο-γάλλος Γεμενής, αυτός που μας άφησε και τη γνωστή περιγραφή της τελετής49 – ίσως στα 1852-53, που ο Αμπού βρισκόταν
στην Ελλάδα, οι διαγωνισμοί να μην είχαν ακόμα αποκτήσει φήμη (ή
μπορεί να έλειπε και σε περιοδεία). Μία άλλη ευκαιρία θα μπορούσαν να είναι οι διαλέξεις του Γεωργίου Τερτσέτη στις 25 Μαρτίου,
που πρέπει να άρχισαν από το 1854· οι συναντήσεις που οργάνωναν
(το 1849).
48 Μεταφράζω εδώ ολόκληρο το χωρίο: «Αν ανατρέξουμε στα ονόματα των προσώπων που έχουν συνδεθεί με την ενίσχυση της ενθάρρυνσης των ελληνικών
σπουδών στη Γαλλία», της γνωστής δηλαδή Association pour l’encouragement
des études grecques en France, «θα συναντήσουμε όλους τους ξεχωριστούς
Έλληνες, πολιτικούς όπως ο κ. Δεληγιάννης, ο κ. Ζαΐμης, ο κ. Ραγκαβής· τις
κεφαλές της ορθόδοξης εκκλησίας, τον Γεράσιμο, μητροπολίτη Χαλκηδόνος,
τον Γλυκά, επίσκοπο της Ίμβρου· το Γυμνάσιο των Ιωαννίνων, τους Μαυροκορδάτους, τους καθηγητές της Αθήνας, τους εμπόρους που έχουν όνομα στην
Ευρώπη, τους Ροδοκανάκηδες, τους Ζαφειρόπουλους, τους Ζαρίφηδες της
Μασσαλίας, τους Ζωγράφους της Κωνσταντινούπολης, ώς και το όνομα του
τάδε φοιτητή που ήρθε από τη Σμύρνη στο Μονπελιέ για να σπουδάσει ιατρική. Αλλά και τη μικρή πατρίδα του ελληνικού βασίλειου οι Έλληνες του εξωτερικού, οι έμποροι είτε οι τραπεζίτες του Λονδίνου, της Μασσαλίας, της Τεργέστης, της Αλεξάνδρειας, της Βιέννης, της Οδησσού, του Φαναρίου, την περιβάλλουν με μια μέριμνα υϊκή: όλα τα σημαντικά έργα, πανεπιστήμιο, μουσεία,
πολυτεχνική σχολή, Γυμνάσια, νοσοκομεία, υποτροφίες για φοιτητές, αρχαιολογικές ανασκαφές, στηρίζονται στη γενναιοδωρία-τους», Emile Gebhardt,
Souvenirs d’un vieil Athénien, Παρίσι 1911, 266.
49 Βλ. Pan. Moullas, Les concours poétiques de l’Université d’Athènes 1851-1877,
Αθήνα 1989, 52-53.
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οι ποικίλοι σύλλογοι, με πρώτο νομίζω τον «Παρνασσό», άρχισαν
από το 1867,50 και πύκνωσαν κατά τη δεκαετία του 1870.
Οι «υποκειμενικές» λοιπόν πληροφορίες, ή έστω η απουσία-τους,
μας οδήγησαν σ’ ένα «αντικειμενικό» πρόβλημα: στην κοινωνικοποίηση του λογοτέχνη και της λογοτεχνίας. Πόσο συναντιόντουσαν
μεταξύ-τους· ένιωθαν άραγε πως τους συνδέει κάτι που θα έπρεπε
να βρεθούν και να το συζητήσουν; Δεν το ξέρουμε ούτε κι αυτό. Και
βέβαια οι δύο Σούτσοι και ο Ραγκαβής είναι άτομα εξέχοντα, Φαναριώτες· μιλούν μόνοι-τους απέναντι στο σύνολο. Οι άλλοι όμως, οι
διάδοχοι και οι μικρότεροι; Ο Ορφανίδης, ο Ζαλοκώστας, ο Παρμενίδης, ο Καρασούτσας, ο Ν. Σαλτέλης, οι νεοσσοί –σκέφτομαι τον
Μύρωνα Νικολαΐδη που ήρθε λίγο μετά το 1852 από τη Σύρο στην
Αθήνα, κι ονειρευόταν ποιητικές δόξες– ή άλλους σαν κι αυτόν: πού
θα βρίσκαν τους μεγαλύτερους να ρωτήσουν, ν’ ακούσουν έναν καλό
λόγο, να μάθουν τα μυστικά της επιτυχίας; Στα Απομνημονεύματά-του ο Αλέξ. Ρ. Ραγκαβής αναφέρει ελάχιστους ποιητές· κάποιους
τους ονομάζει φίλους-του, όπως τον Σκυλίτση, λόγου χάρη, αλλά κι
αυτόν, όπως και τον Παρμενίδη, τους αναζητεί και τους ψάχνει όταν
βρίσκεται στο εξωτερικό.51
Συζητώντας κάποτε με τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο για τα κενά
των επισκοπικών καταλόγων της Μικράς Ασίας κατά την τουρκοκρατία, μου είχε πει έναν λόγο περί της μεθόδου: «καμιά φορά η
έλλειψη πηγών μπορεί να σημαίνει κι έλλειψη γεγονότων». Μπορεί
λοιπόν η απουσία πληροφοριών για την «κοινωνικοποίηση» του
λογοτεχνικού πεδίου να μην οφείλεται στην άγνοια των πηγών
παρά στην ίδια την ανυπαρξία-της. Αν κάποια στιγμή βεβαιωθούμε
πως έτσι ήταν τα πράγματα, ίσως να αποκτήσουμε ένα ακόμα τεκμήριο για τη μοναξιά των ρομαντικών ποιητών.
50 Κωνστ. Α. Βοβοβλίνης, Το χρονικόν του «Παρνασσού» (1865-1950), Αθήνα
1951, 15.
51 Αλέξ. Ρ. Ραγκαβής, ό.π., Β΄, Αθήνα 1895, 196 (με τον Παρμενίδη στο Παρίσι), Γ΄,
Αθήνα 1930, 369· φυσικά συναντιέται διαρκώς με τους δύο Σούτσους (στο Ναύπλιο, το 1830-31 είχαν φτιάξει κι έναν λογοτεχνικό κύκλο με τον Διον. Ταγιαπιέρα ως «μεγάλο», Α΄, 1894, 273-274)· πολύ συχνά αναφέρει και τον Τανταλίδη.
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ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Τύχες του Edmond About στην ελληνική παιδεία
Εκτός από τα δεκατέσσερα λήμματα που εμφανίζονται αν θέσουμε ως
λήμμα το «About» και το «Αμπουτ» στη βιβλιογραφία του 19ου αιώνα
(Βιβλιολογικό εργαστήρι Φίλιππος Ηλιού, Μουσείο Μπενάκη), και
τις νεότερες μεταφράσεις των δύο σημαντικότερων έργων-του που
σημειώνονται εδώ στις υποσημειώσεις 9 και 10, η εργογραφία του
Αμπού μπορεί να συμπληρωθεί με μια τουλάχιστον ακόμα μετάφραση
έργου-του, Εδμόνδος Αμπού, Η μύτη του συμβολαιογράφου, μτφρ.
Κ. Μπαστιάς, Αθήνα 1926.
Δεν έχω διερευνήσει πώς υποδέχθηκε το βιβλίο ο γαλλικός τύπος·
γνωρίζω μονάχα την έξυπνη και άκρως φιλελληνική παρουσίαση, μεταφρασμένη στην Πανδώρα, «Σαιν-Μάρκου Γιραρδίνου, Άρθρον περί
βιβλίου πραγματευομένου περί της Ελλάδος», 5 (15.11.1854) 368-375·
είναι όσο ξέρω η πρώτη μαρτυρία για την πρόσληψη του ζητήματος
στον ελληνικό χώρο. Από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Στρατή
Τσίρκα (σήμερα στο Ε.ΚΕ.ΒΙ.) εντοπίζω: Michel Grodent, «Edmond
About et la Grèce, ou Le roi des montagnes décrypté», ανάτυπο από La
Revue Générale, Ιούν.-Ιούλ. 1977.
Σημειώνω παρακάτω με χρονολογική σειρά όσες άλλες πληροφορίες έχω εντοπίσει:
1858: Τον σατιρίζει ο Θ. Ορφανίδης και τον ονομάζει «κατάπτυστον
υβριστήν-μας» στο Χίος δούλη … Τίρι-Λίρι, Αθήνα 1858, 253 και
πολλαχού (πβ. και: Άπαντα, Αθήνα 1915, 51, 60 κ.ε., 66 κ.ε., 72
κ.ε., 79 κ.ε., 84 κ.ε., 90)
1859: Αναφορά, μάλλον θετική, σε επιστολή του Γεωργίου Μαυροκορδάτου στον αδελφό-του Νικόλαο (Παρίσι, 12.5.1859) για το έργο
του About, La Question Romaine (έχει μτφρ. Ελληνικά, 1860), βλ.
Νίκα Πολυχρονοπούλου-Κλαδά, Γεώργιος Αλέξ. Μαυροκορδάτος (1839-1902), Αθήνα 1996, 70.
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1859: Τον κατηγορεί ο Α. Β. στα προλεγόμενα του Πολιορκία και
άλωσις Κωνσταντινουπόλεως υπό Μορτμάννου, Αθήνα 1859, 2-3
υποσημ.
1860: Αχιλλέας Παράσχος, «Εγερτήριον», Ω κλίνω γόνυ έμπροσθεν εγώ
των Φιλελλήνων·| τον Άβουτ τον περιφρονώ, θρηνώ τον Λαμαρτίνον…, Ποιήματα, Β΄, Αθήνα 1881, 98.
1867: Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, «Δύο τύποι περιηγητών εν
Ελλάδι», «Ο δόκτωρ Μ… ήτον ο πρόδρομος του Αβούτ!», Εθνικόν Ημερολόγιον, 7 (Παρίσι 1867) 119 [=Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, Ο πατροκατάρατος και άλλα αφηγήματα, επιμ.
Λάμπρος Βαρελάς, Αθήνα 2004, 294]
1869: εφημ. Αλήθεια (Αθήνα 22.2.1869) σελ. 2, μεταφέρεται από τη
γαλλική εφημ. «Γαλάτης» θετική αναφορά του Αμπού για την
Ελλάδα.
1873: Αχιλλέας Παράσχος, «Αλφρέδος», Βλέπεις τους χρόνους τους
καλούς της Δύσεως εισέτι,| ουχί τους χρόνους του Αμπού, της
σήψεως τα έτη…, Ποιήματα, Α΄, Αθήνα 1881, 96.
1878: Θετική κρίση του Αναστ. Γούδα στον Joseph Reinach, Voyage en
Grèce, ΙΙ, Παρίσι 1879, 167-172 (βλ. και: Ανταποκρίσεις από την
Ελλάδα 1879-1897. … Ζοζέφ Ρενάκ, Σαρλ Μωρράς, Ζαν Μωρεάς,
μτφρ. Γιώργος Τόλιας και Ειρήνη Λούβρου, Αθήνα 1993, 29-33)·
πβ. Κ. Θ. Δημαράς, «About απολογία», Σύμμικτα, Α΄, επιμ.
Αλέξης Πολίτης, Αθήνα 2000, 335-336 και 376-377.
1885: Εβδομάς, 2 (1885) 20 [μνημονεύεται ο θάνατός-του]· 56 και 70-71
[συμπληρωματικά σχόλια κλπ., θετικά, υπογρ. ΔΚνς].
1885: Σύντομη παρουσίαση στο περ. Κλειώ, 1 (Λιψία 1885) 33-34.
_____: Έσπερος 4 (Λιψία 15/27.1.1885) 287, σύντομο σχόλιο.
1928: Κλέων Παράσχος, «Ο Εδμόνδος Αμπού και η Ελλάς», Μεγάλη
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Φιλολογικόν περιοδικόν, τχ. 123 (25.
3.1928) 4-5.
1937: Γρ. Ξενόπουλος: «Την αθηναϊκή φύση, το αθηναϊκό περιβάλλον,
τα έβλεπα πρωτύτερα, σαν αναγνώστης, απ’ έν’ άλλο αριστούργημα, τον “Βασιλέα των ορέων”» (βλ. Επιλογή κριτικών άρθρων,
επιμ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Αθήνα 2002, 258-259).
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À la recherche de l’information objective dans les renseignements
subjectifs. Voyageurs français en Grèce vers la moitié du XIX
siècle (J.-A. Buchon, Edm. About et autres)

Alexis POLITIS

Résumé

L

’ARTICLE rassemble les informations sur la littérature grecque
moderne qu’on peut tirer d’onze voyageurs français de 1840 à
1860 (Ed. About, J.-J. Ampère, J.-A. Buchon, Flaubert, Pr. Mérimée,
Ant. Proust, etc., j’ajoute aussi Hans Christian Andersen) : livres, la
presse, renseignements sur les auteurs ou sur la vie intellectuelle. Les
informations sont peu nombreuses; les voyageurs européens ne s’intéressaient pas spécialement à la littérature grecque moderne, tandis
qu’ils nous donnent quelques renseignements sur l’éducation (les
écoles, les étudiants, etc.)
Mais si on analyse ces informations et si on les compare avec
les données bibliographiques en général, on peut considérer que le
silence ou l’indifférence expriment assez exactement la situation de
l’époque : les Grecs ont écrit et ont traduit assez, mais ils ne lisaient
pas beaucoup, tandis que c’était la presse qui attirait surtout l’intérêt
du public.
•
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Η

ΑΠΟΚΤΗΣΗ δημόσιας χειμερινής θεατρικής σκηνής υπήρξε
επιτακτικό αίτημα και διακαής πόθος των Αθηναίων ήδη από
την οθωνική εποχή. Για τη νεοσύστατη πρωτεύουσα, η ανέγερση
ενός θεάτρου στο κέντρο της θα συνιστούσε αδιάσειστο τεκμήριο
αστικής ταυτότητας και λαμπρό ορόσημο εξευρωπαϊσμού·1 βραδινό
σχολείο για τους πολίτες,2 διάπλατο παράθυρο προς τις ευρωπαϊκές θεατρικές εξελίξεις3 και μέσο ανάδειξης του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού.4 Η πεποίθηση ότι «ἡ ἔλλειψις θεάτρου εὐπρεποῦς καὶ εὐρυχώρου [περιποιεί] αἶσχος»5 για την πρώτη πόλη της
Ελλάδας επαναλαμβάνεται και κατά τις επόμενες δεκαετίες, ενώ
το «Θέατρον», καθόλου τυχαία, πάντα αναγράφεται στα έντυπα με
θήτα κεφαλαίο.
Οι πρώτες απόπειρες
Το ζήτημα της ίδρυσης και λειτουργίας κρατικού θεάτρου στην
Αθήνα του 19ου αιώνα μετρά πλέον των πενήντα χρόνων άκαρπων
προσπαθειών.6 Ήδη από το 1835, όταν εκπονείται ένα από τα πρώτα
πολεοδομικά σχέδια της πρωτεύουσας από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Leo von Klenze, προβλέπεται σε νευραλγικό σημείο, στη
θέση της σημερινής πλατείας Κλαυθμώνος, η οικοδόμηση μεγάλου
1
2
3
4
5
6

Hobsbawm 2006, 426-427.
X. 1888, 1.
Δς. 1889, 1-2 και «Ἡ Mignon ἐν τῷ νέῳ θεάτρῳ (Συγγρείῳ)», Νέα Ἐφημερίς,
17/10/1888, 4.
Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888α, 6-7.
X. 1888, 1.
Κατά τη διάρκεια των πενήντα αυτών χρόνων (τουτέστιν έως τα εγκαίνια του
Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών το 1888) λειτουργούν στην πρωτεύουσα τα ακόλουθα θέατρα: Υπαίθριο Θέατρο Σκοντζόπουλου (1836), Θέατρο Meli (1837),
Χειμερινό Θέατρο Αθηνών «Μπούκουρα» (1840-1896), Υπαίθριο Θέατρο
Σκορπάρου (1871-1873), «Άντρον των Νυμφών» (1872-1895), Θέατρο Ιλισίδων Μουσών / Παράδεισος (1873-1896), Παριλίσιο θέατρο «Απόλλων» (18731883), Θέατρο Φαλήρου (1874 & 1881), «Ευτέρπη» (1876 & 1888), «Ορφεύς»
(1880 & 1888), «Ολύμπια» (1881-1887), «Ποσειδών» (1884), Θέατρο Ομονοίας
(1887-1916) – βλ. Φεσσά-Εμμανουήλ 1994, 245-354.
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θεάτρου. Παρότι το μνημειώδες θέατρο σχεδιάζεται από τον Δανό
Christian Hansen, τελικά προκρίνεται η ανέγερση του Νομισματοκοπείου στο σημείο αυτό.7
Το 1842 σχηματίζεται η ανώνυμη «Ἑταιρεία τοῦ ἐν Ἀθήναις
Θεάτρου», με αποστολή την ανάπτυξη της θεατρικής τέχνης και
ζωής στην πρωτεύουσα8 και δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το 1857, η
ελληνική Βουλή εγκρίνει κρατική επιχορήγηση για την οικοδόμηση
και λειτουργία μεγάλου κεντρικού θεάτρου. Ο Γρηγόριος Καμπούρογλου[ς] αναλαμβάνει την εποπτεία του συνόλου των εργασιών και
απευθύνεται στον Γάλλο αρχιτέκτονα François Florimon Boulanger
–είναι εκείνος που φιλοτέχνησε το κτήριο της Παλαιάς Βουλής–
για την εκπόνηση των σχεδίων. Επιλέγεται το κατάλληλο σημείο
στην πλατεία του Λαού, μία πλατεία που αργότερα θα λάβει διάφορες άλλες ονομασίες όπως πλατεία Λουδοβίκου,9 πλατεία Δημαρχείου, πλατεία Κοτζιά – πρόκειται για την πλατεία στην οδό Αθηνάς,
απέναντι από το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας και το Δημαρχείο
Αθηναίων. Εκεί, παρουσία του Όθωνος και με κάθε επισημότητα,
τίθεται στις 22 Δεκεμβρίου 1857 ο θεμέλιος λίθος. Η πρωτοποριακή
για την εποχή της προσπάθεια του Καμπούρογλου θα λήξει άδοξα
μέσα στο επόμενο έτος και έκτοτε τα πρώτα θεμέλια του κτηρίου θα
παραμείνουν εκτεθειμένα.10
Δύο χρόνια μετά, το 1860, λαμβάνεται απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων για την ανέγερση Δημοτικού Θεάτρου
έναντι της Εθνικής Τραπέζης. Για τον σκοπό αυτό, τα επόμενα
χρόνια ο Δήμος δανείζεται με υψηλό επιτόκιο το σεβαστό ποσό των
400.000 δραχμών.11 Ωστόσο, και αυτή η προσπάθεια καταλήγει στη
7
8

Ρουμπιέν 2005, 29.
Σύμφωνα με τον Θ. Χατζηπανταζή (2002, 99), η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της εταιρείας ενδεχομένως ανήκει στον Γρηγόριο Καμπούρογλου, με τον
οποίο συμπράττουν αυλικοί, υπουργικοί σύμβουλοι, καθηγητές του νεοσύστατου Πανεπιστημίου και φιλότεχνοι έμποροι. Το καταστατικό της εταιρείας επικυρώνεται από τον Όθωνα.
9 Η πλατεία παίρνει το όνομά της από τον Λουδοβίκο της Βαυαρίας, πατέρα του
Όθωνα – βλ. Σκαλτσά 1983, 195.
10 Στοά, 7/3/1874, 2.
11 «Τὰ χρέη τοῦ Δήμου Ἀθηναίων», Αὐγή, 8/3/1866, 2, 11/1/1868, 2 & 12/1/1868, 2.
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συνέχεια σε ναυάγιο, αδυνατώντας να προχωρήσει στο στάδιο της
υλοποίησης.12
Στις αρχές της ερχόμενης δεκαετίας το ζήτημα της καθιδρύσεως
του Δημοτικού Θεάτρου ανακινείται από τον Δήμο Αθηναίων.13 Έτσι,
το 1873, ο Δήμος παραχωρεί το γνωστό οικόπεδο σε Μετοχική Εταιρεία, αποτελούμενη από εύπορους Αθηναίους, η οποία συστήνεται
«πρὸς ἀνέγερσιν καὶ συντήρησιν θεάτρου ἐν Ἀθήναις».14 Η εταιρεία
αναλαμβάνει την ανοικοδόμηση του Δημοτικού Θεάτρου και αναθέτει στον αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ (Ernst Ziller) τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό. Έναν χρόνο αργότερα, και ενώ η οικοδομή έχει
υψωθεί αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, οι εργασίες σταματούν
λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού, και αποφασίζεται η κατεδάφιση του ημιτελούς κτηρίου και η δημοπράτηση των υλικών.15
Άλλη μία δεκαετία περνάει και το 1882, με βασιλικό διάταγμα,
λύεται τυπικά η μετοχική εταιρεία.16 Τότε ο Δήμος αποφασίζει να
12 Πρόκειται για την απόφαση της 2ας Ιουλίου 1860 (βλ. Φεσσά-Εμμανουήλ 1994,
276), καθώς και «Τὰ χρέη τοῦ Δήμου Ἀθηναίων», Αὐγή, 8/3/1866, 2. Τη διετία
1868-1869 ο δήμαρχος Αθηναίων Γ. Σκούφος επί ματαίω επιχειρεί να επιλύσει
το ζήτημα – βλ. Ἀλήθεια, 9/1/1868, 1-2· Αἰών, 27/11/1869, 3.
13 Η προσπάθεια αυτή συντελείται επί δημαρχίας του Παναγή Σ. Κυριακού – βλ.
Ἀλήθεια, 7/12/1871, 8· Αὐγή, 26/11/1871, 1-2, 27/11/1871, 2-4 και Παρασκευόπουλος 22001, 280-283. Κατά τον Γ. Σιδέρη (1990, 197), η προοπτική αυτή
συγκινεί ιδιαίτερα τους κατοίκους των Αθηνών, μάλιστα τυπώνονται και φυλλάδια σχετικά με την ανέγερση, καθώς και καταστατικό λειτουργίας, το οποίο
φυλάσσεται στο Αρχείο Βλαχογιάννη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
14 Αἰών, 13/12/1871, 3· Ἀλήθεια, 13/12/1871, 3, 17/12/1871, 2-3, 20/12/1871, 2-3,
24/12/1871, 2. Το μεταγενέστερο δημοσίευμα με τίτλο «Τὸ Χειμερινὸν Θέατρον» (Τὸ Ἄστυ, 23/10/1887, 1), κατονομάζει τον Αριστείδη Μπαλάνο ως πρόεδρο της Εταιρείας. Να σημειωθεί ότι αντίστοιχες μετοχικές εταιρείες είχαν αναλάβει τα προηγούμενα χρόνια την ευθύνη ανέγερσης των Δημοτικών Θεάτρων
της Ερμουπόλεως και των Πατρών – βλ. Φεσσά-Εμμανουήλ 1994, 280.
15 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός, 1886, 4. Το συνολικό κόστος των εργασιών ανερχόταν σε
550.000 δρχ. Μέχρι τότε είχαν δαπανηθεί 300.000 δρχ. για να κτιστούν τα θεμέλια και μέρος του πρώτου πατώματος – βλ. «Τὸ Χειμερινὸν Θέατρον», Τὸ Ἄστυ,
23/10/1887, 1· Ἐφημερίς, 17/11/1874, 1 και 11/12/1874, 4 και Φεσσά-Εμμανουήλ 1994, 280.
16 Ο Γιάννης Σιδέρης (1990, 198) γράφει, παραπέμποντας στην Ἐφημερίδα, 16/1/
1881, ότι το 1881 ο Ανδρέας Συγγρός είχε αποφασίσει να οικοδομήσει στον
Κήπο του Κλαυθμώνος ένα χειμερινό θέατρο, με διάθεση να το παραχωρήσει
αργότερα στον Δήμο. Το σχέδιο αυτό προφανώς δεν καρποφόρησε.
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αγοράσει το οικοδόμημα και να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση
της κατασκευής του.17 Παράλληλα, προκηρύσσει διαγωνισμό αρχιτεκτονικής μελέτης, προσκαλώντας τους εν Αθήναις αρχιτέκτονες να
υποβάλουν σχέδια για το νέο θέατρο. Ο Τσίλλερ καταθέτει αναθεωρημένη την παλαιότερη πρότασή του, όμως επικρατεί το «μᾶλλον
ἐπιμελημένον καὶ νεωτερίζον»,18 «κατὰ τὸν ρυθμὸν τῆς Renaissance» σχέδιο του Γάλλου αρχιτέκτονα Ζεράρ (Louis Marie Xavier
Girard).19 Ο Δήμος προβάλλει τα καθέκαστα «μετὰ τόσης ζέσεως,
ὥστε πρὸς στιγμὴν ἐθεωρήθη ἡ ἀνέγερσις ὡς γεγονὸς τετελεσμένον»,20 όμως τα σχέδια του Ζεράρ δεν υλοποιούνται ποτέ, μάλιστα
ο ίδιος, απαιτώντας την αποζημίωσή του, αναγκάζεται να εναγάγει
τον Δήμο Αθηναίων.21
Να υπενθυμίσουμε ότι τα θεμέλια του μελλοντικού οικοδομήματος χαίνουν από το 1858 στην πλατεία Λουδοβίκου, ενώ από
17 Ο Δήμος Αθηναίων αποφασίζει να διαθέσει το ποσό των 143.364,06 δραχμών
για την αγορά του ημιτελούς κτηρίου και την αποζημίωση των μετόχων. Τα
χρήματα προέρχονταν από δάνειο της Εθνικής Τράπεζας ύψους 140.000 δραχμών – βλ. Φεσσά-Εμμανουήλ 1994, 280.
18 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1886, 4.
19 Ο Α. Θεοφιλάς, αρχιτέκτονας και μέλος της επιτροπής που προέκρινε τα σχέδια
Ζεράρ, αφηγείται λεπτομερώς τα καθέκαστα στην επιστολή του (1888, 1), τονίζοντας ότι «ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δυὸ σχεδίων ἦτο καταφανής». Ο Ζ. Ζεράρ,
πληροφορούν τα δημοσιεύματα, είχε εργαστεί άλλοτε «ὑπὸ τὸν Γκαρνιέ, τὸν
διάσημον ἀρχιτέκτονα τοῦ ἐν Παρισίοις θεάτρου τοῦ μελοδράματος». Ο ίδιος ο
Τσίλλερ αφηγείται τη δική του εκδοχή της ιστορίας στα απομνημονεύματά του
– βλ. Καρδαμίτση-Αδάμη και Παπανικολάου-Κρίστενσεν 1977, 89-91.
20 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1886, 4.
21 Σύμφωνα με τον Ἀ. Θεοφιλᾶ (1888, 1) και τον Υἱὸν τῆς νυκτός (1886, 4), ο
προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανέγερση του θεάτρου σε εκείνη τη φάση
υπερέβαινε το 1.000.000 δραχμών. Οι μαρτυρίες αυτές δεν συμφωνούν με το
ποσό ύψους 575.000 δραχμών που ορίζει η Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ (1994, 281).
Μπορούμε, ίσως, να υποθέσουμε ότι ο Τσίλλερ προτείνει χαμηλότερη τιμή,
προκειμένου να επικρατήσει. Δεν γνωρίζουμε επακριβώς τι μεσολάβησε ανάμεσα στην έγκριση και την εγκατάλειψη των σχεδίων Ζεράρ. Ο Τύπος παρουσιάζει τα γεγονότα με τον ακόλουθο τρόπο: «Πλὴν δυστυχῶς μὲ ὅλα τὰ σχέδια, μὲ
ὅλους τοὺς περὶ αὐτῶν διαπληκτισμούς, μὲ ὅλους τοὺς τότε συναφθέντας σφοδροὺς δημοσιογραφικοὺς ἀγῶνας περὶ τοῦ ἂν εἶνε προτιμότερον ν’ ἀνεγερθῇ
θέατρον οἰκονομικὸν ἢ πολυδάπανον, τὸ ζήτημα ἐναυάγει σιωπηρῶς καὶ δευτέραν φοράν, τὰ σχέδια ἀπεσύροντο καὶ ὁ κ. Ζερὰρ ἐνῆγε τὸν δῆμον ἀπαιτῶν
ἀποζημίωσιν διὰ τὸν μάταιον κόπον του» – βλ. Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1886, 4.
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το 1873 μία μισοτελειωμένη οικοδομή, για να παραπέμψουμε στις
εύστοχες περιγραφές της εποχής «ἀσχημίζει μίαν τῶν κεντρικῶν
πλατειῶν» και «[…] δεικνύει τὴν σμικρότητα καὶ τὴν ἀφιλοκαλίαν
ἡμῶν». Πρόκειται για ένα «ἄσπρον τελώνιον», ένα «ἀπαίσιον ἐρείπιον […]» εντός του οποίου «οἱ διαβάται ἐκπληρῶσιν πάσας τὰς
ἀνάγκας των».22
Ευλόγως οι κάτοικοι των Αθηνών δυσπιστούν απέναντι στις
υποσχέσεις των δημοτικών αρχών και με ανάλογη επιφύλαξη ακούν
στα τέλη του 1886 τον δικηγόρο Αλκιβιάδη Καμπά,23 «αὐτοπροαιρέτως ἢ καλύπτοντα […κάποιαν] ἀνώνυμον μεγαλοπρεπῆ δωρεάν»
να δηλώνει ότι προτίθεται να επωμισθεί, ιδίαις δαπάναις, την οικοδόμηση του Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών...24
Το «Συγγρεῖον» Νέον Θέατρον Αθηνών
Το μυστήριο δεν διαρκεί για πολύ. Μέσα σε λίγους μήνες γνωστοποιείται ότι πίσω από τον Καμπά κρύβεται ο ομογενής επιχειρηματίας Ανδρέας Συγγρός, ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο με τον Δήμο
Αθηναίων τον Φεβρουάριο του 1887.25 Οι όροι του συμβολαίου
έχουν ως εξής: ο Συγγρός υποχρεούται να περατώσει την οικοδόμηση του Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών εντός δύο ετών και σε
αντάλλαγμα θα νέμεται επί εικοσαετίαν τις προσόδους του.26 Μετά
την πάροδο του διαστήματος αυτού, το θέατρο θα περιέλθει στην
κατοχή του Δήμου Αθηναίων.27
Συγχρόνως ανακοινώνεται ότι το νέο θέατρο θα βασίζεται σε
αρχιτεκτονικά σχέδια του κατεστημένου πλέον Ερνέστου Τσίλ22 Ἐφημερίς, 5/12/1873, 2 και Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1886, 4.
23 «Τὸ Νέον Θέατρον», Ἐφημερίς, 16/1/1889, 2.
24 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1886, 4. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι προ της ελεύσεως του Αλκ. Καμπά, για «τρίτην φορὰν ἀνεκινήθη παροδικῶς ὅμως τὸ ζήτημα
προκειμένου περὶ τῆς συνομολογήσεως ὑπὸ τοῦ δήμου Ἀθηναίων δανείου ἐξ 6
ἑκατομμυρίων δραχμῶν εἰς χρυσόν. Ἐλέχθη τότε ὅτι ἀναποφεύκτως μέρος τοῦ
ποσοῦ τούτου ἤθελε διατεθῆ πρὸς ἀνέγερσιν τοῦ θεάτρου».
25 Πρόκειται για το συμβόλαιο υπ. αρ. 31.919 του συμβολαιογράφου Αθηνών Α.
Γαϊτάνου με ημερομηνία 21/2/1887 – βλ. «Ἐπιστολὴ Ἀ. Συγγροῦ περὶ τοῦ Νέου
Θεάτρου», Ἐφημερίς, 13/11/1888, 4 και «Τὸ Νέον Θέατρον», Νέα Ἐφημερίς,
1/3/1887, 2.
26 «Τὸ Χειμερινὸν Θέατρον», Τὸ Ἄστυ, 23/10/1887, 1.
27 «Τὸ Νέον Θέατρον», Νέα Ἐφημερίς, 1/3/1887, 2.
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λερ. Ο Τύπος εκδηλώνει συγκρατημένο ενθουσιασμό και διακηρύσσει πίστη στην ιδιωτική πρωτοβουλία, σε αντίθεση προς την
αναξιόπιστη «ἀκηδῆ δημοτικὴν ἀρχήν».28 Με ικανοποίηση οι κάτοικοι των Αθηνών παρακολουθούν το Δημοτικό Θέατρο να κτίζεται,
«διὰ γοργῆς, καθημερινῆς ἐργασίας».29 Ουδείς όμως πονηρεύεται,
διαπιστώνοντας τον πυρετώδη ρυθμό των εργασιών ανέγερσης. Οι
συνέπειες της εσπευσμένης οικοδόμησης του θεάτρου δεν αργούν
να φανούν: τα ικριώματα της οικοδομής καταρρέουν δύο φορές
μέσα στον ίδιο μήνα και τουλάχιστον πέντε νέοι άνθρωποι θάβονται ζωντανοί στα ερείπια.30 Πριν ακόμη ολοκληρωθεί, το Δημοτικό
Θέατρο Αθηνών θυμίζει «τὰ κατηραμένα ἐκεῖνα κτίρια τὰ ὁποῖα
πρέπει νὰ στοιχειωθοῦν μὲ θυσίαν ἀνθρωπίνου αἵματος διὰ νὰ ἀποπερατωθῶσι καὶ στερεωθῶσι».31 Η λαϊκή φαντασία οργιάζει, αποδίδοντας τους θανάτους σε «παρέμβασιν ὑπερφυσικῆς τινος αἰτίας»,32
ενώ το θέατρο στιγματίζεται στη συνείδηση του απλού κόσμου ως
κακορίζικο και «ἀτυχὲς ἐν αὐτῇ τῇ γεννήσει του».33 Οι ψυχραιμότεροι της εποχής αντιλαμβάνονται ασφαλώς ότι τα φοβερά αυτά
εργατικά ατυχήματα δεν αποτελούν απαραίτητες σπονδές προς
τον Πλούτωνα ούτε οφείλονται σε καμία κατάρα από το παρελθόν,
αλλά στην αμφίβολη στερεότητα του κτηρίου και στους πλημμελείς
όρους ασφαλείας κατά την οικοδόμηση.34 (Εικ. 2)
Ούτε ο βαρύς φόρος αίματος ούτε οι πρώτες γραπτές καταγγελίες από τις σελίδες της Ἐφημερίδος περί ασυνειδησίας των αρμοδίων πτοούν τον Συγγρό, ο οποίος θέλει να έχει το θέατρο έτοιμο
πολύ νωρίτερα από την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσής
του. Σκοπός του είναι να προλάβει να το λειτουργήσει κατά τους
εορτασμούς της «εικοσιπενταετηρίδος», δηλαδή το φθινόπωρο του
1888.35 Εγκαινίαση του Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών μέσα στη γιορ28
29
30
31
32
33
34
35

Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1886, 4.
Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888α, 6-7.
Ἐφημερίς, 29/10/1887, 1, 2, 3 και 30/10/1887, 1-2.
Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1886, 4.
Ἐφημερίς, 30/10/1887, 1-2.
Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1886, 4.
Ἐφημερίς, 29/10/1887, 1-2 και Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888γ, 6.
«Ἐπιστολὴ Ἀ. Συγγροῦ περὶ τοῦ Νέου Θεάτρου», Ἐφημερίς, 13/11/1888, 4.
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τινή ατμόσφαιρα της επετείου της
εικοσιπενταετούς βασιλείας του
Γεωργίου του Α΄ στην Ελλάδα
ισοδυναμεί με βέβαιη επιτυχία:
εισιτήρια, εισπράξεις, πληρότητα
και υψηλές παρουσίες στην πλατεία.

Εικ. 2 : Τὸ Ἄστυ, 1/11/1887, 4
- Έργο του Θ. Άννινου

Εγκαίνια και υποδοχή
Το Νέον Θέατρον περατώνεται
στις αρχές του Οκτωβρίου 1888.36
Ήδη προ μηνών ο Συγγρός έχει
συμβληθεί με τους Γάλλους θεατρώνες Lassalle και Charlet, οι οποίοι,
εις πείσμα της κοινής γνώμης,
έχουν αναλάβει την καλλιτεχνική
διεύθυνση του θεάτρου και τον
καταρτισμό του γαλλικού θιάσου
που θα το στελεχώσει.37 Παρά τη
γενική απαίτηση να παρουσιαστεί
κάποιο ελληνικό έργο κατά την
εναρκτήρια παράσταση, το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών εγκαινιάζεται στις 15 Οκτωβρίου 1888 με τη
γαλλική opéra-comique Mignon
του Ambroise Thomas.38 (Εικ. 3)

36 «Τὸ Νέον Θέατρον», Ἀκρόπολις, 5/10/1888, 2 και Νέα Ἐφημερίς, 6/10/1888, 4.
37 Ξεπαπαδάκου 2009, 245-292.
38 Χ. 1888, 1· Ἐφημερίς, 13/10/1888, 2, 15/10/1888, 2· «Νέον Μέγα Θέατρον Ἀθηνῶν (Συγγρεῖον), Ἐγκαινίασις τοῦ γαλλικοῦ θιάσου τῶν κκ. Λασσὰλ καὶ Σαρλέ», Νέα Ἐφημερίς, 14/10/1888, 4· «Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Νέου Θεάτρου (Συγγρείου), Νέα Ἐφημερίς, 15/10/1888, 4, 16/10/1888, 5· «Ἡ Mignon ἐν τῷ νέῳ θεάτρῳ (Συγγρείῳ)», Νέα Ἐφημερίς, 17/10/1888, 4. Μοναδικές ελληνικές παρουσίες στη σκηνή είναι η χορωδία μαθητών και μαθητριών του Ωδείου Αθηνών, η
οποία ψάλλει τον Εθνικό Ύμνο, και η στρατιωτική μπάντα που εκτελεί μαζί με
την ορχήστρα μία «εθνική» σύνθεση του εν Αθήναις παρεπιδημούντος Γερμα-
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Τα εγκαίνια του «νεοτεύκτου
λαμπροῦ μεγάρου τῆς μούσης
Μελπομένης» αποτελούν για την
Αθήνα του 1888 το κοσμικό γεγονός των ημερών. Πραγματοποιούνται με κάθε επισημότητα, παρουσία της βασιλικής οικογένειας και
άλλων Ευρωπαίων γαλαζοαίματων.39 Όταν μάλιστα ο Συγγρός με
έναν εύσχημο ελιγμό ανακοινώνει
ότι το έν δέκατον των εισπράξεων
από τα εισιτήρια του θεάτρου
θα διατίθεται υπέρ του ευαγούς
Εικ. 3 : Τὸ Ἄστυ, 19/6/1888, 5
ιδρύματος του «Ευαγγελισμού»,
- Έργο του Θ. Άννινου
η φίλα προσκείμενη πλευρά δεν
μπορεί να συγκρατήσει τα εγκώμια προς τον μέγα ευεργέτη.40
Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του το Δημοτικό Θέατρο
καθίσταται «τὸ ἄσυλον, τὸ διαίτημα, ὁ οἶκος τοῦ καλλιτεχνικοῦ
κόσμου, καὶ τοῦ δρῶντος καὶ τοῦ ἀπολαμβάνοντος».41 Στην πρώτη
φάση της λειτουργίας του άπειρος κόσμος συρρέει στο νέο θέατρο,
«μὲ ἔνδυμα ἐπίσημον» και με το ανάλογο ύφος, υποθέτουμε, για
να συναναστραφεί τους ομοίους του, να θεαθεί και να θαυμαστεί,
να επιδείξει την πολυμάθεια, την καλλιέργεια και τους ευρωπαϊκούς του τρόπους.42 Η πλειονότητα του ρεπερτορίου παρουσιάζεται
στη γαλλική γλώσσα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους επίδοξους
Αθηναίους αστούς να κομπάσουν για την άριστη γνώση της γαλλικής και την ευρωπαϊκή τους κουλτούρα.43

39
40
41
42
43

νού μουσουργού Andrea Seiller, διατρανώνοντας ότι «ἔχει καὶ ἐθνικὸν τῆς μουσικῆς καλλιεργείας ἐν θεάτρῳ μελοδράματος νὰ παράσχῃ ἡ πόλις» – βλ. Νέα
Ἐφημερίς, 6/10/1888, 4.
Ἀκρόπολις, 16/10/1888, 3.
«Τὰ βασιλικὰ ἐν τῷ θεάτρῳ», Νέα Ἐφημερίς, 26/10/1888, 3-4.
Χ. 1888, 1.
«Ἡ Mignon ἐν τῷ νέῳ θεάτρῳ (Συγγρείῳ)», Νέα Ἐφημερίς, 17/10/1888, 4.
Χατζηπανταζής 2002, 67.
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Ψευδοαριστοκρατισμός βασιλεύει στις πρώτες σειρές της πλατείας και στα θεωρεία της πρώτης τάξεως του «Nouveau Grand
Théâtre d’Athènes»!44 Ακόμη και η γαλλική του αυτή προσωνυμία
αποτελεί δείγμα της «γραικυλικῆς κουφότητος καὶ μωρᾶς ματαιοδοξίας» πολλών εκ των θαμώνων του.45 Φαίνεται ότι για τη νεοαστική κοινωνία των Αθηνών το νέο θέατρο δεν είναι παρά μία ακόμη
παροδική μόδα. Το οψίπλουτο κοινό δεν αργεί να χάσει εν πολλοίς
το ενδιαφέρον του από το δεύτερο έτος της λειτουργίας του θεάτρου
και έπειτα.46
Το οίκημα
Το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών ανήκει στο ισχυρό ρεύμα του εκλεκτικισμού που πνέει στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, θύμιζε ωστόσο
φτωχό συγγενή των ευρωπαϊκών του προτύπων, ξενίζοντας όποιον
το αντίκριζε για την «μοναδικὴν εἰς τὸν κόσμον γυμνότητά του».47
Όμως και ο εσωτερικός διάκοσμος, όταν το Δημοτικό Θέατρο ανοίγει τις πύλες του, κρίνεται πενιχρός, χονδροειδής και κακόγουστος.48
Πολλοί κατηγορούν τον Συγγρό για επιλογές αιματηρής οικονομίας
και σπαρτιατικής λιτότητας.49
Αυτές οι ατέλειες φαίνεται τελικά ότι είναι ήσσονος σημασίας
συγκριτικά με τις «τερατώδεις ἐλλείψεις» – για να επαναλάβουμε
τον χαρακτηρισμό ενός μηχανικού της εποχής.50 Επιγραμματικά,
λοιπόν, ας αναφέρουμε τα κύρια κατασκευαστικά και λειτουργικά
προβλήματα του θεάτρου. Πρώτον, ο ερεβώδης, κατά την κρίση των
θεατών, φωτισμός της πλατείας, ο οποίος μάλιστα επιτυγχάνεται διά
του πεπαλαιωμένου και επικινδύνου συστήματος του φωταερίου.51
44 Ἐφημερίς, 5/1/1889, 3.
45 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1889α, 6-7.
46 «Ἡ ἰνφλουέντζα τῶν θεάτρων», Ἐφημερίς, 28/1/1890, 2· Ἀκρόπολις, 25/11/1889,
2 και Τὸ Ἄστυ, 26/11/1889, 6.
47 Φεσσά-Εμμανουήλ 1994, 281.
48 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888α, 6-7.
49 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888γ, 6 και Νέμεσις 1888, 2.
50 Θεοφιλᾶς 1888, 1.
51 «Ὁ φωτισμὸς τοῦ Νέου Θεάτρου», Ἐφημερίς, 21/8/1888, 4 και Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός
1888γ, 6.
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Δεύτερο βασικότατο ελάττωμα είναι η απουσία θερμαντικών μέσων. «Ἡ πνευμονία […]
περιπολεῖ εἰς τοὺς διαδρόμους καὶ
ἡ φαρμακερὰ πνοή της εἰσέρχεται
διὰ τῶν ἑκατέρωθεν πολυαρίθμων
θυρῶν, στερουμένων παραπετασμάτων».52 Άνεμοι, ρεύματα, ψύχος,
βροχή, αλλά ακόμη και πετούμενα του ουρανού παρεισφρέουν
4 : Ανδρέας Συγγρός και θεατής.
μέσω θυρών, κενών, ρωγμών, οπών Εικ.Τὸ
Ἄστυ, 10/12/1889, 4 - Έργο
και χασμάτων που «ἀτέχνως καὶ
του Θ. Άννινου
ἀκαταλλήλως» κατασκευάστηκαν
στο θέατρο.53 (Εικ. 4)
Ούτε λόγος να γίνεται για την
έλλειψη συστήματος εξαερισμού
του θεάτρου διά τεχνικών μέσων,
τα «τρομερὰ ρεύματα» και «τὸ
ἄνωθεν τοῦ πολυελαίου ἄνοιγμα»
το υποκαθιστούν επαξίως.54 Από
αυτό μάλιστα το διάκενο στο
μέσον της στέγης εισέρχεται
Εικ. 5 : Τὸ Ἄστυ, 13/11/1888, 5
ανεμπόδιστα η βροχή, «ὑποβάλ- Έργο του Θ. Άννινου
λουσα τὰς κεφαλὰς εἰς ἀκούσιον
ψυχρολουσίαν».55 Συν τοις άλλοις, η επιστέγαση του κτηρίου «διὰ
φύλλων ἐκ σιδήρου» έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του
θορύβου της βροχής «καταπιπτούσης ἐπὶ τῆς ἐκ τσίγκου στέγης καὶ
καταπνιγούσης πάντα ἄλλον ἦχον, ὀρχήστραν καὶ ἆσμα».56 (Εικ. 5)
52
53
54
55
56

Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888γ, 6.
«Περὶ θερμάνσεως τοῦ θεάτρου», Ἀκρόπολις, 10/11/1888, 1.
Νέμεσις 1888, 2 και «Περὶ θερμάνσεως…», ό.π., 1.
Ἐφημερίς, 31/10/1888, 2.
Θεοφιλᾶς 1888, 1. Σύμφωνα με την Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ (1994, 281), οι στέγες
της αίθουσας ήταν κατασκευασμένες από σιδερένια ζευκτά με μεταλλική επικάλυψη. Η συγγραφέας εξηγεί ότι ο Ziller χρησιμοποίησε μία δαπανηρή και νέα
για την Ελλάδα δομική μέθοδο, χωρίς όμως να αναφέρεται στο πρόβλημα της
ηχομόνωσης.
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Εικ. 6 : Τὸ Ἄστυ, 13/3/1890, 5 - Έργο του Θ. Άννινου

Και αν ίσως θυμίζει στρατιωτικού τύπου δοκιμασία η παρακολούθηση μιας παράστασης στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, εξίσου περιπετειώδης φαντάζει η περιδιάβαση στους περιβάλλοντες χώρους
του θεάτρου και της πλατείας Λουδοβίκου. Σκότος και ακαθαρσία
επικρατεί στα προπύλαια, «παχὺς βόρβορος καὶ βαθὺς ρύαξ σχηματίζονται κάτωθεν τῆς κλίμακος».57 Χαρακτηριστικό είναι το σατιρικό σκίτσο της εποχής που παρουσιάζει τις πλευρές του θεάτρου
να χρησιμεύουν ως δημόσια ουρητήρια.58 (Εικ. 6)
Πέραν της γελοιογραφικής όψεως του ζητήματος, φαίνεται ότι
το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών δεν πληρούσε τους στοιχειώδεις
όρους ασφαλείας ως προς τη διαχείριση του πλήθους σε περίπτωση
συνωστισμού, αλλά και ως προς την πυρασφάλεια. Στις αμέτρητες καταγγελίες που δημοσιεύονται στον Τύπο από επαΐοντες και
μη τονίζονται οι πολυάριθμες κατασκευαστικές αμέλειες, που θα
μπορούσαν να αποβούν μοιραίες, και προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης, διορθωτικές λύσεις και παρεμβάσεις.59 Δικαίως κατατρο57 Ἐφημερίς, 31/10/1888, 2 και 12/12/1888, 6.
58 Τὸ Ἄστυ, 13/3/1890, 5.
59 «Ὁ φωτισμὸς τοῦ Νέου Θεάτρου», Ἐφημερίς, 21/8/1888, 4· «Τὸ Νέον Θέατρον»,
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μοκρατεί το κοινό ο κίνδυνος πυρκαϊάς, μάλιστα επιτροπή ειδικών
καταθέτει έκθεση στο Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία εισηγείται τη ματαίωση της πρεμιέρας, καθώς το Δημοτικό Θέατρο κρίνεται
εντελώς ακατάλληλο για λειτουργία. Μία ημέρα πριν τα εγκαίνια,
όμως, ο Συγγρός μαζί με τον διευθυντή του θεάτρου Lassalle και τον
έτερο εργολάβο Κυριακό, προσφεύγουν στον πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη και «μὲ ἀμάν, τεμενάδες καὶ ἱδροτρεξίματα» αποσπούν
την άδειά του για την έναρξη των παραστάσεων στο ημιτελές Δημοτικό Θέατρο Αθηνών.60
Ο Συγγρός, μάλιστα, αναγκάζεται κάποια στιγμή να απαντήσει
στις σφοδρότατες κατηγορίες εναντίον του, τις οποίες εξαπολύει
ο αντιπολιτευτικός κυρίως Τύπος, διά μακροσκελούς επιστολής.
Αφού αποποιείται πασών των ευθυνών, αποφαινόμενος ότι ο ίδιος
δεν έχει καμία νομική υποχρέωση προς το Δημόσιο, δηλώνει πεπεισμένος περί της «σχετικῆς τελειότητος»[!] του θεάτρου, αποφεύγοντας να προβεί στην καταβολή επιπλέον δαπανών. Αναφορικά δε
με την απουσία θέρμανσης ευσχήμως αποκρίνεται ότι πρόκειται για
ζήτημα εντελώς υποκειμενικό, καθώς πάντοτε θα υπάρχουν «τινὲς
μὴ ἀρκούμενοι εἰς τὴν ἐπιτευχθησομένην θερμοκρασίαν, ἄλλοι δὲ
παραπονούμενοι ἐπὶ ὑπερβολικῇ θερμότητι καὶ ἄλλοι πάλιν γογγύζοντες ἐπὶ […] ἄλλοις δυσδιακρίτοις λόγοις οὓς ἀδυνατεῖ τις νὰ
παρακολουθήσῃ».61
Ένα από τα σπουδαιότερα και δυστυχώς ανεπανόρθωτα ελαττώματα του Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών σχετίζεται με τη σκηνική του
λειτουργία. Μετά από παρέμβαση του Συγγρού, ο Τσίλλερ αναγκάζεται να εγκαταστήσει προσοδοφόρα καταστήματα και γραφεία
μέσα στους χώρους του θεάτρου. Προκειμένου να το επιτύχει αυτό,
υποχρεώνεται να μειώσει το βάθος της σκηνής από τα 20 μέτρα
Ἐφημερίς, 21/10/1888, 3· Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888γ, 6· «Τὸ Νέον Θέατρον»,
Ἀκρόπολις, 28/10/1888, 2· Νέμεσις 1888, 2· Ἐφημερίς, 30/10/1887, 1-2· Θεοφιλᾶς 1888, 1· Ἀγγελόπουλος-Ἀθάνατος 1888, 6-7· «Ὕδωρ διὰ τὸ Νέον Θέατρον»,
Ἐφημερίς, 28/11/1888, 2 και «Τὸ Νέον Θέατρον», Ἐφημερίς, 16/1/1889, 2.
60 «Τὸ ἐπεισόδιον τοῦ Νέου Θεάτρου», Ἀκρόπολις, 16/10/1888, 3 και «Τὸ Νέον
Θέατρον», Ἐφημερίς, 16/10/1888, 3.
61 «Ἐπιστολὴ Ἀ. Συγγροῦ περὶ τοῦ Νέου Θεάτρου», Ἐφημερίς, 13/11/1888, 4.
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στα απαγορευτικά 12,50, προσδίδοντάς της «ἐντύπωσιν δωματίου»!62 Σαν να μην έφτανε αυτό,
το δάπεδο της σκηνής εδραζόταν σε ξύλινα ερείσματα, τα οποία
απέκλειαν την εγκατάσταση σκηνικών μηχανισμών.63
Τελικά, κατά το επόμενο θέρος
συντελείται μία σειρά επιδιορθωτικών παρεμβάσεων.64 Πάντως
Εικ. 7 : Τὸ Ἄστυ, 13/11/1888, 5
ακόμη και μετά από αλλεπάλλη- Έργο του Θ. Άννινου
λες επισκευαστικές εργασίες κατά
τα επόμενα χρόνια, το θέατρο
παραμένει ακόμη και για τον ίδιο του τον αρχιτέκτονα ημιτελές, με
ουσιώδεις ελλείψεις τόσο κατασκευαστικές και τεχνικές, όσο και
λειτουργικές.65 (Εικ. 7)
Καλλιτεχνικό δυναμικό και ρεπερτόριο
Από την περίοδο οικοδόμησής του συχνά εκφράζεται μέσω
του Τύπου η ευχή το νέο θέατρο να «ἐμπνεύσῃ καὶ τοὺς ἡμετέρους
καλλιτέχνας […] πρὸς δημιουργίαν καὶ ἀναπαράστασιν ἔργων ἑλληνικῶν ἀξίων νὰ διαδεχθῶσι ἐν προσεχεῖ μέλλοντι τὴν ξένην τέχνην»,
καθώς και η προτροπή: «Ἰδοὺ ἔχομεν νῦν θέατρον· ἂς φιλοτιμηθῶσιν
οἱ καλλιτέχναι μας ὅπως ἐπαξίως χρησιμοποιήσωμεν αὐτό».66 Έλληνες καλλιτέχνες και ελληνικό ρεπερτόριο, λυρικό και δραματικό,
προσδοκούν να θαυμάσουν επί της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου
Αθηνών πολλοί εκ των φιλογενών κατοίκων της πρωτεύουσας.
Ελλείψει δε εθνικού θεάτρου στην Ελλάδα, το αίτημα αυτό
εντείνεται όλο και περισσότερο.67 Παρά τις προσδοκίες, το Δημο62 Νέμεσις 1888, 2.
63 Στο ίδιο: «τὸ ὑπόγειον τῆς σκηνῆς φθάνει μέχρι τοῦ ἐπιπέδου τῆς ὁδοῦ Ἀθηνᾶς,
ὥστε οὔτε ἐλπὶς ὑπάρχει νὰ δύναται ποτὲ ἡ σκηνὴ νὰ ἔχῃ μηχανήματα καὶ τὰ
λοιπὰ προσόντα τοῦ μικροτέρου εὐρωπαϊκοῦ θεάτρου».
64 Ἐφημερίς, 1/11/1888, 2 και «Τὸ Νέον Θέατρον», Νέα Ἐφημερίς, 2/11/1888, 2.
65 Καρδαμίτση-Αδάμη και Παπανικολάου-Κρίστενσεν 1977, 89-95.
66 X. 1888, 1.
67 Παρατηρείται η τάση να υποκαταστήσει το Δημοτικό το Εθνικό Θέατρο της
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τικό Θέατρο δεν εγκαινιάζεται με «τὴν διδασκαλίαν ἑλληνικοῦ
τινος ἔργου ἢ ἀνάκρουσιν μουσικῆς συνθέσεως ἕλληνος μουσικοδιδασκάλου», αλλά με γαλλική οπερά-κομίκ.68 Τελικά το ρεπερτόριο του Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών θα είναι κατ’ εξοχήν γαλλικό,
όπως αντίστοιχα γαλλικοί είναι και οι πρώτοι θίασοι που το πλαισιώνουν. Τη μερίδα του λέοντος λοιπόν «ἐντὸς τοῦ οἴκου τῆς ἑλληνίδος μούσης» θα καταλάβουν «ἄσματα ξενόφερτα, τερπνὰ θελξικάρδια», δηλαδή οι γαλλικές όπερες και οπερέτες, καθώς και κάποιες
εμπορικές επιτυχίες της γαλλικής σκηνής πρόζας.69 Τα ολίγιστα μη
γαλλικά έργα που θα παρουσιαστούν θα είναι κι εκείνα «εκγαλλισμένα», δηλαδή μεταφρασμένα στη γαλλική και ερμηνευμένα κατά
το γαλλικό ύφος.70
Είναι προφανές ότι η κύρια αποστολή του Δημοτικού Θεάτρου
είναι να ψυχαγωγεί και όχι να διδάσκει – ως «οφείλει» να πράττει
μία εθνική σκηνή. Για τον λόγο αυτό προσανατολίζεται ως επί το
πλείστον προς το μουσικό θέατρο, ακολουθώντας την παράδοση
των δημοτικών θεάτρων που λειτουργούν από τα μέσα του 19ου
αιώνα στα ελληνόφωνα αστικά κέντρα. Ο ίδιος, άλλωστε, ο χορηγός του αποσαφηνίζει τις προθέσεις του: «Ἀπὸ ψυχῆς εὔχομαι, ὅπως
ἄλλοι πράξωσι τὰ βελτίω σχετικῶς πρὸς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἑλληνικῆς σκηνῆς».71 Κάποιοι δεν διστάζουν να αντιτάξουν στις απόψεις
αυτές ότι το Δημοτικό Θέατρο «δὲν ἀνηγέρθη διὰ νὰ διασκεδάσῃ
μόνος ὁ κ. Συγγρὸς καὶ οἱ φίλοι του», δηλαδή δεν προορίζεται για να
ικανοποιεί μόνο τα γούστα της μεγαλοαστικής τάξης.72

68
69
70

71
72

Ελλάδας που δεν υπάρχει ακόμη, σύγχυση η οποία ίσως οφείλεται στο γεγονός
ότι το Δημοτικό υψώθηκε πάνω στα θεμέλια του πάλαι ποτέ Εθνικού Θεάτρου.
Τότε ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής σπεύδει να διευκρινίσει ότι το κάθε θέατρο
επιτελεί εντελώς διαφορετικούς σκοπούς, τονίζοντας την αναγκαιότητα επανίδρυσης και λειτουργίας εθνικού θεάτρου – βλ. Ραγκαβῆς 1887, 2-3.
Ν. Μ. 1888, 1.
X. 1888, 1 και Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888β, 3.
Βλ. ενδεικτικά τους πίνακες με το γαλλικό και «εκγαλλισμένο» ρεπερτόριο
του πρώτου θιάσου του Δημοτικού Θεάτρου που καταρτίζουν οι Lassalle και
Charlet το 1888 (Ξεπαπαδάκου 2009, 264-265) καθώς και «Τί ἔκαμεν τὸ θέατρον», Νέα Ἐφημερίς, 22/2/1889, 4.
«Ἐπιστολὴ Ἀ. Συγγροῦ περὶ τοῦ Νέου Θεάτρου», Ἐφημερίς, 13/11/1888, 4.
Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888β, 3.
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Θα έλεγε κανείς ότι το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών ως θεσμός
εμφυτεύθηκε απότομα στην αθηναϊκή κοινωνία χωρίς να υπολογίζονται οι εγχώριες καλλιτεχνικές δυνάμεις και να αξιοποιούνται
οι μουσικοθεατρικές παραδόσεις των ελληνικών αστικών κέντρων,
και δη των Επτανήσων.73 Η διεύθυνση του θεάτρου απευθύνθηκε
σχεδόν κατ’αποκλειστικότητα σε ξένους καλλιτεχνικούς συνεργάτες, αγνοώντας αξιόλογους Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές.
Ελληνικά επαγγελματικά θεατρικά και μελοδραματικά σχήματα
μετρούν μεμονωμένες και ευκαιριακές εμφανίσεις στη σκηνή του
Δημοτικού Θεάτρου κατά την πρώτη διετία της λειτουργίας του.74
Η ποιότητα των καλλιτεχνικών συντελεστών των πρώτων ετών,
δηλαδή των πρωταγωνιστών, των αρχιμουσικών, του χορού, της
ορχήστρας και των νεαρών χορευτριών έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως από τον Τύπο της εποχής.75 Δεν είναι εύκολο για μας σήμερα
να αξιολογήσουμε το επίπεδο της καλλιτεχνικής ερμηνείας, καθώς
οι λιγοστές «πρωτογενείς» μαρτυρίες, τουτέστιν οι κριτικές του
73 Χαρακτηριστική είναι η πικρή περιπέτεια του Ζακύνθιου συνθέτη Παύλου
Καρρέρ και της όπερας Μαραθών-Σαλαμίς – βλ. Ξεπαπαδάκου 2003, 111-121.
Αντίστοιχα ταλαιπωρήθηκε ο διεθνούς φήμης Κερκυραίος μουσουργός Σπυρίδων Σαμάρας, του οποίου η Flora Mirabilis παρουσιάστηκε τελικά στο Δημοτικό Θέατρο το φθινόπωρο του 1889, αφού, όμως, ο συνθέτης αναγκάστηκε να
παραιτηθεί από κάθε οικονομική αξίωση με το –αδιανόητο για μας σήμερα–
σκεπτικό ότι «δὲν ἁρμόζει, ἀφοῦ οὕτως ἐπισήμως ἐκλήθη, νὰ προβάλῃ χρηματικὰς ἀπαιτήσεις» – βλ. «Ὁ Σαμάρας κατὰ τὰς ἑορτάς», Ἐφημερίς, 18/9/1889, 2.
74 Πρόκειται για τις μεμονωμένες εμφανίσεις του Ελληνικού Μελοδραματικού
Θιάσου τον Δεκέμβριο 1888 (βλ. Ξεπαπαδάκου 2011, 277-313), καθώς και τις
παραστάσεις ελληνικού κωμειδυλλίου και κλασικής πρόζας κατά το επόμενο
έτος – βλ. Χατζηπανταζής 1981, 219 και «Χειμερινὸν Ἑλληνικὸν Θέατρον»,
Ἀκρόπολις, 24/11/1889, 3. Ο μερικός αποκλεισμός του ελληνικού καλλιτεχνικού δυναμικού δεν αφήνει αδιάφορη μία σεβαστή μερίδα του κοινού, η οποία
συρρέει στο Χειμερινό Θέατρο Αθηνών, το κοινώς επιλεγόμενο «Μπούκουρα».
Με αφορμή τις εμφανίσεις του θιάσου Ταβουλάρη, ο Τύπος επισημαίνει ότι το
παλαιό και καταφρονεμένο Χειμερινό Θέατρο Αθηνών αρχίζει «ν’ ἀναλαμβάνῃ
ὅλην τὴν νεανικήν του ζωήν. Φαντασθῆτε! Ἔπρεπε νὰ γίνῃ νέον θέατρον διὰ νὰ
ἀποκτήσῃ ζωὴν αὐτό» – βλ. Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888δ, 6.
75 Οι θίασοι της θεατρικής περιόδου 1888-1889 στα δημοσιεύματα: «Νέον Μέγα
Θέατρον Ἀθηνῶν (Συγγρεῖον), «Ἐγκαινίασις τοῦ γαλλικοῦ θιάσου τῶν κκ. Λασσὰλ καὶ Σαρλέ», Νέα Ἐφημερίς, 14/10/1888, 4 και Ἐφημερίς, 1/3/1889, 2. Ο θίασος της περιόδου 1889-1990 στην Ἐφημερίδα, 24/9/1889, 3.
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καιρού, όταν είναι ευνοϊκές, προέρχονται συνήθως από τα προσκείμενα στον Συγγρό έντυπα, ενώ όταν είναι αρνητικές, δημοσιεύονται στα αντίπαλα.76 Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις κρίσεις περί
των υπολοίπων σκηνικών στοιχείων των παραστάσεων (σκηνογραφία, ενδύματα, αλλά και «mise en scène»). Ως εκ τούτου, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές και εργολάβοι άλλοτε εισπράττουν συγχαρητήρια
και άλλοτε τις οργισμένες επικρίσεις των δημοσιογράφων.
Η διεύθυνση του θεάτρου
Σκιώδεις προσωπικότητες κρατούν τα ηνία του Δημοτικού
Θεάτρου Αθηνών κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας του.
Πρώτοι επικεφαλής είναι οι Γάλλοι ιμπρεσάριοι Lassalle και Charlet,
οι οποίοι καταρτίζουν τον θίασο των εγκαινίων και διευθύνουν το
θέατρο έως τις αρχές του 1889.77 Μαζί τους συμπράττει ως βοηθός
«εργολάβος» ένα πρόσωπο που θα παίξει στη συνέχεια κεντρικό
ρόλο στη διοίκηση του θεάτρου, ο Π. Κυριακός.78 Ο Κυριακός θα
εξαγοράσει στη συνέχεια το μερίδιο των Γάλλων και θα αναλάβει
αποκλειστικά τη διεύθυνση.
Η θητεία των Γάλλων θιασαρχών σημαδεύεται από σωρεία καταχρήσεων, καταγγελιών και σκανδάλων. Ιδιαίτερα σκοτεινή παρουσιάζεται από τον Τύπο η σχέση του Lassalle με τον ισχυρό του
προστάτη, τον Συγγρό, και κατ’ επέκτασιν με τον μεγαλόσχημο
σύμμαχο του ευεργέτη, τον ίδιο τον βασιλέα Γεώργιο.79 Ούτε η
διάδοχος κατάσταση ικανοποιεί το κοινό, το οποίο πολύ σύντομα
76 Ως συνήθως, η Νέα Ἐφημερίς έχει να πει μόνο καλά για τους αρίστους κατά καιρούς θιάσους, ενώ το Ἄστυ τους επιφυλάσσει μόνο τον καταγελασμό. Κάπως
σοβαρότερες μπορούν να θεωρηθούν οι απόψεις περί τα θεατρικά που δημοσιεύονται στις συνήθως μετριοπαθέστερες Ἐφημερίδα και Ἀκρόπολιν, καθώς και
οι ενυπόγραφες κριτικές των Α. Ν. Πετσάλη και Σπ. Παγανέλη.
77 Ξεπαπαδάκου 2009, 263-265.
78 Ἐφημερίς, 24/8/1888, 7.
79 Ο Γεώργιος Σουρής στο σατιρικό του ποίημα «Ἕνα τραγούδι ψάλλω / εἰς τὸν
Λασσὰλ τὸν Γάλλο» (1888, 4), αναφέρεται ξεκάθαρα στην ανάμιξη του βασιλέως Γεωργίου: «Λασσὰλ εὐτυχισμένε, Λασσὰλ ἀγαπητέ, [...] / καὶ τοῦ Τσιγγροῦ
θὰ πάρης τὸ θέατρον ἀκόμη... / ὁ βασιληᾶς τὸ εἶπε, ὁ βασιληᾶς τὸ θέλει / κι ὁ
Χιώτης γρῦ δὲν βγάζει στοῦ βασιληᾶ τὴ γνώμη».
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Εικ. 8 : Συγγρός, Φασουλής και Λασάλ. Ὁ Ῥωμηός, 10/12/1888, 3

αρχίζει να διαμαρτύρεται για την υπό τον Κυριακό «οἰκτρὰν διεύθυνσιν τοῦ θεάτρου».80 Και εκείνος βαρύνεται με τις γνωστές από
την περίοδο Lassalle-Charlet κατηγορίες: επαγγελματική ασυνειδησία, κακοήθης πλουτισμός, υποβιβασμός της ποιότητας των παραγωγών, εκμετάλλευση καλλιτεχνών και, όπως και οι προκάτοχοί του,
απολαμβάνει την πλήρη κάλυψη και στήριξη του Συγγρού.81 (Εικ. 8)
Γιατί ο Συγγρός επέλεξε ως εντεταλμένους του στη διοίκηση
του Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών τους Lassalle και Κυριακό; Ο
Τύπος προτείνει πικρόχολα να κηρυχθεί ο κ. Συγγρός «εἰς κατάστασιν πνευματικῆς πτωχεύσεως» για την απόφασή του αυτή, η οποία,
όμως, φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο αφελής.82 Και στις δύο περιπτώσεις, Lassalle και Κυριακός συμμαχούν άνευ όρων με τον μεγαλοευεργέτη. Ο «πεφιλημένος» του Συγγρού Lassalle είναι ένας δοκιμασμένος άνθρωπος της θεατρικής αγοράς, ο οποίος αναλαμβάνει
να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο των πρώιμων εγκαινίων του
ανέτοιμου θεάτρου, υπηρετώντας τα συμφέροντα του υψηλού του
80 H. D. 1889, 3 και Ἐφημερίς, 24/11/1889, 3.
81 «Τὸ θεατρικὸν ἐπεισόδιον τῆς προχθές», Ἐφημερίς, 13/2/1889, 2 και Ὁ υἱὸς τῆς
νυκτός 1889γ, 3.
82 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888δ, 6.
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κηδεμόνα.83 Ο Κυριακός, αφομοιώνοντας τις μεθόδους Lassalle στην
εντέλεια, λειτουργεί κατ’ ουσίαν ως αχυράνθρωπος του Συγγρού,
η «μόνη φανερὰ ὑπόστασις τοῦ ἀλλοκότου τρισυποστάτου ὁμίλου
[…] Συγγροῦ, Εὐαγγελισμοῦ, Κυριακοῦ»,84 ο οποίος διασφαλίζει την
επικερδή λειτουργία του «θεραπευτικοῦ καὶ χρηματιστικοῦ καταστήματος, τοῦ λεγομένου Νέου Θεάτρου».85
Γεγονός παραμένει ότι πίσω από τη διεύθυνση του Δημοτικού
Θεάτρου βρίσκεται ένα και μόνο πρόσωπο: ο Ανδρέας Συγγρός. Υπό
την ιδιότητα του μεγαλοεπιχειρηματία αποσκοπεί στην αύξηση των
κερδών του και υπό την ιδιότητα του εθνικού ευεργέτη στην αύξηση
του κοινωνικού του γοήτρου. Ας μην ξεχνάμε ότι το θέατρο αυτό
κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του και παρά τις μάταιες
προσπάθειες του δημάρχου Αθηναίων Τιμολέοντος Φιλήμονος, δεν
αποκαλείται «Δημοτικόν», αλλά «Νέον Θέατρον Αθηνών, “τὸ τοῦ
κυρίου Συγγροῦ” ή το “συγγρεῖον”»,86 προκαλώντας ίσως ένα μικρό
σύγκρυο στον σημερινό ερευνητή.87 (Εικ. 9)
Ο εθνικός μεγαλοευεργέτης Ανδρέας Συγγρός
«Φιλογενέστατος», «φιλόπολις καὶ φιλόπατρις», «εκσυγχρονισμένος καπιταλιστής», «ομογενής κερδοσκόπος», «γενναιοπάροχος κεφαλαιοῦχος», «λωποδύτης φιλάνθρωπος», «χρυσοκάνθαρος», «στρατηλάτης», «ψωμάρπαξ καὶ ἀνθρωποφάγος», «homo economicus»...88
Ποιος είναι λοιπόν ο Συγγρός; Για πρώτη ίσως φορά στο νέο ελληνικό κράτος διαπλέκεται γύρω από ένα πρόσωπο η οικονομική με
την πολιτική και την κοινωνική ζωή.
Ο ομογενής Ανδρέας Συγγρός, επιτυχημένος μεγαλοτραπεζίτης
στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας ήδη διαμορφώσει ένα ευρύτατο,
83 Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του Lassalle που δημοσιεύεται στη Νέα Ἐφημερίδα, 11/12/1888, 4, στην οποία απαντά με επαγγελματική ψυχραιμία στα όσα
του καταμαρτυρούνται – βλ. επίσης: Μαῦρος Γάτος 1889, 6.
84 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1889α, 6-7.
85 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1889γ, 3.
86 Νέα Ἐφημερὶς, 7/1/1889, 6 και «Τὸ Νέον Θέατρον», Ἐφημερίς, 16/1/1889, 2.
87 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1889β, 6.
88 Χαρακτηρισμοί σταχυολογημένοι από τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος.
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Εικ. 9 : Η τρισυπόστατη διεύθυνση του Ανδρέα Συγγρού.
Τὸ Ἄστυ, 5/11/1889, 5 - Έργο του Θ. Άννινου

ευρωπαϊκής εμβέλειας δίκτυο επιχειρηματικής κίνησης, λαμβάνει
το 1872 μία παράτολμη απόφαση: να εγκατασταθεί και να μεταφέρει τις χρηματοπιστωτικές και άλλες οικονομικές του δραστηριότητες στην Αθήνα, μία πόλη που βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο
ανάπτυξης. Άμα τη ελεύσει του, το όνομά του στιγματίζεται από τη
μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση, τη γνωστή ως «Λαυρεωτικά» –από την οποία ο ίδιος βγαίνει ποικιλοτρόπως κερδισμένος–
και για ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού γίνεται συνώνυμο
με την ανάλγητη εκμετάλλευση των οικονομικά αδυνάτων και την
αθέμιτη κερδοσκοπία.89 (Εικ. 10)
89 Αγγέλου και Χατζηιωάννου 1998, 38-39. Ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ένα από τα
θύματα της λαυρεωτικής «φούσκας», όπως κοινώς θα λέγαμε σήμερα, σκιαγραφεί με βαθύ σκούρο μελάνι το πορτρέτο του Συγγρού: «Μεσοῦντος τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνος, ἐπέδραμεν ἐκ τῶν παραλίων τοῦ θρακικοῦ Βοσπόρου εἰς
τὴν Ἀττικὴν φυλὴ ἀνθρώπων, οἵτινες ἐκαυχῶντο ἐπὶ ἑλληνικῇ καταγωγῇ καὶ
πατριωτισμῷ. Οἱ ἐπιδρομεῖς οὗτοι ὡδηγοῦντο ὑπὸ στρατηλάτου, ὅστις ἀνέβαινε ἵππον μικρόν, εἶχε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξέχοντας, ρώθωνας πλατυτάτους,
ὀδόντας μακρούς, ὑποκάμισσα κεντητὰ καὶ ἀφήρει τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ στόματος
τῶν πτωχῶν. [Πλὴν] θέλει [τις] παρατηρήσῃ ὅτι […ἠδικήσαμεν] τοὺς ὁμογε-
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Επιθυμώντας να αυξήσει δραστηριότητα και περιουσία, αλλά
και να διαδραματίσει ρυθμιστικό
ρόλο τόσο στην πολιτική, όσο και
την κοινωνική σκηνή, ο Συγγρός
επιδιώκει να σχετιστεί στενά με
το παλάτι και την πολιτική ηγεσία
και να αποκτήσει έντονη κοινωνική παρουσία στους ανώτερους
αθηναϊκούς κύκλους.90 Από νωρίς
πρόσκειται στη φιλοτρικουπική
μερίδα και από το 1885 εκλέγεται επανειλημμένως βουλευτής,
συνδέοντας άρρηκτα την πολιτική του σταδιοδρομία με τους
οικονομικούς του στόχους.91
Εικ. 10 : Ο μέγας στρατηλάτης Αν-

Ο «μέγας θεατρώνης» Ανδρέας δρέας Συγγρός προελαύνει. Ἀσμοδαῖος, 2/2/1875, 5 - Έργο του Θ. Άννινου
Συγγρός
Δυστυχώς για τη σημερινή έρευνα, το κείμενο των Απομνημονευμάτων του Συγγρού διακόπτεται το έτος 1873 και συνεχίζεται
από το 1892 και έπειτα, παραλείποντας τα ενδιάμεσα γεγονότα,
εκ των οποίων και η οικοδόμηση του Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών.
Επομένως, ο ίδιος δεν μας εξηγεί ποτέ τους συγκεκριμένους λόγους,
για τους οποίους αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το πολύπαθο αυτό
έργο και να αναμιχθεί ενεργά με τη λειτουργία του. Εμμέσως, όμως,
με τα γραφόμενά του, απαντά στο ερώτημα αυτό: «Ἅμα μυρισθῶ
ἐπικερδῆ ἐπιχείρησιν δὲν ἀντέχω».92
νεῖς τούτους, [παραστήσαντες] αὐτοὺς ὡς ψωμάρπαγας, ἐνῶ ἀπ’ ἐναντίας ἦσαν
σαρκοβόροι καὶ μάλιστα ἀνθρωποφάγοι, τρεφόμενοι ἐκ κρέατος αὐτοχθόνων,
οὓς συνελάμβανον διὰ παγίδος τινὸς τῆς ἐφευρέσεώς των καλουμένης μετοχῆς» – βλ. Θεοτούμπης [ψευδώνυμο του Εμμ. Ροΐδη] 1875, 4-6.
90 Στο ίδιο, 92.
91 Αρβανιτάκης 2006, 1-2: Ο Συγγρός λαμβάνει το βουλευτικό χρίσμα τα έτη
1885, 1890, 1892 και 1898.
92 Συγγρός 1998, Β΄, 285.
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Ποια κέρδη, όμως, προσδοκά ο μεγαλοκεφαλαιούχος από μία
καλλιτεχνική επιχείρηση που βρίσκεται εντελώς εκτός του πεδίου
δράσης του; Αρκεί το δέλεαρ των εισπράξεων από τα ενοίκια των
καταστημάτων του θεάτρου για να τον πείσει να υποβάλει εαυτόν
σε μία δεινή περιπέτεια με αβέβαιη έκβαση; Τι ανάγκη έχει ένας
ισχυρός οικονομικός και κοινωνικός παράγων να εμπλακεί με ιμπρεσάριους, θιάσους και ρεπερτόρια και να βρεθεί στο στόχαστρο των
κριτικών και του φιλοθεάμονος κοινού; (Εικ. 11)
Θα προσπαθήσουμε να συνυφάνουμε την απόφασή του αυτή
με γεγονότα, συγκυρίες και πραγματικότητες της εποχής. Και
πρώτα απ’όλα είναι αδύνατον να αποτιμήσουμε την επιλογή του να
προσφέρει στην Αθήνα ένα μνημειακού χαρακτήρα θεατρικό οίκημα
ανεξάρτητα από τις πολιτικές του βλέψεις και δη την εκλογή του
στο αξίωμα του Δημάρχου Αθηναίων το 1887. Η εκλογή αυτή τελικά
ακυρώνεται, όμως, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι από το 1886,
δηλαδή την εποχή της υπογραφής των συμβολαίων για το θέατρο,
ο Συγγρός προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρίσκεται στο προσκήνιο. Η αγαθοεργός προσφορά του να ανοικοδομήσει το Δημοτικό
Θέατρο, εκπληρώνοντας έτσι ένα αίτημα δεκαετιών του Αθηναϊκού
Δήμου, τον κατατάσσει πρώτο ανάμεσα στους δημότες της πόλης
των Αθηνών.
Για έναν άνθρωπο του «σήμερα», όπως εκείνον, η μουσική και το
θέατρο, οι δύο «βραδινές», δηλαδή, τέχνες, που σχετίζονται με την
ψυχαγωγία και την κοσμικότητα, με το φαίνεσθαι και την κοινωνική συναναστροφή, αποτελούν πυλώνες της αστικής ζωής. Επενδύοντας στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, ο Συγγρός προσβλέπει
στις άμεσες απολαβές του παρόντος, στις απολαύσεις και τα κέρδη
της ενεργού ζωής και δεν προσδοκά μέσω αυτού τη μεταθανάτια
μακροβιότητα του ονόματός του με την ιδιότητα του μεγαλοευεργέτη. Αυτή γνωρίζουμε ότι θα τον απασχολήσει αργότερα, στις δύο
διαθήκες του, με τις οποίες θα διαθέσει σε κοινωφελείς σκοπούς ένα
μεγάλο μέρος της περιουσίας του, επιτελώντας τις ουσιωδέστερες
ευεργεσίες του μετά θάνατον.93 (Εικ. 12)
93 Οἰστρίδης 1899, 5, όπου απαριθμούνται οι δωρεές του.
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Εικ. 11 : Πολίτης [πιθανώς ο διευθυντής της Νέας Ἐφημερίδος και ένθερμος
υποστηρικτής του Συγγρού Ιωάννης Καμπούρογλου] και Ανδρέας Συγγρός.
Τὸ Ἄστυ, 6/11/1888, 1 - Έργο του Θ. Άννινου

Ανασκοπώντας τις πολυσχιδείς επιχειρηματικές και λοιπές οικονομικές δραστηριότητες του Ανδρέα Συγγρού, διαπιστώνει κανείς
ότι πρόκειται για έναν αεικίνητο καπιταλιστή επιχειρηματία, ο οποίος
δεν διστάζει να καταπιαστεί με όποιο πεδίο της αγοράς κεντρίζει
κάθε φορά το ενδιαφέρον του. Η μέγιστη ικανότητά του είναι να
μπορεί να δρα συνδυαστικά, συνθέτοντας κάθε φορά ένα συντονισμένο πλέγμα επιχειρηματικών συμφερόντων.94 Μέσα στο συνολικό
φάσμα της πολυπραγμοσύνης του εντάσσεται και η ενασχόληση με
το Δημοτικό Θέατρο, ένα ευεργέτημα το οποίο τού αποφέρει πλείστα οφέλη.
94 Σύμφωνα με την εύστοχη διατύπωση των Αγγέλου και Χατζηιωάννου (1998,
Α΄, 113), Ο Συγγρός «έχει την τάση να μετατρέπει τις ετερόκλητες επιχειρηματικές του δραστηριότητες σε συγκοινωνούντα δοχεία».

— 275 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

Και πρώτα απ’ όλα οφέλη
κοινωνικά, καθώς μέσω αυτού
ανάγεται σε εμβληματική μορφή
της πόλης και φιλοτεχνεί την
αγιογραφία του. Η φιλοδοξία
του μάλιστα να τιμηθεί και με το
ανώτατο παράσημο του μεγαλοσταύρου για την ευεργεσία του
αυτή αποκτά κωμικές διαστάσεις στον Τύπο της εποχής95 (Εικ.
13). Συνάμα οφέλη ηθικά, καθώς
εξασφαλίζει για εκείνον και τον
εκλεκτό του κύκλο έναν θεσμό
που τους παρέχει ευρωπαϊκού
τύπου διασκέδαση.96 ΣημαντικόΕικ. 12 : Ο Ανδρέας Συγγρός με τον
τατα είναι και τα υπέρ Συγγρού
μεγαλόσταυρο. Τὸ Ἄστυ, 13/11/
οικονομικά οφέλη, τόσο από
1888, 5 - Έργο του Θ. Άννινου
τα εισοδήματα που καρπώνεται, όσο και από τις φορολογικές
ελαφρύνσεις που ενδεχομένως συνεπιφέρει η χορηγία του.97 Μάλιστα, φροντίζει να καλύψει μερικώς το όφελος αυτό υπό την αιγίδα
της φιλανθρωπίας, διαθέτοντας το 10% των εσόδων εκ των εισιτηρίων στο θεραπευτήριο «ο Ευαγγελισμός». Αποκομίζει επίσης οφέλη
πολιτικά, όπως είδαμε παραπάνω, καθώς η επιλογή αυτή συνάδει με
τους πολιτικούς του στόχους και την εκλογική του επιρροή.98 Δεν
είναι τυχαίο ότι το Δημοτικό Θέατρο συστεγάζει την τράπεζα και
άλλες επιχειρήσεις του Συγγρού, παραπέμποντας κατά κάποιον
τρόπο σε κτήριο γραφείων ομίλου εταιρειών.
95 «Ἡ ἀξία ἑνὸς θεάτρου», Τὸ Ἄστυ, 25/12/1888, 6-7· Ἀστυνόμος 1888, 4 και
Μαῦρος Γάτος 1888, 4.
96 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888β, 3.
97 Ὁ υἱὸς τῆς νυκτός 1888γ, 6: «Ὁ κ. Συγγρὸς μετὰ τοῦ Λασσὰλ μελετῶσι κατὰ
πόσον ἡ […] φορολογία ἠδύνατο νὰ εἶνε καρποφόρος».
98 Μεμψίμοιρος 1888, 3.
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Τα επόμενα χρόνια του θεάτρου
Μολονότι ο ρόλος του «Ευαγγελισμού» δεν έχει αποσαφηνιστεί, είναι εξακριβωμένο ότι το
Δημοτικό Θέατρο περιήλθε στην
κυριότητα του Δήμου Αθηναίων
το 1898. Ωστόσο φαίνεται ότι ο
Συγγρός διατήρησε τα δικαιώματά του επί των εσόδων των Εικ. 13 : Οι πολυπόθητοι μεγαλόκαταστημάτων και την ιδιοκτησία
σταυροι. Τὸ Ἄστυ, 13/11/1888, 5
- Έργο του Θ. Άννινου
ενός θεωρείου της πρώτης σειράς
έως τον θάνατό του.99 Μετά τον
θάνατο του Συγγρού και αφού ακολούθησαν δικαστικοί αγώνες με
το Δημόσιο, παραχωρήθηκαν τελικά τα καταστήματα και τα γραφεία
στον Δήμο Αθηναίων.100
Το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών μέσα στις ακόλουθες δεκαετίες γνωρίζει στιγμές δόξας, αλλά και παρακμής.101 Αν και δεν θα
99 Φεσσά-Εμμανουήλ 1994, 414, υποσ. 1243.
100 Η μεταβίβαση συντελείται το έτος 1915 – βλ. Λαμπίκης 22000, 61.
101 Το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών συχνά φιλοξένησε στη σκηνή και την πλατεία του
ξένους «οἱασδήποτε περιωπῆς», από τρίτης διαλογής καλλιτέχνες, που αναζητούσαν επαγγελματική διέξοδο στην Εγγύς Ανατολή, έως τις μεγάλες βεντέτες
της ευρωπαϊκής σκηνής, καθώς και τους επιφανέστερους Ευρωπαίους εστεμμένους του καιρού. Ανάμεσα στους διάσημους πρωταγωνιστές που πραγματοποίησαν εμφανίσεις στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών ήταν οι: Ernesto Rossi (1889),
Sarah Bernhardt (1893), Eleonora Duse (1899) και Jean-Sully Mounet (1899) –
βλ. Δημητριάδης 2004, 189-196 και Γλυτζουρής 2004, 207-221. Μία χαρακτηριστική περίπτωση συρροής Ευρωπαίων γαλαζοαίματων και υψηλών αξιωματούχων στην Ελλάδα είναι οι εορτασμοί των γάμων του Κωνσταντίνου Α΄ το φθινόπωρο του 1889. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων οι υψηλοί προσκεκλημένοι παρακολουθούν και παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών – βλ. Ξεπαπαδάκου
2001, 375-402. Να διευκρινιστεί εδώ ότι καθ’ όλη την ιστορία του, το Δημοτικό
Θέατρο Αθηνών, όπως και το αντίστοιχο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά (σχέδιo
Ιωάννη Λαζαρίμου, 1895-σήμερα), λειτουργεί με φιλοξενούμενους ελληνικούς
και ξένους θιάσους, σε αντίθεση προς το Βασιλικό (μετέπειτα Εθνικό) Θέατρο
(σχέδιο Ernst Ziller, 1901-σήμερα), το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα των ευρωπαϊκών εθνικών θεάτρων και αποκτά μόνιμο θίασο.
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αναφερθούμε στα επόμενα χρόνια της ιστορίας του, έως την μοιραία
ημέρα της κατεδάφισής του, αξίζει μιας συντομότατης μνείας το
κεφάλαιο της εγκατάστασης των Μικρασιατών προσφύγων μετά
την Καταστροφή του 1922. Εκατόν πενήντα ξεριζωμένες οικογένειες βρίσκουν καταφύγιο μέσα στο Δημοτικό Θέατρο για τρία
χρόνια, στήνοντας πρόχειρα τα νοικοκυριά τους στα θεωρεία του
και καίγοντας σε αυτοσχέδιες φουφούδες κομμάτια από τον διάκοσμο και τα σκηνικά του για να ζεσταθούν. Οι σοβαρές προσπάθειες
ανακατασκευής και αναστήλωσης του θεάτρου κατά τα επόμενα έτη
δεν καρποφορούν.102 Τη χαριστική βολή δίνει ο επί μεταξικής δικτατορίας δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Κοτζιάς, ο οποίος διατάσσει
τον Μάιο του 1939 την κατεδάφισή του. Τιμής ένεκεν, η πλατεία του
Δημοτικού Θεάτρου πήρε το όνομά του.
Ήταν το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών ένα γενναιόδωρο εθνικό ευεργέτημα ή ωφελούσε άλλο τόσο γενναιόδωρα τον ίδιο τον ευεργέτη
του; Δεν μπορούμε ακόμη να δώσουμε μία απάντηση κατηγορηματική. Πολλοί σύγχρονοι του Συγγρού αποδίδουν τις πολυάριθμες
αγαθοεργές του πρωτοβουλίες σε κίνητρα ματαιοδοξίας και όχι σε
γνήσιο πατριωτισμό. Είναι γεγονός πάντως ότι ο Συγγρός απεκόμισε πλείστα και ποικίλα οφέλη από το νέο θέατρο που δώρισε στην
Αθήνα. Οδηγούμαστε επομένως στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για
μία ευεργεσία με το αζημίωτο.
Ο Ανδρέας Συγγρός προικοδότησε τον Δήμο των Αθηναίων με
μία αλυσιτελή, δυσλειτουργική, εξαιρετικά δαπανηρή για το Δημόσιο και ευσχήμως ανταποδοτική για εκείνον επιχείρηση. Συν τοις
άλλοις, το τελικό οικοδόμημα, απέχοντας από τα αρχικά αρχιτεκτονικά σχέδια και τις προθέσεις του Τσίλλερ, δεν ήταν παρά μία φθηνή
κατασκευή, γεμάτη κακοτεχνίες, η οποία δεν πληρούσε ούτε κατ’
ελάχιστον τις προδιαγραφές ενός μεγάλου θεάτρου, αλλά και τους
στοιχειώδεις όρους ασφαλείας.103 Σε αυτό ίσως το σημείο θα πρέπει
102 Roubien 2004, 125-135.
103 Ο Τσίλλερ, ενθυμούμενος τα χρόνια της «δύσκολης» συνεργασίας του με τον
Συγγρό, υπερασπίζεται το έργο του, αλλά καταγράφει και απαραίτητες για την
αξιοπρεπή λειτουργία του θεάτρου τροποποιήσεις – βλ. Καρδαμίτση-Αδάμη και
Παπανικολάου-Κρίστενσεν 1977, 89-95.

— 278 —

Α. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ : Δημοτικό Θέατρο Αθηνών: Τα πρώτα χρόνια...

εν τέλει να ανιχνευθούν τα αίτια της κακοδαιμονίας που κατέτρεχε
το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών στη σύντομη ζωή του από τη θεμελίωση έως την άδοξή του κατεδάφιση, ένα «θέατρον κακορρίζικον»,104
«ἐγκαινισθὲν καὶ λειτουργοῦν ὑπὸ οἰωνοὺς ἀπαισιωτέρους»,105 ένα
θέατρο «κακότυχον», με τη συμφορά να «ἐπιστατεῖ πάντοτε […] τὰς
τύχας του».106
Αύρα Ξεπαπαδάκου
Λέκτωρ Θεατρολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Avrax@phl.uoc.gr
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The Athens Municipal Theatre:
the first adverse years of a Syngros benefaction

Avra XEPAPADAKOU

Abstract

T

HE present article deals with the first years of operation of the
Athens Municipal Theatre, which was designed in 1886-1887 by
E. Ziller, grandly inaugurated in 1888 and demolished in 1940-41
by K. Kotzias. It was the first monumental theatre house of modern
Athens, funded by the so-called “national benefactor” Andreas
Syngros.
The acquisition of a national theatrical scene had been the insistent demand and ardent desire of the new Athenian bourgeoisie
already since King Otto’s times. Athens, in order to stand on a par
with any other European capital, required its own civil architectural
jewel, a monumental theatrical building, which would constitute the
meeting place of high society and would testify to the new europeanised face of the Modern Greek state. The Athenian municipality
and its art-loving citizens dreamed of a majestic theatre, whose scene
would host brilliant performances of modern repertoire – mainly
Italian and French opera and operetta – as well as choice samples of
the Modern Greek opera and drama production.
It was with great gratitude, therefore, that the Athenian public
received the news of the rich Andreas Syngros’ decision to assume
the construction costs of the municipal theatre. However, this appar— 283 —
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ently generous benefaction seems to have benefited the benefactor
himself more than anyone else: A. Syngros presented the municipality of Athens with a dysfunctional, extremely costly and lucrative for
himself only enterprise. Furthermore, the edifice in its final form,
being very far removed from Ziller’s initial architectural plans, due to
Syngros’ consecutive economic cuts, was nothing more than a cheap
and faulty construction, which failed to meet even the basic specifications of a theatre, let alone the most elementary safety standards.
The present research, based on material from primary sources of
the period, attempts to investigate the causes of the adversity that
doomed the Athens Municipal theatre during its short lifespan, from
its foundation to its inglorious demolition. Among the string of
bitter events which form its history, the investigation focuses on the
first, not-so-well known years of its turbulent operation, which are
marked by the ambiguous role of Andreas Syngros.

•
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Ο ηθοποιός στην εγχώρια δραματουργία
της Μπελ επόκ*

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΙΤΣΑΤΟΥ

Ο

ΒΕΝΤΕΤΙΣΜΟΣ πλάι στο φόβο του Φεμινισμού, τα διλήμματα
του Αισθητισμού μαζί με τις εγχώριες απόπειρες για Πρωτοπορία, η έκκληση για προσγείωση στο φτωχό κι ανεπιτήδευτο σανίδι
με ζωηρό ηθογραφικό ενδιαφέρον, η Κυρία του Μαξίμ του Φεντώ,
με το προσωπείο του αστικού κομφορμισμού· ετερόκλητοι πειραματισμοί σε διαφορετικά είδη του δραματικού λόγου (Επιθεώρηση,
Διάλογος, Μονόλογος, Αστική Κωμωδία) με ένα κοινό παρονομαστή: την ανάδυση του προβληματισμού γύρω από τη φύση και τη
θέση του καλλιτέχνη της σκηνής, την αναζήτηση των ορίων, αλλά
και των όρων ύπαρξης της εγχώριας υποκριτικής τέχνης της Μπελ
επόκ. Αυτό το πολύχρωμο μωσαϊκό τάσεων και επιδράσεων, ρευμάτων και ειδών συναντά ο μελετητής, ο οποίος θα καταπιαστεί με τα
πρώτα έργα του εγχώριου δραματολογίου που τοποθετούν έναν
ηθοποιό ανάμεσα στους χαρακτήρες τους· με τα πρώτα κείμενα
που αποτυπώνουν έναν πρωτοβάθμιο διάλογο των δραματουργών
με την τέχνη του ηθοποιού, αλλά και των ηθοποιών με τη δραματουργία, αναζητώντας να προσδιορίσουν τη σχέση της σκηνικής
τέχνης με τη ζωή, καθρεφτίζοντας ταυτόχρονα τις γέφυρες και τις
ρήξεις που δημιουργούνται μεταξύ τους. Στο Λίγο απ’ όλα (1894)
του Μίκιου Λάμπρου, στο Αι υπαίθριοι Αθήναι των Ηλία Καπετανάκη και Νικόλαου Λάσκαρη (1894), στην Καλλιτέχνιδα (1895)
του Γρηγορίου Ξενόπουλου, στον Ηθοποιό (1896/1899) του Ευάγγελου Παντόπουλου και στην Αντιπεθερίνη (1909) των Νικόλαου
*

Η εργασία οφείλει πολλά στις πάντα γόνιμες συζητήσεις με τον Θ. Χατζηπανταζή, τον οποίο ευχαριστώ και από τούτη τη θέση. Επίσης ευχαριστώ το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και την Κ. Γεωργιάδη που διευκολύνει την πρόσβαση στο αρχείο του προγράμματος Θεατρολογίας.
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Λάσκαρη και Μιχαήλ Γιαννουκάκη συναντούμε τις αυτοαναφορικές
ή μετα-θεατρικές, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τους όρους της
σύγχρονης Θεατρολογίας,1 ανησυχίες που αρθρώνονται για πρώτη
φορά στην εγχώρια δραματουργία του fin de siècle και της ανατολής του 20ού αιώνα. Η εργασία χαρτογραφεί –χωρίς να εξαντλεί– το
πεδίο, παρακολουθώντας παράλληλα την ‘ιδιότυπη’ παρουσία μιας
διάσημης θεατρίνας στο ιστορικό δράμα (Ιουστινιανός και Θεοδώρα,
1884, του Αντωνίου Αντωνιάδη, Θεοδώρα, 1884, του Κλέωνος
Ραγκαβή και ξανά Θεοδώρα, 1908/1909, του Γεωργίου Τσοκόπουλου) αλλά και μερικές όψεις του ζητήματος στην πεζογραφία
(«Καλλιτέχνιδος έρως», 1885, του Παύλου Νιρβάνα και Θεατρίνα,
1912, επίσης του Τσοκόπουλου) ή ακόμα και σε θεατρικά έργα που
ανέβηκαν στο σανίδι αλλά δεν έχουν σωθεί (Το πρώτον πυρ, 1895,
του Μ. Λάμπρου). Και αποπειράται να ερμηνεύσει τη σημασία της
ανάδυσης των σχετικών προβληματισμών.
Ο ήρωας του Αλέξανδρου Δουμά (πατέρα) –δραματουργικό
πορτρέτο του διάσημου ηθοποιού του αγγλικού θεάτρου Edmund
Kean (1787-1833)– στο έργο Κην ή αταξία και μεγαλοφυΐα (1836),
προσπαθεί να πείσει την Άννα, να αποβάλει το θαυμασμό της για τη
σκηνή και να κατασβέσει τη φλογερή επιθυμία της να γίνει θεατρίνα,
καθώς οι απέραντες δυσκολίες του επαγγέλματος πολλαπλασιάζονται όταν πρόκειται για ηθοποιό θηλυκού γένους.2 Αν στις πρώτες
δεκαετίες του 19ου αιώνα οι κοινωνικές συντεταγμένες δυσκόλευαν
ακόμα την πρόσβαση των γυναικών στο ευρωπαϊκό σανίδι (Σακελλαρίδου 2011, 36-40), τα πράγματα ήταν απείρως δυσκολότερα στο
νεοσύστατο βασίλειο της Βαλκανικής, όπου ακόμα και το ‘ισχυρόν’
φύλο συναντούσε ανυπέρβλητα εμπόδια για τη στερέωση της επαγ1

2

«Μεταθέατρο: Θέατρο, του οποίου η προβληματική εστιάζεται στο ίδιο το θέατρο, που ‘μιλά’ κατά συνέπεια για τον εαυτό του κι ‘αυτοπαρουσιάζεται’», (Pavis
2006, 306).
«Είστε διατεθειμένη να εμπορευθείτε τον έρωτά σας προκειμένου να στολίζεστε όπως θα το απαιτούν οι περιστάσεις;» Την ερώτηση απευθύνει ο Κην στην
Άννα προσπαθώντας να της υποδείξει το ‘αντίτιμο’ που θα της εξασφαλίζει τα
θεατρικά της κοστούμια, (Dumas 1999, 50).
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γελματικής ταυτότητας του ηθοποιού.3 Χρειάζεται να φτάσουμε
στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1860 για να ευοδωθούν σε ένα
βαθμό οι αγώνες του Παντελή Σούτσα, και να προχωρήσουμε στο
καλοκαίρι του 1876, μετά την επιστροφή των εξόριστων για μια
τετραετία αυτοδίδακτων θεατρίνων, για να μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η Αθήνα διαθέτει τρεις τουλάχιστον οικογενειοκρατούμενους επαγγελματικούς θιάσους (Χατζηπανταζής 2012, Β1: 125-143).
Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε από τους έλληνες δραματουργούς αυτής της πρώιμης περιόδου να ακολουθήσουν το παράδειγμα
του Δουμά και να μεταφέρουν στο χαρτί τα πραγματικά πρόσωπα
της ουσιαστικά νεογέννητης ακόμα εγχώριας υποκριτικής τέχνης.4
Θα ήταν μάλλον παράδοξο να αναζητούμε ηθοποιούς, άνδρες και
γυναίκες, ανάμεσα στους χαρακτήρες των κωμωδιών που δοκιμάζουν να καθρεφτίσουν τη σύγχρονή τους πραγματικότητα, αλλά
ταλαντεύονται αδέξια μεταξύ του ηθοπλαστικού διδακτισμού του
Μολιέρου και των ατελέσφορων αριστοφανικών πειραματισμών
(Χατζηπανταζής 2004, 25-70).
Κοντά στα μέσα της δεκαετίας του 1880 όμως, ανάμεσα στα
πρόσωπα των πρωτότυπων ιστορικών δραμάτων που φέρνουν στη
σκηνή τους ήρωες και τις προσωπικότητες των διαφόρων φάσεων
του ελληνισμού, κάνει την εμφάνισή της η «μιμάς» Θεοδώρα,
ως κεντρική φιγούρα σε μια σειρά έργων (Χατζηπανταζής 2006,
161-162, 173, 180-185, κ.α.).5 Τα πιο σημαντικά από τα δράματα
αυτά ανασύρουν από τη βυζαντινή ιστορία του 6ου μ.Χ. αιώνα, τον
ανάρμοστο γάμο του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας, για να διατυπώσουν εθνικά ιδεολογικά ζητούμενα του ύστερου 19ου και των
αρχών του 20ού: η Θεοδώρα του Κλέωνος Ραγκαβή, το Ιουστινιανός
και Θεοδώρα του Αντωνίου Αντωνιάδη, και η Θεοδώρα του Γεωργίου
3
4

5

Για τις δυσκολίες πρόσβασης των γυναικών στην αθηναϊκή σκηνή, βλ. Χατζηπανταζής 2001, Α1: 49, 52-53 και 64-66.
Η πληροφορία για παράσταση του συγκεκριμένου έργου του Δουμά σε μια
αρκετά προχωρημένη εποχή, το 1877, στη Σύρο, με πρωταγωνιστή τον Δημοσθένη Αλεξιάδη (Dumas 1999, 9) δεν επιβεβαιώνεται στο Παραστασιολόγιο
της μελέτης του Χατζηπανταζή 2012, Β2.
Για τη σημασία της θεατρικής τέχνης της θεατρίνας Θεοδώρας, βλ. Σακελλαρίδου 2011, 32-33.
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Τσοκόπουλου, συμπληρώνουν ένα ενδιαφέρον τρίπτυχο στη δραματουργία της Μπελ επόκ.6 Ακριβώς την ώρα που πυκνώνει, όπως θα
δούμε παρακάτω, το ενδιαφέρον γύρω από την εγχώρια υποκριτική
τέχνη και στερεώνεται η θέση του έλληνα ηθοποιού, η περιβόητη
χορεύτρια του βυζαντινού Ιπποδρόμου, η ανυπόληπτη θεατρίνα που
σκανδάλισε τα ήθη του καιρού της, θα αναλάβει τον κεντρικό ρόλο
στη σκηνή της Ιστορίας, θα γίνει το εθνικό σύμβολο που συμφύρει ελληνισμό και χριστιανισμό και θα κλείσει τον κύκλο των παραστάσεων του Βασιλικού Θεάτρου (η Θεοδώρα του Τσοκόπουλου το
1908).7 Το πιο χαρακτηριστικό για το θέμα μας, είναι το έργο του
Αντωνιάδη, το μοναδικό που στον κατάλογο των προσώπων δηλώνει ότι η Θεοδώρα είναι «ηθοποιός εν τω Ιπποδρόμω» (σ. 206).8 Η
έναρξη του δράματος τοποθετείται στον Ιππόδρομο, ενώ η σκηνογραφία περιλαμβάνει τα πορτρέτα δύο εκλεκτών εκπροσώπων της
αρχαίας τραγωδίας: της Ηλέκτρας και του Ορέστη.9 Από την πρώτη
σκηνή μαθαίνουμε ότι η Θεοδώρα βρέθηκε στο κελί ενός μοναχού
στην Παφλαγονία, ο οποίος είδε όνειρο ότι θα γίνει βασίλισσα, και
τώρα η «εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή» έχει αποφασίσει
6

7
8

9

Στη δημοσίευση της Θεοδώρας του Τσοκόπουλου σημειώνεται ότι το δράμα ανέβηκε στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου στις 8 Μαρτίου 1908 και στον
κατάλογο των προσώπων υπάρχει η διανομή της παράστασης (σ. 1544). Βλ.
την περιγραφή και τον σχολιασμό των έργων στο Παράρτημα του Χατζηπανταζή 2006, 347-350 και 417-418. Ο μελετητής αναφέρεται και σε άλλα έργα με
κεντρική ηρωίδα τη Θεοδώρα, που δεν εντάσσονται όμως στη δραματουργία
της Μπελ επόκ.
Την παράσταση έχει σχολιάσει ο Ξενόπουλος 1908, 374-375.
Ο Ραγκαβής και ο Τσοκόπουλος αποφεύγουν να συνοδέψουν το όνομα της
Θεοδώρας με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό. Αλλά ο πρώτος θα τοποθετήσει την
αρχή του δράματος στο μέγαρο της Χρυσομαλλούς, μιας εταίρας, όπου παρέα
με δύο ακόμα εταίρες, την Ινδαμώ και την Κομιτώ, συζητούν με ρωμαίους αξιωματούχους (σ. 1) και στο ίδιο πορνείο περιωπής θα κάνει την πρώτη εμφάνισή
της η Θεοδώρα (σ. 13). Ο Τσοκόπουλος θα αποφύγει τέτοιου είδους κακοτοπιές
και η πρώτη σκηνή του έργου του παρουσιάζει έναν ασκητή στηλίτη να συνομιλεί με μια γυναίκα του λαού (σ. 1545), καθώς ετούτη την εποχή το ιστορικό
δράμα βρίσκεται σε ηθογραφικές και λαογραφικές αναζητήσεις.
Στις σκηνικές οδηγίες της πρώτης σκηνής σημειώνεται: «Ιππόδρομος εις το
βάθος υψούται σκηνή εν η φαίνεται ζωγραφημένος ο Ορέστης και η Ηλέκτρα»,
(Αντωνιάδης 1884, 207).
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να σταματήσει τους άσεμνους χορούς και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην παράσταση «παλαιών τραγωδιών» (σ. 212). Εξάλλου το
θέατρο ήταν μια επιλογή από ανάγκη, εξαιτίας της ορφάνιας στην
παιδική της ηλικία (σ. 217). Όταν στη συνέχεια του δράματος απαγγέλλει λίγους στίχους από την Ηλέκτρα (σε αρχαϊστική απόδοση του
Αντωνιάδη, σ. 219) αποδεικνύει περίτρανα ότι είναι γνήσια Ελληνίδα
και έχει κερδίσει την εύνοια ακόμη και των Συγκλητικών που δεν θα
μπορέσουν να αντισταθούν στο γάμο με τον Ιουστινιανό (σ. 220). Με
τη μύηση στην αρχαία τραγωδία η θεατρίνα-εταίρα έχει ξεπλύνει τις
αμαρτίες της και έχει μεταμορφωθεί σε άξια γυναίκα για τον ίδιο το
θρόνο του Βυζαντίου. Η εξαιρετικά φροντισμένη έκδοση της Θεοδώρας του Κλέωνος Ραγκαβή, η οποία κοσμείται με αξιοπρόσεκτες
εικόνες που αποτυπώνουν σκηνές του έργου, προορίζεται περισσότερο για ανάγνωση, παρά για παράσταση, όπως δηλώνει στην εισαγωγή του ο συγγραφέας (σ. V-VIII). Η Θεοδώρα εδώ έχει αποστραφεί τον έκλυτο βίο της θεατρίνας και έχει αφιερωθεί στην ασκητική
ζωή πριν συναντήσει τον Ιουστινιανό, δηλαδή πριν την έναρξη του
έργου.10 Κι ενώ στη σκηνή του δράματος εμφανίζονται μίμοι, γελωτοποιοί, εταίρες και αυλητρίδες, η ίδια η Θεοδώρα δεν θα έχει ποτέ
την ευκαιρία να αποδείξει στους θεατές τις υποκριτικές της ικανότητες, όπως συμβαίνει στο έργο του Αντωνιάδη. Θα στεφθεί βασίλισσα
του Βυζαντίου, θα επιδείξει σπάνια ηγετικά προσόντα και στο τέλος
του έργου θα πεθάνει με τη λέξη «Ελλάς» στα χείλη (σ. 251), αφήνοντας κληρονομιά στον Ιουστινιανό την αγάπη για την αλησμόνητη
πατρίδα της. Η Θεοδώρα του επιθεωρησιογράφου Τσοκόπουλου, με
τον πεζό λόγο και τη στρωτή καθαρεύουσα γλώσσα, έχει εγκαταλείψει τον εγχώριο Ρομαντικό Κλασικισμό για χάρη του Αισθητισμού
(Χατζηπανταζής 2006, 418). Στο προλογικό σημείωμα του έργου, ο
συγγραφέας δηλώνει ότι από «τον πολυκύμαντον βίον της χορευτρίας του Ιπποδρόμου» (σ. 1543), επέλεξε να μεταπλάσει δραματουργικά το επεισόδιο με τον νόθο γιο της Ιωάννη. Στην τρίτη και τελευ10 «Θεοδώρα: Διά παντός τον κόσμον εγκατέλειπον/ την πρώην ευφροσύνην διαχύσεων,/ και μετά ταύτης της πιστής συντρόφου μου,/ ην συνιστώ τοις πάσι,
κατοικήσασα/ προ χρόνων ήδη πέραν εις το Έμβολον/ μακράν της τύρβης και
του σάλου, ήρεμον/ διάγω, και θρηνώ μονάζουσα», (Ραγκαβής 1884, 13).
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ταία πράξη του δράματος, όταν ο ανυποψίαστος για τη μητρότητα
της Θεοδώρας, Ιουστινιανός, νομίζει ότι η βασίλισσα έχει επανακάμψει στα συναισθήματα της εταίρας και γλυκοκοιτάζει τον στασιαστή
Ιωάννη, ξεδιπλώνει όλα τα αρνητικά στερεότυπα που έχουν καλλιεργήσει οι αιώνες εναντίον των ανήθικων θεατρίνων.11 Προκαταλήψεις
που απασχολούν τον Τσοκόπουλο και σε άλλα λογοτεχνικά είδη της
ίδιας περιόδου: στη νουβέλα που τοποθετεί τη Θεατρίνα στον ίδιο
τον τίτλο του αφηγήματος και διακρίνει αυστηρά τους καλλιτέχνες
του θεάτρου από τον «άθλιον κόσμον των γυναίων».12 Το μητρικό
φίλτρο ωστόσο, και οι σωτήριες για το θρόνο επεμβάσεις, καθαγιάζουν και σε τούτο το ιστορικό δράμα τη Θεοδώρα. Στην παράσταση
του Βασιλικού Θεάτρου το 1908 τον πρωταγωνιστικό ρόλο της, μετα11 «Ιουστινιανός: Ενόμισα ότι δεν είσαι πλέον η εταίρα των Τριόδων […], Ενόμισα
ότι ελησμόνησες την κορασίδα, η οποία εχόρευε γυμνή εις τους μίμους, κ’ επερνούσε την νύχτα εις τα όργια […] Και ενεφανίσθη ο Ιωάννης διά να μου ενθυμίση ότι υπάρχει σαρξ αμαρτωλή» και η Θεοδώρα υπερασπιζόμενη τον εαυτό της,
θα απαντήσει: «Όταν μ’ εγνώρισες δεν ήμουν πλέον πλάσμα της χαράς και της
αφροντισίας. Εκουσίως είχ’ αποσυρθή», (Τσοκόπουλος 1909, 1567).
12 «Και μόνο απέναντι των θεατρίνων αι προλήψεις επρόβαλλαν πάντοτε ολοζώντανοι και αθάνατοι. […] είχαν πάντοτε το μυστηριώδες του επαγγέλματος, το
οποίον εδημιούργει μίαν ατμόσφαιραν περιεργείας αλλά και δυσπιστίας και τρόμου γύρω των. […] Εις την αντίληψιν των ανθρώπων αυτών εγίνετο αξιοθρήνητος σύγχυσις των καλλιτεχνών του θεάτρου με τον ύποπτον και τον άθλιον
κόσμον των γυναίων που ετραγουδούσαν εις τα καφενεία των προκυμαίων των
μεγάλων λιμανιών», (Τσοκόπουλος 1912, 21). Ο τόμος περιέχει και άλλα διηγήματα, ενώ η Θεατρίνα καταλαμβάνει τις σελίδες 1-98. Η νουβέλα είναι απολαυστική σε στρωτή, σχεδόν δημοτική, γλώσσα και αφηγείται την επίσκεψη σε
ένα νησί του Αιγαίου, του οικογενειακού θιάσου «Φρύνιχος», του Παντολέοντος
Καρακλή, που παλεύει να εξασφαλίσει με την τέχνη του τον άρτον τον επιούσιον. Παρακολουθούμε τον αυτοσχεδιαστικό τρόπο με τον οποίο δίνονται παραστάσεις σε περιοχές της Ελλάδας που δεν έχουν γνωρίσει το θέατρο: τη σύσταση
της επιτροπής, η οποία θα φροντίσει να διασκευάσει τη μάντρα ενός καφενείου
σε θέατρο, να στήσει όπως-όπως σκηνογραφίες, να εξασφαλίσει συνδρομές, να
διακινήσει τα εισιτήρια… Πρωταγωνίστρια του θιάσου είναι η «διάσημος καλλιτέχνιδα» Πελαγία Καρακλή (σ. 2) σύζυγος του θιασάρχη. Ο θίασος υποτίθεται
ότι έχει δώσει παραστάσεις με θριαμβευτική επιτυχία στην Κωνσταντινούπολη,
στο Κάιρο και στο Βασιλικό Θέατρο της Αθήνας, αλλά στη συνέχεια της αφήγησης διαπιστώνουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ευσταθεί. Αρκετά και άκρως
ενδιαφέροντα είναι τα σχόλια για πραγματικά πρόσωπα της θεατρικής ζωής, βλ.
ενδεικτικά: Παρασκευοπούλου (σ. 48), Σάρα Μπερνάρ (σ. 50).
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μορφωμένης σε λαμπρή Ελληνίδα, θεατρίνας, είχε αναλάβει η νεαρή
Μαρίκα Κοτοπούλη, γεγονός που δεν θα την αποτρέψει να υποκριθεί μια ανυπόληπτη σαντέζα, μια θεατρίνα ελαφρών ηθών, τη Μάνια
της Αντιπεθερίνης, την αμέσως επόμενη χρονιά, όπως θα δούμε στις
επόμενες σελίδες της εργασίας. Οι διάφορες Θεοδώρες του εγχώριου δραματολογίου της Μπελ επόκ υπήρξαν στο σκοτεινό τους
παρελθόν θεατρίνες-εταίρες (Ριτσάτου 2011, 24-45). Όταν όμως με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο μεταμορφώνονται στις συμβολικές γιγάντιες μορφές της διασταύρωσης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού
με την ορθοδοξία, μια διασταύρωση που γεννά τη νέα εθνική ταυτότητα, τότε δεν έχουν καμιά σχέση με τη σκηνή. Αποποιούνται την
επαγγελματική υπόσταση της κακόφημης θεατρίνας, χωρίς να καταξιώνονται ως ευυπόληπτες καλλιτέχνιδες, κατακτούν τη σκηνή της
Ιστορίας αλλά απομακρύνονται για πάντα από το αμφιβόλου ηθικής
ποιότητας σανίδι.
Αν μετακινηθούμε από τον χώρο του ιστορικού δράματος και
προσεγγίσουμε το πεδίο της κωμωδίας θα παρατηρήσουμε ότι οι
δραματουργικές επιδιώξεις της ίδιας εποχής ακολουθούν πολύ
διαφορετικούς δρόμους. Πριν όμως από τους κωμωδιογράφους,
οι έλληνες ηθοποιοί διαπίστωσαν πόσο θελκτικό είναι, για τους
θαμώνες του θεάτρου αλλά και για τους ίδιους, ένα μετα-θεατρικό
παιχνίδι, η υπονόμευση εκ των έσω της ψευδαίσθησης, μια αυτόνομη πράξη θεάτρου εν θεάτρω, που μπερδεύει ευχάριστα θεατές
και επαγγελματίες της υποκριτικής τέχνης, καταλύοντας τη βασική
θεατρική σύμβαση, τουλάχιστον για εκείνη την εποχή: τον διαχωρισμό της σκηνής από την πλατεία. Αυτή τη σκερτσόζικη σχέση, που
μπορούν να αναπτύξουν οι ηθοποιοί με το κοινό τους, συναντάμε
σε μια «γελωτοποιία», ένα κωμικό σκετσάκι που παίζεται με τον
τίτλο Το σκάνδαλον, ως συμπλήρωμα της βραδιάς μετά την τραγωδία (Ρήγας Θεσσαλός του Ιωάννη Ζαμπέλιου) στην Ερμούπολη,
την άνοιξη του 1868, από τον νεοσύστατο τότε θίασο των Παντελή
Σούτσα και Διονυσίου Ταβουλάρη.13 Αργότερα το ίδιο έργο εξακο13 Ερμούπολις, 2-5-1868. Το έργο σχολιάζεται για πρώτη φορά από τον Σπάθη
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λουθεί να συμπληρώνει το πρόγραμμα αλλά εμφανίζεται με εναλλακτικούς τίτλους: Το σκάνδαλον εν τω θεάτρω ή Η αναστάτωσις του
θεάτρου, ή Το διεθνές θέατρον και οι ηθοποιοί του, κ.ά.14 Το σκάνδαλον «προυξένησεν ουκ ολίγην έκπληξιν εν αρχή, τραπείσαν έπειτα
εις άσβεστον γέλωτα, ένεκα του προς πολλούς απροσδοκήτου της
επινοίας: του να λαλώσιν οι ηθοποιοί, άλλοι μεν από των θεωρείων,
εις τα οποία επίτηδες επήγον, άλλοι δε από της σκηνής και άλλοι
από της πλατείας –διά κωμικώς εμβριθούς ύφους και τρόπου φιλονικούντες προς αλλήλους και διαπληκτιζόμενοι επί τινα ώραν».15
Πρόκειται για ένα σύντομο διάλογο που ξετυλίγεται γύρω από μια
μάλλον κοινότοπη ερωτική ιστορία, ο οποίος όμως δεν αποτελεί
πρωτότυπη δραματική παραγωγή αλλά μετάφραση-διασκευή του
ομώνυμου ιταλικού έργου.16 Η νεότερη έρευνα υποστηρίζει εύστοχα
ότι οι αυτοδίδακτοι ηθοποιοί δεν εντόπισαν το έργο στις προθήκες
2004, 197-206, τον οποίο ευχαριστώ για την προθυμία να απαντήσει στις ερωτήσεις μου.
14 Χατζηπανταζής 2001, Α2: 652, 892, 996, 997, 1074 και του ίδιου 2012, Β2: στο
CD που περιλαμβάνει το ημερολόγιο παραστάσεων. Στο Παραστασιολόγιο της
μελέτης το έργο εμφανίζεται ξανά στην Ερμούπολη από τον θίασο του Αλεξιάδη την άνοιξη του 1873 με τον τίτλο Το θέατρον και οι ηθοποιοί (ο μελετητής
εκφράζει κάποια επιφύλαξη για το αν πρόκειται για το ίδιο έργο) και από τον
ίδιο θίασο στην Κωνσταντινούπολη τον Φλεβάρη του 1875 με πρωταγωνίστρια
την Πιπίνα Βονασέρα. Τον επόμενο χειμώνα θα παρουσιαστεί ξανά στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη φορά με τον τίτλο Η αναστάτωσις του θεάτρου, από
τον θίασο Μένανδρο με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Ταβουλάρη και θα συνεχίσει να εμφανίζεται στο ρεπερτόριο των θιάσων με διάφορους τίτλους, το 1881,
το 1886 και το 1891.
15 Ερμούπολις, 2-5-1868, το παράθεμα από την εργασία του Σπάθη 2004, 203.
16 Ο Σπάθης (2004, 203-204) διαπιστώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του ιταλικού έργου Uno scandalo in teatro, το οποίο έχει κάνει πολλές ιταλικές εκδόσεις –αχρονολόγητες οι περισσότερες– και συνοδεύεται από τον χαρακτηρισμό
«Scherzo comico in un atto». Σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή ακολούθησαν πολλές μεταφράσεις ελληνικές, άλλες τυπωμένες και άλλες χειρόγραφες, η πληρέστερη ανάμεσά τους είναι η χειρόγραφη απόδοση του Αλεξιάδη που σώζεται
στη Θεατρική Βιβλιοθήκη της Αθήνας με τίτλο Το Σκάνδαλον εν τω θεάτρω
αντιγραμμένη από το χέρι του θιασάρχη με την ένδειξη «εν Οδησσώ τη 11 Μαΐου 1869». Η παρούσα έρευνα δεν εντόπισε τυπωμένες μεταφράσεις του έργου
και δυστυχώς δεν μπορεί να μελετηθεί τώρα ούτε το χειρόγραφο, καθώς δεν
έχουμε πλέον πρόσβαση στο Θεατρικό Μουσείο. Στην εργασία του Σπάθη όμως
παρατίθεται η υπόθεση του μονόπρακτου.
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των βιβλιοπωλείων, αλλά το υιοθέτησαν όταν το είδαν να παίζεται
από περιοδεύοντες στην Ελλάδα ιταλικούς θιάσους (Σπάθης 2004,
204). Η θεατρική πρακτική σ’ αυτή την περίπτωση δείχνει το δρόμο
στη δραματουργία.
Ο σύγχρονος καλλιτέχνης της σκηνής ωστόσο, και συγκεκριμένα η ηθοποιός, χωρίς τις ιστορικές συνδηλώσεις της Θεοδώρας,
κάνει την παρθενική της εμφάνιση στο τοπίο της εγχώριας πεζογραφίας τουλάχιστον μια δεκαετία πριν από τη δημοσίευση των θεατρικών κειμένων που μας απασχολούν.17 Μια εποχή εξαιρετικά πρώιμη
για την ανατολή των καλλιτεχνικών ανησυχιών που θα κατακλύσουν λίγο αργότερα τους κύκλους των ελλήνων νεορομαντικών
συγγραφέων (Ματθιόπουλος 2005, 33-105). Ο στενός φίλος του
Ξενόπουλου, ο Πέτρος Αποστολίδης, κατοπινός Παύλος Νιρβάνας, δημοσιεύει στα 1885 το πρώτο του διήγημα «Καλλιτέχνιδος
έρως» (Αποστολίδης 1885, 102-110).18 Μέρος της υπόθεσης ξετυλίγεται στο Φρενοκομείο της Νάπολης, όπου ανάμεσα στους ασθενείς βρίσκεται μια κόρη, «καλλιτέχνις εκ των καλλίστων» (Ματθιόπουλος 2005, 178). Η Αίμα Ιωαννίνη, κατοπινή Αίμα Αυλίδου, πριν
από δυο χρόνια «διέπρεπεν εν Ρώμη ως ηθοποιός και εθαυμάζετο
επί πολυμαθεία και καλλονή. Έτρεφεν έρωτα προς την σκηνήν έκτακτον» (σ. 588). Όταν η νεαρή γυναίκα οδηγήθηκε από τον πατέρα
της σε γάμο με έλληνα καλλιτέχνη, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη
σκηνή και τότε ανέπτυξε την αρρώστια, τη μόνη «μανία» που την έχει
κυριέψει: «να υποκρίνεται μεγάλων τραγωδιών θαυμαστά μέρη και
ν’απαγγέλλη ωραίους στίχους. Εν τη παραφορά της θαυμασία» (σ.
587).19 Σε μια εποχή μεγάλου θορύβου στον τύπο της Αθήνας γύρω
17 Η παρούσα έρευνα δεν έχει επεκταθεί στο πεδίο της πεζογραφίας, όπου δεν
είναι απίθανο να υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πέρα από αυτό που εξετάζουμε ενδεικτικά εδώ.
18 Το κείμενο αναδημοσιεύεται στα Άπαντα του Νιρβάνα 1968, 4: 587-589 και στο
τέλος του διηγήματος σημειώνεται: «Εν Πειραιεί, Αύγουστος 1884». Τα παραθέματα που ακολουθούν είναι από τα Άπαντα.
19 Ο αφηγητής του διηγήματος αντικρίζει την πάσχουσα νέα την ώρα που εκείνη
βρίσκεται σε μια από τις αγαλματώδεις στάσεις που χαρακτήριζαν την τραγική υποκριτική τέχνη της περιόδου: «ήτο κατακεκλιμένη επί τινος ανακλίντρου,
ευμελής ως αρχαίον τι άγαλμα» και καθώς η Αίμα αντιλαμβάνεται τον επισκέπτη
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από τις τεχνικές δεξιότητες που προϋποθέτει η ενσάρκωση των σαιξπηρικών ρόλων, η Αίμα, ως μοιραία Δεισδαιμόνα, απαγγέλλει στίχους
από τον Οθέλο και ο διευθυντής του Φρενοκομείου υποστηρίζει πως
ουδείς καλλιτέχνης υποκρίθηκε «θαυμασιώτερον» τον Σαίξπηρ (σ.
588). Δεν είναι βεβαίως χωρίς σημασία το γεγονός ότι στο διήγημα
του Νιρβάνα η άτυχη ηθοποιός είναι μια Ιταλίδα, όχι περιπλανώμενη
ιέρεια της τέχνης από εκείνες τις ‘δευτεροκλασάτες’ που κατέφθαναν στην Αθήνα, αλλά καταξιωμένη στην πατρίδα της, την πάλαι
ποτέ πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ακόμα όμως και η
ευρωπαϊκή της ταυτότητα δεν την απαλλάσσει από τα μαρτύρια που
περιμένουν μια γυναίκα, όταν επιχειρεί να απολαύσει τον «Πλατώνειον έρωτα προς την τέχνην, έρωτα αποπνιγέντα εν έρωτι υλικώ
και ανθρωπίνω» (σ. 588). Ο ζακυνθινός συγγραφέας του δραματικού
διαλόγου της Καλλιτέχνιδος προφανώς έχει υπόψη του την ηρωίδα
του Π. Αποστολίδη, αλλά χρειάστηκε να περάσουν δέκα χρόνια για
να δώσει σε μια Ελληνίδα τη δραματουργική της υπόσταση.
Ο απεριόριστος θαυμασμός του αφηγητή για την υποκριτική
τέχνη της Αίμας, στο διήγημα του Νιρβάνα, αποτυπώνει τις σύγχρονες απόψεις του ίδιου του συγγραφέα, τις οποίες θα βιαστεί να δημοσιεύσει στον αθηναϊκό τύπο με το ενυπόγραφο άρθρο του «Σύγχρονοι
Έλληνες υποκριταί» (Αποστολίδης 1886, 170-177).20 Ο εικοσάχρονος
εκκολαπτόμενος νεορομαντικός συγγραφέας «οικτίρει» εδώ χωρίς
περιστροφές, «την νοσολογικήν μάλλον εικόνα», το «άρρωστον
σώμα της ελληνικής υποκριτικής», την «αθλιότητα της τάξεως των
παρ’ ημίν υποκριτών», «ή ηθοποιών κατά την ομιλουμένην έκφρασιν, τάξις αυτόχθων διά την Ελλάδα, δημιουργηθείσα αφ’ εαυτής,
αναφυείσα ως οι αμανίται εν τη λιπαρότητι του παρ’ ημίν αισθητικού
εδάφους και ζωογονηθείσα υπό του επί δικαίους και αδίκους ανατέλλοντος Ηλίου της ελληνικής δημοσιογραφίας» (Νιρβάνας 1968, 3:
544-545).21 Ο Νιρβάνας δεν εναντιώνεται βεβαίως στην «κατ’ εξοχήν
«λέξεις τινες εκύλησαν ως ουράνιος αρμονία από των χειλέων της» (σ. 587-588).
20 Στην υπογραφή του άρθρου η χρονολογία είναι Ιούλιος 1885. Το κείμενο αναδημοσιεύεται ολόκληρο στα Άπαντα του Νιρβάνα 1968, 3: 544-549, βλ. και σχόλια
από τον επιμελητή στη σ. 622. Τα παραθέματα από την τελευταία έκδοση.
21 «Δεν θέλομεν να μεμφθώμεν τους Έλληνας υποκριτάς ουδέ να κατειρωνευθώμεν
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λεπτή τέχνη του Υποκριτού», η οποία μπορεί να ανεβάσει τον Ρόσσι
δίπλα στον Σλέγκελ, δηλαδή «έναν υποκριτήν Σαιξπηρείων δραμάτων μέχρι του σοφωτέρου σχολιαστού του Σαιξπήρου» (σ. 545). Και
αναγνωρίζει ότι οι προκαταλήψεις γύρω από το συγκεκριμένο επάγγελμα κυκλοφορούν ευρέως και στην Ευρώπη. Αλλά οι σύγχρονοι
έλληνες ηθοποιοί, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι «ναυαγοί του
κοινωνικού βίου οι πλείστοι, οι αποτυχόντες εν τη ενασκήσει πάντων
των επαγγελμάτων».22 Ο νεαρός φοιτητής της Ιατρικής δεν πρωτοτυπεί, ανακεφαλαιώνει τα χιλιοειπωμένα επιχειρήματα, με τα οποία
καταδίκαζε τους αυτοδίδακτους θεατρίνους η πλειονότητα της εξευρωπαϊσμένης αθηναϊκής λογιοσύνης. Το εκτενές του δημοσίευμα
διεκδικεί να πάρει μέρος στο διάλογο, να υποστηρίξει την εστίαση
γύρω από την υποκριτική τέχνη, μια τάση που έχει προκαλέσει εν
πολλοίς ο ερχομός του Νικόλαου Λεκατσά στην Αθήνα από τις αρχές
της δεκαετίας του 1880 (Δημητριάδης 2006, 67-123). Οι επισκέψεις
των ξένων αστέρων του ευρωπαϊκού θεάτρου που ακολούθησαν
εντατικοποιούν την ίδια συζήτηση και συμβάλλουν αποφασιστικά
προς την ίδια κατεύθυνση (Δημητριάδης 2004, 189-196· Γλυτζουρής
2004, 207-221).23 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1890 οι πόλοι για
τη συσπείρωση των δυνάμεων της σκηνής έχουν διαμορφωθεί και
το πεδίο έχει οργανωθεί για να εμφανιστούν τα πρώτα φαινόμενα
του καλλιεργούμενου και στην Ευρώπη Βεντετισμού (Δελβερούδη
1994α, 219-242· Βασιλείου 2005, 21-29).24 Οι νέοι προβληματισμοί,
της αθλιότητος των πλανοδίων τούτων όντων, των νομάδων της ελληνικής σκηνής, των φερεοίκων τούτων πλασμάτων, των μεταφερόντων μεθ’ εαυτών, ως τα
οστρακόδερμα τας οικίας των, των ατυχών υπάρξεων, των οποίων εστρέβλωσε
μεν την φύσιν η πονηρά επιείκεια του Τύπου και εις τας οποίας έδωκε τον τύπον
της αθλιότητος η αστοργία της αμορφώτου έτι Ελληνικής κοινωνίας» (σ. 544).
22 «Οι λιποτακτήσαντες από της πατρικής οικίας νέοι, τα άθλια θύματα καλής τινός
ηθοποιού και κενόδοξοι τινές άεργοι, ιδού οι αυτομολούντες εις τας τάξεις των
υποκριτών. Ναυαγοί σχεδόν πάντοτε του κοινωνικού βίου, προσκολλώνται επί
της μιάς ή της άλλης σανίδος, αίτινες αποκαλούνται Ελληνικοί θίασοι. Οι πεινώντες άρτον ευρίσκουσιν εν αυτοίς τοιούτον και οι διψώντες χειροκροτήματα ευρίσκουσι ταύτα μεταξύ των επιεικών τάξεων του Ελληνικού κοινού» (σ. 546).
23 Την πρωιμότερη περίοδο εξετάζει η εργασία της Αλτουβά 2007, 95-104.
24 Για «επέλαση της βεντετοκρατίας» στις αρχές της δεκαετίας του 1890, κάνει
λόγο ο Χατζηπανταζής 2012, Β1: 126.
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που θα γεννηθούν γύρω από τη φύση και τη θέση του ηθοποιού, για
τη σχέση ζωής και σκηνικής τέχνης αλλά και για την απειλή εναντίον
των χρηστών ηθών που φέρνουν οι ζωηρές θεατρίνες, διατυπώνονται με διάφορες ευκαιρίες, κυρίως στις κριτικές ηθοποιών και παραστάσεων και εισχωρούν στα λίγα αλλά αξιοπρόσεκτα δείγματα της
δραματουργίας που θα εξετάσουμε αμέσως παρακάτω.
Ο σκηνικός θρίαμβος του Λίγο απ’ όλα του Μίκιου Λάμπρου επισκίασε εξαρχής την παράσταση του έργου Αι υπαίθριοι Αθήναι, των
Ηλία Καπετανάκη και Νικόλαου Λάσκαρη, το καλοκαίρι του 1894
(Χατζηπανταζής και Μαράκα (επιμ.) 1977, Α2: 123-143· Μαράκα
(επιμ.) 2000, 1: 163-169). Οι δύο επιθεωρήσεις προηγούνται περίπου δύο χρόνια της αποτυχημένης πρεμιέρας του Γλάρου, στην Αγία
Πετρούπολη (17 Οκτωβρίου 1896). Την ίδια εποχή ο Τσέχωφ σημείωνε στο ημερολόγιό του: «Όταν πεθαίνει κάποιος διάσημος αστρονόμος ή πολιτικός, τυπώνουν μια νεκρολογία πέντε ίσως αράδων,
αλλά αρκεί να πεθάνει ένας ηθοποιός ή ένας λογοτέχνης και τότε
βροντοχτυπούν νεκρολογίες δύο στηλών, και μάλιστα με μαύρο περιθώριο στην πρώτη σελίδα».25 Τηρουμένων των αναλογιών, το κλίμα,
που περιγράφει ο ρώσος συγγραφέας γύρω από τη λάμψη των αστέρων της ευρωπαϊκής σκηνής, θα μπορούσε να αντιστοιχεί στα φαινόμενα που προκαλεί η παρουσία της Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου
ή της διάσημης αντιζήλου της, Αικατερίνης Βερώνη, στον αθηναϊκό
τύπο, της δεκαετίας του 1890, όταν οι δύο βεντέτες ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαίες συναδέλφους τους.26 Η Αρκαντίνα (ηθοποιός)
25 Σημειώσεις από το ημερολόγιο του Τσέχωφ κατά τη διάρκεια της εργασίας του
στον Γλάρο· το παράθεμα από την Fischer-Lichte 2012, 2: 152. Η συγγραφέας επισημαίνει, ότι η αστική εποχή λάτρεψε μαζί με την οικογένεια, τη μεγάλη
προσωπικότητα. Έτσι κατά το 19ο αιώνα «ο καλλιτέχνης –και ειδικά ο αναπαραστατικός καλλιτέχνης, ο αστέρας– γινόταν συχνά η επιτομή αυτής της αινιγματικής μεγάλης προσωπικότητας» (σ. 129).
26 Ενδεικτικά, ο Βελλιανίτης 1893, στην υμνητική παρουσίαση της Παρασκευοπούλου, ένα χρόνο πριν την εμφάνιση της επιθεώρησης, όταν περιγράφει τις
εντυπώσεις του από την παράσταση της Γαλάτειας του Σπ. Βασιλειάδη, σημειώνει: «Επάθαινον την ώρα εκείνη ό,τι όταν είδον προ δωδεκαετίας την Σάραν
Βερνάρ […] Η Παρασκευοπούλου ίσως είδε εις παραστάσεις τινάς την Σάρα
Βερνάρ […] εις ευτυχείς δε στιγμάς ουδόλως υπολείπεται αυτής» και παρακά-
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και ο Τριγκόριν (συγγραφέας) του Γλάρου ωστόσο, αμαυρώνονται
από την τσεχωφική πένα και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν τα
λαμπερά είδωλα που είχε σχεδιάσει για τους εργάτες της Τέχνης ο
19ος αιώνας, αφού στόχος του συγγραφέα είναι να υπονομεύσει την
αίγλη τους. Την ίδια πάνω κάτω περίοδο, το ολόφρεσκο είδος της
αθηναϊκής επιθεώρησης θα σατιρίσει το φαινόμενο του Βεντετισμού
και θα θαμπώσει ανάλαφρα τα αστέρια πρώτου μεγέθους του «Παρισιού της Ανατολής».
Οι δύο πρώτες επιθεωρήσεις έρχονται να ξαλαφρώσουν το
αθηναϊκό κοινό από το βάρος της ιστορικής φράσης του Τρικούπη
«δυστυχώς επτωχεύσαμεν», (Δεκέμβρης του 1893), συμπίπτουν
όμως και με την εποχή που η νεότερη έρευνα διαπιστώνει «συναγερμό» στις τάξεις των ηθοποιών, καθώς τον αμέσως επόμενο
χειμώνα, το κτίριο του Εθνικού Θεάτρου που υπόσχεται να στεγάσει
τα πιο ευοίωνα όνειρά τους, εμφανίστηκε, τουλάχιστον στην εξωτερική του όψη, ολοκληρωμένο (Χατζηπανταζής 2012, Β1: 65). Τα δύο
έργα ενσωματώνουν στα νούμερά τους διάσημα πρόσωπα από το
εγχώριο καλλιτεχνικό στερέωμα, αποτυπώνοντας έτσι τη σημαντική πλέον παρουσία των ανθρώπων της σκηνής στην πρωτεύουσα
του ελληνικού κράτους. Αυτή ακριβώς η παρουσία είναι δείκτης,
που θα πυροδοτήσει την αυτοαναφορική συζήτηση στη δραματουργία της Μπελ επόκ. Όπως επισημαίνουν οι μελετητές του είδους,
στο Λίγο απ’ όλα (από τη σκηνή Θ΄ και μέχρι το τέλος – συνολικά
δέκα σκηνές) παρουσιάζεται μια εξαιρετικά πετυχημένη σάτιρα της
θεατρικής ζωής της Αθήνας. Εύκολα διακρίνουμε πίσω από τον
Φαύστο και τη Φαύστα, τον Διονύσιο Ταβουλάρη και την Ευαγτω θα επεκτείνει τη σύγκριση και με άλλη βεντέτα του ευρωπαϊκού θεάτρου,
την Ελεονόρα Ντούζε, για να συμπεράνει και πάλι, ότι η Μαργαρίτα Γκωτιέ,
(Κυρία με τας καμελίας του Δουμά), της Παρασκευοπούλου δεν έχει τίποτα
να ζηλέψει από τις ευρωπαίες συναδέλφους της. Ανάλογοι παραλληλισμοί για
την Αικατερίνη Βερώνη αυτή τη φορά εμφανίζονται στην Επιθεώρηση, 26-4,
30-8-1895, κ.ά., βλ. Μαράκα (επιμ.) 2000, 1: 165. Οι διαδηλωτές που περιστοιχίζουν την Καλλιτέχνιδα του Αι υπαίθριοι Αθήναι (σ. 164-165), ζητωκραυγάζουν
διαδοχικά: «Είναι η Σάρα Μπερνάρ της Ελλάδος!», «Είναι η Ντούζε», «Είναι η
Ραχήλ», «Είναι η Ριστόρι», «Η τέχνη της…», «Η φήμη της…», «το ταλάν της..»,
«Η παραφορά της…», εξισώνοντας σατιρικά την Παρασκευοπούλου με όλες
τις μεγάλες ευρωπαίες ντίβες.
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γελία Παρασκευοπούλου, «το ντουέτο αυτό των εκπροσώπων της
σοβαροφανούς τραγωδίας», ενώ πίσω από τη Φαυστίνα βρίσκεται η
«σκανταλιάρα μικρή σαντέζα», υπαρκτό πρόσωπο «της ελαφριάς και
όχι πάντα πολύ καθώς πρέπει μουσικοθεατρικής σκηνής» (Χατζηπανταζής και Μαράκα (επιμ.) 1977, Α2: 124). Στη δεύτερη επιθεώρηση
που βρέθηκε, όπως είπαμε, κάτω από τη σκιά της εκρηκτικής επιτυχίας της πρώτης, στο Αι υπαίθριοι Αθήναι, στη σκηνή ΙΕ΄ εμφανίζεται η «Καλλιτέχνις», κι εδώ με το κοστούμι της Φαύστας, που δεν
είναι άλλη από την Ευαγγελία Παρασκευοπούλου.27
Οι επιθεωρησιογράφοι σατιρίζουν την εμμονή σ’ένα παρωχημένο δραματολόγιο, εκείνο της αρχαιοπρεπούς τραγωδίας με τη
βαρύγδουπη καθαρευουσιάνικη γλώσσα, αλλά και των σοβαρών
ιστορικών δραμάτων που βραβεύονται στους ποιητικούς διαγωνισμούς (Λίγο απ’ όλα, σ. 125, 128-131).28 Η παρουσία όμως τόσο του
Φαύστου-Ταβουλάρη και περισσότερο της Φαύστας-Παρασκευοπούλου, η οποία εμφανίζεται και στα δύο έργα, στοχεύει κυρίως
στην υπονόμευση του Βεντετισμού, τον οποίο υπηρετεί μια μάλλον
παρωχημένη υποκριτική τέχνη, που δεν έχει εκσυγχρονίσει τα εργαλεία της, που παραμένει καθηλωμένη στο στόμφο (γλωσσικό-εκφραστικό-κινησιολογικό), ναρκωμένη αυτάρεσκα πάνω στις δάφνες
της.29 Ο λόγιος συγγραφέας, ωστόσο, Μ. Λάμπρος, δεν σατιρίζει
μόνο την έπαρση που καλλιεργείται στους κόλπους των αυτοδίδα27 Οι παραπάνω μελετητές έχουν ερμηνεύσει λεπτομερώς τις σατιρικές βολές των
επιθεωρησιογράφων, οι οποίοι καυτηριάζουν τα γεγονότα που προκάλεσαν οι
δύο ταυτόχρονες παραστάσεις της Φαύστας του Βερναρδάκη, το Σεπτέμβρη
του 1893, από τα δυο αντίπαλα θιασαρχικά σχήματα: το «Μέναδρο» με πρωταγωνιστές τη Βερώνη και τον Δ. Ταβουλάρη και την «Πρόοδο» με την Παρασκευοπούλου και τον Δημ. Κοτοπούλη. Η Καλλιτέχνις του Αι υπαίθριοι Αθήναι
λέει: «Ω, λύσσα!...Ω, μανία θεόκλατος! […] Ω, φέρετέ μοι την αντίζηλον εδώ με
τας ροδοδακτύλους ταύτας χείρας μου να την κατασπαράξω δίκην σαρδελός!»,
(σ. 167), ένα καλαμπούρι που άφησε εποχή, όπως σημειώνει η Μαράκα.
28 Κι ακόμα χαρακτηριστικότερα είναι τα άκρως αρχαιοπρεπή λόγια της Καλλιτέχνιδος στο Αι υπαίθριοι Αθήναι, σ. 167-168.
29 Πολύ χαρακτηριστική είναι η σκηνή του Λίγο απ’ όλα, (σ. 130), όπου ο Φαύστος-Ταβουλάρης παίζει γνωστή σκηνή του Άμλετ. Επίσης, ενδεικτική είναι η
είσοδος της Καλλιτέχνιδος-Παρασκευοπούλου, στο Αι υπαίθριοι Αθήναι, (σ.
166), η οποία εισέρχεται στη σκηνή «επί φορείου»-αμαξιού που σύρεται από
τους ένθερμους οπαδούς της.
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κτων θεατρίνων αλλά στηλιτεύει και την ανησυχία που εκφράζει μια
ηγετική μερίδα του κοινού της Αθήνας, για την «κατάπτωση» της
τέχνης του θεάτρου. «Φαύστα: Βλέπεις, κύριε, ο κόσμος εκεί χειροκροτεί και εμάς μας αφήκε! Τρέχει προς το ελαφρόν και αφήνει το
σπουδαίον. Αφήνει το δράμα και θέλει το άσμα. Δεν θέλει υψηλάς
εννοίας, προτιμά εφήμερον απόλαυσιν. Δεν θέλει σπουδήν, θέλει
γέλωτας. Και η τέχνη εξαντλείται, η τέχνη καταστρέφεται και το
Ελληνικόν Θέατρον, το οποίον με τόσον κόπον ανύψωσα, καταπίπτει, κατέπεσε!» (Λίγο απ’ όλα, σ. 128). Ο συγγραφέας του Λίγο
απ’ όλα, υπονομεύει με τα βέλη της σάτιρας τις σκέψεις που διατύπωσε δημόσια, δυο χρόνια νωρίτερα, ο Ξενόπουλος: την ίδια ώρα
που ο κατοπινός ακαδημαϊκός θαυμάζει το ταλέντο και την υποκριτική τέχνη του Ευάγγελου Παντόπουλου, του απευθύνει έκκληση
να ελευθερωθεί τάχιστα από τα κωμειδύλλια και βρίσκει την ευκαιρία να εκφράσει τον ιδεαλιστικό αποτροπιασμό του για την κατάπτωση του εγχώριου θεάτρου: «ούτε γράφεται ούτε παίζεται τίποτα
αντάξιον της εθνικής σκηνής. Το αίσθημα του καλού στρεβλούται και ο σκοπός του θεάτρου παραγνωρίζεται. Δεν είνε πλέον
απόλαυσις αισθητική, της οποίας ουδέ ίχνος παρέχουσι σήμερον τα
θεάματα, εις τα οποία προστρέχει ευαρεστότερον ο κόσμος, αλλά
γέλως χυδαίος και κνισμός διαφθείρων και καταστρέφων» (Ξενόπουλος 1892, 124). Ο προορισμός του ηθοποιού είναι να συνδράμει την «αισθητική απόλαυση» και η γέφυρα που μας μεταφέρει στα
διλήμματα του Αισθητισμού, γύρω από τη φύση του καλλιτέχνη
κι επομένως του ηθοποιού και τη σχέση θεάτρου - πραγματικότητας, έχει κιόλας θεμελιωθεί. Τέτοιου είδους ανησυχίες υπαγορεύουν
την Καλλιτέχνιδα του Ξενόπουλου.30 Ο ζακυνθινός κατήγορος του
κωμειδυλλίου προσπαθεί να δώσει απαντήσεις με τη δέουσα σοβαρότητα, αλλά οι ομότεχνοί του εξακολουθούν να δοκιμάζουν τον
ίδιο καιρό ‘απαγορευμένες’ επιλογές. Λίγες μέρες πριν τη δημοσί30 Το κείμενο αναδημοσιεύεται στα Θεατρικά Τετράδια 21: 31-35 και στο ανυπόγραφο προλογικό σημείωμα που το συνοδεύει σημειώνεται ότι ο προβληματισμός του Ξενόπουλου «φέρνει στο νου τον Πιραντέλλο και το Παράδοξο του
Ντιντερό» (σ. 31). Στον τίτλο, κατά πάσα πιθανότητα από τυπογραφικό λάθος,
ο «Διάλογος» χρονολογείται 1884. Οι παραπομπές που ακολουθούν είναι από
την πρώτη δημοσίευση του Διαλόγου στην Εικονογραφημένη Εστία του 1895.
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ευση του δραματικού διαλόγου παίζεται η δεύτερη επιθεώρηση του
Μ. Λάμπρου, Το πρώτον πυρ, της οποίας ακόμα και τα χειρόγραφα
ίχνη έχουν επί του παρόντος χαθεί (Μαράκα (επιμ.) 2000, 1: 59-60).
Ο συγγραφέας είχε «ειδοποιήσει» ότι το έργο δεν έχει «φιλολογικάς
αξιώσεις» και μοναδική επιδίωξή του ήταν να κάνει το κοινό του να
γελάσει, αλλά απέτυχε οικτρά και «απεδοκιμάσθη διά συριγμών».31
Η παταγώδης αποτυχία τον απέτρεψε από μια πιθανή έκδοση και
ό,τι γνωρίζουμε σήμερα προέρχεται από τον απόηχο των λίγων
παραστάσεων, που όμως αποτυπώνει καθαρά τον βαθμό πρωτοτυπίας και τούτης της δοκιμής του επιθεωρησιογράφου.32 Η επιθεώρηση περιλαμβάνει είκοσι άσματα και δεν φιλοδοξεί να είναι τίποτα
περισσότερο από: «θεατρικαί σκηναί συμβαίνουσαι εις τα θέατρα εις
τας δοκιμάς των παραστάσεων κατά την διδασκαλίαν των έργων και
άλλα παρόμοια».33 Στη διανομή που έχει σωθεί συναντούμε, ανάμεσα
στα πρόσωπα, τη Μαρούλα που είναι ηθοποιός (Μαντίνα Πομόνη),
τον διευθυντή του θιάσου (Δημοσθένης Αλεξιάδης), το μουσικοδιδάσκαλο, έναν τενόρο, τον θυρωρό του θεάτρου, τον δραματικό
συγγραφέα (Χατζηπανταζής 2012, Β2: στο CD σ. 1092). Οι μετα-θεατρικοί πειραματισμοί του Λάμπρου όμως δεν βρήκαν καμιά ανταπόκριση.34 Η θορυβώδης απόρριψη της σάτιρας των ηθοποιών και
των άλλων συντελεστών του θεάτρου ίσως αποτυπώνει την πολωμένη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις βεντέτες και
τους υποστηρικτές τους, από τη μια, και την αμετακίνητα ιδεαλιστική προσέγγιση της τέχνης από τον κύκλο των νεορομαντικών,
από την άλλη. Ανάμεσα στους τελευταίους βρίσκεται ο Ξενόπουλος,
τηρώντας πάντα τις αποστάσεις από τις ακρότητες και παραμένοντας εργάτης της ισορροπίας της μέσης οδού.
31 Γ. Β. [=Γεράσιμος Βώκος], Ακρόπολις, 20-6-1895.
32 Άστυ, Επιθεώρησις, Νέα Εφημερίς, Παλιγγενεσία, 19-6-1895 και Εστία, Εφημερίς, Πρωία, 19, 20-6-1895.
33 Εφημερίς, 19-6-1895.
34 «Το κοινόν ευτυχώς εδώ εις τας Αθήνας ήρχισε να εννοή πολύ καλά από θέατρον, το κοινόν θα δικάση αμετακλήτως και θ’αποφασίση οριστικώς. […] Πιθανόν ν’απατηθή, αλλ’ ως επί το πλείστον το γελοίον δεν του διαφεύγει. Απόδειξις το Πρώτον πυρ, το οποίον απεδοκιμάσθη μετά πολλών επαίνων», Α. Σ.,
Ακρόπολις, 30-6-1895.
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Πριν από τις πρώτες δραματουργικές του απόπειρες (Ψυχοπατέρας 1895) έχει εκφράσει το κριτικό του ενδιαφέρον για την ελληνική σκηνή, νωρίτερα ακόμα κι απ’ τον περίφημο πρόλογο στην
πρώτη παράσταση των Βρικολάκων του Ίψεν, στην Αθήνα του 1894
(Παπανδρέου 1983, 23-26).35 Η κατάσταση του ελληνικού θεάτρου
σε επίπεδο θιάσων και δραματολογίου, οικοδομημάτων, ανταπόκρισης του κοινού, στόχων και προοπτικών, είναι μερικά από τα ζητήματα που απασχολούν το νεαρό συγγραφέα. Κατά τη διάρκεια της
εκρηκτικής άνθησης του κωμειδυλλίου διαπιστώνει ότι «διά την
ελληνικήν σκηνήν ανέτειλε νέα εποχή, εποχή υπάρξεως και χειραφετήσεως», αναγνωρίζοντας ανάμεσα στους συντελεστές αυτής της
εποχής μια καινούργια γενιά ηθοποιών. Η σκληρή κριτική για την
Παρασκευοπούλου και ο ανεπιφύλακτος θαυμασμός για τον Παντόπουλο δίνουν την ευκαιρία στον εκκολαπτόμενο δραματουργό να
διατυπώσει σκέψεις που κυοφορούν τις ιδέες που αναπτύσσονται παραπέρα στον «Διάλογο», όπως ονομάζει ο συγγραφέας το
σύντομο πόνημα που τιτλοφορείται Καλλιτέχνις. Ο Ξενόπουλος
σε αυτή την περίοδο αποτυπώνει την υποδοχή των νεορομαντικών
τάσεων, που εξαπλώνονται δυναμικά στην Ευρώπη και συμπυκνώνει, μέσα σε λίγες αράδες που ανταλλάσσουν ένας εικοσιπεντάχρονος ποιητής και μια λίγο μεγαλύτερη ηθοποιός (τα δύο πρόσωπα
του έργου) ζητήματα υποκριτικής τέχνης που απασχολούν τον
πνευματικό και καλλιτεχνικό κόσμο της Εσπερίας, τουλάχιστον από
το Παράδοξο του ηθοποιού του Ντιντερό και έχουν αναζωπυρωθεί
με τις «θεάσεις της Μεταρομαντικής εποχής» (Diderot 1995· Taylor
2007, 677 κ.εξ.). Ο Άγγελος είναι ερωτευμένος παράφορα, αλλά
βασανίζεται από αμφιβολίες, που γεννά σε κείνον η επαγγελματική
ταυτότητα της αγαπημένης του, αν και η Αλεξάνδρα είναι έτοιμη
ακόμα και να θυσιάσει την τέχνη της για να του αποδείξει τη γνησιότητα των συναισθημάτων της.36 Πρόκειται για ηθοποιό, ζωγραφι35 Εκτός από το χαρακτηριστικό δείγμα γραφής, το εκτενές άρθρο «Τα κωμειδύλλια», που σχολιάσαμε παραπάνω, βλ. επίσης, Γρ. Ξ. [Ξενόπουλος] 1893.
36 «Σ’ αγαπώ και θέλω ν’αφήσω τη σκηνή. […] Σ’ αγαπώ και θέλω να μαραθούν αι
δάφναι μου. Σ’ αγαπώ και θέλω να σιγήσουν τα χειροκροτήματα. Σ’ αγαπώ και
θέλω να σβύσουν τα φώτα […] ν’αποθάνω αν είνε ανάγκη για σένα», (Ξενόπουλος 1895, 214).
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σμένη με το πινέλο του ευρωπαϊκού Αισθητισμού και με ορατά τα
ρομαντικά ίχνη,37 «ωχρά, με μεγάλους περικομμένους οφθαλμούς,
με μαύρην κόμην, αναδεδεμένην εν μικρώ κρωβύλω επί της κορυφής της κεφαλής», η οποία βρίσκεται στην «καλλιτεχνική αταξία εν
τη ιδιορρύθμω διακοσμήσει» της οικίας της (σ. 206).38 Το σαράκι της
αμφιβολίας, που κεντά τον ποιητή, είναι «ποιητικόν πάθημα», όπως
θα του προσάψει η Αλεξάνδρα και η τέχνη του θεάτρου έρχεται να
εκτοπίσει την τέχνη του λόγου κι ακόμα την τέχνη των στίχων. Τι
είναι λοιπόν οι ηθοποιοί; «οι εκούσιοι, οι εξ επαγγέλματος υποκριταί […] Θα επίστευες ποτέ ότι αισθάνεται αληθινά ένας ηθοποιός,
ότι πονεί, ότι αγαπά, ότι μισεί; […] δεν είναι άλλο παρά μηχαναί»
[…] Α, επάγγελμα, καταραμένο επάγγελμα! Πώς ποτίζεις τον οργανισμό όλο με δηλητήριο! Πώς νοθεύεις την ψυχή του ανθρώπου!»
(σ. 207). Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν πρόκειται για το θηλυκό
γένος, καθώς ετούτα τα χρόνια το ευρωπαϊκό γυναικείο κίνημα έχει
ενεργοποιήσει την ανδρική άμυνα και η τελευταία δεκαετία του 19ου
αιώνα, με την εμφάνιση της Σαλώμης του Όσκαρ Ουάιλντ και της
Λούλου (Το πνεύμα της γης) του Φρανκ Βέντεκιντ, θέλει τη δαιμονική γυναίκα, τη «femme fatale», να απειλεί με εξόντωση το χαρισματικό αρσενικό (Fischer-Lichte 2012, 2: 135-136): «αι γυναίκες προ
πάντων που είναι πλέον ευπαθείς, συνηθίζουν να υποκρίνωνται όλα
τα αισθήματα και παύουν πλέον να τα αισθάνωνται αληθινά. […]
Κάμνουν την φωνήν των να τρέμη, χωρίς να υπάρχη εις την ψυχήν
των τρικυμία· εκπέμπουν αστραπές από τους οφθαλμούς των, χωρίς
να καίει εις το στήθος των ηφαίστειον· συσπούν τους μυς εις τας
φοβερωτέρας και τας πλέον απαισίας εκφράσεις […] ή είνε ψευδείς
αι δάφναι, που δρέπει η καλλιτέχνις, ή είνε ψευδές το αίσθημα, που
εξομολογείται η γυνή» (σ. 207). Φαίνεται ότι αυτές οι δεξιότητες,
ειδικά των γυναικών ηθοποιών, γοητεύουν –κι ίσως τρομάζουν– τον
37 Για τη σχέση του Αισθητισμού με τον Ρομαντισμό, βλ. πρόχειρα Johnson 1984,
11, 55, 71.
38 Οι λεπτομερείς και εκτενείς σκηνικές οδηγίες του συγγραφέα, δεν αφήνουν
αμφιβολίες ότι ο «Διάλογος» προορίζεται για τη σκηνή και μοιάζει να αποτελεί
το πρώτο θεατρικό σχεδίασμα του Ξενόπουλου, πριν από την ολοκλήρωση του
Ψυχοπατέρα, ο οποίος παραστάθηκε από το θίασο του Νικόλαου Λεκατσά τον
Αύγουστο του 1895.
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Ξενόπουλο, καθώς τρία χρόνια πριν από τον Διάλογο, και χωρίς το
δραματουργικό προσωπείο του Άγγελου, εκφράζει ενίοτε με τα ίδια
λόγια, τον απεριόριστο θαυμασμό του για «την μιμικήν» ικανότητα,
της «σχετικώς αρίστης των ελληνίδων ηθοποιών», της οποίας όμως
τα πολλά ελαττώματα την καθιστούν «απολύτως μετριότητα», της
Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου.39
Η τέχνη της σκηνής απομακρύνει από τη ζωή, «τον άνθρωπον
τον εφόνευσεν ο καλλιτέχνης. […] Ποτέ δεν μαγεύει και παρηγορεί η Τέχνη, όσον πληγώνει και κακοποιεί όταν καταβαίνει από τον
στυλοβάτην, από το πλαίσιον, από την σκηνήν και αναμιγνύεται με
την πραγματικότητα με την ζωήν» (σ. 214).40 Μια τέτοια «ανάμιξη»
ζωής και τέχνης οδήγησε στην παραφροσύνη την Αίμα, την ηρωίδα
του Νιρβάνα. Το ίδιο ετερόκλητο κράμα όμως παρατηρούν ακόμα και
οι περισσότερο καλοπροαίρετοι σχολιαστές της θεατρικής ζωής του
τόπου, όταν περιγράφουν την εκ του σύνεγγυς γνωριμία τους με την
αθηναία ντίβα στο «πενιχρόν», μάλλον «κελλίον φυλακής», καμαρίνι της: «Η φρασεολογία της έχει προσλάβει πολύ εκ των δραματικών διαλόγων. Η καθημερινή μελέτη και η υπόδυσις των δραμάτων
αφήκαν πολύ από την φρασεολογίαν των εις την γλώσσαν της, διό
ακούετε λέξεις εκπεμπομένας αήθεις εν τη καθημερινή ομιλία. Τούτο
είνε κοινόν πάθημα των ηθοποιών. Πολλαί παθαίνουν κάτι χειρότε39 «Οποία υπόκρισις, οποίος βηματισμός, οποίαι κινήσεις, οποίαι εκφράσεις! Με
το σώμα της σχηματίζει πλαστικάς εικόνας, αξίας γλύπτου και ζωγράφου, εις
εκάστην σχεδόν σκηνήν. […] Δεν ηξεύρει μόνον να κλαύση και να γελάση·
ηξεύρει να εξογκώση τας φλέβας της, να παραμορφώση υπό σπασμού το πρόσωπόν της, να εξακοντίση κεραυνόν από των οφθαλμών της», (Ξενόπουλος
1892, 121). Τα σχόλια αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αποκαλύπτουν
έναν υποψιασμένο κριτικό στα επιμέρους επίπεδα της υποκριτικής τέχνης, αν
διαβαστούν μαζί με όσα σημειώνει, λίγες αράδες παραπάνω, όπου η Παρασκευοπούλου καταδικάζεται για τη φωνή και τη «φρικώδη προσποίησιν της ομιλίας της», (σ. 119). Υμνητικός στην υποκριτική δεινότητα της Παρασκευοπούλου στο ρόλο της Σιμόνης (Λευκός Γάμος του Ιουλίου Λεμαίτρ, στην Αθήνα το
καλοκαίρι του 1893), παρουσιάζεται ο Ξενόπουλος στην κριτική του, βλ. Μαυρομούστακος 2006, 159-170.
40 Όλα τα παραπάνω τα προσάπτει ο Άγγελος στην αγαπημένη του αλλά εκείνη
θα τον πείσει στο τέλος τόσο για την επαγγελματική υποκριτική της ικανότητα,
όσο και για τα αληθινά της συναισθήματα. Η αυλαία θα πέσει όταν «περιπτύσσονται αλλήλους και ανταλλάσσουν φίλημα» (σ. 214).

— 303 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

ρον· ενστερνίζονται τον χαρακτήρα ηρωίδος, ον υποκρίνονται και
συμπεριφέρονται ως αύτη εν τω καθημερινώ βίω».41 Η τέχνη απορροφά τη ζωή και η σκηνή απλώνεται ανάρμοστα στο χωράφι της
πραγματικότητας. Τον κίνδυνο διακρίνει ο Ευάγγελος Παντόπουλος
κι επιχειρεί να δώσει ώθηση προς την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση:
η πραγματικότητα πρέπει να δίνει τροφή στην τέχνη και ο καλλιτέχνης δεν έχει παρά να ασκήσει με ζήλο την παρατηρητικότητά του.
Ένα χρόνο πριν την ατιμωτική για την Ελλάδα ήττα του 1897, ο
Ευάγγελος Παντόπουλος «απαγγέλει» εκτός συνόρων, στη Βραΐλα,
τον μονόλογο Ο ηθοποιός και μόλις δύο χρόνια πριν τη λειτουργία
του Εθνικού Θεάτρου και της Νέας Σκηνής δημοσιεύει το κείμενο
στην Ίριδα των Αθηνών (Παντόπουλος 1899). Πρόκειται για μια
κωμική σκηνή, που αποκαλύπτει ότι οι εργάτες της σκηνικής τέχνης,
ειδικότερα εκείνοι της κωμωδίας, δεν μπορούν να ακολουθήσουν
τους υψιπετείς προσανατολισμούς των πεπαιδευμένων του έθνους,
οι οποίοι αντιλαμβάνονται τώρα την τέχνη μέσα από τα φίλτρα του
νεοφερμένου Αισθητισμού κι ούτε μπορούν να κλείσουν τα μάτια
και να κερώσουν τα αφτιά στα καμώματα των Σειρήνων του εγχώριου Βεντετισμού (Χατζηπανταζής 2012, Β1: 158). Ο αστέρας του
Κωμειδυλλίου ανέλαβε να τακτοποιήσει τα πράγματα γύρω από
τη φύση και τη θέση του ηθοποιού, επιχειρώντας κατ’ αρχάς την
απομυθοποίηση του «ταλάν» του οιστρηλατημένου καλλιτέχνη,
μιας ηχηρής διακήρυξης της εκφραστικής θεωρίας του Ρομαντισμού
που αποκτά νέα βαρύτητα στο πλαίσιο των κινημάτων του Νεορομαντισμού, κι ας έχει περάσει παραπάνω από ένας αιώνας από τις
ορμητικές εκδηλώσεις των Sturmmer.42 Παράλληλα ζήτησε να ψαλι41 Ο Βελλιανίτης1893, μιλάει πάλι για την Παρασκευοπούλου.
42 «Το Ταλάν όπως λέγουν… Μάλιστα μάλιστα το ταλάν… αυτό είνε εκείνο το
οποίο θαυμάζεται σήμερον από την κριτικήν της Ελλάδος, ήτις αδιαφορεί αν
δε ξέρης τι λες, αν γουρλώνης τα μάτια σου και τεντώνης τ’ αυτιά σου για ν’ακούσης τον φωνασκούντα υποβολέα, αν ξελαρυγγιάζεσαι και βηματίζεις χειρονομών τραγελαφικώς διά να καλύψης την αμηχανίαν σου, όλα αυτά δεν είνε
τίποτε όταν έχης ταλάν» (σ. 166). Για το κίνημα του Ρομαντισμού, τις πρωιμότερες εκδηλώσεις του Sturm und Drung, καθώς και τις θεμελιώδεις επιπτώσεις
του κινήματος στις τάσεις του Συμβολισμού, του Αισθητισμού, κλπ., βλ. Hauser
1970, 3: 207-285· Beardsley 1989· Berlin 2000, 89-118 και 186-227· Abrams
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δίσει την έπαρση που καλλιεργείται στους κύκλους των καλλιτεχνών του καιρού του και να υποδείξει την οδό, στην οποία πρέπει
να πορευθεί ο ηθοποιός για να κερδίσει την εκτίμηση του κοινού:
«Διά της φιλοπονίας, φίλτατέ μου, […] η εργασία είναι το νόμισμα
με το οποίον αγοράζεται η δόξα και η εκτίμησις […] δεν αρκεί μόνον
το ταλάν γυμνόν, ξηρόν και ακαλλιέργητον, χρήζει μελέτης κοινωνικής, μελέτης αναλυτικής, πλεονεκτήματα δηλαδή όχι φυσικά, αλλ’
αποκτώμενα διά της εμβριθούς σπουδής εν τω μεγάλω σχολείω της
φύσεως» (σ. 166-167, οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα). Ο Παντόπουλος στρέφει την προσοχή του ηθοποιού στην παρατήρηση της
πραγματικότητας με γνήσιο ηθογραφικό ενδιαφέρον (Χατζηπανταζής 2012, Β1: 159).43 Θέλει την τέχνη να αντλεί τους χυμούς της από
την καθημερινότητα και τον καλλιτέχνη να εργάζεται χωρίς αυταπάτες, όπως ένας αφοσιωμένος τεχνίτης, ο οποίος πρέπει να κουραστεί
για να εξασφαλίσει το ψωμί του και τις προϋποθέσεις που τον καθιστούν αξιοσέβαστο. Ο απόηχος του συστήματος δουλειάς των μεγάλων ευρωπαίων ηθοποιών φτάνει στην Αθήνα και αποκτά επιπλέον
διαστάσεις, όταν τα αστέρια πρώτου μεγέθους της Εσπερίας τιμούν
με την παρουσία τους την πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.44 Ο
Παντόπουλος μαθητεύει προσεκτικά και προσαρμόζει τις νατουραλιστικές αξιώσεις των Ευρωπαίων στα εγχώρια ηθογραφικά ζητού2001· Furst 2001· Taylor 2007, 595-676· Αϊναλής και Παπαντωνόπουλος 2011.
43 «Η πρώτη σου δουλειά κ. υποκριτά είναι να εξετάσης την κοινωνικήν θέσιν και
το επάγγελμα του ανθρώπου το οποίον θα υποκριθής και κανονίσης πρωτίστως
τον τύπον δι’ ου θα τον περιβάλης, κατόπιν τας περιστάσεις και τας περιπετείας
μεθ’ ων συνδέεται εν τω δράματι» (σ. 176).
44 Λίγους μήνες πριν την επίσκεψη της Σάρας Μπερνάρ (Απρίλης 1893) η οποία
με την υποκριτική της τέχνη ξεσηκώνει θύελλα ενθουσιασμού στην Αθήνα, η
Παλιγγενεσία, 19-10-1892, πληροφορεί τους αναγνώστες της για τον τρόπο
που η μεγάλη ηθοποιός κατακτά την αμίμητη τεχνική της: για τις σκηνές θανάτου πηγαίνει στα νοσοκομεία και παρατηρεί τους ετοιμοθάνατους. Μέσα από
την παρατήρηση της πραγματικότητας μελετά τους ρόλους της και η Ελεονόρα
Ντούζε, σημειώνει Το Άστυ, 12-1-1899, όταν η ιέρεια του Ντ’ Ανούντσιο αναμένεται στην Αθήνα, βλ. τις επισημάνσεις στην εργασία του Δημητριάδη 2004,
195. Στην ίδια εργασία σημειώνεται ότι οι έλληνες ηθοποιοί –πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων– παρακολουθούσαν μαζικά τις παραστάσεις των ξένων πρωταγωνιστών στην Αθήνα: τις παραστάσεις του Μουνέ Σουλλύ το 1899 παρακολούθησαν πάνω από πενήντα ηθοποιοί, Ακρόπολις, 1-10-1899.
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μενα. Πριν ολοκληρώσει την απολαυστική κωμική, μετα-θεατρική
σκηνή που μας έχει κληροδοτήσει, δεν παραλείπει να ζωγραφίσει τη
βιοπάλη, την καθημερινότητα του ίδιου του ηθοποιού «με την εξυρισμένην φυσιογνωμίαν του με την μαύρην ρεδιγκόταν του και τα
λουστρίνια σκαρπίνια του, τα οποία κατά τας ημέρας της αργίας του
δανείζεται προσωρινώς από…. και το απέριττον της περιβολής του
εφ’ όσον εργάζεται, συνήθεια προερχομένη ουχί εξ ελλείψεως καλαισθησίας, αλλ’ εκ της αφελείας και στωικότητος μεθ’ ης εσυνήθισε να
αποδέχεται τας περιπετείας του επαγγέλματός του, ήτοι τας αποτυχίας και αναβολάς των παραστάσεων, προερχομένας οτέ μεν εκ της
αδιαφορίας του κοινού οτέ δε εκ της ιδιοτροπίας των στοιχείων της
φύσεως, άτινα καταπολεμούν το δυστυχές ταμείον του διά βροχών,
λαιλάπων, τυφώνων, χαλάζης μετά τοσαύτης λύσσης, ώστε η λύσις
του προαγγελθέντος δράματος ή της κωμωδίας επέρχεται προ της
ενάρξεως» (σ. 177). Η περιγραφή μιας εικόνας με μύριες αντιξοότητες, εναντίον των οποίων παλεύουν ακόμα οι έλληνες ηθοποιοί,
λίγο πριν εκπνεύσει ο 19ος αιώνας, δεν είναι μυθοπλασία, ποιητική
αδεία, του συγγραφέα σε αυτή την περίπτωση, Παντόπουλου, αλλά
αποτύπωση της αμείλικτης πραγματικότητας.45 Μια εικόνα που
απαντά νηφάλια στις κατηγορίες του Νιρβάνα που είδαμε παραπάνω. Ο καταξιωμένος επαγγελματίας της εγχώριας σκηνής δεν έχει
θαμπωθεί από τη λάμψη που του έχει χαρίσει ο θρίαμβος του Κωμειδυλλίου και της Επιθεώρησης, καθώς βρίσκεται μέσα στη δίνη για
τη στερέωση της ταυτότητας του ηθοποιού. Δεν μπορεί επομένως
να συμμεριστεί την αγωνία του Ξενόπουλου, ο οποίος βλέπει στο
πρόσωπό του έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη να χαραμίζεται, χωρίς
άξια «ρόλα». Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς του καιρού και του
τόπου παραμένει προσηλωμένος στην ταπεινή, χωρίς ιδεοληπτικές
αξιώσεις, ψυχαγωγική λειτουργία, του θεάτρου. Γι’ αυτό θα απαντήσει, με αφοπλιστική απλότητα, στην έκκληση του συγγραφέα της
Καλλιτέχνιδος: «εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης είμαι παληάτσος».46
45 «Ακόμη ο βίος του καλλιτέχνου είνε μαρτύριον γέμον στερήσεων και μόχθων»,
Βελλιανίτης 1893.
46 Ξενόπουλος 1892, 122. Η φράση αποδίδεται στον Ευάγγελο Παντόπουλο από
μια προσωπική συνομιλία που είχε με τον συγγραφέα.
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Στην πεζότητα και τη ρηχότητα του «Καλοφτιαγμένου έργου»,
που υπηρετεί ακριβώς αυτή την ταπεινή λειτουργία του θεάτρου
και στοχεύει στο κάλεσμα ενός πλατύτερου κοινωνικού στρώματος θεατών κι επομένως ενός μεγαλύτερου αριθμού εισιτηρίων, θα
δαπανήσουν τις δυνάμεις τους αρκετοί από τους νεότερους έλληνες
κωμωδιογράφους στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα (Βασιλείου
2005, 118-121, κ.α). Ανάμεσα σ’ αυτές τις εγχώριες κωμωδίες, γραμμένες πάνω στη συνταγή που έθεσε σε κυκλοφορία ο γενάρχης του
είδους, ο Ευγένιος Σκριμπ, ξεχωρίζει για το θέμα μας η Αντιπεθερίνη,
των Ν. Ι. Λάσκαρη και Μ. Γιαννουκάκη, ένα έργο που ‘δουλεύει’ στο
ρυθμό της καλολαδωμένης μηχανής παραγωγής γέλιου και αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική όψη της θεατρίνας στην εκπνοή πια
της Μπελ επόκ.47 Για να μπορέσουμε να διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά του νέου προφίλ της ηθοποιού (γυναίκας και σε αυτή την
περίπτωση) που εικονογραφούν οι δύο συγγραφείς πρέπει να παρακολουθήσουμε εν τάχει τους βασικούς άξονες της πλοκής του έργου.
Η τρίπρακτη κωμωδία είναι γραμμένη σε ρέουσα δημοτική
γλώσσα, πάνω στο στέρεο σκαρί του πρωτοβάθμιου συμβατικού
Ρεαλισμού και η υπόθεσή της υποτίθεται ότι περιέχει μια «Μπόμπα!...
Μπόμπα αναρχική!» (σ. 12) για την «καταστροφή της κοινωνίας,
το ξερίζωμα των οικογενειών, τη διάλυση του σπιτιού» (σ. 13): τη
δημιουργία μιας «Ασφαλιστικής εταιρείας κατά των πεθερών», εκ
μέρους βεβαίως των κακοπαθημένων γαμβρών τους. Ο πρωταγωνιστής, ο Συριανός Δημητράκης Λάστης, ή Γκέρπεσης –σύμφωνα με
την πρώτη δημοσίευση του έργου– μηχανικός, βρίσκεται σε μεγάλη
φαγωμάρα με την πεθερά του, όμως δεν είναι και πολύ «παστρικός»,
αλλά μάλλον άξιος της καταδίωξής της: έχει ερωμένη· κι όχι μια
οποιαδήποτε γυναίκα, αλλά τη Μάνια, μια «θεατρίνα, που τραγουδάει και δείχνει τις γάμπες της» (σ. 15), που για χάρη της ανοί47 Στην πρώτη δημοσίευση του έργου υπάρχει η διανομή της παράστασης, από
την οποία μαθαίνουμε ότι το ρόλο της Μάνιας Φαρδίνη, της ηθοποιού της
κωμωδίας, έχει η Μαρίκα Κοτοπούλη. Νεότερη έκδοση του έργου στον τόμο
του Ν. Ι. Λάσκαρη, 1924, 2: 7-80. Τα ονόματα των προσώπων διαφέρουν στις
δύο δημοσιεύσεις αλλά δεν αλλάζει εκείνο της ηθοποιού. Επίσης έχει τροποποιηθεί το κείμενο, όμως δεν είναι του παρόντος η εξέτασή του. Οι παραπομπές
είναι από τη δεύτερη μορφή.
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γουν ντουζίνες τις «μποτίλιες» του κρασιού γλεντοκοπώντας στον
«Υπόγειο Παράδεισο», όπου χορεύει στο παλκοσένικο και τραγουδά
άσεμνα τραγουδάκια (σ. 37).48 Για να την ανταμώσει στην Αθήνα
και να «γλεντήσουν» μαζί με μερικούς φίλους του, θα καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο, το οποίο όμως έχει όλες τις γνωστές αληθοφανείς ‘απιθανότητες’ των έργων του Σκριμπ και των μαθητών του
(Λαμπίς, Σαρντού, Φεντώ): κυνηγητά, μεταμφιέσεις, ανταλλαγή
ταυτοτήτων, μοιραίες συναντήσεις... Στην ένατη σκηνή της δεύτερης πράξης ο Λάστης με τη ρόμπα του λυσσίατρου, βρίσκεται σε ένα
ιατρείο, το οποίο πολύ γρήγορα θα μετατραπεί σε «χοροδιδασκαλείο». Ένας Πάρεδρος, ένας Ειρηνοδίκης, ένας Ψάλτης και διάφοροι άλλοι ασθενείς στήνουν κανονικό χορό, με τη Μάνια να προεξάρχει και να «άδει συνοδεία της ορχήστρας» ολόκληρο το άσεμνο
άσμα: «Για να το πη/ μωρέ καλά παιδιά/ Η παπαδιά…» (σ. 47-49).
Τόσο οι εκπρόσωποι της νομοθετικής-δικαστικής εξουσίας όσο
και της Εκκλησίας, μαζί με αρκετούς αξιοσέβαστους, κατά τα άλλα
οικογενειάρχες, εγκαταλείποντας κάθε αιδημοσύνη ακολουθούν
σα μαγνητισμένοι τις μαργιολιές της θεατρίνας, αν και η Μάνια θα
φροντίσει σε λίγο να υπενθυμίσει ότι το κοινό προτιμά τους «μελετημένους» ηθοποιούς (σ. 67). Στην τρίτη και τελευταία πράξη εξαναγκάζεται να υποδυθεί τη νοσοκόμα που παραστέκεται στον υποτίθεται μολυσμένο από λύσσα Λάστη, για να αποτραπεί η αποκάλυψη
του παράνομου δεσμού τους. Ωστόσο, λίγο πριν την κομφορμιστική
λύση της κωμωδίας, όπου ο κατεργάρης σύζυγος θα γυρίσει φρόνιμα
στον πάγκο του, η θεατρίνα –περισσότερο μια κυρία του Μαξίμ του
Φεντώ, παρά μια καρικατούρα της γερασμένης σκιάς της Νανάς
του Ζολά– επιφυλάσσει μια ουσιαστική βολή στα σαθρά θεμέλια
της αγίας οικογένειας, λέγοντας στην πεθερά του εραστή της: «Έχω
ξελυσσάξει εγώ παντρεμένους σαν κι αυτόν καν και καν» (σ. 66),
κλείνοντας πονηρά το μάτι στο θεατή της κωμωδίας.
Ποια είναι λοιπόν η ταυτότητα τούτης της ηθοποιού; Ποια είναι
τα ‘επαγγελματικά’ χαρακτηριστικά της Μάνιας; Τα ελαφρά της
48 Η πρώτη περιγραφή της Μάνιας (σ. 15) γίνεται από την πεθερά, ενώ η δεύτερη
(σ. 37) από τους φίλους κι εραστές της.
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ήθη δεν απέχουν ιδιαίτερα από εκείνα της «χορευτρίας του βυζαντινού Ιπποδρόμου», αλλά κανένα φωτοστέφανο δεν θα στολίσει
τα μαλλιά της, καμιά ανάλογη της Θεοδώρας, εθνική λάμψη, δεν
θα φωτίσει το πέρασμά της από τη σκηνή της Αθήνας. Προφανώς
τη χωρίζει βαθύ χάσμα από τη βαθιά συναισθηματική, παράφορα
ερωτευμένη, ταυτισμένη πλήρως με τις μελοδραματικές ηρωίδες που
ενσαρκώνει στη σκηνή, Καλλιτέχνιδα, του Ξενόπουλου. Δεν μοιάζει
καν με τη σατιριζόμενη εικόνα της αιθεροβάμονος βεντέτας Παρασκευοπούλου, στις δυο επιθεωρήσεις που εξετάσαμε παραπάνω. Δεν
πρόκειται βεβαίως για τις εγχώριες αποτυπώσεις της ιέρειας του Ντ’
Αννούντσιο, ούτε της μοιραίας Σαλώμης του συγγραφέα που περιφρόνησε τη ζωή για χάρη της τέχνης (Johnson 1984, 104-120). Είναι
πιο κοντά στον προσγειωμένο Ηθοποιό του Παντόπολου, με μια
αποφασιστικής σημασίας, ωστόσο, διαφορά: διαθέτει έναν ελαστικό
ηθικό χάρτη. Η Μάνια είναι μια σαντέζα, όπως έγινε αντιληπτή στην
Ελλάδα του ώριμου 19ου αιώνα.49 Είναι μια Φαυστίνα (του Λίγο απ’
όλα), δηλαδή κάτι ανάμεσα σε θεατρίνα και πόρνη, με συμφιλιωμένες μεταξύ τους τις δύο ταυτότητες. Χωρίς πρόθεση να δυναμιτίσει την καθώς πρέπει αστική οικογένεια, ακόμα κι όταν η τελευταία
παρουσιάζεται να αντιδρά στην ασφυκτική παρουσία μιας αδιάλλακτης πεθεράς.
Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα τα αιτήματα
της χειραφέτησης των γυναικών, πάντα στο πλαίσιο της δραματουργίας, οδηγούν ενίοτε σ’ένα κακοφορμισμένο εγχώριο Φεμινισμό.
Μερικές φορές, μάλιστα, μπερδεύονται με τα ζητήματα αυτονόμησης και των δύο συζύγων –του νέου ζευγαριού– από τον ασφυκτικό
κλοιό της παραδοσιακής, μη εξευρωπαϊσμένης, ελληνικής οικογένειας. Αλλά αυτό αποτελεί υλικό για μια καινούργια εργασία. Κάπου
ανάμεσά τους εισχωρεί η Μάνια, ένας πειρασμός, μια μικρή σαντέζα,
που με την τσαχπινιά και το μπρίο της προσφέρει ένα θαυμάσιο
μοχλό για την εξέλιξη της πλοκής στη δραματουργία του απόγειου
49 «Ο γαμπρός σας, κυρία μου, προχθές το βράδυ ήταν στο καφέ-σαντάν με μια
θεατρίνα», λέει ο Αστυφύλαξ (σ. 68). «Ήτανε στο καφέ-σαντάν με μια θεατρίνα
που τα έκανε θάλασσα από το μεθύσι της κ’ έτρεξεν η αστυνομία και τους συνέλαβε και τους δυο» (σ. 73), συμπληρώνει η πεθερά του Λάστη.
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της «ωραίας εποχής», χωρίς να προμηνύεται ακόμα καμιά ανεμοθύελλα, κανένας παγετός στην ευημερούσα αστική τάξη. Στην πρώτη
παράσταση της Αντιπεθερίνης το ρόλο έχει αναλάβει, όπως είπαμε, η
μόλις είκοσι δύο ετών Μαρίκα Κοτοπούλη, η οποία είχε διαπρέψει ως
Κρεβέτ, στην Κυρία του Μαξίμ, μια ευρωπαία ομογάλακτη αδερφή
της Μάνιας, δύο χρόνια πριν (Κυριακός 2009, 12-29)· η νέα βεντέτα
που με την επαγγελματική της δραστηριότητα θα προσδώσει νέα
αίγλη και θα στερεώσει ουσιαστικά την ταυτότητα της ελληνίδας
ηθοποιού (Δελβερούδη 1989, 43-66 και 1994β, 67-88· Γλυτζουρής
1994, 89-124).
Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να συμφωνήσουμε, ότι στην
Αθήνα της Μπελ επόκ κάποια ερωτήματα «όχι μόνο δεν μπορούσαν να απαντηθούν αλλά ορισμένα ούτε καν να τεθούν»·50 ότι η
πρόσληψη των ευρωπαϊκών πρωτοποριών του Νεορομαντισμού
διαμόρφωσε μια απάντηση στην ‘πρώτη ακμή του κωμειδυλλίου’,
που κινήθηκε ωστόσο «στην ανατροφοδότηση της εγχώριας ιδεαλιστικής παράδοσης του Ρομαντικού Κλασικισμού του 19ου αιώνα»
(Γλυτζουρής 2009, 510). Η απομάκρυνση από την εξιδανικευμένη
ιστορική φιγούρα της Θεοδώρας στο ιστορικό δράμα, και η μετακίνηση στον επίκαιρο σατιρικό κόσμο της επιθεώρησης δημιουργεί
το πρώτο βήμα για τη διατύπωση ανησυχιών και προβληματισμών
πάνω στο δραματουργικό χαρτί, που έψαχναν διέξοδο στη σκηνική
τέχνη. Τα έργα και τα ψήγματα του δημοσιογραφικού - θεωρητικού λόγου, που εξετάσαμε, δεν αποτελούν ένα συμπαγές σώμα που
μας επιτρέπει να σχηματίσουμε ένα στιβαρό ερμηνευτικό σχήμα.
Συνθέτουν περισσότερο ένα μωσαϊκό και ρίχνουν επιπλέον φως στη
μάλλον κατακερματισμένη εικόνα για το προφίλ του επαγγελματία ηθοποιού, ένα πορτρέτο συμβατό με την τεθλασμένη πορεία της
εγχώριας υποκριτικής τέχνης. Τα τρία πρώτα κείμενα (Λίγο απ’ όλα,
Αι υπαίθριοι Αθήναι, Καλλιτέχνιδα) συνδέονται άμεσα με το φαινόμενο της πρώτης ακμής της ντόπιας Βεντετοκρατίας. Μας επιτρέ50 Ματθιόπουλος 2005, 19. Ο συγγραφέας μιλάει για τις εικαστικές τέχνες, αλλά
το συμπέρασμα εκφράζει και τη θεατρική ζωή του τόπου.
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πουν να διακρίνουμε κάποιες αντιρρήσεις, τη διάθεση μιας ήπιας
σατιρικής διασάλευσης της τάξης, αλλά ταυτόχρονα την αναγνώριση της υψηλής τέχνης και των προσωπικών θυσιών που συνεπάγεται. Το βαθύ χάσμα μεταξύ ποίησης και σκηνικής πράξης, δραματουργίας και παράστασης, που άνοιξε ο Ρομαντισμός παραμένει
ανοιχτό στην Αθήνα του fin de siècle. Η ρήξη ανάμεσα στην ιδεαλιστική προσέγγιση του δράματος και το σανίδι του θεάτρου έχει
νέους στυλοβάτες, ενώ οι δυο κόσμοι, δραματουργοί και ηθοποιοί,
δεν έχουν αρμονικά συμφιλιωθεί. Ο μονόλογος του Παντόπουλου,
το μοναδικό –κι ως τέτοιο πολύτιμο– κείμενο που μας παραδίδει τη
ματιά του ηθοποιού για τον ηθοποιό, συνδέεται επίσης με τη Βεντετοκρατία, αλλά από την ανάποδη: αποτελεί σαφώς τον αντίλογο,
τη διαμαρτυρία, διαβλέπει τους σοβαρούς κινδύνους και διατυπώνει προτάσεις, δείχνει τις λύσεις: οι ευρωπαίοι αστέρες διαθέτουν
τεχνική, την οποία χρωστούν στη σκληρή δουλειά και την επίπονη
παρατήρηση της πραγματικότητας. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να
υιοθετηθούν από τους εγχώριους επαγγελματίες, ενώ οι τελευταίοι
πρέπει να μείνουν μακριά από τις πόζες, τις υπερβολές της συμπεριφοράς στην καθημερινότητα, τα ανάρμοστα μασκαρέματα, που δεν
ταιριάζουν στον πενόμενο ακόμα έλληνα ηθοποιό. Στην εκπνοή του
fin de siècle, δύει κιόλας η πρώτη λάμψη του εγχώριου Βεντετισμού
και το φαινόμενο αποτυπώνεται ακόμα και στο ευρύτερο τοπίο
της εγχώριας λογοτεχνίας.51 Η Αντιπεθερίνη παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική όψη του επαγγελματία: είναι η θεατρίνα και όχι η
καλλιτέχνιδα, είναι η πτώση από τον θώκο της Τέχνης στο σκαμνί
51 Στη Θεατρίνα του Τσοκόπουλου, όταν ρωτάνε τον θιασάρχη τι κάνει η Παρασκευοπούλου απαντά: «Πάει πια αυτή, […]. Στον καιρό της, δε σου λέω, κάτι
έκαμε. Όχι σπουδαία πράγματα, αλλά κάτι έκαμε. Από τότε όμως που βγήκαν
τα νέα φυντανάκια, η Παρασκευοπούλου δεν ξεμυτίζει» (σ. 48). Όσο για την
εικόνα της υποτιθέμενης βεντέτας, της πρωταγωνίστριας του θιάσου, οι περιγραφές δεν είναι διόλου κολακευτικές: «Μέσα εις τας πρώτας σκιάς της νυκτός
η πρωταγωνίστρια εφαίνετο όγκος σαρκός άσπρος και αποκρουστικώς κόκκινος» (σ. 24), «έδειχνε καθαρά ελέφας» (σ. 25) και οι εντυπώσεις δεν βελτιώνονται όταν εμφανίζεται στη σκηνή στο ρόλο της Δαλιδάς: «φέρουσα φόρεμα
χρώματος φωτιάς, κατάλευκος από πούδραν, φρικωδώς βαμμένη, καταλαμβάνουσα ολόκληρον την σκηνήν με τον όγκον της» (σ. 56).

— 311 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

της επιβίωσης. Το έργο αντικατοπτρίζει ένα ενδιάμεσο στάδιο, μια
ύφεση ανάμεσα στα δύο κύματα του Βεντετισμού: ανάμεσα στο
θόρυβο και την αίγλη των καλλιτεχνικών αντιπάλων της δεκαετίας
του 1890 Παρασκευοπούλου–Βερώνη από τη μια, και του επόμενου
σταθμού, του θρυλικού ‘διδύμου’ Κοτοπούλη–Κυβέλη, που θα κηδεμονεύσει το ελληνικό θέατρο, αμέσως μετά.52 Το γεγονός ότι και
στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση ο Βεντετισμός αποτελεί ένα
φαινόμενο που αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες, τις καλλιτέχνιδες και όχι τους καλλιτέχνες, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο
όπως είπαμε αποτελεί ζητούμενο κατοπινής εργασίας.
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Le comédien dans la dramaturgie hellénique de la Belle Époque

Constantina RITSATOU

Résumé

L

’ARTICLE traite des expérimentations hétéroclites de la dramaturgie de la Belle Époque en Grèce, qui ont un dénominateur
commun, à savoir l’émergence du personnage du comédien en tant
que héro dramatique à la fin du 19ème-début du 20ème siècle. Il est
présenté ici le dialogue primaire entre dramaturges et l’art du comédien d’une part et entre comédiens et la dramaturgie d’autre part.
Dans Ligo ap’ola (1894) de M. Lambros, Ai ypaithrii Athinai
(1894) de I. Kapetanakis et N. Laskaris, Kallitechnida (1895) de G.
Xenopoulos, Ithopios (1896/1899) de E. Pandopoulos et en fin dans
Antipèthèrini (1909) de N. Laskaris et M. Giannoukakis on retrouve
des interrogations post-théâtrales, formulées pour la première fois
dans la dramaturgie hellénique.
L’article défriche le champ et en même temps suit la trajectoire
sui-generis d’une actrice, personnage célèbre du drame historique
(Ioustinianos kai Théodora, 1884, par A. Antoniadis, Théodora, 1884,
par K. Ragavis, et Théodora, 1908/1909, par G. Tsokopoulos).
Parallèlement l’article explore certaines facettes du sujet à travers
la littérature narrative (Kallitechnidos Eros, 1885, de P. Nirvanas et
Théatrina, 1912, de G. Tsokopoulos) ou encore dans des pièces de
théâtre, montées sur scène mais dont les textes se sont égarés (To
proton pyr, 1895, de M. Lambros).
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Le phénomène analysé par l’article présente un intérêt vif pour
l’histoire du théâtre néohellénique, car il coïncide avec la consolidation de l’identité du comédien professionnel dans la société grecque
de l’époque. De plus, ce même phénomène interfère avec la montée
en puissance du vedettariat et de ses retombées sur l’art du comédien.
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Έννοιες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Δ

ΕΝ ΣΚΟΠΕΥΩ να εξετάσω εδώ την ιστορία της έννοιας «έννοια».
Ένα τέτοιο εγχείρημα θα ισοδυναμούσε με την ανασύσταση της
ιστορίας της ίδιας της φιλοσοφίας και θα οδηγούσε σε στριφνότατα
ερμηνευτικά προβλήματα. Ένδειξη περί αυτού αποτελεί, κατ’ εμέ, το
εξής. Τα σχολικά εγχειρίδια δίδασκαν πως, ήδη από την αριστοτέλεια
αφετηρία, έργο της Λογικής είναι, μεταξύ άλλων, να πραγματεύεται
–συνήθως σε χωριστά κεφάλαια– τις έννοιες από τις οποίες συντάσσονται οι κρίσεις εκ των οποίων συντίθενται οι συλλογισμοί. Όμως
ούτε η λέξη «Λογική», ούτε οι λέξεις «έννοια» και «κρίση» έχουν
στο αριστοτελικό έργο άμεσα συνώνυμα. Επί παραδείγματι, ο όρος
«έννοια» δεν απαντάται στο Περί ερμηνείας, στις Κατηγορίες, ή στα
Αναλυτικά πρότερα, που μνημονεύονται ως πυρήνας της «αριστοτελικής Λογικής». Στο σημασιολογικό πεδίο του νεότερου όρου
«έννοια» εμπίπτουν διάφοροι όροι του αριστοτέλειου λεξιλογίου –
λόγος, ὄνομα, γένος, εἶδος, καθόλου, κατηγορία, κατηγόρημα, κατηγορούμενον. Ο δε όρος κρίσις φαίνεται να φέρει επί τα καθ’ έκαστον
ενώ στις γενικές κρίσεις αντιστοιχεί το όνομα ὑπόληψις.1 Καθοριστική στην ιστορία των ιδεών αποδείχθηκε η σύνδεση νόησης και
γλώσσας ήδη στην αρχή του Περὶ ἑρμηνείας: «Ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν
τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα, καὶ τὰ γραφόμενα
τῶν ἐν τῇ φωνῇ» (Περὶ ἑρμηνείας, 16 α 3-4).2 Πυκνό, λοιπόν, πλέγμα
1

2

Βλ. Bonitz 1870/1955· για σύντομη ιστορία του όρου Λογική βλ. τη σχετική
παρέκβαση, §4, στον πρόλογο του Scholz, 21959· για σύνοψη της αρχαίας λογικής παράδοσης, βλ. Kneale και Kneale 1962, ιδίως τα κεφάλαια 2 και 3.
Υπάρχει εν προκειμένω προηγούμενο. Στο διάλογο Θεαίτητος εκθέτει ο Πλάτων την άποψή του για μια «Γλώσσα της Νόησης»:
ΣΩ. […] Τὸ δὲ διανοεῖσθαι ἆρ’ ὅ περ ἐγὼ καλεῖς;
ΘΕΑΙ. Τί καλῶν;
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από λογικο-γραμματικές, μεταφυσικο-οντολογικές, σημασιολογικές,
γνωσιολογικές ενοράσεις και παραδοχές υποβαστάζουν εκδήλως και
αδήλως την όχι πάντοτε μονοσήμαντη νοηματοδότηση των όρων στα
αριστοτελικά κείμενα.
Η τελευταία επισήμανση ισχύει, βεβαίως, και αναφορικά με τις
μεταριστοτέλειες νοηματοδοτήσεις του όρου «έννοια», που φαίνεται να αποκρυσταλλώνονται σε ένα στοχαστικό τόπο, εν μέρει
τουλάχιστον αναγνωρίσιμο σήμερα, στους Στωικούς που οι καταβολές του προβληματισμού τους ανευρίσκονται στην πλατωνική, στην
αριστοτέλεια και στην επικούρεια φιλοσοφία.3
Όσο δύναμαι, ως ανειδήμων, να κατανοήσω, οι μεταγενέστερες
εννοήσεις περί εννοιών στη λατινόφωνη Ευρώπη, από τους Ρωμαϊκούς χρόνους έως τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, αναπτύσσονται με την επαλληλία, την αλληλοδιείσδυση, τη συγκρητιστική
ανάμιξη ποικίλων ιδεών από την Ακαδημεία, το Λύκειο, τη Σκέψη,
τον Κήπο, τη Στοά, όπως αυτές μεταδίδονται και μεταπλάθονται με
το έργο υπομνηματιστών και δοξογράφων, και όπως μεθερμηνεύονται στο έργο αράβων και λατίνων μεταφραστών που εργάζονται
σε ποικίλα κοινωνικο-ιδεολογικά πλαίσια, έχοντας καθένας αποκλίνουσες, συχνά δυσδιάκριτες, ενίοτε και ανεπίγνωστες θεωρητικές
στοχεύσεις.
Επί παραδείγματι, στο κείμενο που ο Κικέρων απευθύνει σε φίλο
του και αφορά τα Τοπικά του Αριστοτέλη, διαβάζουμε: «notionem
appello quod Graeci tum ἔννοιαν tum πρόληψιν» – όπου είναι ευδιά-

3

ΣΩ. Λόγον ὃν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρχεται περὶ ὧν ἂν σκοπεῖ. Ὥς γε
μὴ εἰδώς σοι ἀποφαίνομαι. Τοῦτο γάρ μοι ἰνδάλλεται διανοουμένη οὐκ ἄλλο τι
ἢ διαλέγεσθαι, αὐτὴ ἐαυτὴν ἐρωτῶσα καὶ ἀποκρινομένη, καὶ φάσκουσα καὶ οὐ
φάσκουσα. Ὅταν δὲ ὁρίσασα, εἴτε βραδύτερον εἴτε ὀξύτερον ἐπαΐξασα, τὸ αὐτὸ
ἤδη φῇ καὶ μὴ διστάζει, δόξαν ταύτην τίθεμεν αὐτῆς. Ὥστ’ ἔγωγε τὸ δοξάζειν
λέγειν καλῶ καὶ τὴν δόξαν λόγον εἰρημένον, οὐ μέντοι πρὸς ἄλλον οὐδὲ φωνῇ,
ἀλλὰ σιγῇ πρὸς αὑτόν. (Θεαίτητος, 189 e 3 – 190 a 7)
Για το πώς συστήθηκε η στωική λήψη της έννοιας «ἔννοια» σε σχέση και σε
αντιπαράθεση προς την έννοια «πρόληψις» των επικουρείων, βλ., π.χ., Sandbach 1930, 44-51· βλ. επίσης τη διεξοδική πραγματεία Dyson 2009· για τις ιδιαιτέρως πολύπλοκες σχέσεις ανάμεσα στις πλατωνίζουσες, στις αριστοτελίζουσες
και στις στωικίζουσες σχολές και τάσεις στην ύστερη αρχαιότητα, βλ. Karamanolis 2006.

— 320 —

Γ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ : Έννοιες

κριτη η υπό στωικό πρίσμα ανάγνωση (ανάμνηση;) του αριστοτελικού έργου. Δεκατρείς αιώνες αργότερα, ο Ακινάτης αναδέχεται, με
θεολογική αλλά και πολεμική απόβλεψη, την αριστοτέλεια διδασκαλία, και θα χρησιμοποιήσει όρους όπως, verbum interius, verbum
cordis, verbum mentis, verbum cordis interius, conceptus, conceptus
cordis, conceptio, intentio ως δηλωτικούς νοητικών περιεχομένων που
αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στις έννοιες. Μπορούμε να δούμε
πόσο εκ του σύνεγγυς παρακολουθεί ο Ακινάτης τον Αριστοτέλη,
όταν γράφει: «Vox enim significant intellectus conceptum, secundum
Philosophum in libro I Peri hermeneias. […] Vox autem quae non est
significativa, verbum dici non potest. Ex hoc ergo dicitur verbum vox
exterior, quia significat interiorem mentis conceptu» (Summa theol.
I, q. 34, a1) ή «Quam quidem conceptionem vox significat, et dicitur
verbum cordis, significatum verbo vocis» (ό.π., q. 27 a 1). Αντιπαρέρχομαι εντελώς όσα σχετικά με τις έννοιες συντελέστηκαν τους πρώτους
χριστιανικούς αιώνες στα πατερικά κείμενα και κατά τον Μεσαίωνα,
από τον Βοήθιο και τον Πορφύριο, έως τον Αβελάρδο, τον Ιωάννη
του Σώλσμπερι, τον Δουνς τον Σκώτο και τον Όκαμ, περνώντας από
τη μεγάλη και ποικίλη χορεία των λοιπών Σχολαστικών.4
Βλέπουμε και πάλι το στοχαστικό έργο που δαπανήθηκε μέσα
σε πολλούς αιώνες για να κατασταλάξει η χρήση στους οικείους,
νεότερους όρους έννοια, ιδέα, idea,5 notion, concept. Όσο για τον όρο
4

5

Στη λεξικογραφική περιδιάβασή μου βρήκα διαφωτιστικά όσον αφορά τη γενεαλογία και το περιεχόμενο της Μεσαιωνικής φιλοσοφίας το δίτομο ιστορικοφιλοσοφικό έργο Gilson 21944 και το εγχειρίδιο Spade 1985· για εμπεριστατωμένη αφήγηση σχετικά με το πώς συγκροτήθηκαν σταδιακά οι ιδέες περί
νου και περί νοητικής αναπαράστασης, της οποίας είδος είναι οι έννοιες, βλ.
Sokolowski 2008, απ’ όπου αντλώ και τα περί Ακινάτη (σσ. 288-89)· το τέταρτο
κεφάλαιο του προαναφερθέντος έργου Kneale και Kneale 1962 είναι και αυτό
κατατοπιστικό αναφορικά με τη «ρωμαϊκή» και τη μεσαιωνική λογική. Για μια
πρώτη ιδέα για τη σημασία της αρχικής «γλωσσικής στροφής» που σημειώνεται
κατά τον 13ο αιώνα, βλ. Normore 1991, 53-70.
Οι όροι «idée» και «idea» καλύπτουν, εν πολλοίς, τη θέση του όρου «concept»,
σε συμφραζόμενα τόσο της νεότερης λογοκρατίας (λ.χ., στον Καρτέσιο όπου οι
σαφείς και διακριτές ιδέες −idées claires et distinctes− επιτελούν μείζονα γνωσιολογική λειτουργία) όσο και του νεότερου εμπειρισμού (λ.χ., στον Λοκ και τον
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Begriff της γερμανικής η νεότερη χρήση του φαίνεται να αποκρυσταλλώνεται στο έργο των Λάιμπνιτς, Βολφ και Καντ, με καταβολές
στην αρχαιοελληνική και στη σχολαστική παράδοση.
Κατά τον 19ο αιώνα, στο έδαφος της καντιανής φιλοσοφίας,
αναδεικνύεται το πεδίο της γλώσσας και του νοήματος ως αυτόνομο
θέμα στοχασμού, με αφετηρία την έρευνα αναφορικά με τα θεμέλια των μαθηματικών και της λογικής. Πρωτεργάτης στη στροφή
προς τη γλωσσική συνιστώσα θεωρούμενη ως αυτόνομο σύστημα
είναι ο Bolzano που, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, σε
αναφορά και σε αντιδιαστολή προς τις ιδέες του Καντ περί των μαθηματικών, κάνει λόγο για αναπαραστάσεις, έννοιες, προτάσεις/κρίσεις,
αλήθειες, αληθείς προτάσεις καθαυτές (Vorstellungen, Begriffe, Sätze,
Wahrheiten, wahre Sätze und Schlüsse ansich), ως το αντικειμενικό
περιεχόμενο σύστοιχων νοητικών ενεργημάτων. Ο Bolzano ορίζει
την «αντικειμενική» έννοια «αναπαράσταση καθαυτήν» σε αντιδιαστολή προς τη «συνήθη», όπως λέει, «υποκειμενική» έννοια ως
το ένα και μοναδικό κατιτί (Etwas) που δεν υπάρχει στο πεδίο της
(φυσικής ή της υποκειμενικής) πραγματικότητας αλλά αποτελεί την
ενοποιούσα «ύλη» (Stoff) των δυνητικώς πολλαπλών υποκειμενικών αναπαραστάσεων· ό,τι ισχύει για τις αναπαραστάσεις ισχύει και
για το νόημα των γλωσσικών εκφράσεων: το ένα, αντικειμενικό, κάτι
εντός του πολλαπλού των υποκειμενικών αναπαραστάσεων.6 Οι
ιδέες αυτές του Bolzano αποδείχθηκαν καθοριστικές για το μέλλον
της φιλοσοφικής σκέψης.
Την αποφασιστική ώθηση προς τη «γλωσσική στροφή» θα την
δώσουν, τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, οι έρευνες του Frege
για τη θεμελίωση των μαθηματικών. Με τον Frege τα ερωτήματα
για τη φύση των μαθηματικών οντοτήτων αναδιατυπώνονται ως
ερωτήματα για το νόημα των όρων οι οποίοι σημαίνουν τις οντότητες. Κατά λογική ακολουθία, τα ερωτήματα αναφορικά με το
νόημα των μαθηματικών όρων οδηγούν τον Frege να πραγματευ-

6

Χιουμ). Ο όρος στον Καντ θα αποδοθεί στον καθαρό Λόγο, ως αναπαράσταση
χωρίς εποπτικό περιεχόμενο που υποθάλπει αντινομίες και παραλογισμούς.
Bolzano 1837, 217-18.
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θεί το ερώτημα, τι είναι νόημα, και να εισηγηθεί την καταστατική
για τη νεότερη σημασιολογία διάκριση ανάμεσα σε σημασία (Sinn)
και αναφορά (Bedeutung). Συναφώς, ο Frege επινοεί την «εννοιογραφία» (Begriffschrift) φέρνοντας έτσι εις πέρας για τα μαθηματικά
το σχέδιο του Λάιμπνιτς για μια «καθολική Χαρακτηριστική» μεταγλώσσα με τα μέσα της οποίας θα εκφραζόταν με απόλυτη σαφήνεια και βεβαιότητα κάθε σκέψη. Εφεξής, και για μέγα μέρος του
φιλοσοφικού στοχασμού κατά τον 20ό αιώνα, γλώσσα και νόημα
θα αντικαταστήσουν τον νου και τις έννοιες ως πεδίο φιλοσοφικού στοχασμού – «νοήματα είναι ό,τι έγιναν οι έννοιες όταν συζεύχθηκαν με τη λέξη»7. Η έρευνα αναφορικά με τις έννοιες θα συνυφανθεί αφενός με την έρευνα αναφορικά με τη γλώσσα ως σύστημα
εννοιών και σημαινόντων συμβόλων, αφετέρου με τη μελέτη της
γλωσσικής συμπεριφοράς και της επικοινωνίας όπου, υποτίθεται,
εκκαλύπτεται, στο γλωσσολόγο, στον ψυχολόγο, στον κοινωνιολόγο το αφανές, μεταφυσικώς αδιευκρίνιστο και γνωστικώς απροσπέλαστο βάθος του νου.8
Εν τω βάθει, η ανάδειξη της σημασιολογίας στη γραμμή των
Bolzano και Frege συνέτεινε στο να αναδειχθεί περί τα τέλη του 19ου
και επί μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, ο αντιψυχολογισμός, κυρίως
στη φιλοσοφία των επιστημών, αρχής γενομένης από τη φιλοσοφία
των μαθηματικών, στην έρευνα περί των θεμελίων της επιστημονικής γνώσης. Η θεμελίωση συνυφαίνεται με την απόλυτη διασφάλιση
του αντικειμενικού χαρακτήρα της γνώσης, δηλαδή συνεπάγεται εν
πολλοίς την εξάλειψη της αναφοράς στο υποκειμενικό/ψυχολογικό
στοιχείο. Πώς δικαιολογείται το αίτημα για υπέρβαση της αναφοράς στο ψυχολογικό/υποκειμενικό στοιχείο; Αφενός, στο μεταφυσικό επίπεδο, από τη δυσφορία μπροστά σε μια καρτεσιανού τύπου
δυϊστική εννόηση του ανθρώπου, την οποία εννόηση είχε υποσκάψει όχι μόνο η πραγματική και η ιδεολογική άνοδος των επιστημών
7
8

Κατά τον εύστοχο λόγο του J. Alberto Coffa, βλ. Coffa 1991, σ. 8.
Βλ. Frege 1892, 40-65. Για μια εμπεριστατωμένη ερμηνευτική ανασύσταση της
πορείας προς την ανάδειξη της γλώσσας και του νοήματος σε μείζον φιλοσοφικό θέμα, βλ. το αξεπέραστο, κατ’ εμέ, έργο Coffa 1991.
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κατά τον 19ο αιώνα, αλλά, και πριν από αυτό, η κριτική της ανθρωπολογικής μεταφυσικής από τον Χιουμ και τον Καντ. Αφετέρου, στο
γνωσιολογικό επίπεδο, δικαιολογείται από την κατά γράμμα εφαρμογή της αριστοτέλειας εννόησης ότι ἡ ἐπιστήμη ἐστι καθόλου καὶ δι’
ἀναγκαίων (Ἀναλ. Ὕστερ. Α 88 b31). Στην προοπτική αυτή, η ζήτηση
του θεμελίου δεν πρέπει να περιέχει αναφορά στο πολλαπλούν και
ποικίλλον ψυχολογικό/υποκειμενικό στοιχείο. Η στροφή προς το
σημασιολογικό πεδίο όπως το έθεσε ο Bolzano και το αναδεχόταν ο
Frege –το αντικειμενικό κάτι που ενυπάρχει στο πολλαπλούν και το
ποικίλλον των υποκειμενικών αναπαραστάσεων– έμοιαζε να δίνει εν
προκειμένω τη λύση.
Δεν μπορώ να επεκταθώ στο ζήτημα του αντιψυχολογισμού, ας
μου επιτραπούν όμως μερικές επισημάνσεις. Κατά τον 20ό αιώνα, ο
αντιψυχολογισμός είναι οδηγητικό θέμα σε φιλοσοφικές θεωρήσεις,
εκ πρώτης, επιπολαίας, όψεως, ασύμβατες μεταξύ τους. Αφενός, η
χουσερλιανή φαινομενολογία, με αφετηριακό πεδίο τη φιλοσοφία
της αριθμητικής, συγκροτείται σε αντιδιαστολή και σε αντιπαράθεση
προς τον ψυχολογισμό.9 Αφετέρου, ο λογικός εμπειρισμός ανάγει τον
σημασιολογικό αντιψυχολογισμό σε συστατικό θέμα: ο χαρακτηρισμός «λογικός», εκτός του ότι παραπέμπει στη χρήση της λογικής
ως μεταγλώσσας για την ορθολογική –καθόλου και δι’ αναγκαίων–
ανασυγκρότηση της επιστήμης, σημαίνει επιπλέον και «μη ψυχολογικός», σύμφωνα με την ως άνω εννόηση.10 Είναι κατανοητό, συναφώς,
το γιατί, κατά τους λογικοεμπειριστές, η επιστημονικής στοχεύσεως
ψυχολογία θα πρέπει να αναφέρεται στην εμπειρικώς πραγματεύσιμη συμπεριφορική όψη, και όχι στο άδηλο, μεταφυσικώς αμφίβολο,
ψυχονοητικό «βάθος» του ανθρώπου. Είναι επίσης κατανοητό ότι,
9

Βλ., π.χ., Husserl 1913, 4: «τον καθαρό λογικοθεωρητικό δεν τον ενδιαφέρει η
ψυχολογική κρίση […] αλλά η λογική κρίση, δηλαδή η σημασία της πρότασης
η οποία είναι μία και μοναδική έναντι των πολλαπλών βιωμένων κρίσεων».
10 Στο μανιφέστο του 1929, Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis,
στις ιστορικές καταβολές του κινήματος κατονομάζεται το έργο του Bolzano.
Εύγλωττα εκφράζεται το αντιψυχολογιστικό θέμα στο Popper 1959/1968, βλ.
‘Elimination of Psychologism’, σ. 31-32· βλ., επίσης, Popper 1972, ‘Epistemology
Without a Knowing Subject’, 106-52.
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υπό το πρίσμα αυτό, επιστήμη και φιλοσοφία διατηρούν χωριστές
αποβλέψεις: η επιστήμη αφορά αντικείμενα, η φιλοσοφία προβάλλεται ως γραμματική –σύνταξη και σημασιολογία– της γλώσσας
της επιστήμης νοούμενης υπό τον κανόνα καθολικής και αναγκαίας
ενότητας. Από την άλλη, το πολλαπλούν και ποικίλο των επιστημών το πραγματεύονται περιγραφικώς η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η ιστορία. Αυτό εν πολλοίς είναι το υπόβαθρο εντός του οποίου
προκύπτει, ριζοσπαστική, η πρόταση του Quine για φυσιοκρατική
πραγμάτευση της γνωσιολογίας, δηλαδή για την άρση της διάκρισης ανάμεσα στη φιλοσοφική και στην ψυχολογική γνωσιολογία –
και γενικότερα ανάμεσα στη φιλοσοφία και στην επιστήμη.11 Ενώ για
τον Quine η ψυχολογική διερεύνηση νοείται με όρους συμπεριφορικούς, στη συνέχεια η ανάδειξη της γνωσιακής ψυχολογίας αποκατέστησε ως γνωσιολογικώς θεμιτό ερευνητικό αντικείμενο τις ψυχονοητικές καταστάσεις και διεργασίες, όσες διαμεσολαβούν τη σχέση
ανάμεσα στα ερεθίσματα και στη συμπεριφορά.
Στη συνέχεια, θα επιχειρήσω να χαράξω ένα πολύ αδρό σχεδίασμα εστιασμένο κατά βάσιν στο σύγχρονο προβληματισμό περί
εννοιών. Οι έννοιες, λοιπόν, αποτελούν βασικό τεχνικό όρο στη
φιλοσοφία –λ.χ., στη λογική, στη γνωσιολογία, στη φιλοσοφία των
επιστημών, στη φιλοσοφία του νου, στη φιλοσοφία της γλώσσας–,
στην ψυχολογία –λ.χ., στη γνωσιακή και στην αναπτυξιακή–, στη
θεωρία της γλώσσας και στη γλωσσολογία – λ.χ., στη σημασιολογία. Tο να συντεθεί η σε χωριστά πεδία κατακερματισμένη έρευνα
σε ολοκληρωμένο θεωρητικό-εμπειρικό πλαίσιο, είναι στόχος του
γνωσιοεπιστημονικού εγχειρήματος και σε ό,τι αφορά τις έννοιες.
Aυτό το φυσιοκρατικό εγχείρημα, νομίζω, συνέτεινε στην ανανέωση
του ενδιαφέροντος σχετικά με τις έννοιες.
Τελικώς, τι ακριβώς είναι οι «έννοιες»; Πρόκειται για συστατικά των νοητικών ενεργημάτων, για συνοπτικά (ανα)παραστατικά
σχήματα γενικής χρήσης, όπου περικλείονται γνωρίσματα καθοριστικά των πραγμάτων στα οποία παραπέμπουν οι έννοιες; Είναι
δηλαδή κάτι που έχω εν νω και το εκφράζω γλωσσικώς; Ή μήπως
11 Βλ. Quine 1969, κεφάλαιο 3, ‘Epistemology Naturalized’, 69-90.
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είναι, όπως διδάσκουν ο Bolzano και ο Frege, αφηρημένες οντότητες, μαθηματικού χαρακτήρα συναρτήσεις, συστατικές του νοήματος, με αντικειμενική ύπαρξη, πέραν του φυσικού και του ψυχονοητικού κόσμου;12 Μήπως πάλι πρόκειται απλώς για βολικό τρόπο
του λέγειν τα νοητικά και τα γλωσσικά ενεργήματα; H Σχολαστική
διαμάχη ανάμεσα σε πλατωνίζοντες, αριστοτελίζοντες και ονοματοκράτες για το πώς πρέπει να νοούνται τα «καθόλου» –in mentem, in
rebus, ante rem, post rem, ως nomina– και για το ποιος είναι ο οντολογικός και ο γνωσιολογικός χαρακτήρας τους, φαίνεται να μην έχει
κοπάσει.
Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να θεωρήσουμε, διατηρώντας
την καντιανή εννόηση, πως οι έννοιες είναι γενικές αναπαράστασεις
που παραπέμπουν σε «αντικείμενα» και αντιδιαστέλλονται προς το
κατ’ αίσθηση εποπτικό υλικό του νοείν.13 Η λειτουργία τους θεωρείται καίρια σε γνωστικές λειτουργίες όπως η αναγνώριση, η κατηγοριοποίηση, η ταξινόμηση των πραγμάτων. Η εννόηση αυτή φαίνεται να γίνεται αποδεκτή σε μεγάλο βαθμό στη φιλοσοφία και σε
κλάδους όπως η γνωσιακή ψυχολογία.
Αξίζει όμως να αναφερθεί πως ο Καντ, εκτός του ότι εννοεί τις
έννοιες ως γενικές αναπαραστάσεις αντικειμένων, εισάγει στην
Κριτική του καθαρού Λόγου μιαν άλλη διάσταση: την ιδέα πως οι
έννοιες είναι κανόνες: «Κάθε είδος γνώσεως απαιτεί μιαν έννοια
όσο ατελής ή και ασαφής και αν είναι αυτή· αλλά αυτή [η έννοια]
είναι κατά τη μορφή της πάντα κατιτί γενικό και κάτι που χρησιμεύει ως κανόνας. Έτσι η έννοια σώμα χρησιμεύει στη γνώση μας
των εξωτερικών φαινομένων ως κανόνας λόγω της ενότητας του
πολλαπλού που νοείται μέσω αυτής. Αλλά κανόνας της εποπτείας
μπορεί μόνο τότε να είναι όταν αυτή, σε δεδομένα φαινόμενα,
12 Οι σχετικές ιδέες αποτυπώνονται εναργώς, στη μελέτη (μεταξύ άλλων) Frege
1891, 28-30.
13 Επί παραδείγματι, ο Καντ, στη Λογική Jäsche, στην πρώτη παράγραφο της Γενικής Στοιχειολογίας γράφει: «Όλες οι γνώσεις, δηλαδή όλες οι αναπαραστάσεις
όσες ενσυνειδήτως αναφέρονται σε ένα αντικείμενο είναι είτε ε π ο π τ ε ί ε ς είτε
έ ν ν ο ι ε ς . Η εποπτεία είναι μια ε ν ι κ ή αναπαράσταση (r e p r e s e n t a t i o
s i n g u l a r i s ), η έννοια είναι μια γ ε ν ι κ ή αναπαράσταση (r e p r e s e n t a t i o p e r n o t a s c o m m u n e s )».
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παριστά την αναγκαία ανάπλαση του πολλαπλού των φαινομένων,
άρα τη συνθετική ενότητα στη συνείδηση [που έχουμε γι’ αυτά]»
(ΚκΛ, Α 106· παραθέτω τη μετάφραση από τον Α. Γιανναρά). Ως
κανόνες του νοείν τα φαινόμενα οι έννοιες συνυφαίνονται όχι μόνο
με τις αναπαραστατικές αλλά και με τις επιτελεστικές, διεργασιακές,
νοητικές δυνάμεις. Πρόκειται για ανθρωπολογικό θέμα που κατά
τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα θα επανέλθει στη στοχαστική επικαιρότητα, σε πολλά πεδία –στην ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, στη φιλοσοφία του νου, στην τεχνητή νοημοσύνη (ως
δυϊκό ζεύγμα «δομές δεδομένων—κανόνες παραγωγής»14).
Αν δεχτούμε πως υπάρχουν έννοιες τότε τίθενται ερωτήματα
σχετικά με την προέλευση, την «πηγή» των εννοιών, για το πώς
αυτές «αποκτώνται», πώς σχηματίζονται, πώς μετασχηματίζονται,
πώς εκπίπτουν. Η «δυναμική» των εννοιών είναι μείζον θέμα, λ.χ.,
στη φιλοσοφία των επιστημών και στην αναπτυξιακή ψυχολογία.
Σε αναφορά με τέτοιου είδους ερωτήματα αναδεικνύεται η οικεία
και παλαιότατη αντιπαράθεση ανάμεσα στον εμπειρισμό και στη
νοοκρατία. Από τη μια, είναι όσες θεωρίες εστιάζονται στο πώς οι
έννοιες εκμανθάνονται με την κατ’ αίσθηση έκθεση στον κόσμο,
μέσω ψυχονοητικών μηχανισμών όπως ο συνειρμός, η κρίση περί
ομοιότητας εντός του πολλαπλού και ποικίλου κατ’ αίσθηση
υλικού, η αφαίρεση. Από την άλλη, όσοι ασπάζονται νοοκρατικές/λογοκρατικές θεωρήσεις επικαλούνται το έμφυτο, μερικών
τουλάχιστον, εννοιών. Οι έμφυτες έννοιες, οι μη εμπειρικής προελεύσεως θεμελιώδεις «κατηγορίες», αποτελούν, υποτίθεται, όρο
δυνατότητας της εμπειρίας και σ’ αυτές, υποτίθεται, τερματίζεται η επ’ άπειρον αναδρομή που απειλεί την προσπάθεια ορισμού
–πραγματικού (realis) ή ονοματικού (nominalis)– μέσω εννοιών.15
14 Περί κανόνων παραγωγής και δομών δεδομένων στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, βλ. Anderson και Lebiere 1998, ιδίως το κεφάλαιο 2 περί τελεστικών
αναπαραστάσεων (σσ. 57-100). Για μια βαθιά φιλοσοφική θεώρηση σχετικά με
τη δυϊκότητα αναπαραστατικών αντικειμένων και των σύστοιχων τελεστικών
ενεργημάτων, βλ. Granger 1994, ιδίως τα κεφάλαια 2 − ‘La notion de contenu
formel’ (σσ. 33-52) − και 3 − ‘Contenus formels et dualité’ (σσ. 53-70).
15 Ενδιαφέρουσα αναβίωση μιας θεωρίας περί κατηγοριών ως όρων δυνατότητας
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Η αντιπαράθεση εκτείνεται έως σήμερα, όχι μόνο στη φιλοσοφία,
αλλά και στη γλωσσολογία και στην αναπτυξιακή ψυχολογία.16
Και μάλιστα, στο φυσιοκρατικό κλίμα των τελευταίων δεκαετιών,
όπου η φιλοσοφική και η επιστημονικής στοχεύσεως ανθρωπολογία
φαίνεται εν πολλοίς να ανασυγκλίνουν διαλεγόμενες στον ορίζοντα
του γνωσιοεπιστημονικού εγχειρήματος.
Eδώ και μερικές δεκαετίες, είναι ευδιάκριτα τα σημεία αλλαγής
στον τρόπο του νοείν τις έννοιες – είναι δηλαδή ορατή εννοιολογική
αλλαγή ήδη στην πηγή. Kοινός τόπος στη σχετική γραμματεία
είναι ότι η αλλαγή συνίσταται στην απομάκρυνση από τη λεγόμενη
«κλασική θεωρία» περί εννοιών. Tο «κλασικό» στοιχείο αποδίδεται
στην ιδέα ότι ο ορισμός των εννοιών πρέπει να αναφέρει όλα και
μόνον τα γνωρίσματα όσα έχουν όλα και μόνον τα πράγματα που
εμπίπτουν στην έκταση της εκάστοτε έννοιας. Συνοπτικά λέγεται ότι
ο «κλασικός» ορισμός των εννοιών πρέπει να έχει τη μορφή λογικής
ισοδυναμίας, να μνημονεύει δηλαδή αναγκαίες και ικανές συνθήκες.
Λέγεται πως όσα γνωρίσματα περικλείονται σε έναν τέτοιο ορισμό
είναι «ουσιώδη», αποτυπώνουν την «ουσία» (essentia), τὸ τί ἦν εἶναι
του νοήματος επιχειρεί σε σειρά έργων ο Ray Jackendoff· βλ. το επιχείρημά του
υπέρ μιας ενδιάθετης πρωταρχικής κατηγοριακής δομής που υποβαστάζει το
νόημα και τη σημασιολογία στο Jackendoff 2002, ιδίως σσ. 267-421· για εύληπτη παρουσίαση της θεωρίας περί εννοιακής δομής βλ. Jackendoff 1994, ιδίως
το κεφάλαιο 14, ‘Language as a window on thought’ (σσ. 184-203). Περί εννοιακής δομής όπως η ιδέα αυτή χρησιμοποιήθηκε στην ψυχολογία, ενδιαφέρουσα είναι η επισκόπηση των πρώτων δεκαετιών της σχετικής έρευνας από τον
Komatsu (1992).
16 Υπαινικτικώς μόνον αναφέρω τη σχετικά πρόσφατη αντιπαράθεση ανάμεσα
στoν Jerry Fodor, γνωστό υπέρμαχο της εμφυτοκρατικής υπόθεσης −βλ., λ.χ.,
τα έργα Fodor 1975, και Fodor 2008− και στη Fiona Cowie (2002) που επιχειρεί
να ανασκευάσει την εμφυτοκρατική υπόθεση, αποκαθιστώντας εμπειριστικής
εμπνεύσεως θεωρίες εκμάθησης. Αξιομνημόνευτη είναι η πρόσφατη επίθεση
κατά της εμφυτοκρατικής, κατά Chomsky, θεώρησης της γλώσσας και της νόησης που αναπτύσσεται στο Prinz 2012. Όσο για τη γνωσιακή και την αναπτυξιακή ψυχολογία, αναφέρω το εγχειρίδιο Goldman 1993 όπου συνοψίζεται με
τρόπο εύληπτο η έως τότε έρευνα σε διάφορα γνωστικά πεδία, και το Karmilof
Smith 1992, όπου παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, η αντιπαράθεση ανάμεσα στον
«κατασκευαστικό» εμπειρισμό κατά Piaget και στην εμφυτοκρατία κατά Fodor,
όπως αποτυπώνεται στην εμπειρική έρευνα.
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των εκάστοτε πραγμάτων, τους χαρακτήρες που, αν έλλειπαν, τα
πράγματα δεν θα ήταν ό,τι είναι.
Kαταλυτική επίδραση όσον αφορά την αλλαγή στο πώς θα
πρέπει να νοούνται οι έννοιες θεωρείται ότι άσκησαν οι Φιλοσοφικές
Έρευνες του Wittgenstein. Kαι μάλιστα η ιδέα ότι στις έννοιες υποτυπώνονται «οικογενειακές ομοιότητες» όσες «βλέπουμε» να υπάρχουν
ανάμεσα σε ομώνυμα πράγματα, ομοιότητες αλληλεπικαλυπτόμενες,
αλληλοδιασταυρούμενες, ενίοτε ολικές, ενίοτε επί μέρους.17 Aπό τα
περί οικογενειακών ομοιοτήτων στις Φιλοσοφικές Έρευνες οι «εννοιολόγοι» συνάγουν ότι οι ενλόγω ομοιότητες δεν επιδέχονται ορισμό
μέσω αναγκαίων και ικανών συνθηκών. Aυτή λοιπόν υποδεικνύεται
στη σχετική γραμματεία ως καθοριστική αλλαγή όσον αφορά την
έννοια «έννοια» – αλλαγή φιλοσοφικής προέλευσης.18
Στις φιλοσοφικές καταβολές της απομάκρυνσης από την «κλασική» θεωρία θα συγκαταριθμούσα επίσης μερικές ιδέες του Quine.
Την κριτική, λ.χ., του Quine στη λογικοεμπειριστική επεξήγηση
της αναλυτικότητας, ως βασισμένης στο νόημα. Mε την κριτική
αυτήν υπονομεύεται παραδειγματικός τύπος αναλυτικής πρότασης – ο ορισμός με αναγκαίες και ικανές συνθήκες. Στον «αντικλασικό» αστερισμό ανήκει η επίθεση του Quine στον «εννοιακό
ατομισμό» και η σύστοιχη έμφαση στον γνωσιολογικώς και σημασιολογικώς ολιστικό χαρακτήρα που, κατά τον Quine, έχει ο ιστός των
πίστεων και συναφώς οι έννοιες όσες διαπλέκονται στις πίστεις.19
Στο αντικλασικό κλίμα συμβάλλουν επίσης οι ιδέες του Quine περί
μεταφραστικής απροσδιοριστίας και αναφορικής αδιαφάνειας, που
κατ’ αυτόν απορρέουν από την αναλυτικότητα –αλήθεια δυνάμει
του νοήματος– όσο αυτή εκλαμβάνεται ως όρος δυνατότητας για τη
συνωνυμία και άρα ως προϋπόθεση της μεταφρασιμότητας.20 Όσο
17 Wittgenstein 1953/42009, §§ 65-71.
18 Σημαντική είναι, κατ’ εμέ, και η κριτική που αναπτύσσει ο J. L. Austin (Austin 31979, 32-54), βλ., ιδιαιτέρως την αποδόμηση της μεταφυσικής μυθοπλασίας
περί της «πηγής» και της «προέλευσης» των εννοιών (46-48).
19 Βλ. Quine 1952α, 20-46, για την επίθεση κατά της αναλυτικότητας, και για την
ολιστική θεώρηση στο πεδίο της σημασιολογίας και της γνωσιολογίας.
20 Βλ. Quine 1960, 29-30, 51-57.
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για τον ατελή προσδιορισμό των θεωριών από τα εμπειρικά δεδομένα, αυτός μοιάζει να αποκλείει τη δυνατότητα να ορίζονται –ή
να ανάγονται μέσω ορισμού– δι’αναγκαίων και ικανών συνθηκών
οι θεωρητικές έννοιες σε λογικούς συνδυασμούς από εμπειρικά,
λ.χ., κατ’ αίσθηση δεδομένα – το όραμα των Hume και Carnap ήταν
χιμαιρικό. Στο ίδιο τέλος κατατείνει η επιτίμηση από τον Quine της
τροπικής λογικής, ιδίως της ιδέας της αναγκαιότητας, καθώς αυτή
συνυφαίνεται με την ιδέα της αναλυτικότητας. Kαι όχι μόνον αυτό.
H ιδέα της αναγκαιότητας μένει ίσως ως μεταφυσικώς αθώο ιδίωμα,
αν εκληφθεί de dicto· αν όμως εκληφθεί de re, ενέχει τον κίνδυνο
επιστροφής στην αριστοτέλεια ουσιοκρατία – δηλαδή σε ένα δόγμα
χωρίς επιστημονικό έρεισμα.21 O Quine υπονομεύει, εν τέλει, όχι
απλώς τον ορισμό μέσω αναγκαίων και ικανών συνθηκών, αλλά
αυτή καθαυτήν την έννοια «έννοια», εφόσον εκλαμβάνεται «εντασιακώς», σε αντιδιαστολή δηλαδή προς την «εκτασιακή» λήψη, μέσω
των σύστοιχων αντικειμένων. (Eξαίρεση ίσως στη ριζική στάση του
Quine θα αποτελούσε το πεδίο των μαθηματικών, εφόσον τα μαθηματικά εδράζονται σε μιαν εκτασιακώς νοούμενη συνολοθεωρία.)
Στο αντικλασικό κίνημα είθισται επίσης να κατατάσσονται
ορισμένες ιδέες των Putnam και Kripke. Kατά τον Putnam (1975α),
μαθαίνουμε το νόημα των γενικών ονομάτων που παραπέμπουν
σε «φυσικά είδη» (natural kinds), όχι εσωτερικεύοντας ορισμούς με
αναγκαίες και ικανές συνθήκες, αλλά ερχόμενοι σε αιτιακού χαρακτήρα επαφή με στερεοτυπικούς εκπροσώπους των πραγμάτων. Όχι
στο τέρμα εννοιολογικής ή σημασιολογικής ανάλυσης, αλλά στη ζωή
ή και μετά από επιστημονική έρευνα. Iδού δείγμα του σκεπτικού του:
Λέγοντας ότι κάτι είναι λεμόνι, […], λέμε ότι ανήκει σε ένα
φυσικό είδος τα κανονικά μέλη του οποίου έχουν ορισμένες
ιδιότητες· δεν λέμε όμως ότι έχει το ίδιο κατ’ανάγκην τις ενλόγω
ιδιότητες. Δεν υπάρχουν αναλυτικές αλήθειες της μορφής κάθε
λεμόνι έχει την ιδιότητα P. H παραδοσιακή θεωρία πήρε έναν
απολογισμό ορθό για τις «μονοκριτηριακές» έννοιες (δηλαδή για
21 Βλ. Quine 1952β, 139-59.
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έννοιες όπως «εργένης»…) και τον έκανε γενικό απολογισμό του
νοήματος των γενικών ονομάτων. Mια θεωρία που περιγράφει
ορθά τη συμπεριφορά τριακοσίων ίσως λέξεων προβάλλεται ότι
περιγράφει εξίσου ορθά τις δεκάδες χιλιάδες γενικών ονομάτων.22
(141)

Σε ανάλογη θέση οδηγεί και η «εξωκρατική» (externalist) ιδέα
που ο Putnam υπερασπίζει στο Putnam 1975β, κατά την οποία το
νόημα ορίζεται ευρέως, δηλαδή συστήνεται, όχι μόνο από «ενδοκρανιακές» αναπαραστάσεις, αλλά και από τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου, που εμπίπτουν στην έκταση των σύστοιχων εννοιακών
αναπαραστάσεων ως περιεχόμενά τους.23
Όσο για τον Kripke, το νόημα των ενικών και των γενικών όρων
συνυφαίνεται, όχι με ικανές και αναγκαίες συνθήκες στο επίπεδο
των εννοιών, αλλά με αιτιακού χαρακτήρα αλυσίδες μετάδοσης,
που η αφετηρία τους ανάγεται σε ένα ονοματοδοτικό ενέργημα, σε
μιαν υποθετική «πρωταρχική βάπτιση» (initial baptism).24 Στον ίδιο
τόπο βρίσκεται και ο Tyler Burge που, αν κατανοώ ορθά, ανάγει το
νόημα ορισμένων όρων σε κοινωνικού χαρακτήρα καθορισμούς.25
Tο κοινό και αντικλασικό μοτίβο μεταξύ των Putnam, Kripke, και
Burge είναι η ιδέα ότι το νόημα των όρων και συστοίχως το περιεχόμενο των εννοιών –είτε παραπέμπουν σε καθέκαστον πράγματα
είτε σε φυσικά είδη είτε σε κοινωνικώς αναγνωριζόμενες οντότητες–
δεν θα πρέπει να νοείται ως οριζόμενο με αναφορά σε αναγκαίες και
ικανές συνθήκες, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το περιεχόμενο νοητικών αναπαραστάσεων, αλλά θα πρέπει να νοηθεί με ευρύ
τρόπο, ως οριζόμενο από «εξωκρανιακές» περιστάσεις του φυσικού
και του κοινωνικού κόσμου.
Στην αντικλασική στροφή, εκτός από τους εννοιολογικούς λόγους
συνέτεινε, νομίζω, ένα αίσθημα ματαίωσης των προσδοκιών για τη
γονιμότητα αλλά και για την ίδια τη δυνατότητα της εννοιολογικής
22 Putnam 1975α, 139-52.
23 Putnam 1975β, 215-71, βλ. ιδιαιτέρως το επιχείρημα διά του νοερού πειράματος
περί ύδατος/Η2Ο και «δίδυμης γης» (σσ. 223-27).
24 Kripke 1972, 290, 302, 327-31.
25 Burge 1979, 73-121.
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ανάλυσης. Σαν να έφτανε στα όριά του ένας τρόπος του φιλοσοφείν
με καταβολές στην πλατωνική ζήτηση ορισμών. Oι προοπτικές ανεύρεσης ορισμών με αναγκαίες και ικανές συνθήκες, εξαιρουμένου ίσως
του πεδίου των μαθηματικών, άρχισαν να μοιάζουν περιορισμένες. Aς
θυμηθούμε τι σήμανε στη γνωσιοθεωρία η αποδόμηση του πλατωνικού ορισμού ἐπιστήμη ἐστι δόξα ἀληθὴς μετὰ λόγου με το δισέλιδο
άρθρο Gettier 1963.26 Ή την ατελέσφορη προσπάθεια οπαδών του
λογικού συμπεριφορισμού, όπως ο Ryle, να δείξουν ότι οι ψυχονοητικές περιγραφές είναι λογικώς, και ως εκ τούτου εν πολλοίς γνωστικώς, ισοδύναμες με συμπεριφορικές περιγραφές.27 Aν ήταν όντως
εφικτό να οριστούν πλήρως οι όροι του ψυχονοητικού λεξιλογίου
με αναφορά σε περιγραφές συμπεριφορικών εκδηλώσεων, κι αυτό με
«κλασικούς» ορισμούς δι’αναγκαίων και ικανών συνθηκών, ο ανθρωπολογικός γρίφος θα είχε διαλυθεί. Ωστόσο, το ψυχονοητικό ιδίωμα
δεν είναι μεταφράσιμο χωρίς υπόλοιπο σε αμιγώς συμπεριφορική
γλώσσα.
Ο ορισμός με ικανές και αναγκαίες συνθήκες φαίνεται ανέφικτος για όσες οντότητες ενέχουν ουσιωδώς χρονικότητα. Η εξελικτική βιολογία, μεταξύ άλλων, συνιστά ένα τέτοιο πεδίο. Είναι ενδιαφέρον, νομίζω, ότι υπάρχει ακόμη αντιπαράθεση απόψεων μεταξύ
θεωρητικών βιολόγων αναφορικά με τον ορισμό της έννοιας «είδος»
(species). Παρότι διαδεδομένος ο «βιολογικός ορισμός» της έννοιας
«είδος» –κατά τον Ε. Mayr, είδη είναι ομάδες διασταυρούμενων
φυσικών πληθυσμών, αναπαραγωγικώς απομονωμένες από άλλες
τέτοιες ομάδες– δεν είναι ο μόνος που απαντάται στη σχετική γραμματεία, και οπωσδήποτε δεν παραπέμπει σε ικανές και αναγκαίες
συνθήκες, καθώς ιστορικές οντότητες δεν είναι αΐδιες «ουσίες».28
26 Gettier 1963, ‘Is justified true belief knowledge?’, 121-23.
27 Ryle 1949.
28 Για τη βιολογική έννοια του είδους, βλ. Mayr, 1970· στο έργο Mayr 1982, o συγγραφέας παρουσιάζει διεξοδικά το έργο της συγκρότησης της έννοιας «είδος»
από τον 18ο αιώνα έως τον 20ό, με τη σταδιακή απομάκρυνση από την αριστοτέλεια ουσιοκρατία, χωρίς να αποσιωπεί τις δυσκολίες όπου προσκρούει
ο βιολογικός ορισμός του είδους, στους εισηγητές του οποίου συγκαταλέγεται ο ίδιος, ούτε εναλλακτικούς ορισμούς που έχουν εισηγηθεί άλλοι θεωρητικοί (σσ. 254-85)· βλ. επίσης Mayr 1989, 136-45. Εναργή εικόνα της θεωρητι-
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Στην ψυχολογία, η έρευνα σχετικά με τις έννοιες ως νοητικές
αναπαραστάσεις ανακτά βαθμιαία έδαφος κατά τη δεκαετία του
1950, καθώς το συμπεριφοριστικό παράδειγμα ατονεί. O λόγος περί
γνωσιακών διεργασιών ως διαμεσολαβητικών της σχέσης ανάμεσα
στον κόσμο και στη συμπεριφορά κρίνεται εκ νέου νόμιμος. Όπως
έχει προαναφερθεί, η αναπτυξιακή ψυχολογία ήταν γόνιμο πεδίο
θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας για το σχηματισμό και το μετασχηματισμό των εννοιών, τη δομή των εννοιών και τη δυναμική της
εννοιολογικής αλλαγής κατά την αναπτυξιακή πορεία. Aπολύτως
ενδεικτικά αναφέρω εδώ, στην προοπτική της γενετικής γνωσιολογίας κατά Piaget, τις μελέτες για το πώς οικοδομούνται κατά στάδια
εννοιολογικά συστήματα στο νου των παιδιών ή το έργο του Jerome
Bruner και των συνεργατών του για το πώς τα παιδιά κατακτούν
έννοιες, όπως αποτυπώνεται, λ.χ., στη μελέτη A Study of Thinking.29
Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για το πώς νοούνται οι έννοιες
στις σχετικές έρευνες, έχω όμως την εντύπωση ότι ανάμεσα στις
παραδοχές τους είναι μια «κλασική», όπως τη σκιαγράφησα εδώ,
ιδέα περί εννοιών είτε αυτές νοούνται ως δομές δεδομένων είτε ως
τελεστικοί κανόνες.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, σε μια σειρά από μελέτες ενηλίκων, η Eleanor Rosch και οι συνεργάτες της εισάγουν στο
ψυχολογικό εργαστήριο μιαν αντικλασική θεώρηση των εννοιών
που συνδέουν ρητά με την ιδέα του Wittgenstein περί οικογενειακής αντιπαράθεσης αναφορικά με τον ορισμό της έννοιας «είδος» δίνει η συλλογή Wilson (επιμ.) 1999. Για λογική ανάλυση των προβλημάτων αναφορικά
με τον ορισμό της έννοιας «είδος» στη βιολογία, βλ. Wolfram 1989, 236-42. Ο
John S. Wilkins καταγράφει 26 (!) ορισμούς της έννοιας «είδος», βλ. <http://
researchdata.museum.vic.gov.au/forum/wilkins_species_table.pdf>· για σχετικώς πρώιμη αντιουσιοκρατική κριτική με αναφορά στη βιολογία, βλ. Hull 1965,
314-26. Βλ., επίσης, τη βιβλιογραφικώς ενήμερη επισκόπηση του προβληματισμού, στο Ereshefsky 2010.
29 Bruner, Goodnow και Austin 1956· εκτός του ότι αποτέλεσε μοχλό της μετασυμπεριφορικής, «γνωσιακής στροφής», το έργο συνιστά και ισχυρό έως σήμερα υπόδειγμα διδακτικής, εστιασμένο στην κατάκτηση εννοιών (concept attainment), όπου η έννοια «έννοια» λογίζεται ως «το πλέγμα των συναγωγών που
ενεργοποιούνται ή είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν σε ενεργήματα κατηγοριοποίησης» (σ. 244).
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κών ομοιοτήτων. Aυτήν την ιδέα εφαρμόζουν η Rosch και οι συνεργάτες της, για να σχεδιάσουν πειράματα και για να ερμηνεύσουν τα
ευρήματά τους.30 Tο έργο και άλλων ερευνητικών ομάδων συμβάλλει
στην ανάδειξη προβλημάτων που κλονίζουν την κλασική θεώρηση.
Πρόκειται για προβλήματα εμπειρικού χαρακτήρα που επιπροστίθενται σε όσα φαίνεται να αναδεικνύει η εννοιολογική ανάλυση, όπως
τη σκιαγραφήσαμε πρωτύτερα. Eμπειρικού χαρακτήρα προβλήματα
είναι, λ.χ., το ότι σε ψυχολογικά πειράματα οι λεξικές έννοιες φαίνεται
να μη δομούνται βάσει ορισμών· ότι η επίδοση των πειραματικών
υποκειμένων σε εργασίες ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης
αφήνει μεγάλα περιθώρια απροσδιοριστίας και ασάφειας ως προς
την υπαγωγή πραγμάτων σε έννοιες, ως προς την έκταση δηλαδή
των εννοιών, απροσδιοριστία και ασάφεια που δεν δικαιολογείται
σύμφωνα με την κλασική θεώρηση.
Σε πάμπολλες πειραματικές μελέτες είναι εμφανές ότι τις ταξινομητικές κρίσεις τις χαρακτηρίζουν φαινόμενα τυπικότητας, όπως
λέγεται, δηλαδή τα υποκείμενα ταξινομούν σε κατηγορίες ταχύτερα
και με λιγότερα σφάλματα με βάση τυπικά μέλη ή με βάση τυπικά
γνωρίσματα των μελών διαφόρων κατηγοριών. Στους περιορισμούς
που πρέπει να ικανοποιούν οι θεωρίες όσες προτείνονται ως απολογισμός των εμπειρικών δεδομένων συγκαταλέγεται, εκτός από
τον απολογισμό αναφορικά με τις ταξινομητικές και κατηγοριακές
κρίσεις, και ένας απολογισμός για το πώς πρέπει να είναι οι έννοιες
30 Βλ., ενδεικτικά, Rosch και Mervis 1975, 573-605· για την αφετηριακή αναφορά
στην ιδέα του Wittgenstein, βλ. σσ. 574-75. Το πόρισμα είναι: «Η οικογενειακή
ομοιότητα (νοείται ως) λογικό ενάλλαγμα έναντι των κριτηριακών ιδιοτήτων.
Στη φιλοσοφία και στην ψυχολογία υπάρχει επίμονη στοχαστική παράδοση που
βασίζεται στην παραδοχή ότι τα [προς κατηγοριοποίηση] πράγματα μπορούν
να σχετίζονται μεταξύ τους μόνον εφόσον έχουν κοινές κριτηριακές ιδιότητες. Η παρούσα μελέτη συνιστά εμπειρική επιβεβαίωση του επιχειρήματος του
Wittgenstein (1953) ότι τα τυποκρατικά κριτήρια δεν είναι ούτε λογικώς ούτε
ψυχολογικώς αναγκαία» (σ. 603) − δεν θα κρίνω εδώ αν όντως τα φιλοσοφικά
επιχειρήματα γενικώς και το ενλόγω «επιχείρημα του Wittgenstein» ειδικότερα είναι δυνατόν να επιβεβαιώνονται (ή να ανασκευάζονται) με αναφορά σε
εμπειρικά δεδομένα, απλώς θέλω να αφήσω να εννοηθεί πως υποκρύπτεται εν
προκειμένω μείζον ερώτημα. Βλ., επίσης, Rosch 1975, 192-233· Rosch κ.ά. 1976,
382-439.
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(να έχουν, π.χ., τη διαμόρφωση δομών δεδομένων ή άλλη;) ώστε να
είναι δυνατή η εκμάθησή τους.
Oι έρευνες αυτές έχουν μεταξύ τους οικογενειακές ομοιότητες αλλά και διαφορές όσον αφορά το χαρακτήρα και τη δομή των
θεωρητικών εννοιών που επικαλούνται προς εξήγηση των ευρημάτων. Όπως δίδαξε ο Quine, τα γεγονότα δεν υπαγορεύουν με τρόπο
μονοσήμαντο τις θεωρίες. H ακόλουθη τυπολογία είναι συνήθης:31
α) Θεωρία περί προτύπων (prototype theory): οι περισσότερες
έννοιες είναι δομημένες νοητικές αναπαραστάσεις που κωδικεύουν τις ιδιότητες που τείνουν να έχουν όσα αντικείμενα
εμπίπτουν στην έκταση της εκάστοτε έννοιας. Tα πρότυπα
είναι ιδεατά σχήματα («ιδεότυποι», αφηρημένα υποδείγματα)
πραγμάτων, και ως τέτοια δεν απαντώνται στον αισθητό
κόσμο. Tα αντικείμενα κατηγοριοποιούνται με κριτήριο πόσες
ιδιότητες του εκάστοτε προτύπου έχουν και με ποιο βαθμό
προσέγγισης. Η θεωρία αυτή έχει οικογενειακές ομοιότητες
με την ιδέα του Putnam περί στερεότυπων.
β) Θεωρία περί παραδειγματικών εκπροσώπων (exemplars
theory): οι έννοιες αναπαρίστανται διά παραδειγματικών
ατόμων. H υπαγωγή των πραγμάτων σε έννοιες γίνεται με
βάση την ομοιότητα προς το εκάστοτε παραδειγματικό μέλος.
γ) H θεωρία περί θεωριών (theory theory): οι έννοιες ως αναπαραστάσεις δομούνται διά των σχέσεών τους με άλλες έννοιες
ευρύτερων νοητικών θεωριών που αφορούν διάφορα πεδία
της πραγματικότητας – φυσικής ή κοινωνικής. Θεωρία δημοφιλής μεταξύ των αναπτυξιακών γνωσιακών ψυχολόγων,
31 Επί παραδείγματι, βλ. Smith και Medin 1981· χρήσιμη είναι η συνοπτική παρουσίαση του θέματος από τους ίδιους συγγραφείς, Smith και Medin 1984, 113-38.
Βλ., επίσης, Medin και Ross 21996, κεφ. 12, σσ. 368-96· Margolis και Laurence
(επιμ.) 1999, όπου ανθολογούνται φιλοσοφικά και ψυχολογικά κείμενα, οι σχετικές αντιπαραθέσεις περί εννοιών, και οι ιστορικές καταβολές του προβληματισμού, αρχής γενομένης από τον πλατωνικό διάλογο Εὐθύφρων· Murphy 2002,
πολύ διεξοδική, προγραμματικά «αντικλασική», ενίοτε και «αντιφιλοσοφική»,
πραγμάτευση του θεωρητικού προβληματισμού και της εμπειρικής έρευνας περί
εννοιών στους μείζονες τομείς της γνωσιακής ψυχολογίας.
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καθώς συναρτά τη δυναμική απόκτησης εννοιών με τη δυναμική της γενικότερης γνωσιακής ανάπτυξης.
δ) Πιθανοθεωρητική θεωρία (probabilistic theory): οι έννοιες
αναπαρίστανται με αναφορά σε ιδιότητες που εμφανίζουν με ποικίλο βαθμό πιθανότητας τα μέλη όσα εμπίπτουν
στην έκτασή τους. «Kαλά μέλη» είναι εκείνα για τα οποία η
πιθανότητα να έχουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες είναι
μεγαλύτερη. Παρότι προβάλλεται ως διαφορετική, μπορούμε
να υπαγάγουμε εδώ και τη θεωρία τη βασισμένη στη θεωρία
των ασαφών συνόλων (fuzzy set theory). Oι δύο θεωρίες
μοιάζει να έχουν ικανές ομοιότητες μεταξύ τους, αν και δεν
υπάρχει ομοφωνία επ’ αυτού.
Kανείς από τους ως άνω αντικλασικούς θεωρητικούς τύπους
δεν είναι απαλλαγμένος από προβλήματα. Άλλα προβλήματα είναι
εμπειρικού χαρακτήρα άλλα εννοιολογικού. Eνδεικτικά, αναφέρω
μερικά. Δεδομένου ότι σε σχετικά πειράματα οι ταξινομητικές κρίσεις
των υποκειμένων εμφανίζουν φαινόμενα τυπικότητας ακόμη και
όταν τίθενται σε δοκιμασία κλασικά οριζόμενες έννοιες, τα φαινόμενα τυπικότητας δεν συνηγορούν κατ’ανάγκην υπέρ προτυπικών
ή παραδειγματικών αναπαραστατικών δομών. Kι αυτό είναι μειονέκτημα, αφ’ ης στιγμής η εξήγηση των φαινομένων τυπικότητας ήταν
βασικό κίνητρο για να επινοηθούν αντικλασικές θεωρίες. H θεωρία
περί προτύπων εκτός από ορθές, καλύπτει επίσης «ψευδείς θετικές»
και «ψευδείς αρνητικές» κατηγοριακές κρίσεις. H πιθανοθεωρητική θεωρία δεν συλλαμβάνει επαρκώς την εσωτερική συνοχή των
εννοιών, καθώς οι πειραματικώς συλλεγόμενες κρίσεις πιθανότητας
δεν μαρτυρούν παράγοντες που ίσως επηρεάζουν τις αποδιδόμενες
πιθανότητες – λ.χ., γνωστικό υπόβαθρο και/ή αλληλοσυσχετίσεις
εννοιών.
H θεωρία περί θεωριών δεν εξηγεί πώς είναι δυνατόν να κατέχουν τα υποκείμενα έννοιες, παρότι οι σχετικές θεωρίες είναι ελλειπείς, ελαττωματικές ή εσφαλμένες. H ιδέα του εννοιακού ολισμού
που φαίνεται να συγκαταλέγεται στις παραδοχές της θεωρίας περί
θεωριών εγείρει ένα πρόβλημα που έχει οικογενειακές ομοιότητες
με το πρόβλημα που εγείρει η θεωρία του T.S. Kuhn στη φιλοσοφία
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των επιστημών: οι έννοιες δεν έχουν συνοχή και σταθερότητα πέραν
αυτής που τους προσφέρει το εκάστοτε θεωρητικό πλαίσιο – όταν
αλλάζει το πλαίσιο, αλλάζουν οι έννοιες. Xωρίς όμως να εξηγείται
πώς ακριβώς συντελείται, όταν συντελείται, η αλλαγή. Aξίζει να
θυμηθούμε ότι το έργο του Kuhn συνιστά μείζον παράδειγμα προς το
οποίο στρέφονται αναπτυξιακοί ψυχολόγοι, παραλληλίζοντας κατά
κυριολεξίαν ή εξ αναλογίας και εκ μεταφοράς τα ζητήματα της ενοιολογικής αλλαγής στα παιδιά με ζητήματα της εννοιολογικής αλλαγής
στους ενήλικους επιστήμονες. (Η αναφορά στο έργο του Kuhn σε
αναπτυξιακά συμφραζόμενα ενέχει, κατ’ εμέ, κάτι το ειρωνικό, δεδομένου ότι ο σχηματισμός και ο μετασχηματισμός εννοιών και εννοιακών πλαισίων κατά Kuhn δεν είναι αναπτυξιακή αλλά «επαναστατική» διεργασία.) O παραλληλισμός ισχύει και κατά την άλλη φορά:
θεωρητικοί της επιστήμης, φυσιοκρατικού συνήθως προσανατολισμού, εγκύπτουν στις θεωρίες των αναπτυξιακών ψυχολόγων για την
εννοιολογική ανάπτυξη των παιδιών για να αποκομίσουν στοιχεία
για την εννοιολογική αλλαγή στους επιστήμονες.32
32 Kuhn 1962. Άξιο ίσως μνείας είναι ότι στους λόγους που επικαλείται ο Kuhn
υπέρ της θεωρίας των Παραδειγμάτων συγκαταλέγονται ευρήματα από τις πρωτογνωσιακές έρευνες του Jerome Bruner στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αναφορικά με την «αντιληπτική ετοιμότητα» των υποκειμένων: τα άτομα ταξινομούν αντικείμενα ανάλογα με ό,τι υπαγορεύουν εσωτερικευμένα εννοιολογικά/
κατηγοριακά σχήματα. Από την πλούσια γραμματεία στο πεδίο της αναπτυξιακής ψυχολογίας, που επικαλείται τις ιδέες του Kuhn αναφορικά με τις έννοιες, τα
εννοιολογικά παραδείγματα και το ρόλο τους στη συγκρότηση της γνώσης και
την εννοιολογική αλλαγή, επιλέγω ενδεικτικά: Carey 1987· Carey 2009· Carey
και Spelke 1996, 515-33. Για την αντίστροφη προοπτική, βλ. Gopnik και Meltzoff
1998, ιδίως κεφάλαιο 2, «The scientist as child». Πρβλ. Chi 1992, 129-86. Χρήσιμη είναι η συνοπτική επισκόπηση Özdemir και Clark 2007, 351-61. Στην ευρύτερη προοπτική των ιδεών του Kuhn εγγράφεται το έργο Nersessian 2008, όπου
η έννοια «νοερό υπόδειγμα» (mental model) επιτελεί στη συγκρότηση της γνώσης ρόλο ανάλογο με το «Παράδειγμα», στην περίπτωση ενηλίκων κυρίως στο
πεδίο της γνώσης του φυσικού κόσμου − έχει μεγάλο ενδιαφέρον η προσπάθεια
της συγγραφέως να ανασυστήσει το εκάστοτε κατευθυντήριο νοερό υπόδειγμα
με βάση ιστορικά και ψυχο-συμπεριφορικά τεκμήρια σχετικά αφενός με επιστήμονες, όπως ο Maxwell, αφετέρου με άτομα χωρίς επιστημονική παιδεία σε συνθήκες του καθημέραν βίου. Χρήσιμη μαρτυρία εποχής για την προσπάθεια αφομοίωσης στη γνωσιακή ψυχολογία μεθοδολογικών ιδεών από τη μεταθετικιστική φιλοσοφία των επιστημών αποτελεί το άρθρο Overton 1984, 191-226.
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Oύτε τα εξηγητικά πλεονεκτήματα ούτε οι δυσχέρειες στο εμπειρικό πεδίο δεν καθοδηγούν αποφασιστικά την κρίση υπέρ της μιας
ή της άλλης αντικλασικής θεωρίας. Kαι πάντως όλες φαίνεται να
μην καλύπτουν επαρκώς εννοιολογικού χαρακτήρα ζητήματα όπως,
λ.χ., το «νέο γρίφο της επαγωγής» κατά N. Goodman ή την «αρχή
της συνθετικότητας». O νέος γρίφος της επαγωγής ανακύπτει
εκ του ότι, αφ’ εαυτών, τα εμπειρικά δεδομένα δεν επιτρέπουν να
κρίνουμε ποιες έννοιες-κατηγορήματα ανατέμνουν τη φύση κατά τα
άρθρα, όπως έλεγε ο Πλάτων στον Φαίδρο, και ποιες αντιστοιχούν
σε «αφύσικες», αυθαίρετες κατατμήσεις της πραγματικότητας.
H αρχή της συνθετικότητας είναι σταθερό θέμα στη θεωρία
της γλώσσας, ιδίως στη σημασιολογική ανάλυση. H ιδέα είναι πως
το νόημα σύνθετων εκφράσεων προκύπτει εκ της συνθέσεως των
νοημάτων των συστατικών μερών τους. Όμως η σύνθεση των εννοιών
«τυπικό κατοικίδιο» και «τυπικό ψάρι» δεν δίνει «χρυσόψαρο».
Mπροστά σ’ αυτά τα προβλήματα, εννοιολογικού και όχι πρωτογενώς εμπειρικού χαρακτήρα, ο Fodor μοιάζει να οδηγείται σε έναν
εμφυτοκρατικό εννοιακό ατομισμό – με συνέπεια να πρέπει να κρίνονται ως έμφυτες, έννοιες όπως «κβαντικός αριθμός», ή «ηλεκτρονικός υπολογιστής». Tο παράδοξο που αποπνέει αυτή η υπαινικτική
μνεία, δεν μειώνει τη σοβαρότητα του προβληματισμού.33
Aδρά προβλήματα όπως τα ανωτέρω και άλλα σχετιζόμενα με ειδικότερα χαρακτηριστικά των επιμέρους ερευνητικών προγραμμάτων
οδήγησαν μερικούς από όσους εγκύπτουν στο πρόβλημα των εννοιών
να προκρίνουν ως βιωσιμότερη μια νεοκλασική, δισχιδή θεωρία περί
εννοιών. H υπόθεση εν προκειμένω είναι πως οι έννοιες αναπαρίστανται με έναν πυρήνα «κλασικού» ορισμού με αναγκαίες και ικανές
συνθήκες, όπου προσαρτάται και ένα ευέλικτο σχήμα από περισσό33 Βλ. Fodor 1998, ιδίως τα κεφάλαια 5 − Prototypes and Compositionality (88119) − και 6 − Innateness and Ontology, Part I: The Standard Argument (120145)· βλ. και την κριτική σχετικά με τις μη κλασικές θεωρήσεις, στο Fodor και
Lepore 1996, 253-70. Βλ., επίσης: την κριτική των Osherson και Smith (1981,
237-62)· την υπεράσπιση της ιδέας περί εννοιακών προτύπων μέσω της θεωρίας των ασαφών συνόλων, από το δημιουργό της ενλόγω θεωρίας, στο Zadeh
1982, 291-97, και την πραγμάτευση του ζητήματος σε λογικο-σημασιολογικό
πλαίσιο στο Kamp και Partee 1995, 129-91.
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τερο ή λιγότερο εξέχοντα, τυπικά γνωρίσματα ανάλογα με την αντιληπτική ή ευρύτερα τη γνωστική κατάσταση των υποκειμένων.
Oρθά θα επισήμαινε κανείς ότι, εκτός από τα προβλήματα τα
σχετικά με όσες έννοιες παραπέμπουν σε κατ’ αίσθηση αντιληπτά
πράγματα, ανακύπτουν πιεστικά ερωτήματα σχετικά με τις λεγόμενες
«αφηρημένες» έννοιες, λ.χ., στα μαθηματικά και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους ή στη φιλοσοφία: από πού πηγάζουν, πώς δομούνται, πώς εκμανθάνονται; Eρωτήματα στα οποία οφείλει απάντηση
οιαδήποτε θεωρία περί εννοιών.
Θα ήθελα να κλείσω αυτήν τη συνοπτική παρουσίαση με έναδύο ερωτήματα, κατ’ εμέ ιδιαζόντως στρυφνά. Πρώτα πρώτα,
όταν διαλέγονται μεταξύ τους φιλόσοφοι και θεωρητικοί που, για
να διερευνήσουν προβλήματα περί εννοιών, καταφεύγουν και σε
εμπειρικό έργο, εννοιολογούν άραγε τις έννοιες με τον ίδιο τρόπο;
Ή μήπως έχουν ασύμβατους τρόπους του νοείν τις έννοιες; H
απάντηση στο ερώτημα που προσπαθώ να διατυπώσω συνυφαίνεται με την επιλογή ανάμεσα στη φυσιοκρατική και στην αντιφυσιοκρατική διανοητική στάση. Ή συναφώς με θέσεις μεταφιλοσοφικού
χαρακτήρα αναφορικά με το αντικείμενο και τη μέθοδο του φιλοσοφικού στοχασμού. Για να εφαρμόσω αναστοχαστικά τα εργαλεία
που εξέθεσα πρωτύτερα: πώς ορίζονται οι έννοιες «φιλοσοφία» και
«φιλοσοφείν»; Mε αναγκαίες και ικανές συνθήκες που κωδικοποιούν
τα ουσιώδη, αΐδια χαρακτηριστικά της φιλοσοφικής δραστηριότητας;
Ή μήπως προσεγγίζοντας ένα ιδεατό πρότυπο, όπου εξέχουσα θέση
έχει ο μη εμπειρικός στοχασμός; Ή μήπως ακόμη διά της ομοιότητας
προς έναν παραδειγματικό εκπρόσωπο ή ένα παραδειγματικό ύφος,
και ποιον ή ποιο ακριβώς; H φυσιοκρατική ιδέα ότι φιλοσοφία και
επιστήμη αποτελούν πόλους σε ενιαίο εν τέλει στοχαστικό συνεχές
συγκαταλέγεται στις επιλογές;
Όσες και όσοι ελκύονται από τον φυσιοκρατικό τρόπο του φιλοσοφείν οφείλουν έναν απολογισμό αναφορικά με τον αναπαραστατικό και με τον κανονιστικό χαρακτήρα των εννοιών. Όσον αφορά
τον αναπαραστατικό χαρακτήρα των εννοιών το πρόβλημα έγκειται στο ότι η αναπαραστατική σχέση γενικώς δεν είναι αιτιακού
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χαρακτήρα αλλά ιδιώνυμη σχέση, αφ’ ης στιγμής είναι δυνατόν να
αναπαριστούμε νοητικώς ή γλωσσικώς ανύπαρκτα ή αφηρημένα
πράγματα με τα οποία είναι φυσικώς αδύνατον να έχουμε οιανδήποτε φυσική αλληλεπίδραση, τέτοιαν δηλαδή όπου να διακινείται
ένα φυσικό ίχνος – ύλη και/ή ενέργεια. Από την άλλη, η εμπειρική
καταγραφή αναφορικά με τις κατηγοριακές ή ταξινομητικές κρίσεις,
ως γεγονότα, έτσι όπως αυτές εκφράζονται λεκτικώς ή εξωτερικεύονται συμπεριφορικώς στην καθημερινή ζωή ή σε ψυχολογικά πειράματα, δεν επιτρέπει να κρίνουμε πότε και γιατί η εκάστοτε κρίση
είναι ορθή ή εσφαλμένη. Iδίως αν η σχέση ανάμεσα στα πράγματα
και στις σύστοιχες έννοιες νοείται ως αιτιακού χαρακτήρα. Γιατί τότε
εγείρεται το ερώτημα, πώς είναι αιτιακώς δυνατόν να βλέπω άλογα
και να σκέφτομαι AΓEΛAΔEΣ; Ο παλαιός «γρίφος της πλάνης». H
ορθότητα εν προκειμένω δεν συσχετίζεται με ένα στατιστικό μέτρο,
λ.χ., με το βαθμό απόκλισης από τη δεσπόζουσα τιμή της στατιστικής κατανομής των κατηγοριακών κρίσεων. Έστω και αν οι περισσότεροι θα είχαν την τάση να εκλαμβάνουν τις οξιές για φτελιές, η
έννοια OΞIA πρέπει παραπέμπει στις οξιές και η έννοια ΦTEΛIA
στις φτελιές. Γι’ αυτό και έχει νόημα να πούμε ότι ενίοτε μπορεί να
είναι εσφαλμένη η κρίση των πολλών.
Mια απόκριση εν προκειμένω είναι να δεχτούμε τη στατιστική
ισοπέδωση του αναπαραστατικού και του κανονιστικού βάθους των
εννοιών. Ή να δούμε την αναπαραστατικότητα και την κανονιστικότητα ως παράγωγα, ως παραπροϊόντα της αναπαραστατικότητας
και της κανονιστικότητας κοινωνικών πρακτικών και συμβάσεων.
Θα μπορούσαμε να παραδεχτούμε πώς η φυσιοκρατική προσέγγιση
δεν αγγίζει το αναπαραστατικό ούτε το κανονιστικό και ευρύτερα
το εντασιακό βάθος της νόησης και να κρατήσουμε τις αναπαραστάσεις γενικώς και τις έννοιες ειδικώς ως θέμα φιλοσοφικής ερμηνευτικής. Θα μπορούσαμε, τέλος, να δούμε εκ του σύνεγγυς τις
απόπειρες φυσιοκρατικής πραγμάτευσης. Σοβαρές προτάσεις επ’
αυτού έχουν διατυπώσει οι Dretske και Papineau.34 Δελεαστική είναι,
34 Dretske 1981 (το πρόβλημα εδώ είναι η αμφισημία του όρου «πληροφορία»,
που κυμαίνεται ανάμεσα στην τεχνική εννόηση φυσικών συμβάντων με ορισμέ-
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κατ’ εμέ, η πρόταση που έχει καταθέσει η Ruth Garrett Millikan στο
έργο Millikan 1984 και σε σειρά άρθρων: οι αναπαραστάσεις και οι
έννοιες πρέπει να νοούνται ως συστατικά της λειτουργικώς «κανονικής» βιονοητικής σκευής του οργανισμού. Διευκρινίζοντας την
πρόταση για μια φυσική ιστορία της αναπαραστατικότητας και για
μια «βιολογική λύση στο πρόβλημα της κανονιστικότητας», γράφει
η Millikan:
H νοερή εξεικόνιση, η ένδειξη, και η συναγωγή συμπερασμάτων
μετέχουν όλες εξίσου στις αναπαραστατικές διεργασίες του
ανθρώπου, ως βιολογικά κανονιστικά πρότυπα (norms), και όχι
ως απλές διαθέσεις/τάσεις (dispositions). Tα γεγονότα τα σχετικά
με το πώς ενεργεία λειτουργεί ένα σύστημα δεν είναι αυτά που
το καθιστούν αναπαραστατικό ούτε είναι αυτά που καθορίζουν
το τι αναπαριστά. Kαθοριστικά εν προκειμένω είναι τα γεγονότα
αναφορικά με το τι δυνάμει θα έκανε το σύστημα, αν λειτουργούσε
σύμφωνα με βιολογικά κανονιστικά πρότυπα. Όταν λειτουργεί
σωστά μια νοητική αναπαράσταση συμπραγματώνεται με ό,τι
αναπαρίσταται, εικονίζει ό,τι αναπαριστά, και (αν ανήκει στο
κατάλληλο, πολύπλοκο είδος) μετέχει σε κατάλληλες συναγωγές.
Aδρομερώς η ιδέα είναι η εξής. Tα γνωσιακά συστήματα τα
έχει σχεδιάσει η εξέλιξη έτσι ώστε να παράγουν αφηρημένες
εικόνες του περιβάλλοντος του οργανισμού και να οδηγούνται
από τις εικόνες αυτές στην παραγωγή κατάλληλων δράσεων. Aυτό
συνυφαίνεται ενδεχομένως με την παραγωγή και άλλων εικόνων
διά του συνδυασμού παλαιών σύμφωνα με ορισμένες αρχές
(συναγωγή, συλλογιστική). Eνδέχεται επίσης να συνυφαίνεται
με το σχηματισμό αναπαραστάσεων-στόχων, εικόνων δηλαδή
που οδηγούν τον οργανισμό να παραγάγει ή να αποφύγει ό,τι
εικονίζεται (διεργασίες φαντασίας, φόβου, επιθυμίας, πρόθεσης).
Στην περίπτωση του ανθρώπου, η βιολογική σχεδίαση περινα διαφορικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη θεωρία των πληροφοριών και
στη συνήθη εννόηση συμβόλων εφοδιασμένων με νόημα)· Dretske 1995· Papineau 1993, ιδίως το τρίτο κεφάλαιο, ‘The Teleological Theory of Representation’, στην αναθεωρημένη από τον συγγραφέα εκδοχή, <http://www.kcl.ac.uk/
ip/davidpapineau/Staff/Papineau/PhilNat2nded/ch3.html>.
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λαμβάνει πολύ γενικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες σχηματίζονται έννοιες από κατάλληλες κατ’ αίσθηση εισροές, όπου
συμπεριλαμβάνονται και εισροές από την κατ’ αίσθηση αντίληψη
διαμέσου της γλώσσας. Σχηματίζω επαρκείς έννοιες σημαίνει
μαθαίνω να αναπαριστώ ή να απεικονίζω στη σκέψη ό,τι είναι ίδιο
ως ίδιο. Πάνω στην ικανότητα αυτήν οικοδομούνται η ικανότητα
σχηματισμού κρίσεων, και ακολούθως η συλλογιστική ικανότητα,
καθώς και η ικανότητα για απόκτηση κατάλληλων επιθυμιών και
για εκπλήρωσή τους. Όπως όλα τα άλλα όσα κάνει ο οργανισμός,
τα ανωτέρω πραγματώνονται με πολύ οργανωμένο τρόπο όταν
ο οργανισμός λειτουργεί σωστά, βεβαίως όμως, δεν λειτουργεί
έτσι πάντα, ή και αν ακόμη λειτουργεί, δεν λειτουργεί πάντοτε
ομαλά.35
O όρος «κανονικός» […] πρέπει να αναγνωσθεί κανονιστικά,
ιστορικά, και ως προς εξειδικευμένες λειτουργίες. Πρώτα πρώτα,
ο όρος εφαρμόζεται σε εξηγήσεις. Mια «κανονική εξήγηση» εξηγεί
το γιατί επιτελείται μια λειτουργία, αναφέροντας πώς ιστορικά
πραγματωνόταν [η λειτουργία] σ’εκείνες τις (ίσως σπάνιες)
περιπτώσεις όπου πραγματωνόταν όπως έπρεπε. Oι κανονικές
εξηγήσεις δεν λένε, π.χ., γιατί η επιτέλεση μιας λειτουργίας ήταν
κάτι κοινό· δεν πρόκειται για στατιστικές εξηγήσεις. Καλύπτουν
μόνο περιπτώσεις επιτέλεσης πραγματωμένης στο παρελθόν,
δείχνοντας πώς οι επιτελέσεις αυτές προκύπτουν από τους
φυσικούς νόμους, σε δεδομένες συνθήκες, σε σύζευξη με τις τάσεις
και με τη δομή των εκάστοτε λειτουργικών συστημάτων. Kατά
δεύτερο λόγο, ο όρος «κανονικός» εφαρμόζεται στις συνθήκες.
«Kανονική συνθήκη για την επιτέλεση μιας λειτουργίας» είναι
μια συνθήκη της οποίας η παρουσία πρέπει να μνημονεύεται
όταν δίδεται πλήρης κανονική εξήγηση αναφορικά με την
επιτέλεση της εκάστοτε λειτουργίας. […] Έπεται ότι η έκφραση
«κανονικές συνθήκες» δεν σημαίνει πως οι συνθήκες σχετίζονται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο με ό,τι είναι η τυπική περίπτωση ή ο
μέσος όρος, ούτε καν, σε πολλές περιπτώσεις, με ό,τι είναι κοινό.
35 Millikan 1993α, 11.
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[…] Πράγματι, οι κανονικές συνθήκες θα ονομάζονταν ίσως
καλύτερα «ιστορικώς βέλτιστες» συνθήκες.36

Παραθέτω, ίσως υπέρ το δέον, εκτενώς για να μεταφέρω κάτι
από το εύρος και από το βάθος του επιχειρήματος της Millikan, που
αξίζει, κατ’ εμέ, να βάλει σε σκέψη όσες και όσους δεν θα είχαν, κατά
τα άλλα, τη φυσιοκρατική θεώρηση ως πρώτη επιλογή.
Φυσιοκρατικά εγχειρήματα όπως αυτό της Millikan (όπως άλλωστε και εκείνα των Dretske και Papineau) έχουν ως χαρακτηριστικό
το ότι αναδέχονται ως θεμελιώδες γνώρισμα την αναπαραστατικότητα των νοητικών καταστάσεων και των εννοιών, και δοκιμάζουν
να σκιαγραφήσουν τη φυλογένεσή της. Από την άλλη, ριζοσπαστικές φυσιοκρατικές θεωρήσεις αποδομούν την έννοια «αναπαράσταση» και συναφώς την έννοια «έννοια», ως είδος του αναπαραστατικού γένους, δοκιμάζοντας να τις συσχετίσουν αναγωγικώς με
σύστοιχα νευροφυσιολογικά συμβάντα, καταστάσεις, λειτουργίες
ή, ακόμη ριζικότερα, εξαλείφοντάς τες σε έναν εξελικτικό νευροβιολογικό ορίζοντα. Η ιδέα εν προκειμένω είναι ότι ο λόγος για
αναπαραστάσεις και έννοιες είναι κατάλοιπο παρωχημένης, δημώδους, ανθρωπολογικής ιδεολογίας, την οποία συντηρεί μια αρμοστική ίσως «δαρβινική ψευδαίσθηση» που μέλλει να εξαλειφθεί στον
ορίζοντα μιας εξελιγμένης νευροεπιστήμης, ακολουθώντας την
ιστορική τύχη δημωδών θεωριών σε άλλα πεδία.37
Δεν είναι εδώ ο τόπος να μιλήσω εκτενώς για τη διαμάχη αναφορικά με το αν είναι δυνατόν να υπάρχει «επιστήμη του νου». Πρέπει
όμως να έχουμε κατά νουν ότι την εξαλειπτική εννόηση δεν την
υπαγορεύουν «δεδομένα» της κατ’ αίσθηση εμπειρίας –τουναντίον
θα έλεγα– ούτε «επιστημονικά δεδομένα». Ως φιλοσοφική θεωρία, ο
36 Millikan 1993β, 86-87.
37 Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μη αναγωγικός υλισμός, βλ. Kim 1998
και 2005. Για πολύ εύληπτη παρουσίαση του εξαλειπτικού υλισμού, βλ. Churchland 1988, κεφάλαιο 3· βλ. επίσης Stich 1985. Για πρώιμες διατυπώσεις του εξαλειπτισμού βασισμένες στη μεταθετικιστική ιστορίζουσα φιλοσοφία των επιστημών και στον πραγματισμό, βλ. Feyerabend 1981/(1963) και Rorty 1970/
(1965).
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εξαλειπτισμός αναδείχθηκε με υπόβαθρο επιχειρήματα και παραδοχές οντολογικού, γνωσιολογικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα. Το
υπόβαθρο αυτό δεν το διαμόρφωσαν μόνο εκδοχές του συμπεριφορισμού· ιδιάζουσα θέση σ’ αυτό έχει, κατ’ εμέ, η αφετηριακή σημασιολογική ενόραση του Bolzano. Σε μιαν άλλη επιχειρηματολογική
γραμμή, η θεώρηση των νοητικών δυνάμεων υπό πρίσμα επιτελεστικό, και οι θεωρήσεις που αποδίδουν το πρωτείον στο σώμα και
στην, αδιαμεσολάβητη από αναπαραστάσεις και έννοιες, δυναμική
διάδραση σώματος–κόσμου, κατατείνουν και αυτές στην εξαλειπτική επιλογή.38
Το ερώτημα, υπέρ ή κατά των αναπαραστάσεων και, συναφώς,
υπέρ ή κατά των εννοιών δεν απαντάται ευθέως. Η απάντηση εξαρτάται από τις αρετές των αντίστοιχων θεωριών, όσων εγκολπώνονται αφενός αναπαραστάσεις και έννοιες και όσων τις εκβάλλουν
αφετέρου. Όταν στόχος είναι η έλλογη διερεύνηση του ανθρωπίνου
βιώματος, το να συνυπολογίζονται οι αρετές αυτές –συστηματικότητα, εμπειρική επάρκεια, εξηγητική και προγνωστική ισχύς, μεθοδολογική γονιμότητα– μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση ιδεοληπτικών αντιπαραθέσεων. Και πάλι όμως, η ετυμηγορία μετά από
έλλογη στάθμιση του κατά πόσον πληρούνται τα «αρεταϊκά» κριτήρια θα εξαρτάται από την ερμηνευτική στάση –ρεαλιστική, αντιρεαλιστική ή αγνωστικιστικά εργαλειακή– έναντι των θεωριών. Ωστόσο,
μια αντιρεαλιστική, εξαλειπτική στάση αναφορικά με τις αναπαραστάσεις και τις έννοιες εξαλείφει συνάμα τη διαφορά ανάμεσα στον
άνθρωπο και σε μη νοήμονα συστήματα με αρκούντως παρόμοιες
επιτελεστικές επιδόσεις. Κατ’ εμέ, αυτή η διαφορά είναι γνωστικώς,
αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσα.
Μυχίως, λοιπόν, η τύχη των εννοιών είναι συνυφασμένη με την
τύχη του ανθρωπολογικού ερωτήματος.

38 Δεν μπορώ να αναφερθώ εδώ στην τεράστια αντιαναπαραστατική γραμματεία
φιλοσοφικής και επιστημονικής και τεχνολογικής εμπνεύσεως που έχει συσσωρευθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες· για μια καλή κριτική επισκόπηση, βλ.
Kirchhoff 2011.
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Concepts

George MARAGOS

Abstract

H

ISTORICALLY, the emergence of the concept ‘concept’ as a
technical term in philosophy was a slow and tortuous process
during the Greek and the Latin antiquity and the Middle Ages.
Modern conceptions of concepts as constituents of thought and
as species of the genus representation, date back roughly to the
18th century in the work of Kant, among others. In the early 19th
century, Bolzano had the decisive intuition that philosophical analysis by means of mental entities such as concepts could be carried out
instead at an objective semantical realm. This intuition was taken
up by Frege in his researches into the foundations of mathematical
knowledge and thus the “linguistic turn” in philosophy was brought
about. Beyond philosophy, concepts are ubiquitous in various disciplines such as psychology and linguistics.
In recent decades there has been a marked departure from the
“classical” conception of concepts as definable by necessary and sufficient conditions in favour of a conception based on ideas elaborated
in philosophical contexts, e.g. in Wittgenstein’s notion of “family
resemblance”. Methodologically, the anticlassical stance, though not
without problems of its own, prompted a vast research program in
cognitive and developmental psychology.
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More recently, a radical turn was made in the conception of
concepts: there are calls for the elimination of representations in
general and thus of concepts in particular, as tied to obsolete, folk
ideas about the mind. Such claims should be assessed against a background of rational criteria addressing the cognitive merits of those
theories that endorse representations and concepts and those that
eliminate them from their anthropological explanatory schemes.
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Σπουδές και έρευνα στην ιστορία της τέχνης:
το παράδειγμα της Γαλλίας*

ΤΙΤΙΝΑ ΚΟΡΝΕΖΟΥ

Je pense, pour ma part, que les faits sont des clous
à quoi accrocher l’idée (Lucien Febvre)

Προλεγόμενα
Στόχος της εισήγησης είναι η καταγραφή και μια πρώτη απόπειρα
διερεύνησης των όρων με τους οποίους διαμορφώνονται οι σπουδές
και η φυσιογνωμία της έρευνας στην ιστορία της τέχνης στο γαλλικό
ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Θα αναφερθώ κυρίως στα
στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, η οποία χαρακτηρίζεται από
δύο μεγάλες τομές: αφενός από την εφαρμογή του συμφώνου της
Μπολόνια, με τη συνακόλουθη αναδιάρθρωση των προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών σπουδών, και αφετέρου από την ίδρυση του
Εθνικού Ινστιτούτου Ιστορίας της Τέχνης (ΙNHA: Institut National
d’Histoire de l’Art). Τα στοιχεία προέρχονται, σε μεγάλο βαθμό,
από ηλεκτρονικές πηγές, δημοσιευμένες από ερευνητικούς φορείς
και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και από τη σχετική αρθρογραφία
που έχει αναπτυχθεί στα περιοδικά τέχνης.1 Σε ένα δεύτερο χρόνο
*

1

Το παρόν κείμενο αποτελεί επεξεργασμένη μορφή εισήγησης που παρουσιάστηκε σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Σπουδές και ερευνητικές κατευθύνσεις
στην Ιστορία της Τέχνης», στο πλαίσιο ημερίδας για τα 40χρονα της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Μνήμων, στις 8 Ιουνίου 2010. Στο σημείο αυτό,
θέλω να ευχαριστήσω τον ανώνυμο κριτή του περιοδικού Αριάδνη για τις παρατηρήσεις του, οι οποίες μου επέτρεψαν να προχωρήσω στη διευκρίνιση ορισμένων ζητημάτων.
Συνοπτικές παρουσιάσεις της διδασκαλίας της ιστορίας της τέχνης σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενούνται τακτικά στις σελίδες του περιοδικού Revue
de l’art, βλ. Gardner-Bouniort 1999· Gaehtgens και Virey-Wallon 1999.
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θα επιχειρηθεί μια ποιοτική αποτίμηση των ερευνητικών ερωτημάτων και των μεθοδολογικών κατευθύνσεων που κυριαρχούν στη
γαλλική ιστορία και ιστοριογραφία της τέχνης. Παρά το γεγονός ότι
τα ερωτήματα που εγείρονται υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της
παρούσας προσέγγισης, θα επιχειρήσω ωστόσο ορισμένες, αναγκαστικά σχηματικές, παρατηρήσεις.
Σπουδές
Η διδασκαλία της ιστορίας της τέχνης εισάγεται το 1864 στην
École des Beaux-Arts από τον Ηippolyte Taine, κάτοχο της πρώτης
έδρας αισθητικής και ιστορίας της τέχνης, και το 1878 στο Collège
de France από τον Charles Blanc, στην έδρα αισθητικής και ιστορίας
της τέχνης. Στο γαλλικό πανεπιστήμιο διδάσκεται από το 1893 ως
συμπλήρωμα στο μάθημα της ιστορίας, ενώ το 1899 δημιουργείται η
πρώτη έδρα ιστορίας της τέχνης, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.
Ως διακριτός ακαδημαϊκός κλάδος, η ιστορία της τέχνης θα συγκροτηθεί μόλις στη δεκαετία του 1930, σε σύνδεση με την αρχαιολογία, με τη δημιουργία του Ινστιτούτου Τέχνης και Αρχαιολογίας της
οδού Μichelet στο Παρίσι (Institut d’Art et d’Archéologie). Ο θεσμικός κατακερματισμός ανάμεσα στα διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα –ανάμεσά τους και η École du Louvre–,2 αλλά και η στενή
σχέση που διατηρεί η ιστορία της τέχνης αρχικά με την αισθητική
και στη συνέχεια με την αρχαιολογία αποτελούν δύο από τα βασικά
χαρακτηριστικά της συγκρότησης του επιστημονικού κλάδου στο
γαλλικό παράδειγμα.3
Σήμερα, στον ακαδημαϊκό χάρτη της Γαλλίας, η ιστορία της τέχνης
φαίνεται ότι εκπροσωπείται επαρκώς είτε σε αυτόνομα τμήματα
2

3

H École du Louvre, από το 1882, αποτελεί δημιούργημα της Γ΄ γαλλικής Δημοκρατίας, με το διπλό στόχο αφενός να εκπαιδεύει επιμελητές, διευθυντές,
συντηρητές και αφετέρου να προσφέρει μια γενική παιδεία ιστορίας της τέχνης,
στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ένα κοινό όχι αποκλειστικά ειδικών, βλ.
Genet-Delacroix 1996.
Γενικά για τη διδασκαλία της ιστορίας της τέχνης στην ανώτατη εκπαίδευση
και τη συγκρότηση του ακαδημαϊκού κλάδου, βλ. Therrien 1997. Συγκριτικά με
το γερμανικό παράδειγμα, Sauerlaender 1979. Επίσης, Décultot 2000.
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(ιστορίας της τέχνης και αρχαιολογίας) –κυρίως στα κεντρικά πανεπιστήμια– είτε, συνηθέστερα, στο πλαίσιο τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών ιστορίας-γεωγραφίας, φιλοσοφίας και φιλολογίας
αλλά και μουσικολογίας, επικοινωνίας, πλαστικών τεχνών, στα περιφερειακά, κατά κύριο λόγο, πανεπιστημιακά ιδρύματα.4
Τα προπτυχιακά αυτά προγράμματα, όπως διαβάζουμε ενδεικτικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Rennes, προσφέρουν
…μια θεωρητική γενική εκπαίδευση, επικεντρωμένη στη γνώση,
την ανάλυση και την ερμηνεία των καλλιτεχνικών δημιουργιών
και των αρχαιολογικών καταλοίπων, με στόχο την ιστορική προοπτική, την κατανόηση των κοινωνιών και την αποκατάσταση των
πολιτισμών. Επεκτείνεται από την προϊστορία έως τη σύγχρονη
εποχή επιτρέποντας τη γνώση όλων των περιόδων της ιστορίας της τέχνης και της αρχαιολογίας και περιλαμβάνει ένα ευρύ
γεωγραφικό και πολιτισμικό πεδίο, από τη δυτική Ευρώπη μέχρι
τη Μέση Ανατολή. Ειδικά για την ιστορία της τέχνης, έχει στόχο
να προσφέρει τη μεθοδολογία και τις γνώσεις εκείνες, που θα
επιτρέψουν να κατανοήσουμε τη διαδικασία δημιουργίας, κατασκευής, ερμηνείας και διάδοσης των έργων τέχνης, (αντικειμένων, μνημείων, τοποθεσιών, συλλογών) σε συνδυασμό με τα ιστορικά, πολιτισμικά, τεχνικά και αισθητικά δεδομένα.5
Η αναδιάρθρωση των πανεπιστημιακών σπουδών στη Γαλλία
μετά το σύμφωνο της Μπολόνια (Μπολόνια, 1999, νόμος 2005)
οδηγεί σε τριετές πρόγραμμα σπουδών, το οποίο εξασφαλίζει τον
προπτυχιακό τίτλο (License), με καταγεγραμμένα, κατά το πρώτο
έτος, υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών ή/και αποτυχίας.6
4

5

6

Σε 58 πανεπιστημιακά τμήματα προσφέρεται ο τριετής κύκλος προπτυχιακών
σπουδών, που οδηγεί στη License, <http://www.inha.fr/spip.php?page=carto_
enseignement_liste>.
<http://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/SUIO-IP/INFORMATIONORIENTATION/Offreformation/suio%20Histoire%20Art2013.pdf>. [Οι μεταφράσεις των παραθεμάτων από την υπογράφουσα.]
Ενδεικτικά για το ίδιο πανεπιστήμιο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10, από
τους 266 εγγεγραμμένους φοιτητές στο 1ο έτος παρουσιάστηκαν στις εξετάσεις
οι 140 με ποσοστό επιτυχίας 84,3%. Τελικά, μόνο 119 φοιτητές έφτασαν στο 3ο
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Τα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρουν επίσης διετή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση
του μεταπτυχιακού τίτλου (Μaster II), με δύο κατευθύνσεις: Master
Professionnel, που προετοιμάζει για τον επαγγελματικό χώρο των
μουσείων, και Master Recherche, που οδηγεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.7 Ελαφρώς μικρότερος αριθμός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (48) προσφέρει διδακτορικές σπουδές, στο πλαίσιο
écoles doctorales, συχνότερα μέσα από προγράμματα διατμηματικού τύπου και διαθεματικού χαρακτήρα.
Το δεύτερο σημαντικό γεγονός στο κατώφλι του 21ου αιώνα είναι
η ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Ιστορίας της Τέχνης, το 2001,
στο Παρίσι. Η σχετική συζήτηση, που είχε ξεκινήσει το 1973 από τον
Jacques Thuillier, καθηγητή της ιστορίας της τέχνης και σύμβουλο
του γάλλου προέδρου Georges Pompidou, αποκρυσταλλώθηκε δέκα
χρόνια αργότερα, στα 1983, στο περιβάλλον του Υπουργείου Πολιτισμού, με την ανάθεση στον καθηγητή André Chastel να συντάξει αναφορά και προτάσεις για «ένα μεγάλο διεθνές ίδρυμα αφιερωμένο στην έρευνα στην ιστορία της τέχνης και στη διάδοσή της,
που λείπει από τη χώρα».8 Οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις στην
υλοποίηση του σχεδίου αυτού οφείλονταν στη διπλή υπαγωγή της
ιστορίας της τέχνης σε δύο υπουργεία, Παιδείας και Πολιτισμού:
ενώ για το Υπουργείο Πολιτισμού η ιστορία της τέχνης, συνδεδεμένη με την έννοια της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς (patrimoine national)9 αποτελούσε προτεραιότητα, για το υπουργείο

7

8

9

έτος της License, δηλαδή ποσοστό επί του αρχικού 44,7%. Τα στοιχεία αντλούνται από την παραπάνω ιστοσελίδα (σημ. 5).
Σε 52 πανεπιστημιακά ιδρύματα για την κατεύθυνση έρευνας και σε 17 για την
επαγγελματική κατεύθυνση, βλ. <http://www.inha.fr/spip.php?page=carto_
enseignement_liste>.
Chastel 1983 αλλά και τα σημειώματα του εκδότη στα τεύχη του Revue de l’art.
Chastel 1984 (63), Encrevé 1993 (99), Michel Laclotte 1996 (112): 5-8. Σχετικά
με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ίδρυσης και των προγραμματικών στόχων του, βλ. το ηλεκτρονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Nouvelles de l’Institut
National d’Histoire de l’Art, 2000(1): 2-9.
Σχετικά με τη συγκρότηση της έννοιας του patrimoine national, βλ. Poulot
1997.
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Παιδείας, αντίθετα, δεν παρουσίαζε παρά περιορισμένο ενδιαφέρον, καθώς δεν είχε θέση στα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.10 Μεγάλο μέρος των
αγκυλώσεων και των δυσκολιών στην υλοποίηση του σχεδίου για
ένα μεγάλο κεντρικό ίδρυμα ήταν απόρροια της οντολογικής αυτής
ιδιαιτερότητας της ιστορίας της τέχνης.
Η τελική απόφαση ελήφθη το 1996, ενώ η ιδρυτική πράξη, της
12ης Ιουλίου 2001, έθετε τα δύο τμήματα (Βιβλιοθήκης/Τεκμηρίωσης
και Σπουδών και Έρευνας) του Εθνικού, εντέλει, Ινστιτούτου, υπό
την αιγίδα τριών υπουργείων: Παιδείας, Έρευνας και Πολιτισμού.
Η έρευνα
Με προϋπολογισμό προερχόμενο κατά 62% από το Υπουργείο
Παιδείας και κατά 38% από το Υπουργείο Πολιτισμού, που το 2009
άγγιζε τα 8.700.000 ευρώ, το Ινστιτούτο συγκεντρώνει το σύνολο
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που προσφέρουν μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών. Αποτελεί βασικό μοχλό της έρευνας προωθώντας τους ιδρυτικούς στόχους του: την ανανέωση των εργαλείων
έρευνας και τη δημιουργία νέων με την αξιοποίηση των σύγχρονων
τεχνολογιών, το συντονισμό της έρευνας και τη διάδοση των πορισμάτων της και την ανάπτυξη, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, των
δεσμών μεταξύ ειδικών στον τομέα, κυρίως, της γαλλικής τέχνης.
10 Το 2008 το μάθημα εισάγεται τελικά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά η διδασκαλία του καλύπτεται από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Οι συστηματικές, εδώ και δεκαετίες, προσπάθειες και τα διαβήματα
της επιστημονικής κοινότητας των ιστορικών της τέχνης με στόχο τη δημιουργία ειδικού διδακτικού κλάδου (με εθνικούς διαγωνισμούς πρόσβασης) έχουν
αποβεί άκαρπες. Το θέμα της διδασκαλίας της ιστορίας της τέχνης εμφανίζεται
συχνά στον δημόσιο λόγο. Για το ζήτημα αυτό, βλ. τις προτάσεις που εκπόνησε ειδική επιτροπή ιστορικών τέχνης, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα το
Μάιο 2012 (<http://blog.apahau.org/livre-blanc-enseignement-en-histoire-desarts/>), όπως και σχετικό άρθρο στην εφημερίδα Le Μonde («Un Livre Βlanc
préconise de repenser l’enseignement de l’histoire des arts à l’école», Le Monde,
1.06.2012). Πρόσφατα, στις 13 Ιουλίου 2012, στην εφημερίδα Libération, δημοσιεύτηκε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, «Pour un
enseignement en histoire de l’art», την οποία υπογράφουν καλλιτέχνες, ιστορικοί της τέχνης, πανεπιστημιακοί και διευθυντές μουσείων.
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Τα, αρχικά έξι, ερευνητικά πεδία σήμερα αρθρώνονται σε εννέα
άξονες με είκοσι εννέα συνολικά ερευνητικά προγράμματα, στοιχείο
ενδεικτικό μιας δυναμικής ανάπτυξης, της διεύρυνσης των επιστημονικών ερωτημάτων, αλλά και ερευνητικών μετατοπίσεων στο
διάστημα των τελευταίων χρόνων.11 Καθένα από τα προγράμματα
αυτά περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις και κατευθύνσεις, προϊόντα
συνεργασιών ανάμεσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της πρωτεύουσας και της περιφέρειας αλλά και άλλους ερευνητικούς φορείς του
εσωτερικού (όπως το CNRS, μουσεία) ή του εξωτερικού (Clark Art
Institute, Getty Research Institute, Samuel Kress Foundation, Terra
Foundation for American Art, Centre Allemand d’Histoire de l’art).
Στις τακτικές δραστηριότητες των ερευνητικών προγραμμάτων
συγκαταλέγονται σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια, ημερίδες, συχνά
με ερευνητές από το εξωτερικό – ενδεικτικά, το 2009 διοργανώθηκαν
πέντε διεθνή συνέδρια στο χώρο του ΙΝΗΑ. Σημαντική παράμετρος
των δράσεων στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων αποτελεί
η σταδιακή δημοσιοποίηση των πορισμάτων τους σε ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης, οι οποίες περιλαμβάνουν
αρχειακό ή βιβλιογραφικό υλικό.12 Παράλληλα με την ανάπτυξη του
φυσικού χώρου του ΙΝΗΑ, το οποίο είναι εγκατεστημένο από το
2005 στη στοά Colbert, σε άμεση γειτνίαση με τη Βιβλιοθήκη Τέχνης
και Αρχαιολογίας (Bibliothèque d’Histoire de l’Art et d’Archéologie)
στο τετράγωνο της παλιάς Bibliothèque Nationale της οδού Riche11 Στον διαδικτυακό τόπο του ΙΝΗΑ [<http://www.inha.fr/spip.php?rubrique38>]
σημειώνονται οι ακόλουθοι ερευνητικοί άξονες: Histoire de l’art antique, Histoire de l’archéologie, Histoire de l’art médiéval, Histoire du goût, Pratiques de
l’histoire de l’art, Histoire de l’architecture, L’art par-delà les beaux-arts, Histoire
de l’art contemporain XXe-XXIe siècles, Arts et architecture dans la mondialisation. Να σημειωθεί ότι η αρχαιολογία πεδίου δεν εκπροσωπείται στο Ινστιτούτο.
Οι σχετικοί ερευνητικοί άξονες συνδυάζουν την ιστορία της αρχαίας τέχνης και
την ιστορία της αρχαιολογίας και περιλαμβάνουν ερευνητικά προγράμματα
που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη του αρχαίου κόσμου και στόχο την
ανάπτυξη των σχετικών σπουδών και τη δημιουργία βάσεων ιστοριογραφικών
δεδομένων.
12 Όπως, για παράδειγμα, η συγκεντρωτική βάση δεδομένων της ιστορίας της
τέχνης του Ινστιτούτου AGORHA [<http://www.inha.fr/spip.php?article3471>].
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lieu,13 παρατηρείται και η δυναμική ανάπτυξη ενός διαδικτυακού
τόπου που προσφέρει εργαλεία έρευνας, τα οποία, πάντως, απευθύνονται αποκλειστικά στο γαλλόφωνο ερευνητικό κοινό, όπως άλλωστε και ολόκληρος ο διαδικτυακός τόπος. Σήμερα πια, τα ζητούμενα που έθετε το 1992 ο Jacques Thuillier σχετικά με τη χρήση της
πληροφορικής από τους ιστορικούς της τέχνης μοιάζουν να έχουν,
σε μεγάλο βαθμό, ικανοποιηθεί.14
Μολονότι το Ινστιτούτο δεν αποτελεί εκδοτικό φορέα, η εκδοτική του δραστηριότητα, μέσα από τις συνεργασίες του με άλλους
φορείς, εμπλουτίζει την επιστημονική βιβλιογραφία με δημοσιεύσεις επιστημονικών μελετών, πολλές από τις οποίες αφορούν διδακτορικές διατριβές νέων ιστορικών της τέχνης.15 Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι τα τελευταία χρόνια μια συστηματική μεταφραστική
πολιτική, η οποία έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1990, συμβάλλει ουσιαστικά, με στόχο να καλύψει, εν μέρει τουλάχιστον, τα πολλά
και σημαντικά κενά της γαλλικής βιβλιογραφίας.16 Η πύκνωση της
13 Στο χώρο είναι εγκατεστημένα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των
πανεπιστημίων Paris I και Paris IV για την ιστορία της τέχνης και την αρχαιολογία, του Paris III για τον κινηματογράφο, τις θεατρικές σπουδές και τα
οπτικοακουστικά μέσα, του Paris VII για την εικόνα, του Paris VIII για την
αισθητική, την τέχνη, την τεχνολογία, του Paris X για την ιστορία της τέχνης,
την αρχαιολογία και τις θεατρικές σπουδές, αλλά και το Institut National du
Patrimoine. Στεγάζονται επίσης γραφεία ερευνητών από την École Pratique
des Hautes Études (EPHE), την École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS), τους φορείς του CNRS που συνδέονται με την ιστορία της τέχνης,
καθώς και εταιρείες ιστορικών της τέχνης, τα γραφεία των περιοδικών Revue de
l’Art και Histoire de l’art, και ο σύλλογος Αssociation des Professeurs d’Archéologie et d’Histoire de l’Art des Universités (APAHAU). Συνολικά 26 φορείς, 300
διδάσκοντες, ερευνητές, επιμελητές, διευθυντές μουσείων, διοικητικοί υπάλληλοι και περίπου 600 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες χρησιμοποιούν το χώρο, Schnapp, Les Nouvelles de l’INHA, 2004(19): 1.
14 Τhuillier 1992.
15 Ενδεικτικά, το 2009 το ΙΝΗΑ πραγματοποίησε 11 εκδόσεις διατριβών/πρακτικών συνεδρίων/συλλογικών τόμων μαζί με άλλους φορείς, όπως: Comité des
travaux historiques et scientifiques (CTHS), Presses Universitaires de Rennes,
Actes Sud, Picard, Klincksieck, αλλά και συνεκδόσεις με ερευνητικά ινστιτούτα,
όπως το Centre allemand d’histoire de l’art de Paris.
16 Αναφέρομαι απολύτως ενδεικτικά σε ορισμένες από τις θεμελιώδεις μελέτες της
ιστορίας της τέχνης: Schlosser, J. von 1984. La littérature artistique [α΄ γερμ.
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βιβλιογραφικής παραγωγής, η οποία εν πολλοίς οφείλεται στις νέες
αυτές εκδοτικές πρωτοβουλίες, συνοδεύεται από σημαντικό πολλαπλασιασμό των ειδικών περιοδικών. Μέσα σε μια δεκαετία, αρκετά
νέα επιστημονικά περιοδικά, ανάμεσα στα οποία και το περιοδικό
του ΙΝΗΑ (Perspectives), έχουν προστεθεί σε παλαιότερα, ήδη καταξιωμένα, όπως η Revue de l’art (1968) και η Histoire de l’art (1988).17
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, γίνεται φανερό ότι η διδασκαλία και η έρευνα στην ιστορία της τέχνης έχει πλέον αποκτήσει
αξιοσημείωτη δυναμική και εξωστρέφεια, η οποία δεν ήταν δεδομένη
για τον επιστημονικό αυτό κλάδο στη Γαλλία.18 Επιπλέον, φαίνεται
ότι η λειτουργία του Ινστιτούτου τείνει να θεραπεύσει δύο από τα
δομικά και χρόνια προβλήματα του συγκεκριμένου επιστημονικού
κλάδου στη Γαλλία: την ανταγωνιστική μεταξύ μουσείου και πανεπιστημίου σχέση, αλλά και την ισορροπία μεταξύ των πανεπιστημίων της πρωτεύουσας και της περιφέρειας.
Πανεπιστήμιο και μουσείο
Το μουσείο και το πανεπιστήμιο αποτέλεσαν ιστορικά τους δύο
χώρους ανάπτυξης της ιστορίας της τέχνης στη Γαλλία, αλλά και δύο
πόλους συγκρότησης της επιστήμης, με διαφορετικούς μεταξύ τους
όρους.19 Το γόητρο των μεγάλων μουσείων της γαλλικής πρωτεύέκδ. 1924]. Παρίσι: Flammarion. | Panofsky, E. 1989. Idea, [α΄ γερμ. έκδ. 1924],
Παρίσι: Gallimard. | Riegl, A. 1993. L’origine de l’art baroque à Rome [α΄ γερμ.
έκδ. 1908]. Παρίσι: Klincksieck. | Dresdner, A. 2009. La Genèse de la critique
d’art [α΄ γερμ. έκδ. 1915]. Παρίσι: ENSBA. | Ηildebrandt, A. 2002. Le problème
de la forme dans les arts plastiques [α΄ γερμ. έκδ. 1913], Παρίσι: l’Harmattan.
17 Studiolo (2002), Les Cahiers d’Histoire de l’art (2003), Recherches en histoire de
l’art (2002), Images re-vues, histoire, anthropologie et théorie de l’art (2005), Perspectives (2006).
18 Ενδεικτικά, στο διάστημα 2000-2009 στα γαλλικά ΑΕΙ σε επίπεδο διδακτορικών διατριβών στην Ιστορία της τέχνης της Αναγέννησης και των νεότερων χρόνων: 246 εγγραφές και 153 υποστηρίξεις· στην Ιστορία της τέχνης του 19ου αιώνα: 199 εγγραφές και 120 υποστηρίξεις· στην Ιστορία της τέχνης του 20ού και
21ου αι.: 694 εγγραφές και 197 υποστηρίξεις. Ενδεικτικά σε όλες τις θεματικές,
για ένα έτος (2007) καταμετρήθηκαν 141 υποστηρίξεις Master ΙΙ και 31 υποστηρίξεις διδακτορικών διατριβών. Η καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε με βάση
τα στοιχεία που προσφέρονται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΝΗΑ.
19 Σημείωμα του εκδότη «Musées et histoire de l’art». Revue de l’art 80 (1988): 5-7.
Επίσης Viéville (επιμ.) 2005.
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ουσας και ο ρόλος τους στην εθνική οικονομία έχουν σε μεγάλο
βαθμό συμβάλει στη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης αντίληψης
για το επιστημονικό αντικείμενο της ιστορίας της τέχνης. Επιμελητές/διευθυντές μουσείων και ακαδημαϊκοί ιστορικοί της τέχνης
είχαν έως πρόσφατα αυστηρά προσδιορισμένους και μη ανταλλάξιμους ρόλους. Οι πρώτοι, κατά κύριο λόγο απόφοιτοι της Σχολής
του Λούβρου, με τις μεθόδους της εμπειρογνωμοσύνης, εστιάζουν
κυρίως στην ταύτιση του έργου, στη χρονολόγηση, στην ιστορία του,
αλλά και αποτιμούν την εμπορική αξία του, δεδομένου ότι σημαντικό
τμήμα της δραστηριότητάς τους αποτελεί και η πολιτική εμπλουτισμού των συλλογών.20 Ωστόσο, οι εκθεσιακές επιλογές, οι ενσωματώσεις ή οι αποκλεισμοί, αλλά και ο τρόπος παρουσίασης των έργων,
συνιστούν πάντοτε μια νέα αφήγηση στην ιστορία της τέχνης με
σαφές σε κάθε περίπτωση ιδεολογικό φορτίο, από το οποίο η εθνικιστική παράμετρος συχνά δεν απουσιάζει. Οι κατάλογοι που εκδίδονται και τα συνέδρια που διοργανώνονται με αφορμή τις μεγάλες
εκθέσεις συγκεντρώνουν, περισσότερο και από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ειδικούς από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα στους διευθυντές τους διεθνή αναγνώριση, διόλου
ευκαταφρόνητη.
Η ερευνητική πολιτική του ΙΝΗΑ και οι συνέργειες στις οποίες
βασίζεται ευνοεί την προσέγγιση ανάμεσα στους ιστορικούς της
τέχνης των δύο προελεύσεων.21 Οι διαπανεπιστημιακές και διατμηματικές συνεργασίες, αδιανόητες για τα γαλλικά ακαδημαϊκά ήθη
μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όπου η παραδοσιακή διαμάχη των πανεπιστημίων Paris I και Paris IV αποτυπωνόταν συμβολικά στη χωροθέτησή τους στο κτήριο της οδού Michelet, αποτελούν σήμερα
καταστατική συνθήκη των ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ΙΝΗΑ ενισχύοντας, ενδεχομένως, και τη βιωσιμότητά τους.
20 Monnier 1995. Moulin και Quemin 1993. Heinich 1997.
21 Δεν είναι, ασφαλώς, τυχαίο ότι σημαντικό ρόλο στην επιτροπή ίδρυσης του
ΙΝΗΑ είχε ο Michel Laclotte, πρώην διευθυντής του Μουσείου του Λούβρου,
ενώ η νυν διευθύντρια (Antoinette Le Normand-Romain), η οποία διαδέχτηκε
τον καθηγητή Αρχαιολογίας Alain Schnapp, έχει την ιδιότητα της conservateur
général du Patrimoine [<http://www.inha.fr/spip.php?article1111>].
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Μεθοδολογικές τάσεις και ερευνητικές κατευθύνσεις
Μολονότι οι ακαδημαϊκές της αφετηρίες συνδέονται με την ιστορία, ο απόηχος της νέας γαλλικής ιστοριογραφίας που επέφερε την
ανανέωση των ιστορικών σπουδών αλλά και τη διεύρυνση του ενδιαφέροντος του κοινού για την ιστορία, ελάχιστα άγγιξε την ιστορία
της τέχνης. Όταν, στα 1950, ο Lucien Febvre έγραφε
Η τέχνη δεν είναι παιχνίδι. Η τέχνη δεν είναι τεχνική. Η τέχνη
είναι έκφραση μιας ανάγκης του ανθρώπου. Των ανθρώπων. Των
κοινωνικών ομάδων, σε μια συγκεκριμένη εποχή, σε έναν συγκεκριμένο τόπο. Αλλά ποιας ανάγκης; Σημειώστε ότι πρόκειται για
μια ανάγκη χρονολογημένη ή που χρειάζεται να χρονολογηθεί.
Και όχι για μια από εκείνες τις αιώνιες ανάγκες, με τις οποίες
συνηθίζουν να βολεύονται οι φιλόσοφοί μας,22
απαντούσε δυναμικά σε μιαν αντίληψη για την ιστορία της τέχνης
έξω από την ιστορία. Πράγματι, στη διάρκεια του 20ού αιώνα, η
σύζευξη ιστορίας της τέχνης και ιστορίας παρέμεινε περιστασιακή23
και αφορούσε μεμονωμένες περιπτώσεις ιστορικών της τέχνης, οι
οποίοι είτε αντιμετωπίζονταν ως περιθωριακές φωνές είτε βρίσκονταν αποκλεισμένοι από τα κεντρικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της
πρωτεύουσας.24
Η γαλλική ιστορία της τέχνης εγκλωβισμένη σε μια άρρητη
διαμάχη μεταξύ μουσείου και πανεπιστημίου, με μια ισχυρή φορμαλιστική παράδοση διόλου ασύνδετη με την ιδιοτυπία της αυτή,25 αλλά
και αντιμαχόμενη, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, συναφείς επιστήμες και μεθοδολογικούς προσανατολισμούς (από το πεδίο της κοινω22 Febvre 1950 [η μετάφραση δική μου].
23 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Pierre Francastel, μέλους της ομάδας
των Annales από 1950 και της VΙ section της École Pratique des Hautes Études
έως το θάνατό του (1970).
24 Ενδεικτική είναι η περίπτωση του σοσιαλιστή Léon Rosenthal, καθηγητή της
ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Βουργουνδίας (Dijon) και τεχνοκρίτη στην Humanité βλ. Passini 2011.
25 Σημαντική υπήρξε η επίδραση των μεθόδων της εμπειρογνωμοσύνης του
Βernard Βerenson κατά τη συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Επ’ αυτού, Rotilly 1985.
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νιολογίας, της ιστορίας, της σημειολογίας), δε στάθηκε δυνατό να
αφομοιώσει γόνιμα αναλυτικά εργαλεία και μεθοδολογικές κατευθύνσεις άλλων κλάδων των κοινωνικών επιστημών που αναπτύχθηκαν στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Ακόμη και στις δεκαετίες
του 1980 και 1990, δεν ήταν λίγες οι φωνές που έκαναν λόγο για τον
«αριστοκρατικό απομονωτισμό του κόσμου της τέχνης».26
Ποιοι είναι, όμως, οι κύριοι άξονες της έρευνας στη Γαλλία
σήμερα και ποιες οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις της γαλλικής ιστορίας και ιστοριογραφίας της τέχνης; Στο σημείο αυτό θα εστιάσουμε
σε ορισμένες διαπιστώσεις που αναδεικνύουν όψεις αυτού του ζητήματος.
Η ιστορία της τέχνης ως επιστημονικός και ακαδημαϊκός κλάδος
αναπτύχθηκε στη Γαλλία διεκδικώντας μια ταυτότητα καθαρή από
κάθε επιστημολογική επιμειξία. Μια πρώτη διαπίστωση για τη σημερινή πραγματικότητα ως προς αυτό: οι διεπιστημονικές συνεργασίες. Το ζητούμενο της διεπιστημονικότητας –αδιανόητο πριν από
μερικά χρόνια– εμφανίζεται πλέον προγραμματικά ως μία σταθερά
στους ερευνητικούς προσανατολισμούς των διαφόρων φορέων,
τόσο στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των ακαδημαϊκών
μονάδων της περιφέρειας όσο και στους στόχους του Ινστιτούτου.27
Σε ποιο βαθμό αυτό εκπληρώνεται, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί
στην παρούσα συγκυρία. Ωστόσο, αξίζει να αναρωτηθούμε μήπως
σε κάποιες περιπτώσεις το κριτήριο αυτό δεν αποτελεί παρά μια
προσχηματική πρακτική, η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση της
βιωσιμότητας κατακερματισμένων ακαδημαϊκών μονάδων –ειδικότερα στην περιφέρεια–, που καλούνται να παράγουν έρευνα με περιορισμένα οικονομικά μέσα.28 Σε κάποιο, μικρότερο ίσως από τον
εξαγγελλόμενο βαθμό, δίνει καρπούς ουσιαστικής διεπιστημονικής
26 Bertrand Dorléac 1995.
27 Για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο της Toulouse – Le mirail στο πλαίσιο του
Patrimoine. Littérature. Histoire [<http://plh.univ-tlse2.fr/accueil-plh/accueilplh-59139.kjsp?STNAV=&RUBNAV=&RH>] ή στο Centre d’Histoire et Théories des Arts [<http://cehta.ehess.fr/>] της École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS).
28 Για τα όρια της διεπιστημονικότητας, βλ. Χατζηνικολάου 2005.
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εμβέλειας, οι οποίοι αποτυπώνονται σε ορισμένα πρακτικά συνεδρίων και τροφοδοτούν συγκεκριμένες εκδοτικές επιλογές.29 Μια
δεύτερη διαπίστωση: οι πρόσφατες θεματικές της έρευνας, όπως
καταγράφονται στους στόχους των ερευνητικών προγραμμάτων,
μοιάζουν να υπερβαίνουν μιαν ιστορία της τέχνης νοούμενης ως
ιστορίας των καλών τεχνών, ενσωματώνοντας τη φωτογραφία, το
σινεμά, τις διακοσμητικές τέχνες, την αφίσα, τη μόδα. Συγχρόνως
υπερβαίνουν και μιαν ευρωκεντρική ιστορία της τέχνης. Πρόσφατοι ερευνητικοί άξονες, όπως, για παράδειγμα, «τέχνες και αρχιτεκτονική στην παγκοσμιοποίηση» επιχειρούν να ενσωματώσουν την
ιστορία της τέχνης, ιδίως του 19ου και 20ού αιώνα, σε μια παγκοσμιοποιημένη θεώρηση και να διευρύνουν τα ερευνητικά πεδία του
Ινστιτούτου.30 Εντούτοις, στον ακαδημαϊκό χώρο τα αποτελέσματα
των τάσεων αυτών δεν είναι ιδιαίτερα εμφανή, ενώ και η συνεισφορά
της γαλλικής βιβλιογραφίας στο πεδίο παραμένει ισχνή. Αξίζει
ωστόσο να αναρωτηθούμε μήπως σε κάποιο βαθμό, η ακαδημαϊκή
ιστορία της τέχνης, τόσο στην υπέρβαση μιας ευρωκεντρικής αντίληψης όσο και στην προώθηση της διεπιστημονικότητας, ακολουθεί κατευθύνσεις που εν πολλοίς διαμορφώνονται από τα μουσεία
29 Για παράδειγμα, βλ. Νadeau (επιμ.) 2005. Eπίσης, Dufrêne και Τaylor (επιμ.)
2010. Από το 2010 η σειρά Lire των εκδόσεων του ΙΝΗΑ φιλοδοξεί να προάγει
έναν διεπιστημονικό προβληματισμό, με εκδόσεις εστιασμένες στην ανάλυση
και ερμηνεία ενός έργου τέχνης, από μελετητές διαφορετικών επιστημονικών
πεδίων. Ενδεικτικά βλ. D. De Courcelles, – F. Combet – J.-C. Malgouyres, 2011.
«Messe de Saint Grégoire» – Oeuvre anonyme, Mexique, XVIème siècle. Παρίσι:
INHA-Ophrys.
30 Η κατεύθυνση αυτή παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια επίσης στο πλαίσιο
των μεταπτυχιακών σπουδών και της διδακτορικής έρευνας, με προβληματικές
γύρω από τη μεταποικιακή τέχνη, την έννοια του μοντερνισμού στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης, τη σύγχρονη αφρικανική τέχνη, στα κεντρικά κατά κύριο
λόγο πανεπιστήμια, όπως στο Paris I και στο Paris III. Ενδεικτικά βλ. <http://
hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=130&id=481&lang=fr>. Επίσης για την έρευνα
στο πεδίο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας
καταγράφεται ένας ικανός αριθμός διδακτορικών διατριβών σε θεματικές που
αφορούν μη δυτικούς πολιτισμούς [64 εγγραφές στην τέχνη και αρχαιολογία
της Ωκεανίας, της βόρειας και νότιας Αμερικής και της Αφρικής], βλ. <http://
tschaa.inha.fr/INHA_Indexation_Memoires/4a007f270482296765703b6d2410
15550b292b61.continue>.
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και τις εκθεσιακές επιλογές τους. Ενδεικτικό προς την κατεύθυνση
της υπόθεσης αυτής είναι το παράδειγμα του μουσείου του Quai
Branly, το οποίο από την ίδρυσή του τον Ιούνιο του 2006 έχει συνεισφέρει σε έναν ουσιαστικό διεπιστημονικό διάλογο μεταξύ ιστορίας
της τέχνης, ιστορίας, κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας, ή ακόμη η
πρόσφατη Triennale (2012) στο Palais de Tokyo, όπου η σύγχρονη
καλλιτεχνική δημιουργία προσεγγίζεται υπό το πρίσμα της υπέρβασης των εθνικών συνόρων με αναλυτικά εργαλεία που προέρχονται
από τη σύγκλιση τέχνης και εθνογραφίας. Είναι ο κατάλογος της
έκθεσης που προσφέρει μέσω μιας ανθολογίας βασικών κειμένων, το
θεωρητικό πλαίσιο για την προσέγγιση αυτή.31
Μια τρίτη διαπίστωση αφορά μια «αναστοχαστική» τάση που
συστηματοποιείται τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της γαλλικής
ιστοριογραφίας της τέχνης, δηλαδή επαναναγνώσεις του έργου
γάλλων ιστορικών της τέχνης, προσεγγίσεις οι οποίες προκρίνουν
μια κριτική αντιμετώπιση των απαρχών της γαλλικής ιστοριογραφίας της τέχνης.32 Η τάση αυτή αποτυπώνεται σε πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, δεν έχει εντούτοις δώσει, τουλάχιστον προς το παρόν, συνθετικές εργασίες αντίστοιχης εμβέλειας με
εκείνες της γερμανόφωνης ή της αγγλόφωνης ιστοριογραφίας.33
Μια συστηματική διεύρυνση των ερευνητικών ερωτημάτων παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ακόμη και σε περιόδους και επιστημο31 Okwui Enwezor. Intense proximité. Une anthologie du proche et du lointain. La
triennale 2012. Paris: Centre national des arts plastiques, 2012. Tο ενδιαφέρον
για ζητήματα πολυπολιτισμικότητας στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης έχει εγείρει στο γαλλικό επιστημονικό περιβάλλον η έκθεση του 1989 Les Magiciens de
la Terre, στο Centre Pompidou.
32 Για μια πρώτη αποτίμηση στην κατεύθυνση αυτή, βλ. Zerner 1997. Επίσης,
ενδεικτικά για τα πορίσματα τέτοιων προσεγγίσεων, βλ. Wat (επιμ.) 2007 και
Recht και Sénéchal (επιμ.) 2008. Στο πλαίσιο του ερευνητικού άξονα του ΙΝΗΑ,
Histoire de l’histoire de l’art εντάσσεται η σύνταξη, από το 2008, του ηλεκτρονικού λεξικού Dictionnaire critique des historiens d’art actifs en France entre
la Révolution et la Première Guerre mondiale, βλ. <http://www.inha.fr/spip.
php?rubrique347>.
33 Αναφέρομαι στα βιβλία των Podro 1982, Preziosi 1988, Kultermann 1966, Fernie 1995. Από το χώρο της γαλλόφωνης ιστοριογραφίας της τέχνης εξαίρεση
αποτελεί το βιβλίο του Bazin 1986.
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νικά αντικείμενα με πιο παραδοσιακό μεθοδολογικό προσανατολισμό, όπως στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης των Νεότερων Χρόνων.
Η κριτική μελέτη των θεσμών, όπως των Salons, των συλλογών,
της τεχνοκριτικής, των περιοδικών τέχνης, της ιστοριογραφίας
της τέχνης του 19ου και του 20ού αιώνα με παραμέτρους όπως, για
παράδειγμα, του εθνικισμού ή των πολιτισμικών μεταφορών (transferts culturels),34 αποτελούν σήμερα σταθερά ερευνητικά ζητούμενα
της γαλλικής ιστοριογραφίας της τέχνης· ευνόητες, ωστόσο, προϋποθέσεις μιας ιστορίας της τέχνης από την οποία δεν μπορεί να
απουσιάζει η σύνδεση με την κοινωνία.35 Μια πιο προσεκτική ματιά
οδηγεί, εντέλει, στη διαπίστωση ότι τα ερευνητικά θέματα εγγράφονται συχνά σε μια μάλλον παραδοσιακή αντίληψη, με έμφαση στον
κατάλογο, τη μονογραφία, την εξαντλητική σε ορισμένες περιπτώσεις αρχειακή έρευνα36 – αναμφίβολα απαραίτητη αλλά ελλιπή όταν
δεν συνοδεύεται από ερμηνευτική προσέγγιση.37 Είναι χαρακτηρι34 Η έννοια των transferts culturels αρχικά αναφέρεται στο πεδίο της φιλοσοφίας και της φιλολογίας βλ. Εspagne και Werner 1987. Για το πεδίο της ιστορίας
της τέχνης, βλ. Joyeux-Prunel 2002. Ως παράδειγμα της χρήσης της έννοιας
στην έρευνα στην ιστορία της τέχνης, βλ. τις εργασίες του συνεδρίου L’art allemand en France, 1919-1939. Diffusion, réception, transferts, ΙΝΗΑ, Οκτώβριος
2008 [<http://hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=18&id=394&lang=fr>]. Επίσης,
Αrnoux κ.ά. (επιμ.) 2009.
35 Castelnuovο 1976. Επίσης, Χατζηνικολάου 1994. Η κοινωνιολογία της τέχνης,
μολονότι αποτελεί διακριτό επιστημονικό πεδίο, έχει συνεισφέρει στην τροχιά
των μελετών του Pierre Bourdieu και των συνεχιστών του, καθώς και του περιοδικού Actes de la recherche en sciences sociales, σε μια διεύρυνση των ερευνητικών ερωτημάτων αλλά και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, που αποτυπώνεται σε επιστημονικές εργασίες νεότερων ιστορικών της τέχνης.
36 Είναι ενδεικτικό ότι ο εκδοτικός οίκος Arthena (Association pour la diffusion
de l’Histoire de l’Art), που ιδρύθηκε το 1978 με πρωτοβουλία έγκριτων ιστορικών της τέχνης από το χώρο του πανεπιστημίου αλλά και των μουσείων, έχει
δημοσιεύσει στο διάστημα αυτό περίπου 60 μελέτες για τη γαλλική τέχνη των
Νεότερων Χρόνων μονογραφικού, κυρίως, χαρακτήρα. Σχετικά με τα όρια του
είδους της μονογραφίας, βλ. Agosti 1987.
37 Ενδεικτικό παράδειγμα της τάσης αυτής αποτελεί το έργο του Schnapper, A.
2004. Le métier de peintre au Grand Siècle. Παρίσι: Gallimard, όπου ενώ παρουσιάζεται ως «μια μελέτη κοινωνικής ιστορίας της τέχνης», στην πραγματικότητα περιορίζεται στην παράθεση του υλικού μιας εξαντλητικής αρχειακής έρευνας.
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στικό ότι η σκέψη των γάλλων κοινωνιολόγων, στρουκτουραλιστών, αποδομιστών, ανθρωπολόγων, που έγινε αντικείμενο ευρείας
αποδοχής από τη διεθνή επιστημονική συζήτηση, με ιδιαίτερη
μάλιστα αίγλη στον αγγλόφωνο κόσμο, στη γαλλική ιστοριογραφία της τέχνης μοιάζει να έχει περιορισμένη εμβέλεια. Το γεγονός
αυτό, εν πολλοίς, αποτυπώνεται και στα θέματα που προβάλλονται
στα γαλλικά περιοδικά ιστορίας της τέχνης, από τα οποία, σε αντίθεση με αντίστοιχα αγγλόφωνα έντυπα, τις περισσότερες φορές
απουσιάζουν ευρύτεροι θεωρητικοί ή μεθοδολογικοί προβληματισμοί. Ακόμη και ερευνητικοί προσανατολισμοί με τίτλο «Κοινωνική και Πολιτισμική ιστορία της τέχνης»38 μοιάζουν να ενσωματώνουν πλέον προσεγγίσεις διαμεσολαβημένες από το αγγλοσαξωνικό
πεδίο των cultural studies, το οποίο αρχικά είχε τροφοδοτηθεί από
τη γαλλική ιστοριογραφία της ιστορίας των ιδεών.39
Η γαλλική ιστοριογραφία της τέχνης, κατά την άποψή μου,
ακόμη και σήμερα φαίνεται να διακρίνεται σε μεγάλο βαθμό από το
πνεύμα μιας εμπειρικής προσέγγισης από την οποία απουσιάζουν
–ίσως περισσότερο στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης των νεότερων
χρόνων– ευρύτερες επεξεργασίες με ανανεωμένα αναλυτικά εργαλεία. Ευρύτερες θεωρητικές διατυπώσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, όπως του Louis Marin και Hubert Damisch, ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, προέρχονται από συγκεκριμένους
ακαδημαϊκούς πυρήνες (ΕHESS) και από άλλες επιστημονικές περιοχές.40 Είναι τυχαίο, άραγε, ότι πρόκειται για τα λιγοστά ονόματα
από το σύγχρονο γαλλικό επιστημονικό περιβάλλον που εμφανίζονται στα εγχειρίδια μεθοδολογίας της ιστορίας της τέχνης;41 Το
38 Όπως τιτλοφορείται από το 2006 η École doctorale του Πανεπιστημίου Paris I
[<http://hicsa.univ-paris1.fr/>].
39 Wessely 2003.
40 Φαίνεται πως είναι ακόμη οι ίδιοι αυτοί επιστημονικοί πυρήνες που εξακολουθούν να συμβάλουν σε μιαν ουσιαστική ανανέωση των αναλυτικών εργαλείων της γαλλικής ιστοριογραφίας της τέχνης, βλ. <http://cehta.ehess.fr/index.
php?322>. Xαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βιβλίο του Michaud 2005.
41 Preziosi 1998. Στο βιβλίο του Podro δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε γάλλους
ιστορικούς, ενώ στον Fernie 1995 εντοπίζουμε τα ονόματα των Ηenri Focillon, Pierre Francastel, Hubert Damisch και των εκπροσώπων της French Theo-
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ερώτημα που λανθάνει στο σημείο αυτό, και το οποίο υπερβαίνει τα
όρια της παρούσας εργασίας, αφορά τη θέση της γαλλικής ιστορίας
και ιστοριογραφίας της τέχνης στη διεθνή επιστημονική συζήτηση
σήμερα.
Τιτίνα Κορνέζου
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ρέθυμνο 741 00
kornezou@phl.uoc.gr
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Études et recherche en histoire de l’art: l’exemple français

Titina KORNEZOY

Résumé

L

A présente étude constitue un aperçu sommaire de la situation
des études et de la recherche en histoire de l’art en France en l’espace de dix dernières années marquées par la réforme des études
suite au processus de Bologne et à l’ établissement de l’Institut National d’Histoire de l’Art. L’ expansion dynamique de l’histoire de l’art,
grâce en grande partie au fonctionnement de cette institution, paraît,
à l’heure actuelle incontestable. Or sous le poids d’une lourde tradition formaliste et descriptive, provenant des conditions de l’évolution historique de la discipline en France ainsi que de ses rapports
complexes avec le monde des musées, quelles sont actuellement les
axes de la recherche privilégiés en histoire de l’art? Est-ce qu’on peut
en discerner un renouvellement des outils méthodologiques? Sans
prétendre à l’exhaustivité, cette contribution vise à s’inscrire dans
une problématique de cartographie et de réflexion sur les développements récents de notre discipline.
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Δημήτρης Ι. Κυρτάτας

Τα όρια της ελευθερίας
Mélina Tamiolaki, Liberté et Esclavage chez les historiens Grecs classiques, (με πρόλογο του Kurt Raaflaub), σειρά Hellenica. Παρίσι:
Presses de l’Université Paris-Sorbonne (PUPS), 2010, σελ. 503.
Ο θεσμός της δουλείας στην ελληνική αρχαιότητα, και όλα όσα
σχετίζονται μ’ αυτόν, δεν είναι προσφιλή θέματα στους έλληνες μελετητές. Υπάρχουν ασφαλώς ορισμένες αξιόλογες εργασίες που εξετάζουν φιλολογικά, ιστορικά και φιλοσοφικά ζητήματα, αλλά παραμένουν ευάριθμες και μεμονωμένες, χωρίς διάλογο και χωρίς συνέχεια.
Οι έλληνες μελετητές αισθάνονται ανετότερα με τους αγώνες των
αρχαίων Ελλήνων για ελευθερία, και μάλιστα εναντίον των Περσών,
εφόσον οι αναμετρήσεις με τους Ρωμαίους παραμένουν επίσης
στο περιθώριο των ενδιαφερόντων τους. Αλλά και πάλι η ελευθερία εκλαμβάνεται συνήθως ως δεδομένη, χωρίς ιστορία και χωρίς
διαβαθμίσεις, ακατάλληλη έτσι για ενδελεχή διερεύνηση.
Η δουλεία και η ελευθερία στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα αποτελούν, αντιθέτως, θέματα ιδιαιτέρως δημοφιλή στη διεθνή
επιστημονική κοινότητα. Ήδη στο μέσον του 19ου αιώνα άρχισε μια
συστηματική έρευνα γύρω από τον θεσμό της δουλείας με επιφανέστερη τη μελέτη του γάλλου λογίου Henri Wallon Histoire de
l’esclavage dans l’antiquité, που εκπονήθηκε το 1837 και δημοσιεύθηκε το 1847. Το πρώιμο αυτό ενδιαφέρον προκλήθηκε από τις έντονες αντιδικίες σχετικά με την κατάργηση της δουλείας στη νεότερη
εποχή – αντιδικίες που οδήγησαν και στον αμερικανικό εμφύλιο
πόλεμο. Είχαν έτσι μια έντονη δόση επικαιρότητας, η οποία διακρίνεται καθαρά στο έργο του Wallon, το οποίο τονίζει τις βλαβερές
επιπτώσεις της δουλείας στην ηθική υπόσταση των ελευθέρων.
Αριάδνη 18 (2012) 375–382

(ISSN 1105–1914)
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Νέα μεγάλη ώθηση στις σχετικές σπουδές έδωσαν νέα ευρήματα
και, κυρίως, η εισβολή των κοινωνικών επιστημών στην ιστορία της
αρχαιότητας και την κλασική φιλολογία. Τα πρώτα δείγματα ήταν
εμφανή από τον μεσοπόλεμο με τις μελέτες του αμερικανού ιστορικού William L. Westermann (που αξιοποίησε και τις μαρτυρίες
των αιγυπτιακών παπύρων), αλλά η μαζική παραγωγή άρθρων και
βιβλίων άρχισε αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πάλι,
όπως δείχνουν τα ενδιαφέροντα του γερμανού ιστορικού Joseph
Vogt, κεντρικό θέμα παρέμεναν οι σχέσεις δεσποτών και δούλων,
καθώς και οι αγώνες των δούλων για ελευθερία – μολονότι ο Vogt,
ως πρώην μέλος του ναζιστικού κόμματος, ενδιαφερόταν περισσότερο να επισημάνει τον ανθρωπισμό των δεσποτών. (Από την αντίθετη σκοπιά, οι εξεγέρσεις των δούλων παρακίνησαν την ίδια εποχή
τον Παναγή Λεκατσά να συνθέσει ορισμένες από τις δημοφιλέστερες εργασίες του.)
Οι κορυφαίες έρευνες του 20ού αιώνα ανήκουν πάντως στον
αμερικανό ιστορικό M. I. Finley (που εργάστηκε ωστόσο στη Βρετανία, αποδιωγμένος από το μακαρθικό καθεστώς), καθώς και τον
βρετανό ιστορικό G. E. M. de Ste. Croix. Ο πρώτος αξιοποίησε δημιουργικά την κοινωνιολογική ματιά του Μαξ Βέμπερ για να αναδείξει το εύρος του φάσματος που συνδέει την ελευθερία με τη δουλεία,
και ο δεύτερος σχολαστικά και εμπεριστατωμένα τις θεωρίες του
Καρλ Μαρξ, για να τονίσει τις σχέσεις εκμετάλλευσης που επέτρεπαν στους δεσπότες να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Στο μεταξύ,
πλήθος εργασίες, ιδίως φιλολογικές, κάνουν διαρκώς την εμφάνισή
τους, φωτίζοντας επιμέρους πλευρές, αποχρώσεις και επιπτώσεις,
είτε της δουλείας, είτε της ελευθερίας, σε διάφορα συγγράμματα της
αρχαίας γραμματείας, το έπος, την τραγωδία, τις φιλοσοφικές πραγματείες. Επιστέγασμα των νεότερων ερευνών μπορεί να θεωρηθεί
ο ογκώδης πρώτος τόμος της παγκόσμιας ιστορίας της δουλείας
που επιμελήθηκαν για τις εκδόσεις του Κέιμπριτζ ο Paul Cartledge
και ο K. R. Bradley, και ο οποίος είναι αφιερωμένος στον κόσμο της
αρχαίας Μεσογείου (2011).
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Η Μελίνα Ταμιωλάκη εκπόνησε μια εκτενή διδακτορική διατριβή
στο Παρίσι, που ολοκληρώθηκε το 2007, με θέμα την ελευθερία και
τη δουλεία στο έργο των μεγάλων ελλήνων ιστορικών της κλασικής εποχής, δηλαδή του Ηρόδοτου, του Θουκυδίδη και του Ξενοφώντα. Με τις απαραίτητες τροποποιήσεις, η εργασία αυτή κυκλοφορεί πλέον από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, με
πρόλογο του διαπρεπούς ελβετού ιστορικού (που εργάζεται σήμερα
στις ΗΠΑ) Kurt Raaflaub. Μολονότι κληρονόμος μιας μακράς παράδοσης με πλούσιους καρπούς και στη Γαλλία, στη λεγόμενη σχολή
του Παρισιού, που λάμπρυναν ο J.-P. Vernant και ο P. Vidal-Naquet,
η Μελίνα Ταμιωλάκη πρωτοτυπεί τόσο με την επιλογή του θέματός
της, όσο και με τη μεθοδολογία της. Για τα ελληνικά δεδομένα, η
μελέτη της είναι σαν μια αστραπή σε γαλανό και αμέριμνο ουρανό,
που αξίζει να μεταφραστεί και να διαβαστεί με προσοχή.
Η Μελίνα Ταμιωλάκη ξεκινά το βιβλίο της με μια διάσημη και
προκλητική διατύπωση του M. I. Finley, σύμφωνα με την οποία η
ελευθερία και η δουλεία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο πορεύτηκαν
πιασμένες χέρι με χέρι: είχαν δηλαδή μια αλληλοεξαρτώμενη και
αλληλένδετη ιστορική εξέλιξη, προσδιορίζοντας η μία τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά και τα όρια της άλλης. Κατά τα άλλα ωστόσο δεν
διαλέγεται συστηματικά με κανέναν από τους μεγάλους μελετητές
της προηγούμενης (ίσως πια της προ-προηγούμενης) γενεάς. Παρά
τις ιστορικές της αναφορές επέλεξε την οδό της φιλολογίας και
ανέλυσε προσεκτικά κείμενα, έστω κι αν τα κείμενα αυτά είναι τα
ιστορικότερα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Την ενδιαφέρουν
οι διατυπώσεις και τα ρητορικά σχήματα, οι χρήσεις και οι καταχρήσεις των λέξεων, τα συμφραζόμενα, οι υπαινιγμοί και οι σιωπές. Από
τις αποσιωπήσεις συνάγει άλλωστε συχνά εύλογα συμπεράσματα.
Την ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως οι αυτοαναφορές και οι εσωτερικοί
διάλογοι ανάμεσα στους συγγραφείς που μελετά, για την ακρίβεια,
ανάμεσα στα κείμενα των συγγραφέων που επέλεξε.
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Στην προσέγγισή της, η Μελίνα Ταμιωλάκη παίρνει τα κείμενα
που διαβάζει πολύ στα σοβαρά. Μπορεί να μην την ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών (μολονότι τη
σχολιάζει συχνά για να εκτιμήσει την οπτική σκοπιά κάθε συγγραφέα), την απασχολεί ωστόσο ο πνευματικός και ο ιδεολογικός ορίζοντας μέσα στον οποίο επεξεργάστηκαν αφηγηματικές τεχνικές.
Προβαίνει έτσι ακόμα και στην αποδόμηση νοημάτων και εννοιών
(όχι με τη μετανεοτερική χρήση του όρου). Ή μάλλον υποβοηθά τον
Ηρόδοτο στην αποδόμηση της λεγόμενης ελευθερίας των Περσών,
συλλογικής και ατομικής, με σκοπό να δομηθεί πιο ολοκληρωμένα η
έννοια της ελευθερίας σε (ορισμένους) Έλληνες.
Κεντρικό θέμα του βιβλίου δεν είναι οι έννοιες της ελευθερίας
και της δουλείας καθαυτές, ούτε άλλωστε η απλή αλληλεξάρτησή
τους, αλλά οι διαβαθμίσεις, οι διαφοροποιήσεις και οι εξελίξεις των
εννοιών αυτών στον ελληνικό κόσμο, στο γύρισμα κυρίως από τον
πέμπτο προς τον τέταρτο αιώνα, δηλαδή στην καρδιά της λεγόμενης κλασικής εποχής. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο διακρίνει την πρόσληψη της ομαδικής ή συλλογικής ελευθερίας από την
πρόσληψη της ατομικής ελευθερίας. Παρομοίως εξετάζει τη διαλεκτική συνάφεια της ομαδικής ή συλλογικής ελευθερίας με την
ατομική δουλεία. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η πρωτοτυπία της έρευνας. Ένα ακραίο αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα το καθιστά αυτό
εύκολα κατανοητό.
Την εποχή που οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες, σε συνεργασία με
άλλους Έλληνες, πολεμούσαν εναντίον των Περσών για την ελευθερία των πόλεών τους (προβάλλοντάς την ως ελευθερία της Ελλάδας), στα στρατόπεδά τους μάχονταν και ορισμένοι δούλοι. Παρομοίως δούλοι βρέθηκαν να πολεμούν αργότερα στο στρατόπεδο των
Αθηναίων εναντίον των Σπαρτιατών – και το αντίστροφο. Ουδείς
έως τώρα είχε θέσει ευθέως το ερώτημα της συνάφειας και της
συνύπαρξης ελευθέρων και δούλων σε αγώνες για την ελευθερία
μιας πόλεως ή μιας ευρύτερης συλλογικότητας. Παρομοίως ακραία
προβλήματα θέτει η ατομική ελευθερία των μισθοφόρων σε αγώνες
για υποθέσεις αλλοτρίων.
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Η προσέγγιση αυτή και τα ερωτήματα γύρω από τη διαπλοκή του
ομαδικού με το ατομικό, που επεκτείνεται για να συγκρίνει πόλεις,
λαούς και έθνη, εξηγεί και την επιλογή του πρωτογενούς υλικού.
Διότι, όπως σημειώνει η Μελίνα Ταμιωλάκη, στο έργο των τριών
ιστορικών γίνεται λόγος τόσο για ατομική και συλλογική ελευθερία,
όσο και για πολιτική ή φιλοσοφική ελευθερία. Επίσης για ατομική
δουλεία, αλλά και για δουλεία μεταφορική ή για εθελούσια υποταγή.
Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε ζητήματα συνάφειας μεταξύ
της ελευθερίας και της αυτονομίας ή της ανεξαρτησίας, αλλά και
της δημοκρατίας ή, κατά περίπτωση, των άλλων πολιτευμάτων. Τα
σωζόμενα συγγράμματα των ιστορικών, εκτενή και πλούσια καθώς
είναι, παρουσιάζουν και σχολιάζουν από τη φύση τους τις πολλαπλές διαβαθμίσεις της ελευθερίας και της δουλείας στον κόσμο των
Ελλήνων και των βαρβάρων. Και έχουν επιπλέον το πλεονέκτημα
ότι διαλέγονται μεταξύ τους, καθώς το έργο κάθε συγγραφέα προϋποθέτει και σχολιάζει (σιωπηρά) τα προγενέστερα: ο Θουκυδίδης
τον Ηρόδοτο και ο Ξενοφών τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο έχει ως κεντρικό θέμα
την ελευθερία και τη δουλεία, όπως κατανέμονται ανάμεσα σε λαούς
και πόλεις. Ιδιαιτέρως αναζητά τη συσχέτιση της συλλογικής ελευθερίας με την ατομική δουλεία. Η εξέταση κάθε ιστορικού γίνεται
ξεχωριστά, και οργανώνεται σύμφωνα με τις προτεραιότητες καθενός. Έτσι, στο έργο του Ηρόδοτου η ελευθερία σχετικοποιείται και
ιεραρχείται, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μολονότι
όλοι οι λαοί και όλες οι πόλεις μετείχαν σε κάποια μορφή ελευθερίας, οι ελευθερίες τους διέφεραν από πλευράς ποιότητας, αν όχι
ουσίας. Ο Θουκυδίδης αντιθέτως δεν αναδεικνύει την ελευθερία και
τη δουλεία ως κύρια θέματα στην αφήγηση του δικού του πολέμου.
Κοινό χαρακτηριστικό πάντως του Ηρόδοτου και του Θουκυδίδη
είναι η υποβάθμιση (που φθάνει ως την αποσιώπηση) του ρόλου
των δούλων της Αθήνας στους πολέμους, ενώ γίνεται λόγος για τον
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αντίστοιχο ρόλο των ειλώτων. Μόνον ο Ξενοφών τοποθετείται με
σαφήνεια στο ζήτημα της αξιοποίησης δούλων αθηναϊκού τύπου σε
πολεμικές επιχειρήσεις.
Στο δεύτερο μέρος, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο εσωτερικό
πόλεων και λαών. Και πάλι ξεχωριστά για κάθε ιστορικό εξετάζονται τα όρια της ατομικής ελευθερίας που επιτρέπουν ή περιορίζουν τα διάφορα πολιτεύματα. Ο Ηρόδοτος, για παράδειγμα, θέτει
ευθέως το ζήτημα της ατομικής απελευθέρωσης από την τυραννία
(στην Αθήνα) ή του περιορισμού της ελευθερίας από τις απαιτήσεις του νόμου (στη Σπάρτη). Ο Θουκυδίδης πάλι αναδεικνύει το
νόημα και τις επιπτώσεις της δημοκρατίας, τόσο στην ατομική ελευθερία, όσο και στην ατομική δουλεία. Η ατομική ελευθερία πάντως
είναι υποβαθμισμένη και στους δύο ιστορικούς, σε σύγκριση με τους
αγώνες για ελευθερία των (ελληνικών) πόλεων. Ο Ξενοφών, από
την πλευρά του, αποδίδει μεγάλη σημασία στον ρόλο της τυραννίας, την οποία εντοπίζει ακόμα και στο εσωτερικό της δημοκρατίας. Φθάνει έτσι στο σημείο να θεωρεί τυραννική την απελευθέρωση των δούλων με σκοπό την ένταξή τους στα στρατεύματα των
πόλεων, όταν δεν γίνεται με τη συγκατάθεση των δεσποτών – και
καταπατά έτσι την ατομική τους ελευθερία.
Το τρίτο μέρος ασχολείται αποκλειστικώς με τον Ξενοφώντα.
Κύριο θέμα του είναι η εθελοντική υποταγή σε χαρισματικούς ηγέτες
και η εσωτερική ελευθερία που προπαγάνδισε μια φιλοσοφική παράδοση, η οποία εκκινεί από τον Σωκράτη και τους σωκρατικούς. Η
περίπτωση του Ξενοφώντα προσφέρεται έτσι για τον εντοπισμό και
μη πολιτικών μορφών ελευθερίας και δουλείας. Η συζήτηση ανοίγεται σε θέματα τα οποία απουσιάζουν από το έργο των άλλων δύο
μεγάλων ιστορικών.

Με τα ερωτήματα που θέτει και τη μέθοδο ανάλυσης που υιοθετεί, η
Μελίνα Ταμιωλάκη απομακρύνεται από τους παραδοσιακούς χειρισμούς του θέματος της ελευθερίας και της δουλείας. Διακρίνοντας
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το συλλογικό από το ατομικό έχει τη δυνατότητα να πλουτίσει τους
καθιερωμένους πια προβληματισμούς και να απαντήσει σε ερωτήματα που δεν είχαν βρει έως τώρα ικανοποιητικές απαντήσεις. Έτσι,
για παράδειγμα, η υποβάθμιση του ρόλου των δούλων της Αθήνας
στους αγώνες της πόλης για συλλογική ελευθερία, που είναι κάποτε
προκλητική στο έργο και των τριών ιστορικών, δεν αποδίδεται τόσο
πολύ σε ιδεολογικές προκαταλήψεις, όσο στα γενικότερα σχήματα
περί ελευθερίας και δουλείας που απαιτούν οι αφηγηματικές στρατηγικές.
Θα ήταν πάντως πιο χρήσιμο να τονιστεί περισσότερο ότι οι
συγκεκριμένες αφηγηματικές στρατηγικές σχετίζονται άμεσα με τον
ίδιο το χαρακτήρα των ιστορικών συγγραμμάτων. Διότι τα ιστορικά
συγγράμματα της αρχαιότητας ασχολούνται ασφαλώς με ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων κοινωνικής και καθημερινής ζωής, τα οργανώνουν ωστόσο μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη οπτική. Σύμφωνα
με όλους τους αρχαίους έλληνες (και ρωμαίους) ιστορικούς, υποκείμενο της ιστορίας δεν είναι τα άτομα, αλλά ούτε και οι πολιτικές
ομάδες ή οι κοινωνικές τάξεις (όπως θα ισχυριστούν οι μαρξιστές
από τον 19ο αιώνα), αλλά οι πόλεις και τα έθνη. Έτσι τέθηκε το
ζήτημα της ιστορικής αφήγησης από τον Ηρόδοτο – και δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν άμεσο συνεχιστή του.
Είναι λοιπόν απολύτως εύλογο ότι και οι τρεις ιστορικοί που
εξετάζει η Μελίνα Ταμιωλάκη εστιάζουν την προσοχή τους στη
συλλογική συμπεριφορά πόλεων και λαών, όχι στο εσωτερικό
των πόλεων – παρά μόνο στο βαθμό που σπαράζονταν από εμφύλιες συγκρούσεις. Η ατομική ελευθερία και ακόμα περισσότερο η
ατομική δουλεία υποβαθμίζονται στο έργο τους, όχι από ιδεολογική
προκατάληψη, αλλά ούτε απλώς εξ αιτίας των αφηγηματικών στρατηγικών τους. Υποβαθμίζονται επειδή το απαιτεί η αντίληψή τους
για το έργο του ιστορικού. Πολύ χαρακτηριστικά, θα μπορούσε
κανείς να πληροφορηθεί από τον Ηρόδοτο σημαντικές πτυχές από
τη ζωή των ειλώτων και την (αναγκαστική) συμμετοχή τους στους
πολέμους των Σπαρτιατών, αλλά να μην αντιληφθεί, ούτε σε ένα
σημείο της αφήγησης, ότι οι είλωτες απασχολούνταν στην καλλιέρ— 381 —
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γεια της γης – που ήταν η κύρια αποστολή τους. Παρομοίως, αυτό
που επιτρέπει στη Μελίνα Ταμιωλάκη να συμπεριλάβει στην έρευνά
της έννοιες όπως η εθελοντική δουλεία ή η εσωτερική ελευθερία
είναι η ενασχόληση του Ξενοφώντα (και μόνον αυτού) με θέματα
μη ιστορικά – προφανώς σε διακριτά συγγράμματα. Το παράδοξο
είναι έτσι ότι από τα μη ιστορικά έργα του Ξενοφώντα μαθαίνουμε
πολύ περισσότερα για τη συμμετοχή των δούλων στους πολέμους
από ό,τι μας πληροφορούν τα αμιγώς πολεμικά του αφηγήματα. Αν
σώζονταν μη ιστορικά συγγράμματα του Θουκυδίδη, είναι σχεδόν
βέβαιο ότι θα μας φώτιζαν πολύ περισσότερο για όσα συνέβαιναν
στο εσωτερικό της Αθήνας ή της Σπάρτης.
Στην κατακλείδα της εργασίας της, η Μελίνα Ταμιωλάκη επανέρχεται στην περίφημη διατύπωση του Finley ότι κατά την αρχαιότητα, ελευθερία και δουλεία πορεύθηκαν πιασμένες χέρι με χέρι. Η
μέθοδος ανάλυσης που επέλεξε της επιτρέπει να βγάλει και το αντίθετο συμπέρασμα. Η ελευθερία και η δουλεία ακολούθησαν επίσης
διακριτές πορείες. Τόσο η ελευθερία όσο και η δουλεία δεν αναπτύχθηκαν αποκλειστικώς σε αντιπαράθεση η μια με την άλλη, αλλά
και σε αντιπαράθεση η κάθε μια με άλλες εκδοχές του εαυτού της:
η συλλογική με την ατομική ελευθερία, η πολιτική με την εσωτερική ελευθερία. Παρομοίως η δουλεία με την εθελοντική δουλεία.
Για να το ισχυριστεί αυτό βασίζεται βεβαίως σε μεγάλο βαθμό στο
μη ιστορικό έργο του Ξενοφώντα. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή του
υλικού της υπήρξε ταυτοχρόνως γόνιμη και απελευθερωτική, αλλά
και δεσμευτική. Η διερεύνηση που επιχειρεί με τόση δεξιοτεχνία και
τόσο καλή γνώση των πηγών πρέπει τώρα να ανοιχτεί σε ένα ευρύτερο δείγμα συγγραμμάτων. Μόνο έτσι θα σχηματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων γύρω από
την ελευθερία και τη δουλεία και γύρω από τα όριά τους.

•
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M

ONSIEUR le Recteur de l’Université de Crête, mesdames
et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les
maîtres de conférences, chers collègues, mes amis madame Kaklamani, monsieur Georgoulas, monsieur Panayotopoulos, mesdames
et messieurs, permettez- moi d’abord de vous remercier du grand
honneur que vous me faites en m’attribuant le titre de docteur Honoris Causa de votre université. Et ceci dans la période pour le moins
difficile que vous traversez actuellement. Ce faisant vous acceptez de
me compter comme l’un des vôtres ce dont je ne suis pas peu fier.
Croyez bien que dans le temps qui me reste – «le travail prend du
temps et la vie est brève» – je m’efforcerai d’œuvrer au mieux au développement de la connaissance sociologique et à sa diffusion par l’enseignement pour rester digne de figurer dans votre assemblée.
A travers moi vous honorez aussi les nombreux jeunes sociologues avec qui j’ai travaillé comme les sociologues qui me précédèrent,
ceux dont la lecture est presque quotidienne, avec lesquels, par la
pensée, je suis sans cesse en discussion. Ce qui nous relie toutes et
tous c’est bien en effet une sorte de «libido sciendi» du monde qui
nous entoure et, aussi, de nous- mêmes. Je crois que, en effet, nous
sommes, toutes et tous, étonnés et fascinés par nos réactions souvent
insoupçonnées et par celles des autres tellement imprévisibles. Je
crois que nous attendons tous de la connaissance que nous nous
efforçons de produire un peu de compréhension du chaos du monde
dans lequel nous vivons. Mais c’était déjà le cas de prédécesseurs
illustres dont on ne peut pas, ici, ne pas évoquer la mémoire: je me
contenterai de citer – comme dit le proverbe berbère «citer c’est faire
revivre» – les explorateurs du monde qui ne furent pas seulement
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géographes mais aussi observateurs attentifs des coutumes et mœurs
étrangers comme Hérodote et Ptolémée et les historiens comme
Thucydide et même Xénophon (bien que pour celui-ci sa participation maintenant avérée à la chute de la démocratie et son adhésion à
la dictature me fassent douter de son ouverture d’esprit). Mais, pour
reprendre un mythe qui vous est, ici, familier, comment ne pas voir
la proximité qui lie Ariane déroulant son fil pour que Thésée puisse
se repérer dans le labyrinthe et la sociologie qui tente de dresser une
carte du monde social pour qu’il apparaisse un peu moins abscons.
En tout cas moins énigmatique que ce qu’on en raconte qui, comme
l’écrivait Faulkner, après Shakespeare, est une histoire racontée par
un idiot qui n’y comprend rien. Je m’efforcerai donc de montrer en
quoi la sociologie peut essayer de clarifier cette histoire mais en
sociologue je ne peux le faire qu’après avoir souligné les difficultés
actuelles d’une telle ambition ou, plus exactement, après avoir désigné les obstacles que rencontre la connaissance sociologique.
Je sais bien que, dans l’université européenne qui est engagée dans
des transformations importantes, qui recherche et obtient des certifications internationales, qui n’hésite pas à jouer du benchmarking, qui
pratique la concurrence et cherche sans cesse à améliorer son score
dans les classements, dire que tout est fait pour que l a s c i e n c e
s o c i a l e s o i t e n r ô l é e a u s e r v i c e d u c a p i t a l risque
de déplaire et même de passer pour iconoclaste. On pourra toujours
ajouter que cela n’étonne pas des sociologues. Reste que ce serait se
débarrasser un peu vite des problèmes.
Car il est bien vrai que les sciences sociales sont, aujourd’hui,
enrôlées, comme Marx le disait, au XIXe siècle, des sciences mécaniques et chimiques. Les «réformes» de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche mises en place par les États européens, inspirées
par un modèle étatsunien plus imaginé et reconstruit que réel d’ailleurs, mais déjà largement appliquées en Europe (comme elles le
sont au Japon et en Amérique latine – ce qu’a montré un colloque
tenu récemment à Paris) s’inscrivent toutes dans une stratégie de
«déréglementation» voulue par les chefs d’État et de gouvernement.
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Depuis le Conseil européen de 2000 les projets de transformation de
l’Université, pour qu’elle serve l’ «économie de la connaissance», se
sont multipliés. Ces réformes sont toutes guidées par le mot sacré de
«modernisation». Cette «modernisation», si exigeante et tant souhaitée, est bien un des mots-clés de la rhétorique néo-libérale diffusée
par l’OCDE, la Banque mondiale ou Wall Street qui exige que des
réformes s’imposent comme un impératif rejetant dans l’archaïsme,
le dépassé, tout ce qui s’y oppose. A ce titre l’État social, tel qu’il s’est
développé, sous des formes différentes, dans les différents pays européens, avec les systèmes de sécurité sociale, de retraite des salariés,
de financement des services publics, est au centre des critiques. Le
droit du travail et les systèmes de sécurisation du salariat, à qui l’on
reproche d’être trop «rigides», sont particulièrement visés au nom
des avantages que procureraient une concurrence libre et non faussée. Cette modernisation réformatrice s’appuie sur une dimension
idéologique définissant la modernité comme changement, mobilité,
voire comme mouvement. En somme le mot de modernisation est
aujourd’hui le vocable central des orientations libérales et, à ce titre,
s’applique bien entendu à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Comme l’a dit un des apôtres de cette conception du monde: «dans
un monde où tout peut s’acheter il faut que les universitaires sachent
que le savoir est à vendre». Schématiquement on peut dire que
toutes les réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche
sont structurées par une volonté de soumettre les universités à une
gestion managériale, d’organiser les enseignements et la recherche
pour tenir compte des besoins du monde économique, de concevoir
l’étudiant comme un entrepreneur, et de transformer les conditions
nécessaires à la production de la connaissance en mettant en avant
l’utilisation du savoir par l’économie.
L’instrumentalisation de la science que cette «économie de la
connaissance» appelle de ses vœux exige donc que les investissements soient rapidement transformés en découvertes qui profitent
aux entreprises et engendrent une augmentation du PIB. La soumission de la recherche aux exigences des utilisateurs, quels qu’ils soient,
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ne peut qu’avoir des effets sur la liberté de choix des thématiques,
sur les méthodes et sur la publication des résultats: une entreprise
qui finance des recherches sur des produits contre l’endormissement, en espérant bien profiter de l’accroissement de la demande que
créent les horaires atypiques et la flexibilité, pourrait-elle longtemps
soutenir des recherches critiques sur les conséquences des transformations des conditions de travail? Jusqu’où peut aller le soutien de
sociétés agroalimentaires dans des programmes d’étude des maladies
cardio-vasculaires? Lentement les intérêts des chercheurs ne vontils pas s’ajuster aux intérêts des financeurs? La professeure Sheldon
Krimsky a bien montré que, aux USA, dans les laboratoires financés par la phyto-chimie, les recherches sur les plantes sauvages et
sur les insectes se sont réduites à la portion congrue alors que les
recherches sur les effets de tel ou tel produit se sont accrues sans qu’il
y ait jamais eu d’injonctions des sociétés de chimie; les chercheurs se
sont ajustés à ce qu’ils supposaient être la demande de leur mécène.
Mais plus encore les sciences sociales qui développent un regard
critique sur le monde social peuvent être invitées à plus de retenue
ou être enrôlées au service des intérêts des puissants (entre les deux
guerres, aux USA, où existait un tel système, n’a-t-on pas pressé les
sciences sociales d’étudier «les causes sociales de la sous-productivité», «les raisons des préjugés anticapitalistes» et les «caractéristiques psychologiques et psychiatriques des fauteurs de troubles»)?
Faire, aujourd’hui, l’analyse des demandes des organismes commanditaires (à Paris ou à Bruxelles), montrerait qu’il en est toujours de
même. Même les fondations, tant vantées pour résoudre les besoins
de financement des universités, suscitent des inquiétudes: il est
évident que les entreprises ne financeront de telles fondations que
si elles en retirent des avantages directs (découvertes ou amélioration de procédés ou de produits à même d’augmenter leurs profits)
ou indirects (amélioration de leur prestige). La mise en place, en
France, des pôles de compétitivité, ailleurs on dirait des clusters d’entreprises et de laboratoires universitaires, est une autre manière de
réaliser cette nouvelle conception de l’enrôlement de la science: une
ou plusieurs grandes entreprises en sont les pivots et devraient récu— 388 —
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pérer aussi bien les résultats des recherches que la manne versée par
l’État. La recherche fondamentale comme la recherche appliquée
(encore que cette distinction n’ait pas grand sens) sont menacées par
l’intrusion de critères étrangers à l’avancement de la science. Dans
ces conditions la sociologie a toutes les chances de devenir une discipline ancillaire.
Cette tentative de mettre les sciences sociales au service des dominants a d’autant plus de chances d’aboutir en sciences sociales que
celles-ci ont, très tôt, été professionnalisées. Le champ des sciences
sociales, en effet, était devenu très «hétéronome» avant même qu’il
soit soumis aux réorganisations européennes. Cette hétéronomie
exerce son efficace, en France par exemple, avec la mise en place
d’une dépendance qui s’installe avec les appels d’offres lancés par les
Ministères; elle se renforce avec une professionnalisation marchande
(bureaux d’études, cabinets de sondages, centres de formation etc.…)
qui soumet la sociologie aux exigences des clients; elle est multipliée, partout en Europe, par les stratégies des agents dominants la
presse et la télévision qui n’entendent pas que les sociologues revendiquent le monopole de la vérité du monde social; elle s’insinue
dans les manières de penser lorsque la sociologie se laisse aller, le
plus souvent de manière peu consciente, aux aléas et impératifs des
modes intellectuelles… Les pressions, dépendances, soumissions,
compromis, connivences et parfois compromissions sont sources
de multiples conflits qu’utilise largement la bureaucratie d’État pour
renforcer son pouvoir ce qui, par rétroaction, limite un peu plus la
marge de manœuvre des sociologues. Enfin la sociologie, comme
d’autres pratiques intellectuelles, est un enjeu de rapports de forces
internationaux (la sociologie nord-américaine a été exportée, on le
sait, dans le sillage du plan Marshall, et plus largement dans le cadre
de la «Guerre froide»). C’est dire que l’analyse de la construction et
du fonctionnement du champ des sciences sociales implique de tenir
compte, plus que dans d’autres champs scientifiques, de «sources»
externes (la politique, les médias, les organisations d’employeurs, les
administrations d’État…) à même de le structurer.
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On pourrait multiplier les exemples, tous montrent que, quel que
soit le degré de liberté laissé aux chercheurs dans la reformulation
«scientifique» des problématiques, les catégories politico idéologiques s’insinuent dans la formulation des thématiques de recherche
et y imposent de plus en plus des points de vue normatifs. Les centres
de recherche en sont forcément influencés puisque, dans le cadre de
la contractualisation des universités, ils ne peuvent obtenir des financements qu’autant que les thèmes proposés «entrent» dans les préoccupations des «experts» chargés de l’examen des dossiers. Les jeunes
chercheurs qui, explicitement parfois mais surtout implicitement,
choisiront tel sujet de mémoire ou de thèse en fonction du rendement
ultérieur qu’ils en attendent, ne peuvent définir leur problématique
qu’à partir de ces thématiques dominantes. De fait ces idées finissent
par former un «sens commun» savant qui, Max Weber le disait déjà,
est sans doute l’obstacle principal à la connaissance sociologique. Ces
idées sont intériorisées et forment le socle des catégories de pensée
des chercheurs en sciences sociales qui ne peuvent s’en déprendre
qu’avec, comme le souhaitait Pierre Bourdieu, un effort de réflexivité
toujours difficile à mettre en œuvre. Dire cela c’est admettre, en effet,
que la science, et en particulier la science sociologique, ne va pas de
soi. La sociologie suppose un autre regard sur le monde que le regard
habituel. Dans tous les cas, le raisonnement sociologique ambitionne
de s’extraire d’une pensée qui fonctionne par agrégation de détails
dans une image unique. Il cherche même à comprendre cette pensée
d’agglomérat qui, n’ignorant pas les relations de causalité (bien au
contraire, de la pensée mythique à l’idéologie en passant par leurs
concrétions dans le sens commun, on affirme sans cesse des relations de cause à effet) en vient à confondre, parce qu’elle subordonne
l’analyse à l’intentionnalité, la coexistence ou la consécutivité avec la
détermination. Mais surtout le raisonnement sociologique s’astreint
à décomposer les éléments assemblés dans cette pensée globalisante,
manière commune de voir le monde qui part le plus souvent de l’immédiat, du présent, ou de l’appréhension d’un avenir, pour en rechercher les causes intentionnelles.
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Reste que ces constatations ne doivent en rien entraîner un
pessimisme absolu car l a c o n n a i s s a n c e n e n a î t p a s
dans le ciel des idées pures mais bien dans
l a c o m p l e x i t é d e s r a p p o r t s s o c i a u x ; la sociologie a
compris très tôt que si la production de la science dépendait de l’organisation sociale elle dépendait aussi des manières de voir, de penser,
de faire des chercheurs qui en font leur pratique. Dans le cas de la
sociologie, on l’aura compris, les pressions externes ne jouent un rôle
qu’autant que les compétences, les intérêts, les ressources disponibles
des chercheurs ne viennent pas les limiter, les détourner, les retourner même. Dire cela permet d’affirmer qu’il est possible, comme le
souhaitait Pierre Bourdieu, de renforcer l’autonomie du champ de la
sociologie en consolidant l’existence d’un corps commun de théories
et de méthodes, en créant des instances de régulation, en formant
de manière sans cesse plus rationnelle les futurs sociologues. Penser
que la production de la pensée dépende à la fois des déterminations
cristallisées dans des contraintes et des déterminations intériorisées
par les chercheurs permet d’échapper au pessimisme démoralisateur
qui pourrait se dégager du tableau un peu noir de la situation des
sciences sociales que j’ai brossé jusqu’alors, puisque, s’il n’est guère
possible d’agir sur les contraintes, il est possible d’intervenir pour
modifier les manières de penser et de faire des chercheurs.
En un siècle, en luttant contre toutes les formes de dépendance,
en multipliant les objets étudiés, les sciences sociales ont, et parfois
très difficilement, considérablement développé leurs modes de
connaissance. Une discipline s’est constituée avec son savoir, ses lois,
son niveau de développement aussi important que dans bien d’autres
disciplines dites scientifiques. Une discipline capable d’analyser aussi
bien les situations où la reproduction sociale se déroule comme
allant de soi que les situations de crise sociale où les pratiques, les
normes, les codes et même le langage sont désaccordés d’avec les
contraintes structurelles, où les temporalités sont disjointes quand
ce n’est discordantes, où, et c’est peut-être l’essentiel, les mots pour le
dire font défaut, montrant, en creux en quelque sorte, l’importance
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des structures symboliques. Mieux une véritable c u m u l a t i v i t é
s’est développée comme en n’importe quelle autre discipline scientifique. Les sociologues ont su inventer des moyens pour produire une
intelligibilité contrôlable – l’épreuve de la preuve est en effet centraledevant obliger «à mettre en œuvre à chaque moment tous les instruments de connaissance disponibles et tous les moyens de vérification
qui ont été accumulés au cours de l’histoire» de la discipline. Cet adossement, (on pourrait parler d’encordement) au savoir formalisé antérieur, se constitue d’appels aux travaux déjà réalisés, lors de la mobilisation de notions et concepts qui font partie de l’univers cognitif et
de l’habitus scientifique du sociologue, et conduit – comme le remarquait déjà Maurice Halbwachs qui enseigna à Strasbourg quelques
années avant moi – à ce que le savant, toujours en confrontation
avec l’ensemble de ses collègues présents et passés, ne soit jamais
seul. Cette cumulativité qui résulte souvent d’une confrontation de
points de vue particuliers, peut aussi résulter d’une accumulation de
découvertes soumises au travail de «rectification critique» comme
le disait Cavaillès; elle dépend encore, comme d’ailleurs dans n’importe quelle science, des luttes qui opposent les sociologues les uns
aux autres et conduisent à construire d’autres systèmes de vérification pour prouver la validité de nouvelles hypothèses; elle peut enfin
produire des théories plus puissantes qui, bénéficiant souvent d’instruments d’analyse plus développés, englobent des théories antérieures jusqu’alors séparées. Elle repose en partie sur les instruments
disponibles (questionnaire, techniques de traitement des données,
manières de conduire des entretiens) qui ne sont qu’un savoir social
matérialisé ou une cumulativité objectivée. En sociologie, comme
ailleurs, l’instrument, condense dans une pratique codifiée, (rapidement utilisable, caractérisée par une sensibilité aux variations des
informations, une fidélité dans la durée et surtout une validité pour
objectiver tel ou tel fait), un savoir qui, en son temps, a exigé, pour se
constituer, les efforts de nombreux savants.
Et ici je ne puis que penser à mes collègues Madame Kaklamani,
Messieurs Georgoulas et Panayotopoulos. D’eux, je dirai que je sais
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leur passion pour le savoir. Je connais le soin constant que madame
Kaklamani met à vérifier la qualité des sources et le souci de la précision qui l’anime. Je connais aussi le travail de monsieur Georgoulas
qui, outre les traductions commentées d’œuvres d’Emile Durkheim –
et rien n’est plus important que la traduction pour la circulation internationale des idées – a publié des réflexions sur les œuvres de divers
sociologues. De monsieur Panayotopoulos, auquel je suis reconnaissant de son discours qui m’a touché, je connais bien la passion de
savoir dont l’investissement intense dans la sociologie, avec la revue
trilingue «Sciences Sociales» qu’il vient de publier, est un témoignage
en actes; je connais aussi ses contributions à la sociologie de l’éducation ou encore ses travaux sur les manières dont la crise économique et symbolique est vécue. Je dois ajouter à cette liste la découverte qu’il a faite en montrant que les établissements universitaires
de l’étranger peuvent fonctionner comme s’ils étaient «les grandes
écoles» d’un petit pays. Nikos Panayotopoulos a initié, là, la possibilité d’une sociologie de la domination symbolique internationale qui
s’appuie sur des enquêtes minutieuses.
Reste donc aux sociologues à «prendre,
r é s o l u m e n t , l e p a r t i d e l a s c i e n c e » . Prendre le
parti de la science sociologique, c’est appliquer une philosophie de
la connaissance rationaliste au monde social. La sociologie ne peut,
sans se perdre, se laisser dissoudre ni dans les commentaires plus ou
moins cultivés sur l’actualité du monde social, ni dans des élaborations abstraites les plus éloignées «de tout commerce avec les faits
sociaux». L’usage méthodique de la raison et de l’observation empirique du monde social conduit à une défiance continue à l’égard de la
pensée ordinaire et de ses illusions de compréhension qui ne peut que
se soutenir d’un effort ininterrompu – tellement les catégories de la
pensée ordinaire sont aussi celles du sociologue – de déconstruction
et de reconstruction analytique pour extraire de l’enchevêtrement
de la réalité «les causes internes et les forces impersonnelles cachées
qui meuvent les individus et les collectivités». Mais dire cela c’est se
situer dans une continuité. Reprendre cette phrase de Durkheim
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c’est en effet accepter l’héritage d’un homme qui, lui-même, acceptait, en partie, la pensée de Marx en disant dans un article intitulé
«la conception matérialiste de l’histoire» : «nous croyons féconde cette
idée que la vie sociale doit s’expliquer non par la conception que s’en
font ceux qui y participent mais par des causes profondes qui échappent
à la conscience et nous pensons aussi que les causes doivent être recherchées principalement dans la manière dont sont groupés les individus
associés». Faut-il souligner qu’expliquer causalement le déroulement
et les effets de l’activité sociale – c’est-à-dire construire de simples
hypothèses d’imputation et les tester – était aussi l’objectif de Max
Weber. Appliquer une philosophie de la connaissance rationaliste
au monde social, c’est encore objectiver – soit, déjà, nommer l’implicite, le caché mis au jour ; c’est disjoindre parfois ce que l’idéologie devenue sens commun a joint; c’est aussi mettre en relation
des dimensions habituellement cloisonnées par le morcellement
concurrentiel des marchés et par les logiques bureaucratiques des
administrations d’État. Mais ces «opérations de déconstruction»
ne peuvent atteindre leur but qu’autant qu’elles sont soutenues d’un
refus du théoricisme. Manier le concept pour le concept permet en
effet d’éviter de rendre raison de ce qui est, c’est-à-dire d’éviter de
postuler que rien n’est sans raison d’être sociale.
Appliquer cette philosophie de la connaissance conduit à s’opposer à tous ceux qui ont pris le parti de la dérision de la raison que ce
soit en niant catégoriquement tout déterminisme et en s’en remettant
à l’arbitraire ou à la contingence, ou que ce soit, plus subtilement,
dans une attitude qui se veut post-moderne, en déplaçant l’analyse
d’une vérité, qui est toujours un enjeu de luttes certes, vers des vérités, toujours partielles et relatives. Appliquer à la science sociologique la philosophie rationaliste de la connaissance, c’est aussi s’efforcer de rendre raison de toutes les raisons qui conduisent à refuser le
raisonnement sociologique. C’est ce savoir critique – critique parce
qu’il sait que toutes les institutions, tous les rites, toutes les consécrations sont arbitraires – qui, dans toutes les situations de crise où
le champ du pouvoir est soumis à des réorganisations importantes
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qui menacent les équilibres traditionnels, suscite des tentatives de
contrôle ou des stratégies d’élimination, tant les dominants sont
prêts à écarter tout ce qui leur semble faire obstacle à la pérennité
de la légitimation de leur domination. La reconstruction qu’opère la
sociologie déplaît toujours aux dominants du monde, comme à ceux
qui ne rêvent que de le dominer, dans la mesure où ils ont tout intérêt
à cacher, non seulement les processus qui fondent leur pouvoir mais
aussi, et peut-être surtout à leurs propres yeux, les croyances qui légitiment leur occupation et leur maintien dans ces postes et fonctions
de pouvoir. Si, comme le disait Pierre Bourdieu, «la connaissance
exerce par soi un effet libérateur toutes les fois que les mécanismes dont
elle établit les lois de fonctionnement doivent une part de leur efficacité
à la méconnaissance», on comprend que porter au jour l’arbitraire
social, surtout celui qui est masqué par les légitimations des institutions dominantes, suscite toujours des réactions vives. En ce sens la
sociologie – en montrant que tout phénomène social est à la fois un
arbitraire construit par des rapports sociaux antérieurs oubliés et une
réalité, puisque cet arbitraire est devenu l’enjeu de pratiques, conflictuelles ou consensuelles – opère comme un analyseur des refoulements. Dans la mesure où ce savoir contribue à délégitimer toutes
les croyances, tout laisse penser que le dérangement qu’il engendre
suscite une levée des résistances et un renforcement des mécanismes
de défense, au point, de devenir un objet de méfiance quand ce n’est
de haine – il suffit de penser à l’interdiction de la sociologie dans
les dictatures et surtout à la mort, au camp de Buchenwald, de ce
grand sociologue que fut Maurice Halbwachs, arrêté par les milices
fascistes en 1944, sous la dictature de Pétain, pour le voir. Elle peut
aussi, comme c’est souvent le cas aujourd’hui dans les pays capitalistes ralliés au néo-libéralisme, lorsqu’existe une volonté d’isoler la sociologie et de l’enfermer dans un enclos d’indifférence,
connaître un état qui rend ses analyses invisibles. On comprend
qu’une sociologie, n’ayant de cesse de rendre compte rationnellement
des phénomènes sociaux, dérange fortement les «magiciens» et les
«prophètes», spécialistes de la prédication sociale souvent présents
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dans l’univers politique, qui préfèrent expliquer le monde par une
valeur suprême. La magie, chassée du monde naturel par la science,
est, en effet, toujours présente dans le monde social. Elle dérange
aussi tous ceux qui pensent que l’on peut modifier le monde à son
gré, comme elle dérange les «experts» qui affirment savoir comment
le modifier. Mais la sociologie dérange surtout tous ceux qui, pour
maintenir les inégalités et les injustices dont ils profitent, voudraient
que le monde reste comme il est. C’est dire que l’analyse sociologique
des pratiques sociales et des manières de voir et de penser conduit à
déstructurer la naturalisation ou la substantialisation qui est au cœur
des jugements de valeur et à ouvrir des perspectives que la fatalisation du monde avait refermé. En somme parce que les régressions
sociales, surtout dans les périodes de crise sociale s’accompagnent
toujours d’une régression de la pensée critique à laquelle travaillent
les pouvoirs et les partis liés au conservatisme, une sociologie inspirée par une philosophie rationaliste de la connaissance lutte contre
le reflux de la culture. Mais j’ajouterai que les sociologues n’ont pas le
monopole de la connaissance du monde. D’autres savoirs cherchent
aussi à rendre le sujet maître de son histoire. Comment, par exemple
ne pas penser à la création littéraire, qui, elle aussi, appréhende le
sujet dans le monde, et ici à Kazantzakis, comment ne pas penser à
la poésie: Rítsos et Seféris, pour n’en citer que deux, parlent eux aussi
du monde social. Comment ne pas entendre, ici, à quelques miles du
Moyen Orient où les conflits actuels se transforment en guerre, le cri
de Seféris contre la violence :
« Tant de corps jetés
Dans les mâchoires de la mer, dans les mâchoires de la Terre ;
Tant d’âmes
Livrées aux meules comme du blé. »
Poèmes, éd. Mercure de France, 1963.
Comment ne pas voir dans ces vers de Rítsos, en cette période de
crise, une démystification du pouvoir :
« Moi, j’avais vu dans leur nudité les statues des dieux
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Et je savais
Combien ils étaient tous vulnérables,- les statues
Luisantes et frissonnantes en plein midi
Avec les grandes ombres de leurs corps comme des
Couteaux
Plantés dans leur propre corps, ou qui, le soir,
Devenaient d’une blancheur blafarde dans l’obscurité,
Inaccessibles et immatérielles,
Bien que faites de pierre et de beauté. Les dieux
Comme les statues meurent… »
‘Sous l’ombre de la montagne’, La maison morte et autres
poèmes, éd. La Découverte, 1987.
Quand on a vu la guerre et qu’on ne croit plus aux dieux, (fussentils, toutes proportions gardées, des universitaires encensés), il reste,
comme le dit encore Rítsos, à
« Croire que notre première liberté n’est pas notre solitude
Mais notre fraternité... »

•
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Περίληψη
(Τ. Κακλαμάνη)

Δ

ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να κατανοήσουμε τη σημερινή κατάσταση
της κοινωνιολογίας στην Ευρώπη εάν παραβλέψουμε το γεγονός ότι πρόκειται για μια από εκείνες τις επιστήμες που κλήθηκαν να
γίνουν χρηστικές μέσα από τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιβλήθηκαν στο πανεπιστήμιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ο.Ο.Σ.Α.,
και το Δ.Ν.Τ. Η κοινωνιολογία κατάλαβε πολύ νωρίς ότι η παραγωγή της επιστήμης δεν εξαρτάται μόνο από την κοινωνική οργάνωση, αλλά και από τους τρόπους θέασης, σκέψης και διαμόρφωσης των ερευνητών που την ασκούν. Κατά τη διάρκεια ενός αιώνα,
οι κοινωνικές επιστήμες, παλεύοντας ενάντια σε κάθε μορφή εξάρτησης και πολλαπλασιάζοντας τα αντικείμενα των μελετών τους,
κατάφεραν εντέλει –κάποιες φορές πολύ δύσκολα– να αναπτύξουν σημαντικά τους δικούς τους τρόπους γνώσης. Φτάνοντας σε
μια πραγματική γνωστική επισώρευση, το ίδιο σημαντική με αυτή
κάθε άλλης επιστημονικής πειθαρχίας. Οι κοινωνιολόγοι μπόρεσαν να ανακαλύψουν τα μέσα ώστε να δημιουργήσουν μια ελέγξιμη
εννοιολόγηση. Παρά τις πιέσεις και τις εντάσεις, διαμορφώθηκε
μια κριτική κοινωνιολογία των προϊδεάσεων και των αξιολογικών
κρίσεων. Μια γνώση που δεν υπέκυψε σε πολιτικούς εξαναγκασμούς και δεν ξεπουλήθηκε σε οικονομικές εξουσίες. Καταλαβαίνει
κανείς ότι μια κοινωνιολογία η οποία δεν σταματά να αντιμετωπίζει
ορθολογικά τα κοινωνικά γεγονότα ενοχλεί πολύ τους «μάγους» και
τους «προφήτες», που είναι ειδικοί στην κοινωνική παραπλάνηση
και προτιμούν να εξηγούν τον κόσμο με βάση μια υπέρτατη αξία.
Ενοχλεί, επίσης, όλους όσους σκέφτονται ότι μπορούν να αλλάξουν
τον κόσμο κατά την επιθυμία τους, όπως και τους «ειδικούς» που
δηλώνουν ότι γνωρίζουν πώς μπορούν να τον αλλάξουν. Η κοινωνιολογία ενοχλεί όμως κυρίως εκείνους που, προκειμένου να διατηρήσουν τις ανισότητες και τις αδικίες από τις οποίες αποκομίζουν
οφέλη, θα ήθελαν αυτός ο κόσμος να παραμείνει όπως είναι.
•
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Christian de Montlibert.
Μια εφευρετική και εικονοκλαστική σκέψη

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κ

ΥΡΙΕ ΠΡΥΤΑΝΗ, κυρία και κύριοι κοσμήτορες, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη αν ένας
κοινωνιολόγος που οφείλει να μιλήσει για έναν άλλο κοινωνιολόγο
κάνει κοινωνιολογία αναστοχαζόμενος πάνω στο ίδιο το γεγονός
που μας έχει συγκεντρώσει εδώ, δηλαδή σ’ αυτή την πανηγυρική
πράξη αναγόρευσης διδάκτορος honoris causa· εξάλλου, το ίδιο το
έργο του Christian de Montlibert μάς προσκαλεί να το πράξουμε.
Όπως θα έλεγε ο Pierre Bourdieu, η πράξη που επιτελείται εδώ
και τώρα από το σώμα μας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, υπέρ ενός
μεμονωμένου ατόμου, η πράξη επίδοσης χρίσματος, που επισφραγίζεται από την προσφυγή σε μια γλώσσα επιτελεστική, μια γλώσσα
που ενεργεί μέσω του λόγου, που δημιουργεί μέσω του κατονομάζειν, αυτή η πράξη δημιουργικής ονοματοθεσίας, αυτή η επιτελεστική πράξη, η δημιουργός πράξη, που τοποθετείται ανάμεσα στη
μαγεία και στο δίκαιο, αποτελεί, σύμφωνα με την κοινωνιολογία, μια
τελετή θέσμισης. Οι τελετές θέσμισης είναι πράξεις μαγικές μέσω
των οποίων ένας θεσμός κατοχυρώνει τη διαιώνισή του την ίδια
στιγμή που κατοχυρώνει τη διαιώνιση εκείνου τον οποίο καθ-ιερώνει. Πρόκειται για πράξεις, όπως έχει δείξει ο Durkheim, που επιτελούν το μετασχηματισμό ενός τυχόντος προσώπου σε καθ-ιερωμένο
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άτομο, σε ένα άτομο το οποίο καλείται να υπερβεί τον εαυτό του
μέσω της συγκεκριμένης καθ-ιέρωσης η οποία τον υπερβαίνει, όπως
συμβολίζεται από όλα τα επιβαλλόμενα τελετουργικά που συνθέτουν και οργανώνουν την τελετή αυτή. Και, βέβαια, οι συλλογικές
κοινωνικές αυτές πράξεις καθ-ιέρωσης έχουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα: εξασφαλίζουν, όπως σημείωνε ο Van Gennep, στον τιμώμενο
την πρόσβαση στην κοινωνική σημαντικότητα – έτσι ακριβώς όπως
γίνεται εδώ τώρα.
Κατέχοντας τριάντα χρόνια την έδρα της κοινωνιολογίας στο
Τμήμα της Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, μία έδρα που την κατείχαν πριν από αυτόν μερικοί από τους
σημαντικότερους επιστήμονες του κλάδου του, και των οποίων το
έργο συγκροτεί ένα μεγάλο τμήμα του συλλογικού ασυνειδήτου της
κοινωνιολογικής επιστήμης, όπως οι Simmel, Halbwachs, Gurvitch,
Lefebvre, για να μην αναφέρω παρά μόνο αυτούς, διευθύνοντας με
απαράμιλλη αφοσίωση το Κέντρο Ερευνών στις Κοινωνικές Επιστήμες και την ερευνητική του ομάδα, της οποίας τα αποτελέσματα
δημοσιεύονται συστηματικά στο έγκριτο διεθνές περιοδικό που
δημιούργησε και διευθύνει μέχρι σήμερα, το Κοινωνιολογικά Βλέμματα [Regards Sociologiques], καταρτίζοντας πολύ μεγάλο αριθμό
ερευνητών από όλο τον κόσμο και των οποίων το έργο έχει αναγνωρισθεί σε διάφορα εθνικά επιστημονικά πεδία, εμπνέοντας πολλούς
νέους κοινωνιολόγους σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς επιστημονικής του παρουσίας, ο de Montlibert παρήγαγε ένα εξαιρετικά
πολυσχιδές και καινοτόμο έργο με διεθνή αναγνώριση που συνέβαλε αποφασιστικά στην εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης· ένα
έργο το οποίο, αν θα έπρεπε κανείς να συνοψίσει, αναγκαστικά/
καταχρηστικά, δεδομένου του εξαιρετικά περιορισμένου χρόνου
που διατίθεται γι’ αυτό, θα μπορούσε να πει πως οργανώνεται στη
βάση της κατανόησης των μορφών και των επιδράσεων των διαφόρων μορφών κυριαρχίας, των τρόπων μέσω των οποίων οι διάφορες
μορφές κυριαρχίας, όπως σημειώνει ο ίδιος, αποκρυσταλλώνονται
τόσο στον κόσμο των πραγμάτων όσο και στον κόσμο του πολιτισμού και των κοινωνικών δρώντων, ως τρόποι σκέψης, δράσης και
— 400 —

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ : Christian de Montlibert

αντίληψης. Οι πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες του, τόσο οι εργασίες του στο χώρο της κοινωνιολογίας της εργασίας, της κοινωνιολογίας της σύγκρουσης των κοινωνικών τάξεων, όσο και αυτές
της κοινωνιολογίας των αλλαγών και των μετασχηματισμών του
συγχρόνου κόσμου, και της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και
του πολιτισμού, συνθέτουν ένα έργο που συνέβαλε αποφασιστικά
στη θεμελίωση μιας κοινωνιολογίας σωρευτικής, αναστοχαστικής
και κριτικής.
Συνδυάζοντας με εφευρετικό τρόπο τη ντυρκεϊμική, τη βεμπεριανή και τη μαρξιστική παράδοση και με αφετηρία την αρχή,
αφενός, πως η κοινωνική αναπαραγωγή δεν μπορεί να διατηρηθεί παρά μόνο από τη στιγμή που υποστηρίζεται από τους μηχανισμούς κοινωνικής κυριαρχίας, αφετέρου, πως οι μετασχηματισμοί των τρόπων κυριαρχίας, που σχετίζονται με τις κοινωνικές
δομές, καταλήγουν στο μετασχηματισμό των ίδιων των κοινωνικών
δομών, ο de Montlibert κατόρθωσε να αποσαφηνίσει τον τρόπο με
τον οποίο τα διάφορα συστήματα κυριαρχίας δομούν και δομούνται
από τα συστήματα των σχέσεων μεταξύ των θεσμικών λειτουργιών,
των οργανωμένων σχέσεων μεταξύ των θεσμών, των πρακτικών και
των στρατηγικών των κοινωνικών υποκειμένων –των κοινωνικών
χώρων δηλαδή– και των συστημάτων αναπαραγωγής των κοινωνικών θέσεων. Υπό αυτή την οπτική, κατόρθωσε, στη βάση μιας σειράς
διαφορετικών αντικειμένων, όπως στα έργα του Η πολιτική κυριαρχία, Ο έλεγχος της ιδιωτικής ζωής, Οικονομική κρίση και κοινωνικές συγκρούσεις, να αποκωδικοποιήσει συστηματικά τους τρόπους
μέσα και μέσω των οποίων ανταγωνισμοί, κρίσεις, ρήξεις, ταξικοί
αγώνες, καταλήγουν σε μετασχηματισμούς των τρόπων κυριαρχίας,
οι οποίοι δύνανται να αφορούν είτε την υλική είτε τη συμβολική
τους διάσταση είτε –και, έκτοτε, ο μετασχηματισμός είναι ριζικός–
και τις δύο συνιστώσες.
Η ανάλυση των μορφών κυριαρχίας των επιδράσεών τους και
του τρόπου παραγωγής και αναπαραγωγής τους βασίσθηκε αλλά
και ενίσχυσε σημαντικά τη θεμελίωση του επιστημονικού παραδείγματος του κατασκευαστικού δομισμού, το οποίο επιχειρεί να ενώσει
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τις δύο προοπτικές πάνω στον κοινωνικό κόσμο ως δύο στιγμές
κάθε ανθρώπινης δράσης, γενομένης και εν τω γίγνεσθαι, δομημένη και δομούσα, υλική και συμβολική, αντικειμενικοποιημένη
στους θεσμούς και υποκειμενικοποιημένη υπό μορφή κατηγοριών
αντίληψης και σωματικών σχημάτων. Όλο το έργο του Christian de
Montlibert καταδεικνύει πως η κοινωνιολογία είναι ικανή και οφείλει, αν θέλει να αξιώνει την επιστημονικότητά της, να κατασκευάσει το σύστημα των σχέσεων που περικλείει τόσο το αντικειμενικό
νόημα των οργανωμένων συμπεριφορών σύμφωνα με τις μετρήσιμες κανονικότητες όσο και των ενικών σχέσεων που διατηρούν τα
κοινωνικά υποκείμενα με τις αντικειμενικές συνθήκες της ύπαρξής
τους και με το αντικειμενικό νόημα των συμπεριφορών τους, νόημα
που τα διακατέχει ακριβώς επειδή τους το έχουν αποστερήσει.
Αν η συνεισφορά του έργου του de Montlibert είναι πολύ
σημαντική στην επιστημολογική και επιστημονική ισχυροποίηση αυτού του παραδείγματος, και, κατ’ επέκταση, στην αναγνώριση της επιστημονικότητας της κοινωνιολογικής σκέψης, αυτό
οφείλεται στο γεγονός πως κατόρθωσε να εντάξει, οργανικά και
πρακτικά, στη θεωρία της κοινωνιολογικής γνώσης και στη ρεαλιστική επιστημολογία που καθιστούν δυνατό αυτό το παράδειγμα,
το συνδυασμό μιας ρεαλιστικής κοινωνιολογίας του επιστημονικού
κόσμου και μιας διαθεσιοκρατικής ανθρωπολογικής φιλοσοφίας.
Πράγματι, από τη μια μεριά, ο de Montlibert υιοθετώντας σε κάθε
ερευνητική του εργασία τις αρχές του ορθολογικού ιστορικισμού
που πρότεινε ο Bourdieu, σύμφωνα με τις οποίες η αναστοχαστικότητα ως αντικειμενικοποίηση των κοινωνικών συνθηκών αυτής
καθαυτής της προσπάθειας αντικειμενοποίησης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιστημονικής προσέγγισης, υπερασπίστηκε
και διάχυσε εξαιρετικά αποτελεσματικά τη θέση πως οι κοινωνικές
επιστήμες μπορούν και οφείλουν να εργασθούν ώστε να υπερβούν
την ιστορική σχετικότητα που συνδέεται με το γεγονός ότι αποτελούν προϊόν ιστορικών συνθηκών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε
θέση να υποβληθούν οι ίδιες στην ιστορικοποίηση. Όπως σημειώνει ο ίδιος, «ο προβληματισμός επί του εαυτού της αποτελεί, κατά
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κάποιο τρόπο, το τίμημα που η κοινωνιολογία οφείλει να πληρώσει
για την επιστημονικότητά της». Από την άλλη μεριά, η επιστημολογικά θεμελιωμένη διαθεσιοκρατία που υιοθέτησε και ενεργοποίησε,
σύμφωνα με την οποία η διάθεση αποτελεί έναν κοινωνικά συγκροτημένο νόμο ατομικής συμπεριφοράς, του επέτρεψε να ενδυναμώσει
και να διευρύνει μια μη δυική θεωρία της ανθρώπινης συμπεριφοράς
η οποία, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τη συνάφεια των διαφορετικών ειδικών διαθέσεων ενός και του αυτού ατόμου, αντιμετωπίζει
τις διαθέσεις, τη γένεση και τη διαιώνισή τους ως συλλογικά προϊόντα τα οποία έχουν ανεξάρτητη ύπαρξη μη αναγώγιμη στους διυποκειμενικούς καταναγκασμούς που τις παράγουν.
Μέσα σε αυτή την επιστημονική και επιστημολογική προοπτική,
ο επιστημονικός τρόπος παραγωγής, μέσω του οποίου απορρέουν
οι διάφορες εργασίες του Christian de Montlibert, παρουσιάζει,
έχω την εντύπωση, μια τριπλή πρόκληση στην καθιερωμένη κοινωνική επιστήμη. Καταρχήν, αμφισβητεί θεμελιακά το διαχωρισμό
των επιστημών που κληρονομήθηκε από τις συντυχίες της πανεπιστημιακής ιστορίας και εργάσθηκε για τη συγκρότηση μιας ολικής
επιστήμης, η οποία θα ενσωμάτωνε τις διάφορες κοινωνικές επιστήμες, όπως την εθνολογία, την ιστορία, την οικονομία. Το έργο του de
Montlibert συμβάλλει στην αποθεμελίωση του καθιερωμένου καταμερισμού της επιστημονικής εργασίας, απορρίπτοντας μέσα στην
επιστημονική του πρακτική –και όχι πάνω στο χαρτί– την κανονιστική διάκριση μεταξύ θεωρίας και εμπειρίας, διανοητικής επεξεργασίας και πρακτικών διαδικασιών, θεωρητικής έρευνας και έρευνας πεδίου. Για τον de Montlibert, η αντίθεση μεταξύ της εμπειρικής
έρευνας χωρίς θεωρία, η οποία μέσω της μεθοδολογικής απαγόρευσης ευνοεί την «αυστηρότητα χωρίς φαντασία» του υπερ-εμπειρικού
θετικισμού, και της θεωρίας χωρίς αντικείμενο, η οποία μέσω του
εννοιολογικού φετιχισμού ευνοεί την «θέαση χωρίς αυστηρότητα»
της κοινωνικής φιλοσοφίας, επαγγελματικές ιδεολογίες που δικαιολογούν μια ειδική μορφή επιστημονικής αρμοδιότητας, βρίσκει την
αρχή της στον κοινωνικό καταμερισμό της επιστημονικής εργασίας,
εγγράφεται στις νοητικές και θεσμικές δομές του κοινωνιολογι— 403 —
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κού επαγγέλματος και θεμελιώνεται στην κατανομή πόρων, θέσεων
εργασίας και αρμοδιοτήτων. Τέλος, μια τρίτη παράβαση, μια τρίτη
ιεροσυλία, είναι αυτή των συνόρων μεταξύ των θεωρητικών ναών.
Ο de Montlibert κατάφερε να σωρεύσει τα κεκτημένα βασικών
κοινωνιολογικών παραδόσεων, και, πιο συγκεκριμένα, τη ντυρκεϊμική, βεμπεριανή και μαρξιστική παράδοση, των οποίων οι διάφοροι
ακαδημαϊκοί κανονάρχες και νεωκόροι θεωρούσαν ανταγωνιστικές,
και να προσφέρει, κατ’ επέκταση, την ευκαιρία μιας μεγαλύτερης
ελευθερίας σκέψης ως προς καθεμιά απ’ αυτές.
Ωστόσο, η τεράστια επένδυση του de Montlibert στον κόσμο της
επιστήμης με στόχο να συμβάλει ώστε να συγκροτηθεί η κοινωνιολογία ως η επιστήμη των ψευδαισθήσεων, να διαχυθεί η αληθινή
μεταστροφή του συνηθισμένου τρόπου σκέψης και κατανόησης του
κόσμου που απαιτεί η κοινωνιολογία, η προσπάθειά του να αναγκάσει την κοινωνιολογική σκέψη να παραιτηθεί, όπως σημείωνε ο
Durkheim, «από τις κοσμικές επιτυχίες και να λάβει τον εσωτερικό
χαρακτήρα που αρμόζει σε κάθε επιστήμη», συνδέεται οργανικά με
μια άλλη στάση, μ’ αυτή, σύμφωνα με την οποία, όπως σημείωνε πάλι
ο Durkheim, δεν θα άξιζε να ασχοληθεί κανείς με την κοινωνιολογία
αν αυτή αποτελούσε μόνο ένα αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ειδικών. Πράγματι, ο de Montlibert θεωρεί πως η κοινωνιολογία μπορεί
να συμβάλει σε μια πραγματική δημοκρατική πολιτική δράση, σε μια
κυβέρνηση ικανή να διασφαλίσει την ευημερία όλων των πολιτών.
Με βάση αυτήν την πεποίθηση, επιχείρησε συστηματικά, μέσω
του έργου του, να υπερασπισθεί και να διαχύσει, όσο πιο πλατιά
μπορούσε, την κριτική σκέψη. Για τον de Montlibert, όταν μελετά
τον καταμερισμό της εργασίας, τις μορφές επισφαλούς εργασίας
ή την ήπια κυριαρχία της κοινωνικής εργασίας –θα μπορούσαμε
να πολλαπλασιάσουμε τα αντικείμενα–, η κριτική σκέψη οφείλει
να συνδυάσει τις δυο θεμελιώδεις παραδόσεις της: αυτήν που θα
μπορούσαμε να ονομάσουμε «καντιανής προοπτικής», η οποία έχει
ως σκοπό την αξιολογική εξέταση των κατηγοριών και των μορφών
γνώσης, με τρόπο ώστε να προσδιορισθεί η γνωστική αξία και η
γνωστική εγκυρότητά τους, με αυτή της μαρξιστικής προοπτικής η
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οποία συσπειρώνει τα όπλα του λόγου με στόχο την κοινωνικο-ιστορική πραγματικότητα και έχει σκοπό να φανερώσει τις κρυμμένες
μορφές κυριαρχίας και εκμετάλλευσης οι οποίες τη διαμορφώνουν,
ώστε να ανασυρθούν οι εναλλακτικές δυνατότητες που αποκλείονται από αυτήν την πραγματικότητα. Για τον de Montlibert, όπως
χαρακτηριστικά έδειξε, για να αναφέρουμε μόνο αυτά, στα έργα του
Γνώση προς πώληση, Η βία της ανεργίας, Οι φορείς της οικονομίας, η
πιο γόνιμη κριτική σκέψη είναι αυτή που σωρεύει και τις δυο αυτές
παραδόσεις, αυτή που συνδέει την επιστημολογική και την κοινωνική κριτική. Αυτή τη συνδυαστική κριτική σκέψη πρέπει να υπερασπίσουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να διαθέτουμε τα μέσα που
θα επιτρέπουν να στοχαζόμαστε τον κόσμο όπως είναι και όπως θα
έπρεπε να είναι.
Παράλληλα, για τον de Montlibert, στη σημερινή εποχή της γενικευμένης κρίσης, οι ειδικοί στις κοινωνικές επιστήμες, και ακόμα πιο
συγκεκριμένα ο κοινωνιολόγος, όχι μόνο μπορούν αλλά και οφείλουν να παρεμβαίνουν στον πολιτικό κόσμο. Ο de Montlibert δεν
αντιμετωπίζει αυτήν την παρέμβαση σαν μια παραβίαση της «αξιολογικής ουδετερότητας», δεν αντιλαμβάνεται τον επιστήμονα
σαν ένα αμερόληπτο θεατή ο οποίος εγκαταλείπει όλα τα φλέγοντα προβλήματα έξω από την πόρτα του εργαστηρίου του ξεχνώντας πως, αν οι ερευνητές στις κοινωνικές επιστήμες οφείλουν
να επαγρυπνούν αδιάκοπα και να αποφεύγουν την παρείσφρηση
προβλημάτων που είναι του συρμού, οφείλουν, παράλληλα, λόγω
αυτής της αμυντικής επαγρύπνησης, να μην τυφλωθούν μπροστά
σε σημαντικά ζητήματα. Έτσι, εργάσθηκε συστηματικά, προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος που τίθεται πάντα
σε όσους στηρίζουν και εμπλέκονται στην παραγωγή της αλήθειας
του κοινωνικού κόσμου, δηλαδή, στο πρόβλημα της αντεπιστροφής
των κεκτημένων της επιστήμης στους χώρους που θα μπορούσαν να
τα χρησιμοποιήσουν με θετικό τρόπο, στην προοπτική της επίλυσης
μιας σειράς προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δημόσια συνείδηση,
οριοθετώντας μια θεμελιώδη διάσταση της κλινικής λειτουργίας του
επιστημονικού πεδίου.
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Η σκέψη του de Montlibert συμπυκνώνεται σε αυτή την προσπάθεια να καταδειχθεί πως η κοινωνιολογία, αντικειμενοποιώντας το
κοινωνικό αυθαίρετο, καταδεικνύει πως κάθε κοινωνικό φαινόμενο
είναι κατασκευασμένη αυθαιρεσία από τις προγενέστερες λησμονημένες κοινωνικές σχέσεις και, ταυτόχρονα, πραγματικότητα, αφού
αυτή η αυθαιρεσία μετασχηματίστηκε σε διακύβευμα συγκρουσιακών
ή συμβιβαστικών αλληλοδράσεων μέσα στις στρατηγικές των κοινωνικών ομάδων, σε αυτήν την προσπάθεια να εφαρμοσθεί στον κοινωνικό κόσμο, όπως θα έλεγε ο Cassirer, μια ρασιοναλιστική φιλοσοφία
της γνώσης και ένας σχεσιακός τρόπος επιστημονικής προσέγγισης, τέτοιος που να αντικειμενικοποιεί το άρρητο, να αναδεικνύει το
κρυφό και το κεκαλυμμένο, να διασπά αυτό που η κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία έγινε κοινός νους, ενώνει, να συσχετίζει φαινομενικά
ασύμβατες διαστάσεις φαινομένων, όλα αυτά δηλαδή που ενοχλούν
τον κόσμο που εξακολουθεί να κολυμπά στα θολά νερά της κοινωνικής μαγείας και να χορεύει γύρω από το τοτέμ της επικαιρότητας.
Πρόκειται για μια προσπάθεια που, αφενός, μετατρέπει την κοινωνιολογία σε μείζον πολιτικό και κοινωνικό διακύβευμα, αφετέρου, της
επιτρέπει να ασκήσει την απελευθερωτική της επίδραση.
Όπως του αρέσει να σημειώνει ο ίδιος, χρησιμοποιώντας τα λόγια
του Pascal, «χαμένο μες σ’ αυτή τη συνοικία έξω από τα φυσικά όρια…,
σ’ αυτό το μικρό κελί όπου έτυχε να κατοικεί…», το άτομο εξαρτάται
από τον κοινωνικό κόσμο. Και «να σκεφτόμαστε κοινωνιολογικά
τον κόσμο είναι μια από τις δυνατότητες που έχουμε για να εντάξουμε τον κόσμο μέσα σ’ένα σύνθετο δίκτυο αιτιών και συνεπειών,
επομένως, να τον κατανοήσουμε αντί να είμαστε οι δεσμώτες του».
Νίκος Παναγιωτόπουλος
Καθηγητής Κοινωνιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
panagiot@phl.uoc.gr
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Christian de Montlibert.
An inventive and iconoclastic thought

Nikos PANAGIOTOPOULOS

Abstract

T

HIS paper is focusing on the contribution of C. de Montlibert’s
work to the foundation of a cumulative, reflexive and critical
sociology. Combining in an inventive way the Durkheimian, Weberian and Marxist traditions, de Montlibert starts his reasoning with
the principles that: social reproduction can be sustained only if it
is supported by mechanisms of social domination; and transformations of modes of domination, which are related to social structures, result in the transformation of the social structures themselves. He manages thus to clarify the way in which the various systems
of domination both structure and are structured by: the systems of
relations between institutional functions; the organized relations
between institutions, practices and strategies of social agents –i.e.
social spaces–, and the systems of reproduction of social positions.
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ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Καλοκαιρινές εξορμήσεις για ταξινόμηση αρχείων:
ένας δεκαπενταετής απολογισμός*
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΣ

Α) Προπτυχιακοί φοιτητές
Δραστηριοποιήθηκαν στην Ερμούπολη της Σύρου στο διάστημα
1995-2009. Υπήρχε η προϊστορία της εθελοντικής ταξινόμησης του
δημοτικού αρχείου Ερμούπολης (1821-1949) από μια ομάδα νεαρών
τότε φοιτητών και ερευνητών που ανήκαν στην Εταιρεία Μελέτης
Νέου Ελληνισμού, γνωστή και ως «Μνήμων» από το ομώνυμο ιστορικό περιοδικό της. Η ταξινόμηση αυτή πραγματοποιήθηκε τα καλοκαίρια των ετών 1976-1982 και τα χιλιάδες έγγραφα και κατάστιχα
που προέκυψαν αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία του ιστορικού αρχείου της πόλης, αργότερα των ΓΑΚ–Αρχείων Νομού Κυκλάδων. Με τη στέγαση των αρχείων σε νεοκλασικό κτήριο της κεντρικής πλατείας, δίπλα στο δημαρχείο, και τη διεύθυνσή τους από έναν,
έπειτα από δύο αποσπασμένους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
φιλολόγους, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλιστούν, ενίοτε με πολλές προσπάθειες, νέες προσκτήσεις αρχειακού
υλικού, κυρίως από υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά
και από άλλους φορείς. Σε λίγο γιόμισαν και οι αποθήκες.
Αυτός ο όγκος του υλικού που σταδιακά συσσωρεύτηκε, αλλά και
άλλος που έμελλε να εντοπιστεί, ήταν αδύνατο να ταξινομηθεί από
το ολιγομελές προσωπικό του ιστορικού αρχείου. Προέκυψε έτσι η
πρόταση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης να φιλοξενήσει το αρχείο κάθε καλοκαίρι μια ομάδα
φοιτητών που με τη μορφή άσκησης και με την κατάλληλη καθοδή*

Πρώτη μορφή του κειμένου αυτού παρουσιάστηκε στη 15η Ε.Σ.Τ.Ι.Α., δηλαδή
την Ετήσια Συνάντηση καθηγητών και φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, που έγινε στο Καστέλι Κισάμου, στις 30 Απριλίου – 2 Μαΐου του
2010.
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γηση θα βοηθούσε στο να διασωθεί, καταγραφεί και ταξινομηθεί
ένα τμήμα του υλικού. Αναφέρω
και τη διάσωση γιατί αρκετές ταξινομικές ομάδες διέσωσαν κυριολεκτικά αρχεία που βρίσκονταν
πεταμένα σε εργοστάσια και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα.
Περίπου 15-20 προπτυχιακοί
Εικ. 1 : Ερμούπολη, μεταφορά του φοιτητές συμμετείχαν κάθε καλοαρχείου βιομηχανίας Καρέλλα, προ- καίρι, που μας κάνουν 250 περίπτυχιακοί 1998
που συμμετοχές στη δεκαπενταετία. Επειδή μερικοί συμμετείχαν σε περισσότερες από μία αποστολές,
υπολογίζω σε 180 περίπου τους φοιτητές και φοιτήτριες που έστω
και μια φορά βρέθηκαν στην ομάδα της Ερμούπολης. Οι περισσότεροι από την κατεύθυνση Α2, της νεότερης ιστορίας δηλαδή, αλλά
αρκετοί και από τους άλλους τομείς. Τα κορίτσια φυσικά πλειοψηφούσαν, αλλά καταβλήθηκε προσπάθεια η ανισομέρεια να μην είναι
καταστροφική.
Με διάφορες προσπάθειες εξασφαλίστηκε η δωρεάν στέγη, είτε
στο παλαιό ορφανοτροφείο αρρένων ή σε ένα νεοκλασικό στη Ντελλαγκράτσια, στην εξοχή. Μια φορά η ομάδα έμεινε σε ξενοδοχείο.
Η μικρή αποζημίωση των φοιτητών εξασφαλίστηκε από το Πανεπιστήμιο στην αρχή, μια φορά από τη Νομαρχία Κυκλάδων, μια φορά
από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Μωραΐτη, και τα τελευταία χρόνια από
ερευνητικά προγράμματα. Για μια ιδέα των μεγεθών, κάθε φοιτητής
είχε δωρεάν στέγη και 200 ευρώ αποζημίωση. Χρόνος απασχόλησης
περίπου 15 μέρες (τον Αύγουστο).
Πώς δουλέψαμε και τι τελικά ταξινομήσαμε. Το πρώτο βράδυ της
άφιξής της στην Ερμούπολη και μετά την εγκατάστασή της, η ομάδα
ενημερωνόταν στο Ιστορικό Αρχείο της Ερμούπολης για το είδος
της εργασίας και σε ποιο ιστορικό πλαίσιο ήταν αυτή ενταγμένη.
Γινόταν και ένα πρώτο μάθημα καταγραφής και ταξινόμησης εγγράφων και καταστίχων.
— 412 —

Χ. ΛΟΥΚΟΣ : Καλοκαιρινές εξορμήσεις για ταξινόμηση αρχείων

Εικ. 2 : Ερμούπολη, προπτυχιακοί 1998

Την επομένη, στις μεγάλες αποθήκες του αρχείου, στις
παρυφές της πόλης, οι φοιτητές,
χωρισμένοι σε ομάδες, κατέγραφαν και ταξινομούσαν αρχειακές μονάδες. Κι εδώ γινόντουσαν
κάποιες υποδείξεις και τα πρώτα
δελτία ελέγχονταν. Τη δεύτερη ή
την τρίτη μέρα λίγοι ήταν αυτοί
που συναντούσαν ανυπέρβλητα
προβλήματα. Η ταξινόμηση γινόταν κατά φάκελο και για κάθε
φάκελο οι φοιτητές συμπλήρωναν, με ορισμένες προδιαγραφές,
ένα δελτίο. Ο χωρισμός σε ομάδες
διευκόλυνε την επίλυση προβλημάτων, μερικές φορές δημιουρ— 413 —

Εικ. 3 : Ερμούπολη,
προπτυχιακοί 1998
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γούσε άμιλλα. Το υλικό ήταν συνήθως μεγάλες αρχειακές μονάδες που αποτελούσαν σειρά: τα αρχεία τριών υφαντουργείων της
Ερμούπολης, το αρχείο Υγείας και Πρόνοιας της Νομαρχίας Κυκλάδων, του ΠΙΚΠΑ, αρχεία σχολείων, του Νοσοκομείου, των επαγγελματιών και βιοτεχνών Κυκλάδων, της δημοτικής μουσικής, ενός
μεγαλοδικηγόρου κ.λπ. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια όλη η ομάδα
ασχολήθηκε με το αρχείο του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων.
Ένα μέγεθος: από το αρχείο Υγείας και Πρόνοιας που έφθασε
στις αποθήκες σε σάκους απορριμμάτων, προέκυψαν πάνω από 3000
ταξινομικά δελτία και αντίστοιχοι φάκελοι εγγράφων ή κατάστιχα.
Εξίσου ογκώδες είναι και το υλικό των εργοστασίων.
Δεν ήταν πολλές φορές το υλικό ευχάριστο, άλλοτε κούραζε
με την επανάληψη των θεμάτων. Συχνά όμως προέκυπταν θέματα
καθημερινότητας, πολιτικά και άλλα που ενθουσίαζαν κάποιους και
τα κοινοποιούσαν μεγαλοφώνως.
Η καθημερινή εργασία διαρκούσε πέντε ώρες, από τις 9 το πρωί
ώς τις 2 μμ. Έπειτα μπάνιο κ.λπ. Δεν θα μιλήσω για τα ξενύχτια νέων
ανθρώπων τα βράδια και τη δυσκολία που είχαν κάποιοι, λίγοι, να
δουλέψουν το πρωί.
Σε μία ή δύο βραδινές συναντήσεις στο αρχείο, οι ομάδες παρουσίαζαν τις ενότητες που ταξινομούσαν και γίνονταν κάποιες υποθέσεις και συζήτηση για την ιστορική σημασία του αρχειακού αυτού
υλικού. Κυρίως επιδιώχθηκε, όχι πάντα με την επιθυμητή επιτυχία,
να γίνει κατανοητό ότι κάτι που φαίνεται αποσπασματικό ή ακόμη
και επουσιώδες παίρνει άλλη διάσταση και σημασία όταν δένεται και
διασταυρώνεται με άλλα αρχειακά τεκμήρια, ή ότι αυτό που για μας
φαίνεται δευτερεύον μπορεί να έχει σημασία για άλλους με διαφορετικά ερωτήματα. Ή ότι δεν είναι λίγο ότι διασώζουμε από τη λήθη,
αν όχι από την καταστροφή, πληροφορίες του παρελθόντος χωρίς
τις οποίες δεν μπορεί να σταθεί γερή επιστημονική γνώση.
Ζώντας, έστω και λίγο, σε ένα νησί με τόσες ιστορικές μνήμες,
ο χώρος και μόνον σε κάνει να αναρωτηθείς πολλά. Μια αστική
και βιομηχανική πόλη όπως η Ερμούπολη σε σύγκριση με την πόλη
φρούριο της Άνω Σύρου που παραπέμπει σε προβιομηχανικά περιβάλλοντα είναι από μόνα τους μια πρόκληση για αναζήτηση. Προς
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αυτή την κατεύθυνση η ομάδα ξεναγήθηκε στο τεράστιο δημαρχείο
που σχεδίασε ο Τσίλλερ, το νεοκλασικό θέατρο, κάποια αρχοντικά,
ανέβηκε στο λόφο της Άνω Σύρου και επισκέφθηκε το εκεί ιστορικό
αρχείο, επισκέφθηκε επίσης το νεκροταφείο της Ερμούπολης με τον
πλούτο των ταφικών μνημείων, το εξαιρετικό βιομηχανικό μουσείο
της πόλης και κάποιες χρονιές το εργοτάξιο της μόνης πλέον σωζόμενης μεγάλης βιομηχανικής μονάδας, του νεωρίου.
Με κίνδυνο εξωραϊσμού μιας προσπάθειας που είχε και πολλές
ατέλειες, ενθουσιασμούς και απογοητεύσεις, θα υπερασπιστώ ότι
η μαθητεία στα αρχεία της Ερμούπολης έδωσε τη δυνατότητα σε
πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες να ψηλαφίσουν κυριολεκτικά
αρχειακό υλικό, να σκεφθούν έναν ορθολογικό τρόπο καταγραφής
του, να αναρωτηθούν για την ιστορική του συνάφεια, να προβληματιστούν εν τέλει, κατά κάποιο τρόπο, για τη σχέση του παρόντος με
το παρελθόν. Θεωρώ επίσης σημαντική την εμπειρία τους από την
κοινή συμβίωση.
Η ομάδα της Ερμούπολης θα μπορούσε να πει επίσης πολλά για
τον ελεύθερο χρόνο της, για τα φαγοπότια που οργάνωνε στο χώρο
που έμενε, για τους καταπληκτικούς μεζέδες που φτιάχνονταν σε
εορταστικές βραδιές, για τους χορούς και τα τραγούδια.
Ποιος ο αντίκτυπος όλων αυτών στα πανεπιστημιακά πράγματα;
Αποκτήθηκε φυσικά μια δεξιότητα αλλά αυτή η ταξινομική εμπειρία
δεν αποτελεί επαγγελματικό εφόδιο. Δόθηκαν φυσικά στους ενδιαφερομένους οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, αλλά, από όσο
γνωρίζω, λίγες είναι οι περιπτώσεις που συνέβαλαν στην εξεύρεση
κάποιας απασχόλησης. Θέλω όμως να ελπίζω ότι όλοι, λίγο ή πολύ,
ευαισθητοποιήθηκαν σ’ αυτό που ονομάζουμε αρχειακά τεκμήρια και
ότι κατάλαβαν την ιστορική τους διάσταση, και ότι πείστηκαν ότι
μια συλλογική δουλειά έχει τη δυναμική της, έστω και μακροπρόθεσμα. Επειδή οι ταξινομικές ομάδες δεν προήλθαν, όπως ίσως θα
μπορούσαν, από μια συγκεκριμένη παράδοση ή σεμινάριο, δεν προέκυψαν, εκτός από εξαιρέσεις, σεμιναριακές εργασίες που αξιοποιούσαν το ταξινομημένο υλικό. Εξάλλου, η απόσταση Ρεθύμνου–Σύρου
δεν ευνοούσε για προπτυχιακούς φοιτητές σχετικές αναθέσεις.
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Εικ. 4 : Βίλια, μεταπτυχιακοί 2006

Β) Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Δραστηριοποιήθηκαν στο διάστημα 2000-2012, σε ομάδες περίπου 10-15 ατόμων, κυρίως φοιτητές και φοιτήτριες του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία»,
καθώς και διπλωματούχοι του προγράμματος αυτού και υποψήφιοι
διδάκτορες. Εντάχθηκαν και κάποιοι φοιτητές από τα άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
καθώς και «εξωτερικοί» συνεργάτες, κυρίως φοιτητές/τήτριες από
άλλα πανεπιστήμια ή γνώριμοι μελών της ομάδας (π.χ. ο/η σύντροφος ή φίλος ενός μέλους της ομάδας που εργάστηκε κανονικά όπως
οι άλλοι).
Τα έξοδα μπήκαν εδώ σε άλλη βάση: οι δήμοι εξασφάλισαν φαγητό και στέγη για τις ταξινομικές ομάδες.
Υπολογίζεται ότι απασχολήθηκαν (αρκετοί σε περισσότερες
από μία αποστολές) 100 περίπου διαφορετικοί φοιτητές/τήτριες.
Πολλές ομάδες δούλεψαν την ίδια χρονιά, σε διάφορους μήνες του
καλοκαιριού.
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Εικ. 5 : Αμοργός, μεταπτυχιακοί 2009

Πλειοψηφία κι εδώ των αντρών, αντανάκλαση των συσχετισμών
του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Ταξινομήθηκαν:
• Το δημοτικό αρχείο Κέας (3 αποστολές, 2000-2002). Ολοκληρώθηκε.
• Το δημοτικό αρχείο Αμοργού (8 αποστολές, 2003-2010). Ολοκληρώθηκε.
• Το δημοτικό αρχείο Βιλίων Αττικής (3 αποστολές, 2006-2008).
Ολοκληρώθηκε.
• Το δημοτικό αρχείο Σύμης (5 αποστολές, 2006-2010). Ολοκληρώθηκε.
• Το δημοτικό αρχείο Άνω Σύρου (3 αποστολές, 2009-2011).
Ολοκληρώθηκε.
• Το δημοτικό αρχείο Αιγίου (μία αποστολή, 2005). Δεν συνεχίστηκε γιατί η δημοτική αρχή αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει την επόμενη χρονιά τα έξοδα στέγης και φαγητού της
ομάδας. Ελπίζεται ότι θα συνεχιστεί το 2013 ή το 2014.
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Εικ. 6 : Άνω Σύρος, μεταπτυχιακοί 2011

• Το δημοτικό αρχείο Ερμούπολης 2002-2003,1 2012 (πρώτη
αποστολή). Θα συνεχιστεί.
• Το δημοτικό αρχείο Οινουσσών (πρώτη αποστολή 2012). Θα
συνεχιστεί.
Οι μεταπτυχιακοί είχαν περισσότερα εφόδια και μεγαλύτερη
ετοιμότητα, κάποιοι από αυτούς είχαν δοκιμαστεί στις ταξινομήσεις
ως προπτυχιακοί και ήταν οι «ατμομηχανές» της ομάδας. Δεν έλειψαν φυσικά οι δυσκολίες. Ενώ το αρχειακό υλικό που ταξινόμησαν
οι προπτυχιακοί ήταν του 20ού αιώνα και επομένως τα προβλήματα
ανάγνωσης ήταν πολύ λιγότερα, οι μεταπτυχιακοί (στην Αμοργό,
Σύμη και Άνω Σύρο κυρίως) είχαν να αντιμετωπίσουν χειρόγραφα
1

Κάποιοι από τους μεταπτυχιακούς το 2002 και το 2003, πριν από τις αποστολές
στην Κέα ή την Αμοργό, συμμετείχαν στην ταξινόμηση αρχειακού υλικού για
την Ερμούπολη και τις Κυκλάδες γενικότερα το οποίο είχε περιέλθει από διάφορους φορείς στα ΓΑΚ, Αρχεία Νομού Κυκλάδων. Το 2012 άρχισε η ταξινόμηση του δημοτικού αρχείου της Ερμούπολης της περιόδου μετά τον Εμφύλιο,
από εκεί όπου είχε θέσει το τελευταίο χρονολογικό όριο η ταξινομική προσπάθεια (1976-1982) της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού.
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του 19ου αιώνα. Δυσκολεύτηκαν στην αρχή αρκετά, αλλά συνήθισαν
τη γραφή της εποχής αυτής. Τα δελτία τους ήταν σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά, αποτύπωναν τις βασικές παραμέτρους του φακέλου. Συχνά έπαιρναν πρωτοβουλίες και οι συζητήσεις, με αφορμή
έγγραφα που συναντούσαν, ήταν ενδιαφέρουσες. Εδώ έμπαιναν
συχνότερα τα γενικότερα προβλήματα των πηγών και των ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Υπήρχαν πολλές προκλήσεις για προβληματισμό όταν το υπό ταξινόμηση υλικό ήταν ποικίλο και, πολλές φορές,
κάλυπτε δύο περίπου αιώνες.
Ας θυμίσω ότι στα έγγραφα και κατάστιχα ενός δημοτικού
αρχείου αποτυπώνονται πολλές εκφάνσεις της ζωής μιας κοινότητας
ανθρώπων (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι, στρατολογία, φιλανθρωπία,
καθημερινότητα, για να αναφέρω μερικές μόνο). Υπήρχαν, επομένως, πολλές αφορμές προβληματισμού για όλους μας και μάλιστα σε
υλικό που ξεκινούσε από τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης και έφθανε σχεδόν ως σήμερα.
Ας πάρουμε για παράδειγμα το δημοτικό αρχείο Αμοργού:
• κατάστιχα φόρων 1-2 δεκαετίες πριν το 1821
• προσαρμογές, όχι χωρίς αντιστάσεις, ενός μικρού κοινωνικού
σχηματισμού στο πλαίσιο ενός νέου κράτους
• δημοτικές και εθνικές εκλογές
• απογραφές σπίτι-σπίτι
• γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή
• φορολογία
• σχέσεις κοινότητας με το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, που
τόσο βάραινε με την οικονομική και πνευματική του παρουσία στο νησί
• δημογραφικά
• πειρατεία
• σταδιακή στροφή στη θάλασσα
• στρατολογία
• οι επιπτώσεις στο νησί γεγονότων όπως οι δικτατορίες, η
Κατοχή, ο Εμφύλιος
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• η απομόνωση στην άκρη των Κυκλάδων
• οι ανατροπές που επέφερε ο τουρισμός κ.λπ., κ.λπ.
Κάποια θέματα μας απασχόλησαν και κατά τη διάρκεια των
κοινών γευμάτων. Τελευταία καθιερώθηκε κάτι επί πλέον: ο καθένας ή η καθεμιά της ομάδας παρουσίαζε στο μεσημεριανό ή βραδινό
φαγητό ένα θέμα για συζήτηση, ήταν η ημέρα του ή η ημέρα της.
Δεν είχε το θέμα αυτό σχέση με την ταξινόμηση αλλά με τα ενδιαφέροντα, επιστημονικά ή όχι, του ομιλούντος (μια έρευνα σε εξέλιξη,
οι μουσικές προτιμήσεις, ανάλυση των έργων ενός σημαντικού
σκηνοθέτη του κινηματογράφου, ένα ταξίδι, επαγγελματικά αδιέξοδα· κάποιος ανέλυσε μια ερωτική του αποτυχία και πώς τη διαχειρίστηκε). Η κοινή συμβίωση, η κοινή εργασία για να δαμαστεί ένα
αρχείο, τα κοινά φαγοπότια και οι ατομικές αυτές εξομολογήσεις
έδεσαν την ομάδα και αυτό φάνηκε στην ποσότητα και ποιότητα
της ταξινόμησης.
Δεν περιοριστήκαμε εξάλλου μόνο στα δημοτικά αρχεία αλλά
καταγράψαμε και κάποιες φορές ταξινομήσαμε αρχειακό υλικό σε
συμβολαιογραφεία, συλλόγους, σχολεία, εκκλησίες κ.λπ. Λίγες
υπήρξαν, λόγω περιορισμένου χρόνου, οι προφορικές συνεντεύξεις.
Τα δελτία μηχανογραφούνται και είναι ή θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην έρευνα. Εδώ πολύτιμη υπήρξε η συμβολή των μεταπτυχιακών φοιτητών που συνεργάστηκαν μαζί μου στο Ινστιτούτο
Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ). Για τη διευκόλυνση αυτής της μηχανογράφησης τα τελευταία χρόνια όλοι οι φοιτητές, προπτυχιακοί
και μεταπτυχιακοί, φωτοτυπούν ή φωτογραφίζουν τα δελτία τους
και τα παραδίδουν αργότερα σε ένα file του Word. Εμείς τα μετατρέπουμε σε βάση δεδομένων.
Έχει ολοκληρωθεί η ταξινόμηση των δημοτικών αρχείων Κέας,
Βιλίων, Αμοργού, Σύμης και Άνω Σύρου. Το μεταπολεμικό αρχείο του
Δήμου Ερμούπολης (1950-) και του δημοτικού αρχείου Οινουσσών
βρίσκονται στην πρώτη φάση της ταξινόμησής τους, η οποία ελπίζεται να συνεχιστεί. Θυμίζω πάλι ότι η ταξινομική ομάδα δεν ζητά
για την εργασία της παρά μόνο φαγητό και στέγη. Ελπίζεται ότι θα
— 420 —

Χ. ΛΟΥΚΟΣ : Καλοκαιρινές εξορμήσεις για ταξινόμηση αρχείων

Εικ. 7 : Αίγιο, μεταπτυχιακοί 2005

εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις
για να ολοκληρωθεί και η ταξινόμηση του δημοτικού αρχείου
Αιγίου (έμεινε στην πρώτη φάση
της, το 2005). Οι αναμνήσεις από Εικ. 8 : Ερμούπολη, προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί
αυτήν την περιπέτεια είναι ακόμη
έντονες γιατί η δουλειά στο
αρχείο συνδέθηκε με μια ηρωική προσπάθεια να σώσουμε αρχειακό
υλικό από το εγκαταλελειμμένο τεράστιο εργοστάσιο χαρτοποιίας
του Αιγίου.
Ας σημειωθεί εδώ ότι σύντροφοί μας ήταν πάντοτε η σκόνη, τα
ζωύφια, ακόμα και οι ποντικοί. Θα μπορούσα να θυμηθώ πολλά για
τον ηρωισμό που έδειξαν τα μέλη της ομάδας, προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί, στο να σώσουν κυριολεκτικά έγγραφα, κατάστιχα,
παλαιά έντυπα. Μέσα από σκόνη αρκετών δεκαετιών ανασύρθηκαν
τα αρχεία βιομηχανιών που είχαν αφεθεί σκόρπια στα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, από το δρόμο μαζεύτηκαν τα αρχεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ερμούπολης, πολλές φορές ανοίχτηκαν σακούλες σκουπιδιών όπου μέσα είχαν στοιβαχτεί φάκελοι αρχείων ή λυτά
έγγραφα, άλλοτε ανασύρθηκαν αρχεία από αποθήκες και ερείπια.
Πάντοτε με αυταπάρνηση και νεανικό ενθουσιασμό σώθηκαν ιστορικά τεκμήρια που οι αρχές του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και
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πολλοί ιδιώτες είχαν αφήσει εκτεθειμένα στην καταστροφή και τη
λεηλασία.
Από την εμπειρία της ταξινόμησης προέκυψαν εδώ κάποιες μεταπτυχιακές σεμιναριακές εργασίες με βάση υλικό που φωτοτυπήθηκε
ή φωτογραφήθηκε.
Τα ταξινομικά δελτία μηχανογραφήθηκαν και αποτέλεσαν βάσεις
δεδομένων για τη θεματική αναζήτηση του αρχειακού υλικού. Καταβλήθηκε, παράλληλα, προσπάθεια η εργασία μας να μην καταχωνιαστεί σε κάποια ντουλάπια ή ράφια και να προκαλέσει το ενδιαφέρον
μόνον ενός ή δύο ειδικών. Μείζον πρόβλημα ήταν και είναι πώς θα
εμπλέξουμε στην υπόθεση των αρχείων και την τοπική κοινωνία, και
να καταστήσουμε το ταξινομηθέν υλικό έναν χώρο κάποιων ιστορικών ενδιαφερόντων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι δήμοι φάνηκαν
να ανταποκρίνονται, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ο δήμος Κέας
κατέβαλε κάποιο ποσό για τη μηχανογράφηση του αρχείου, εκλογικών καταλόγων, των παλαιών δημοτολογίων κ.λπ. που, λόγω της
σημασίας τους, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω μελέτες και για αναζητήσεις γενεαλογικού τύπου, και επομένως να εμπλέξουν στην υπόθεση του αρχείου και της ιστορίας γενικότερα τους δημότες. Με τα χρήματα αυτά, μέσω του ΙΜΣ, δόθηκαν
υποτροφίες λίγων μηνών σε φοιτητές για να περάσουν τα σχετικά
στοιχεία στον υπολογιστή. Το εν λόγω μηχανογραφημένο υλικό
είναι πλέον προσιτό στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <cities.ims.forth.
gr> ή στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Ωστόσο, παρά τη δέσμευσή του, ο
δήμαρχος Κέας δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις διαδικασίες ώστε το
παλαιό νεοκλασικό σχολείο της Ιουλίδας να μετατραπεί σε τοπικό
αρχείο και βιβλιοθήκη.
Την ίδια υπόσχεση έχει δώσει και ο πρώην δήμαρχος Βιλίων: να
φροντίσει ώστε το δημοτικό αρχείο που ταξινομήθηκε να μην παραμείνει στοιβαγμένο σε μια μικρή αποθήκη του δημαρχείου, αλλά να
μεταφερθεί σε έναν κατάλληλο χώρο που θα αποτελέσει και το ιστορικό αρχείο της κοινότητας. Η πρόσφατη συγχώνευση του δήμου
Βιλίων με άλλους δύο δήμους έχει αναστείλει τις διαδικασίες. Ελπίζεται πάντως ότι στο παλαιό σχολείο του χωριού, στην κεντρική
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πλατεία, τώρα που οι μαθητές του μεταφέρθηκαν σε νέους χώρους,
θα εξευρεθεί η αίθουσα που θα στεγάσει το αρχείο.
Ο πρώην δήμαρχος Αμοργού δέχτηκε γενναιόδωρα να μετατρέψει το παλαιό δημαρχείο στην κεντρική πλατεία σε ιστορικό
αρχείο. Τα εγκαίνιά του έγιναν με κάθε επισημότητα το 2010 και
ο πλούτος του αρχειακού υλικού που περιέχει έπεισε την κεντρική
υπηρεσία των ΓΑΚ και το υπουργείο να αναγνωρίσουν επίσημα το
αρχείο αυτό ως Τοπικό Αρχείο Αμοργού. Ο δήμος Αμοργού, παράλληλα, χρηματοδότησε τη μηχανογράφηση βασικών τεκμηρίων του
αρχείου (απογραφή σπίτι προς σπίτι, παλαιό δημοτολόγιο, εκλογικό
κατάλογο κ.λπ. – είναι και αυτά στο διαδίκτυο, βλ. την παραπάνω
ηλεκτρονική διεύθυνση) που ελπίζεται ότι θα προσελκύσουν τους
κατοίκους του νησιού να επισκεφθούν το αρχείο για να αναζητήσουν τους προγόνους τους κ.λπ.
Ο δήμος Σύμης ανακαίνισε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση το
ιστορικό αναγνωστήριο του νησιού «Αίγλη» και εκεί, δίπλα στα
εκατοντάδες σπάνια βιβλία, εγκαταστάθηκε (τα εγκαίνια έγιναν το
2010) και το ταξινομηθέν αρχείο της δημογεροντίας και του δήμου
Σύμης. Ο δήμος Σύμης προχώρησε μάλιστα και σε μια γενναία
κίνηση που μακάρι να βρει κι άλλους μιμητές: κάλυψε τα έξοδα
μιας υποτροφίας δύο ετών που δόθηκε σε υποψήφιο διδάκτορα του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
γνώστη και της παλαιάς τουρκικής γραφής, για τη συγγραφή μελέτης με θέμα την ιστορία της Σύμης στο οθωμανικό πλαίσιο.
Σε ειδική αίθουσα του μουσείου παραδοσιακών επαγγελμάτων
της Άνω Σύρου τοποθετήθηκε το ταξινομηθέν δημοτικό της αρχείο
και η λειτουργία του ως ιστορικού αρχείου παρουσιάστηκε επίσημα
το καλοκαίρι του 2012.
Στην Αμοργό, τη Σύμη και την Άνω Σύρο, το επίσημο άνοιγμα
των ταξινομηθέντων αρχείων στο κοινό συνοδεύτηκε από μια
έκθεση τεκμηρίων.
Οι δήμοι που κάλυψαν τα έξοδα, έστω περιορισμένα, αυτών των
ταξινομικών εξορμήσεων πιέζονται τώρα και αυτοί οικονομικά.
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Δυσκολεύονται να ξοδέψουν λίγες χιλιάδες ευρώ για να ταξινομήσουν τα αρχεία τους και να δώσουν έτσι μια άλλου τύπου πολιτιστική διάσταση στις δραστηριότητές τους. Ήδη κάποιες προγραμματισμένες ταξινομήσεις αναβλήθηκαν. Ελπίζεται να μην ακυρωθούν.
Ας μην απογοητευόμαστε πλήρως. Κάποιες εξαιρέσεις θα υπάρξουν, όπως αυτές, μεσούσης της κρίσης, του Δήμου Άνω Σύρου και
του νέου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, καθώς και του Δήμου Οινουσσών. Κάποιες χρηματοδοτήσεις μπορεί να προέλθουν και από
άλλους φορείς. Αυτό που προέχει είναι να δούμε, εμείς ως Πανεπιστήμιο και όχι ως αρχειακή υπηρεσία, την παιδευτική διάσταση
αυτού του εγχειρήματος και αν και πώς πρέπει να το συνεχίσουμε.

•

— 424 —

Χ. ΛΟΥΚΟΣ : Καλοκαιρινές εξορμήσεις για ταξινόμηση αρχείων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προπτυχιακοί

Όνομα

Κέα
(Τζια) Αίγιο Αμοργός
2000- 2005 2003-2010
2002

Αγγελόπουλος Πάνος

Βίλια
20062008

Άνω
Σύρος
20092012

2006,
2007,
2009

2009,
2010,
2011,
2012

2003

Αδαμοπούλου Ευγενία

2000

Ανδριανόπουλος
Παναγιώτης

2000,
2001,
2002

2005 2009, 2010

Ανταλουδάκη Έρη*

Αργυρόπουλος Νίκος

2012

2010
2000,
2001,
2002

2005

2012

2006
2003, 2004,
2005, 2006,
2007,
2008

2007

2002, 2003

2009

2003

Αρταβάνη Ιουλία

2008,
2009

Αρταβάνη Ελένη*

2009

*

2002, 2003,
2012

2008, 2009,
2010

Αναγνωστάκη Κατερίνα

Αντωνάκης Ζαχαρίας

Σύμη Οινούσ- Ερμούπολη
2006σες
2002, 2003,
2010
2012
2012

Με αστερίσκο σημειώνονται όσοι/όσες δεν ήταν φοιτητές/τήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά διαφορετικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
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Όνομα

Κέα
(Τζια) Αίγιο Αμοργός
2000- 2005 2003-2010
2002

2007,
2005, 2006,
2008,
2010
2009

Βαμιεδάκης Στέφανος

Βαμιεδάκης Γιάννης

Άνω
Σύρος
20092012
2009,
2010,
2011,
2012

2008

Βασιλειάδου Δήμητρα

Γάσιας Γιώργος

Βίλια
20062008

2005
2001,
2002

2012

2012

2010

2004, 2005,
2009, 2010
2003

2012
2006,
2007,
2009

2010

Γιαννάκης Δημήτρης

2011

Γιαρδόγλου Δήμητρα*

2009

Γιορδαμπλή Ρένια

Σύμη Οινούσ- Ερμούπολη
2006σες
2002, 2003,
2010
2012
2012

2012

2004
2009,
2010,
2011

Δαλεζίου Μαρίζα
Δελής Απόστολος*

2008, 2009
2003, 2004, 2008,
2005
2009

Δημανόπουλος Σπύρος
Ευθυμιάδου Ελένη

2003, 2004

2003

Ζαρίκος Γιάννης*

2012

Ζέρβα Ελένη

2010

Ζεστανάκης Παναγιώτης

2005,
2008

2005
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Όνομα

Κέα
(Τζια) Αίγιο Αμοργός
2000- 2005 2003-2010
2002

Ζηζοπούλου Αθηνά

2005

Βίλια
20062008

2006

2007,
2008,
2009

2012

2006

2000,
2001,
2002
2010
2009

Καράλη Μαριάννα

2011

2010

2004

Καρπόζηλος Κωστής

2007

Κουκή Αφροδίτη

2011

2012

Κουτσούκος Βασίλης

2004

2007

Κριτσωτάκη Δέσπω

2008,
2009

2007

Κυπριωτάκης Δημήτρης
Κυραμαργού Ελένη

2012

2002

Καπώλη Εύη*

Καφούσια Νεφέλη*

2003

2011

Καλέσιος Θωμάς

Κονδυλάκη Βιργινία

Σύμη Οινούσ- Ερμούπολη
2006σες
2002, 2003,
2010
2012
2012
2007,
2009

2003

Ζωγράφου Κατερίνα

Κατραχούρας Γιώργος

Άνω
Σύρος
20092012

2008
2004,
2005
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Όνομα

Κέα
(Τζια) Αίγιο Αμοργός
2000- 2005 2003-2010
2002

Βίλια
20062008

Άνω
Σύρος
20092012

Κωφού Αγγελική*
Λαζανά Χριστιάνα

2009
2000

Λάμπρου Παναγιώτης

2008, 2009

Λασκαρίδη Μυρτώ*

2005

Λαφιατόγλου Βασιλική

2003

2009
2003
2011,
2012

Λεωνιδάκης Νίκος
Λούκος Κωνσταντίνος*

2010

2012

2007

Λούκου Νάνα*

2008, 2009,
2010

Μάρκου Γιώργος*

2008, 2009

Μανωλόπουλος Αιμίλιος

2004, 2006

Μαργιούλας Ιωάννης

2003,
2004

Μάτσος Αντώνης

2006,
2008,
2009,
2010

Ματθαίου Σοφία*

Σύμη Οινούσ- Ερμούπολη
2006σες
2002, 2003,
2010
2012
2012

2011

2010

2006
2002, 2003

2006,
2010

2009

2006,
2007

2005

Μαρούδα Μάχη*

2008
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Όνομα

Κέα
(Τζια) Αίγιο Αμοργός
2000- 2005 2003-2010
2002

Βίλια
20062008

Άνω
Σύρος
20092012

Σύμη Οινούσ- Ερμούπολη
2006σες
2002, 2003,
2010
2012
2012

2010,
2011

Μελίστας Νίκος
Μουτάφης Τάκης

2003

Μπαρμπούνης Ζαχαρίας

2006

Μπατσιούλα Μαρία

2004,
2005

Μπέτας Αθανάσιος

2003, 2004

Νάσης Κώστας*

2009, 2010

Νάστου Καίτη*

2012

Νασιάκος Χρήστος*
Παλούκης Κώστας

2008
2005

Παναγιώτου Γιάννης*

2010

Παντελάκη Μαρία*

2010

Παπαδάκης Παντελής

2005

Παπαδημητρίου Βάσω*

2008

Παπαδοπούλου Φωτεινή*

Παπαμακαρίου Ελένη

2012

2012
2006,
2007
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Όνομα

Κέα
(Τζια) Αίγιο Αμοργός
2000- 2005 2003-2010
2002

Παπατριανταφύλλου
Ειρήνη

Βίλια
20062008

Άνω
Σύρος
20092012

Σύμη Οινούσ- Ερμούπολη
2006σες
2002, 2003,
2010
2012
2012

2010

Πετρίδου Ειρήνη*

2012

Πουλάκος Γιώργος

2011

Πούλιος Στέφανος

2005

2006,
2008,
2009,
2010

2004,
2005

Ρέγκας Στέφανος*

2012

2012

Ρήγας Τάσος

2010

2012

Σάρου Ελένη*

2010,
2011,
2012

2012

Σέκερης Ιωάννης Λήμνιος

2011

Σίλιαλη Δήμητρα*

2010

Σουβλής Γιώργος

2010

Σμπήλια Αναστασία*

2006, 2007,
2008

Σπυρίδης Αθανάσιος
Σταθακιού Μαρία

2000

2003,
2004
2004,
2005
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Όνομα

Κέα
(Τζια) Αίγιο Αμοργός
2000- 2005 2003-2010
2002

Σταθάκου Κατιλένα

2000,
2001,
2002

Σταμάτης Χριστόδουλος

2002

Σύμη Οινούσ- Ερμούπολη
2006σες
2002, 2003,
2010
2012
2012
2006,
2007,
2009,
2010
2002

2004, 2005
2000,
2001,
2002

2003,
2005 2004, 2005,
2008

Στρατή Φωτεινή

2005

2004,
2005,
2006,
2007

Σφακιανάκη Μαριάννα

2005

2004,
2005

Σφακιανάκη Πόπη

2009,
2010,
2011

2006,
2008

2002, 2003

2006,
2007,
2008

2006,
2007

2007

2009, 2010

Ταμιωλάκη Ελένη
Τερεζάκης Γιώργος

Άνω
Σύρος
20092012

2003,
2004, 2005,
2006, 2007,
2008

Στεφανόπουλος Χρήστος

Στρατάκης Αντώνης

Βίλια
20062008

2011
2002

2002

Τζαβάρα Ζέτα*

2006

Τζούτζου Μήλια*

2010

Τζωρτζάκη Γεωργία

2008
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Όνομα

Κέα
(Τζια) Αίγιο Αμοργός
2000- 2005 2003-2010
2002

Βίλια
20062008

Άνω
Σύρος
20092012

2006,
2004, 2006,
2007,
2008,
2008,
2009
2009

Τόντι Απόστολος

2010
2009,
2010

Τραντόπουλος Σωτήρης
2007,
2008,
2009

Φραδέλος Κώστας

Σύμη Οινούσ- Ερμούπολη
2006σες
2002, 2003,
2010
2012
2012

2010
2010

Φρέρη Ευαγγελία*

2012

Χαλκιαδάκης Μανόλης

2001,
2002

2003

2002, 2003

Χαραλάμπους Σάββας

2002

2003,
2004

2003

Χαρτοματσίδου Ευσταθία*

2008

Χατζηκωνσταντής Νίκος*

2012

Χατζηχρήστου Θεοδοσία*

2009

Χουτόπουλος Γιώργος

2005

Χρυσανθόπουλος Χρήστος

2010

•

— 432 —

2006
2010,
2011

Χ. ΛΟΥΚΟΣ : Καλοκαιρινές εξορμήσεις για ταξινόμηση αρχείων

Summer adventures for the classification of archives:
a fifteen-year report

Christos LOUKOS

Abstract

F

OR the last fifteen years, every August, 15-20 undergraduate
students of the Department of History and Archaeology of the
University of Crete participated in the classification of archives in
Hermoupolis, Syros. This practice gave them the opportunity to
approach primary sources, think about their historical dimension,
realize the dynamism of collective work. They also discovered the
wealth of an island full of historical memories.
About 100 postgraduate students, most of them of this Department, have classified archives of different municipalities (Kea, Amorgos, Vilia, Aigio, Ano Syros, Hermoupolis, Oinousses, Symi). Their
only reward was food and shelter. Students have examined, thus,
hundreds of different historical documents of the 19th and 20th
centuries, the variety and richness of which have generated fruitful
insights on the ways to use them for better understanding societies
to which these documents refer. Relevant discussions were frequent.
The results of the above classifications are processed electronically and are or will be soon displayed on the Internet.
•
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Επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία.
Προκαταρκτικές εκθέσεις των περιόδων 2010 και 2012*
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΠΑΚΑ

Η

ΝΗΣΟΣ Ντία (αρχαίο όνομα Δία) έχει σχήμα ακανόνιστα
τριγωνικό, έκταση περ. 12 χλμ2 (5 χλμ [Α-Δ] x 3 χλμ [Β-Ν],
μέγιστο υψόμετρο 266 μ, και πολύ πλούσια ακτογραμμή περ. 29 χλμ
(Εικ. 1). Βρίσκεται στο Κρητικό πέλαγος, σε απόσταση περ. 13 χλμ
(7 νμ) βορειοανατολικά του Ηρακλείου (Εικ. 2), και υπάγεται διοικητικά στην Κοινότητα Ελιάς του Δήμου Χερσονήσου – πρώην Δήμου
Γουβών. Διαμορφώνει μικρό σύμπλεγμα με το νησάκι Πεταλίδι στα
βορειοδυτικά και τη βραχονησίδα Παξιμάδι στα ανατολικά. Eίναι
σήμερα εξαιρετικά πετρώδης, έχει λίγο υπόγειο νερό, περιορισμένη
θαμνώδη βλάστηση και ελάχιστα δέντρα – μεμονωμένες «άγριες»
πλέον ελιές (αγριλιές/αγρουλιές), χαρουπιές και συκιές, ισχνότατους μάρτυρες περασμένων καλλιεργειών. Αποτελεί προστατευμένο βιότοπο των ευρωπαϊκών δικτύων CORINE (A00010072)
και NATURA 2000 (GR4310003):1 διαθέτει μερικά (στενο)ενδημικά είδη φυτών (όπως τα Carlina diae και Campanula drabifolia

*

1

Η επιφανειακή έρευνα στη Ντία είναι αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης
που καταρτίστηκε το 2010 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον τότε Δήμο Γουβών. Έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται με την
επιστημονική μου ευθύνη, και με τη συνεργασία των συναδέλφων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Σ. Μανδαλάκη και Μ. Μπρεδάκη. Η έρευνα του 2010 χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο, εκείνη του 2012 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
Οι προκαταρκτικές εκθέσεις για τις επιτόπιες εργασίες των δύο περιόδων
συντάχθηκαν καταρχήν και έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Συνθέτονται και δημοσιεύονται εμπλουτισμένες εδώ, στο πλαίσιο της θεματικής
ενότητας «Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες των Τμημάτων»
που εγκαινιάζεται στον παρόντα Τόμο 18 της Αριάδνης.
Βλ. π.χ. <http://www.filotis.itia.ntua.gr/biotopes/?sort=site_code&dir=asc>,
<http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g4310003.html>,
<http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_PP_el.html>.
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creutzburgii) και ζώων (κυρίως του αγριοκουνελιού Oryctolagus
cuniculus cnossius και της σαύρας Podarcis erhardii schieberi)· είναι
σταθμός αποδημητικών πουλιών και πολύ σημαντικό ενδιαίτημα
του γερακιού Falco eleonorae (μαυροπετρίτη) στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο. Στη θαλάσσια περιοχή της παρατηρούνται
συχνά μεσογειακές φώκιες Monachus monachus.
Η Ντία είναι η δεύτερη σε μέγεθος από τις δορυφορικές νησίδες
της Κρήτης, μετά τη Γαύδο, και, σε αντίθεση με αυτήν, είναι ακατοίκητη στο τελευταίο μέρος της νεότερης ιστορίας της. Ακόμη τον 20ό
αιώνα χρησιμοποιήθηκε σε εποχική βάση ως βοσκότοπος από κρητικούς κτηνοτρόφους, και είναι από το 1977 ελεγχόμενη δασική και
κυνηγετική περιοχή και θεσμοθετημένο καταφύγιο/εκτροφείο του
κρητικού αιγάγρου (Capra aegagrus cretica) με στόχο τη διάσωση
του είδους. Εξαιτίας όμως της επιμόλυνσης των αγριμιών, από το
1988 ο πληθυσμός τους έχει σχεδόν εξοντωθεί μέσα από πρόγραμμα
εξαντλητικής θήρευσής του, ώστε να αντικατασταθεί δυνητικά από
«καθαρόαιμα» ζώα που εκτρέφονται στο μεταξύ στη νησίδα Θοδωρού Χανίων.2 Για τη φροντίδα και το κυνήγι των αιγάγρων, η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου έχει πραγματοποιήσει μικρά έργα υποδομής, και διατηρεί θέση μόνιμου φύλακα για το νησί.3
Παρότι η Ντία αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο από τα
τέλη της δεκαετίας του 1980 (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/5978/232/92-1988-ΦΕΚ87/Β/15-2-1988), τα μνημεία της παραμένουν ελάχιστα γνωστά. Στις περιορισμένες μαρτυρίες αρχαίων και περιηγητικών πηγών για το νησί προστίθενται σποραδικές αρχαιολογικές
πληροφορίες, κυρίως από σύντομες αναφορές των λίγων πρωτεργατών που το επισκέφθηκαν, όπως οι Α.J. Εvans, J.D.S. Pendlebury,4
I.F. Sanders, και Σ. Αλεξίου. Αδημοσίευτα παραμένουν, εξάλλου,
τα αποτελέσματα των ενάλιων διερευνήσεων στην περιοχή του το
2
3

4

Βλ. και Πλυμάκη 2001, 78-82.
Τα καθήκοντα αυτά διασφάλισε επί τρεις δεκαετίες, με μεγάλη αφοσίωση, ο Μ.
Μαρκατάτος. Μετά τη συνταξιοδότησή του τον Δεκέμβριο του 2010, τη θέση
του ανέλαβε ο Μ. Καλοκύρης.
Ουσιαστική υπήρξε η συμβολή του βρετανού αρχαιολόγου, που επισκέφτηκε
στοχευμένα τη Ντία το 1935, στη συγκρότηση της βασικής χρονολογικής ακολουθίας των αρχαιοτήτων στο νησί (Pendlebury 1939, 45, 361, 372).
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1975-76 από τον J.-Y. Cousteau και ερευνητική ομάδα στην οποία
συμμετείχε ενεργά ο αρχαιολόγος Χ. Κριτζάς, που έχει εξαιρετική
γνώση των υποθαλάσσιων αλλά και των χερσαίων μνημείων της
Ντίας.5 H επιφανειακή έρευνα που ξεκίνησε το 2010 και βρίσκεται
σε εξέλιξη στοχεύει, ακριβώς, στην πλήρωση του συγκεκριμένου
κενού της επιστημονικής γνώσης. Ενός κενού εξ ορισμού σημαντικού, αφού, μεταξύ άλλων, η Ντία
— Συγκροτεί από μόνη της μια νησιωτική ενότητα (Εικ. 1), με ικανή
έκταση, ενδιαφέρον ανάγλυφο των παραλίων και της ενδοχώρας, και δικά της φυσικά και ανθρωπογενή γνωρίσματα. Αξίζει
επομένως, ιδίως στο πλαίσιο των σύγχρονων προτάσεων της
Nησιωτικής αρχαιολογίας, να διερευνηθεί καταρχήν αυτόνομα
και κατόπιν στις σχέσεις της με την Κρήτη, το υπόλοιπο Αιγαίο
και τη Μεσόγειο.
— Έχει κομβική θέση και επομένως και σημασία μέσα στον χρόνο,
τουλάχιστον για τα βόρεια παράλια της κεντρικής και μέρους
πιθανόν της ανατολικής Κρήτης. Αποτελεί, πράγματι, ένα είδος
χερσαίας προέκτασης στη θάλασσα και, μαζί, γιγάντιου φυσικού
«ανεμοθραύστη» του λιμανιού του Ηρακλείου (Εικ. 2): όταν οι
ισχυροί βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι εμποδίζουν τον εκεί ελλιμενισμό, oι τέσσερις προστατευμένοι νότιοι όρμοι της Ντίας –
στον Άγιο Γεώργιο, την Κάππαρη, την Παναγία και την Αγρουλιά– αποτελούν ασφαλή διαχρονικά αγκυροβόλια. Το νησί
βρίσκεται, εξάλλου, απέναντι σε σημαντικές αρχαίες παράλιες
εγκαταστάσεις της Κρήτης – τα μινωικά επίνεια της Κνωσού
στον Πόρο, τον Κατσαμπά, την Αμνισό, τις εγκαταστάσεις στο
Νίρου Χάνι, τις Γούβες... Είναι, συγχρόνως, το μόνο νησί-γέφυρα
(stepping stone) ανάμεσα στην κεντρική Κρήτη και τις Κυκλάδες και τον υπόλοιπο αιγαιακό και ελλαδικό χώρο. Επόμενοι
νησιωτικοί «σταθμοί» στη βόρεια αυτή διαδρομή είναι, σε ευθεία
σχεδόν γραμμή τα Χριστιανά (περ. 85 χλμ/53 νμ), λίγο βορειοανατολικά το σύμπλεγμα Θήρας και Θηρασίας, και πιο ανατολικά
5

Βλ. και Κριτζά 1988 (α) και (β). Στον συνάδελφο Χ. Κριτζά, πιονιέρο της αρχαιολογίας της Ντίας, οφείλω ειλικρινείς ευχαριστίες για εποικοδομητικές σχετικές
συζητήσεις, δόκιμες παρατηρήσεις στο κείμενο αυτό, και για τα ανάτυπα των
παραπάνω άρθρων του.
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η Ανάφη (περ. 110 χλμ/68 νμ). Εύλογα, επομένως, θα μπορούσε
να έχει λειτουργήσει στο παρελθόν ως ενδιάμεσος γεωπολιτισμικός τομέας ποικίλων ανθρώπινων (δια)δράσεων – κατοίκησης,
εκμετάλλευσης, επικοινωνίας και ανταλλαγής.
— Ως μικρονησιωτικός τόπος, η Ντία είναι εύθραυστη και ευάλωτη,
με βιοκοινωνικούς και βιοπολιτισμικούς όρους, σε φυσικούς
παράγοντες όπως τα έντονα καιρικά και γεωλογικά φαινόμενα
–διαβρώσεις, καταπτώσεις, μια δραματική απώλεια χώματος
(Εικ. 4-6)– όσο και σε ανεξέλεγκτες ανθρωπογενείς δράσεις,
όπως: αποψιλώσεις ευρείας κλίμακας, για καυσόξυλα στο παρελθόν και από την υπερβόσκηση στη σύγχρονη εποχή· απορρίψεις άχρηστων και ζημιογόνων υλικών, π.χ. πλαστικών, ιδίως
στην παράκτια νότια ζώνη· μια αυξανόμενη επισκεψιμότητα του
νησιού από τουριστικά και άλλα σκάφη, σε ανακολουθία με τις
ελλειπέστατες, ευτελείς και φθαρμένες υποδομές του και την
εμφανή απουσία όποιας κεντρικής βούλησης για τη συντήρηση
και προσαρμογή τους στις σημερινές αναπτυξιακές ανάγκες.
Η εικόνα προχωρημένης εγκατάλειψης που υποδέχεται τον επισκέπτη εντυπωσιάζει αρνητικά και εκπλήσσει για αυτό το νησιωτικό
«προάστιο-θέρετρο» της πόλης του Ηρακλείου στις αρχές της 3ης
χιλιετίας μ.Χ. Μερικές έξεργες αρνητικές συνέπειες της κατάστασης
των πραγμάτων στη Ντία είναι: η καταστροφή αρχαιοτήτων, όπως η
διάλυση με μπουλντόζα των θεμελίων μεγάλου παράκτιου κτηρίου
της Μινωικής περιόδου στον κεντρικό μυχό του όρμου Αγίου Γεωργίου και η μερική επικάλυψή του από πρόχειρες ξυλοκατασκευές της
σημερινής προβλήτας (βλ. παρακάτω και Εικ. 27)· αυξημένα ποσοστά
ρύπανσης, π.χ. συσσωρεύσεις σκουπιδιών ιδίως στα νότια παράλια
–στον «πολυσύχναστο» Άι Γιώργη αλλά και στον «μακρινό» όρμο
της Παναγίας– τις οποίες ευνοούν μάλλον θαλάσσια ρεύματα που
μεταφέρουν υλικά από την Κρήτη· και μια οικολογική ανισορροπία,
π.χ. υπερπληθυσμοί αρουραίων και αγριοκουνελιών.
Ωστόσο, η Ντία δεν εμφανίζει ακόμη μη αναστρέψιμες βλάβες και
προσφέρεται, επομένως, ως πεδίο για την ανίχνευση των μνημείων
που σώζονται στην επιφάνειά της. Οι πρώτες περίοδοι της επιφανειακής έρευνας έδειξαν ότι τα μνημεία αυτά είναι πολλά και σημαντικά.
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Οι επιτόπιες εργασίες της περιόδου 2010 πραγματοποιήθηκαν
από δεκαπενταμελή ομάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές
Οκτωβρίου, με καλό φθινοπωρινό καιρό, και διήρκεσαν δέκα μέρες.
Οι μετακινήσεις προς και από το νησί έγιναν με το καΐκι “Παναγία
Αλμυρίς”, της τουριστικής γραμμής από το Ηράκλειο. Η ομάδα εγκαταστάθηκε στο ύψωμα βορειοδυτικά του όρμου Κάππαρης, περί το
κατάλυμα της Δασικής Υπηρεσίας («στα Φυλάκια»).6 Οι φοιτητές και
φοιτήτριες, οι περισσότεροι/ες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης, ανταπεξήλθαν με επιτυχία στις εντατικές επιστημονικές δράσεις όσο και στις απαιτητικές συνθήκες της
διαβίωσης στο έρημο νησί (κατασκήνωση, καθαριότητα, διατροφή),
που παραπέμπουν εν πολλοίς σε περασμένες εποχές του αρχαιολογικού πεδίου (Εικ. 3α-γ). Η τετραήμερη δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2012 με το ναυλωμένο σκάφος
“Γαλαξίας”. Είχε δεκαμελές δυναμικό,7 και ορμητήριό της τον ξενώνα
της εκκλησίας της Ανάληψης στο ακρωτήριο Κορακιά.
Βασικός στόχος των δύο επισκέψεων υπήρξε η γνωριμία και εξοικείωσή μας με το φυσικό τοπίο και τα μνημεία της Ντίας, μέσα από τη
συστηματική αλλά καταρχήν εκτεταμένη επιφανειακή ανίχνευση, και
την καταγραφή και χαρτογράφηση όσο το δυνατόν περισσότερων,
6

7

Ευχαριστούμε τον ιδιοκτήτη και καπετάνιο του σκάφους κ. Λ. Κόμη καθώς
και τον φύλακα της Δασικής Υπηρεσίας κ. Μ. Μαρκατάτο και τη σύζυγό του,
για τη βοήθειά τους που υπήρξε καταλυτική για την υλοποίηση της έρευνας.
Την ομάδα του 2010 αποτέλεσαν: οι αρχαιολόγοι Μ. Βακονδίου, Ν. Καραδήμας, Γ. Φακάρου και Ε. Χρειαζομένου· οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Μ. Βογιατζής, Ε. Θέου, Κ. Κουγιτάκη και Γ. Παππάς, και ο προπτυχιακός φοιτητής Α.
Βρατσάλης. Στις εργασίες πεδίου συμμετείχαν οι αρχαιολόγοι Σ. Μανδαλάκη,
συνεργάτις της έρευνας εκ μέρους της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και Γ. Μοσχόβη, επιβλέπουσα από τη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Ο A. Aλεξόπουλος, καθηγητής του Tμήματος Γεωλογίας
του Παν/μίου Aθηνών, συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτόπια εκπαιδευτική και
ερευνητική διαδικασία. Ενώ, στην προετοιμασία της αποστολής και στο πεδίο
σημαντική υπήρξε η συμβολή του αρχιτεχνίτη N. Kουτουλάκη και του τοπογράφου-μηχανικού Σ. Σπινθάκη.
Την ομάδα του 2012 αποτέλεσαν οι αρχαιολόγοι Μ. Κλάδου, Α. Κουκουράκη, Κ. Κουγιτάκη και Γ. Φακάρου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Α. Βρατσάλης,
Δ. Κοκκινάκης, Δ. Μαρκάκη και Θ. Ρούσσης, και ο τοπογράφος-μηχανικός Σ.
Σπινθάκης.
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διαχρονικών σχετικών ενδείξεων. Σε μια προσπάθεια ανάγνωσης,
αποκωδικοποίησης και κατανόησης γενικών και ειδικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών του νησιού, στο παρελθόν και στις μέρες μας.
Στο πλαίσιο της σύνθετης αυτής διαδικασίας, οι παρατηρήσεις που
ακολουθούν είναι προκαταρκτικές και ενδέχεται να μεταβληθούν
από στοιχεία της μελλοντικής επιτόπιας έρευνας όσο, βέβαια, και της
μελέτης του αρχαιολογικού υλικού που συλλέγεται στο πεδίο.

Γεωλογικό – γεωαρχαιολογικό υπόβαθρο 8
Η Ντία δομείται γεωλογικά σχεδόν εξ ολοκλήρου από ανθρακικά
πετρώματα, από τη διάλυση των οποίων προέρχονται εν πολλοίς
τα κοκκινοχώματα που τη χαρακτηρίζουν (Εικ. 4, 10). Επικρατούν
δολομιτικοί σχηματισμοί διαφορετικής προέλευσης και υφής, ασβεστόλιθοι, κάποτε τόσο ανακρυσταλλωμένοι που θυμίζουν μάρμαρα,
και δολομιτικά και ασβεστολιθικά λατυποπαγή, με ανθρακικές
κυρίως αλλά και πυριτικές λατύπες (κερατόλιθους/πυριτόλιθους).
Τα ανθρακικά πετρώματα είναι συνήθως καλά εστρωμένα σε
ακολουθίες με πάχος έως και ανώτερο του 1,5 μ. Διακόπτονται συχνά
από ρήγματα και κατακερματίζονται από συστήματα διακλάσεων,
σχεδόν κατακόρυφων ή με κλίση 45ο-90ο. Αυτές ευνοούν, σε συνδυασμό με τις επιφάνειες στρώσης, τον εύκολο αποχωρισμό από τον
μητρικό βράχο –με φυσικό τρόπο ή με ακόμη και με στοιχειώδη εργαλεία– παραλληλεπίπεδων κομματιών ποικίλων διαστάσεων (Εικ. 5-6).
Στις διακλάσεις οφείλονται, επίσης, η χαλάρωση της βραχόμαζας
που προκαλεί σχεδόν κατακόρυφους γκρεμνούς (ύψ. έως και 200 μ)
κυρίως στην ανατολική και βορειοανατολική παράκτια ζώνη, οι καταπτώσεις βράχων, και μια υποχώρηση της ακτής προς το εσωτερικό.
Κατά μήκος των διακλάσεων διευκολύνονται και επιταχύνονται,
εξάλλου, οι διαδικασίες καρστοποίησης των πετρωμάτων – μείωσης δηλαδή της επιφανειακής απορροής και διείσδυσης ύδατος.
Σε τέτοιες ζώνες κυκλοφορίας του νερού και καθίζησης ανθρακικού ασβεστίου διαμορφώνονται πλούσιες φλέβες όνυχα (Εικ. 7-8)
8

Οι πληροφορίες του κεφαλαίου αυτού αντλούνται από το Α. Αλεξόπουλος,
«Γεωλογικές παρατηρήσεις στη νήσο Ντία της Κρήτης. Προκαταρκτική έκθεση», Αθήνα, Δεκέμβριος 2010.
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– του «φλεβωτού λίθου» των γραπτών πηγών για τη Ντία. Ενώ, στο
κεντρικό-δυτικό κυρίως τμήμα του νησιού παρατηρούνται συσσωρεύσεις λατυποπαγών πυριτόλιθων, συνήθως μαύρου και σπανιότερα καστανού και φαιού χρώματος, που εξέχουν της κύριας μάζας
των δολομιτικών σχηματισμών εξαιτίας της αντίστασής τους στη
διάβρωση (Εικ. 9). Μερικοί πυριτόλιθοι είναι τόσο μικριτικοί που
μοιάζουν με οψιανό, και έχουν αντίστοιχο με αυτόν θραυσμό.
Στο ανάγλυφο της Ντίας κυριαρχούν καμπύλες μορφολογικές εξάρσεις (Εικ. 1): από τη βόρεια και υψηλότερη Βάρδια και
τα επιμήκη υψώματα Μαυρομούρι και Άσπρα Μαύρα στα ανατολικά, μέχρι τα πιο χαμηλά κεντρικά εκείνα της Μικρής και Μεγάλης Κουλτούκας, και τους δυτικούς λόφους Πλατανιά και Κορακιά. Σε ενδιάμεσες λεκάνες και πλατώματα, σε ποικίλα υψόμετρα,
αναπτύσσονται ζώνες με λεπτά κοκκινοχώματα, κατάλληλες για
καλλιέργεια (Εικ. 10). Το ανατολικό κυρίως τμήμα του νησιού διατέμνουν φαράγγια, με πιο σημαντικό αυτό που απολήγει στον όρμο
της Παναγίας (Εικ. 11). Κατακόρυφες διακλάσεις και η διαλυτική
δράση του νερού ευνοούν τη δημιουργία σπηλαιοβαράθρων (Εικ.
12).9 Δύο τέτοια εντοπίσαμε νότια και νοτιοανατολικά των Φυλακίων –από το πρώτο αντλείται υπόγειο νερό (βλ. παρακάτω)– και
ένα τρίτο στο ανοδικό κεντρικό πόδι του όρμου Αγρουλιάς. Σημειώθηκε, επίσης, ποικιλία καρστικών μορφών, δακτυλογλυφές, μικρά
σπήλαια (Εικ. 13) και βραχοσκεπές. Σε επιφανειακά έγκοιλα της
χαμηλής βόρειας κεντρικής-δυτικής παράκτιας ζώνης, έως τον όρμο
Πλατανιά, συγκεντρώνεται ικανή ποσότητα αλατιού.
Οι υδρογεωλογικές συνθήκες της Ντίας δεν διασφαλίζουν την
ύπαρξη καλής ποιότητας υπόγειου ύδατος. Βασικές ανάγκες καλύπτει το νερό που αντλείται από το σπηλαιοβάραθρο που προαναφέρθηκε, συλλέγεται σε δεξαμενή και διανέμεται σε διάφορα σημεία του
νησιού. Δύο πηγάδια, στον μυχό του Αγίου Γεωργίου και στις παράκτιες αποθέσεις στον όρμο Παναγίας, έχουν περιέλθει σε αχρηστία.
Υπάρχουν, επίσης, ένα ανενεργό υδρομαστευτικό έργο των μέσων
περίπου του 20ού αιώνα στην κοίτη του φαραγγιού της Παναγίας (βλ.
9

Βλ. και Παραγκαμιάν 1992. Ευχαριστώ τον συγγραφέα για το ανάτυπο του
άρθρου του.
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παρακάτω) και λίγες, διάσπαρτες, μικρές ομβροδεξαμενές. Ανάλογες
λύσεις για την ύδρευση του νησιού είχαν υιοθετηθεί και στο παρελθόν, όπως δείχνουν δύο κονιαμένες δεξαμενές στην παράκτια ζώνη
των όρμων Αγίου Γεωργίου και Παναγίας αντίστοιχα (βλ. παρακάτω).
Πολλά πετρώματα της Ντίας προσφέρονται στη διαχρονική ανθρώπινη εκμετάλλευση – τη λατόμευση δομικών και διακοσμητικών
λίθων, την παραγωγή ασβέστη, την κατασκευή εργαλείων και άλλων
τεχνέργων. Οι ευνοϊκά προσανατολισμένες στρώσεις τους διευκολύνουν την απόσπαση –και τη φόρτωση και μεταφορά– (ογκο)λίθων
κυρίως από τον νότιο κεντρικό και ανατολικό παράκτιο τομέα.10
Καλής ποιότητας ασβεστόλιθοι θα έδιναν ασβέστη, μια παρατήρηση
που συνάδει με τον εντοπισμό αρκετών αρχαίων ασβεστοκάμινων,
συνήθως πολύ κοντά στη νότια ακτή (βλ. παρακάτω). Η τοπογραφία
τους αυτή, και οι περιορισμένες κονιαμένες τοιχοδομίες που ανιχνεύονται μέχρι τώρα επιφανειακά στο νησί δείχνουν ότι η παραγωγή
τους απευθυνόταν κυρίως στην Κρήτη. Οι συχνές φλέβες ανθρακικού ασβεστίου (όνυχα) και διάσπαρτα φυσικά αποθραυσμένα κομμάτια του κάνουν εξάλλου βέβαιη την οργανωμένη εξόρυξη του λίθου11
– πρβλ. το αλάβαστρο, που χρησιμοποιήθηκε ήδη στη μινωική Κρήτη
για την κατασκευή ορθοστατών, αγγείων, λύχνων κ.ά. Το ίδιο και με
την εκμετάλλευση των τοπικών πηγών πυριτόλιθου, της κατεξοχήν πρώτης ύλης, μαζί με τον οψιανό, για τα προϊστορικά εργαλεία
αποκρουσμένου λίθου (βλ. παρακάτω).
Με τέτοια πετρώματα, χρήσιμα έως και σχετικά πολύτιμα ανά
περιόδους, το νησί θα μπορούσε να καλύπτει τις δικές του ανάγκες
και να τροφοδοτεί, όποτε χρειαζόταν, την αντίστοιχη εξωτερική
ζήτηση, καταρχήν, λογικά, την κρητική.
10 Την αρχική μας αυτή υπόθεση επιβεβαιώνει η πληροφορία του Κριτζά (1988α,
8) για «ένα τεράστιο αρχαίο λατομείο μαύρου ασβεστόλιθου, που είναι φυσικά
κομμένος σε οριζόντιες στρώσεις ακριβώς δίπλα στη θάλασσα» στο κεντρικό
τμήμα του όρμου Παναγίας – το οποίο δεν έχομε επισκεφθεί ακόμη.
11 «Λατομείο φλεβωτού αλαβάστρου» της Μινωικής μάλλον περιόδου σημειώνεται, πράγματι, από τον Κριτζά (1988α, 8). Ενώ, «λατομεία φλεβωτού λίθου»
περιλαμβάνονται στα υπό προστασία μνημεία της αρχαιολογικής κήρυξης της
Ντίας, που έγινε με εισήγηση του ίδιου μελετητή.
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Αρχαιολογικό υπόβαθρο
Το εντατικό ημερήσιο πρόγραμμά μας κατά τις δύο ερευνητικές περιόδους οδήγησε στην εκτεταμένη κάλυψη, με διαφορετικούς ρυθμούς και σε διαφορετικούς βαθμούς, μεγάλου μέρους του
νησιού, συνήθως με συστηματικό γραμμικό περπάτημα σε διαδρομές
με αποστάσεις 10-15 μ μεταξύ των ερευνητών. Εντοπίστηκαν, έτσι,
πολλές περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με δεκάδες (υπο-)
ενότητες μνημείων (Εικ. 14-15).12 Τα δεδομένα από το πεδίο καταγράφηκαν αναλυτικά, σε γενικά δελτία θέσεων και ειδικά δελτία των
επιμέρους αρχιτεκτονικών καταλοίπων, με τις συντεταγμένες τους
από το GPS, φωτογραφήθηκαν, και τα περισσότερα σκαριφήθηκαν.
Η ομαδοποίησή τους γίνεται παράλληλα με τη μελέτη των κινητών ευρημάτων που συλλέχθηκαν στις χωρικές τους συνάφειες. H
συλλογή, ακριβώς, αρχαιολογικού υλικού υπήρξε δειγματοληπτική
και όχι εξαντλητική.
Ακολουθούν μερικές συνολικές παρατηρήσεις που προκύπτουν
από τη μέχρι τώρα έρευνα.13
Αρχιτεκτονικά και οικιστικά κατάλοιπα
Α. Ξηρολιθικές κατασκευές
Τοιχοδομίες από ξηρολιθιά κυριαρχούν απολύτως στο αρχιτεκτονικό τοπίο της Ντίας. Είναι συνήθως από τοπικούς γκρίζους δολομίτες ποικίλων διαστάσεων, κατά κανόνα αργούς και πιο σπάνια
ημίεργους ή εργασμένους, και χρειάζεται ικανή εξοικείωση με το
τοπίο για να τις διακρίνει κανείς από τους βράχους στο περιβάλλον
τους. Εμφανίζουν μορφολογικές/κατασκευαστικές διαφορές, στο
σύνολο ή σε μέρη τους, που συναρτώνται με τη χρονολόγηση της
12 Εντελώς αδιερεύνητα παραμένουν, κυρίως, το ανατολικό/βορειοανατολικό
τμήμα του νησιού (η υψηλή Βάρδια, και η πολύ απόκρημνη πλευρά μεταξύ
των άκρων Απύρι, Αγκινάρα και Μάρμαρα) και επιμέρους περιοχές του νότιου κεντρικού και ανατολικού τομέα (κυρίως δυτικά του όρμου Παναγίας και
ανατολικά εκείνου της Αγρουλιάς). Αρκετές διερευνημένες θέσεις χρειάζονται,
εξάλλου, επανεπίσκεψη και πιο πυκνές σαρώσεις.
13 Βλ. και τις παρατηρήσεις στα Ημερολόγια των Μ. Βογιατζή, Ε. Θέου, Γ. Φακάρου και Μ. Βακονδίου (2010).
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δημιουργίας ή/και των επισκευών τους, από την Προϊστορική έως
πιθανότατα και την Οθωμανική περίοδο.
Στις ξηρολιθικές κατασκευές συγκαταλέγονται (Εικ. 14-16)
1. – Πυκνοί τοίχοι που συγκροτούν ένα σύνθετο σύστημα διαχρονικής οριοθέτησης ζωνών κατοίκησης και οικονομικής εκμετάλλευσης στο νησί (Εικ. 16). Διατέμνουν εκτεταμένες περιοχές προς
πολλές κατευθύνσεις: συγκλίνουν, γωνιάζουν, σχηματίζουν εσοχές
και εξοχές ή μοιάζουν πιο ακανόνιστα διατεταγμένοι, και έχουν
ενίοτε περισσότερες από μία φάσεις κατασκευής. Μερικοί φέρουν
δύο εξωτερικές σειρές από μεγάλες ως πολύ μεγάλες πέτρες και
ενδιάμεσο γέμισμα από «χαλίκια». Αρκετοί έχουν μήκος έως και
100-300 και πλέον μ, πάχος 0,80-1,60 (σπάνια και πιο μεγάλο) και
σώζονται σε ύψος έως 1-1,20 μ (ενίοτε και μεγαλύτερο).
Οι τοίχοι αυτοί παραπέμπουν, μάλλον, σε
• Όρια μεταξύ εκτάσεων γης (δημόσιας; ιδιωτικής;) με ορισμένες μορφές χρήσης, γεωργικής, κτηνοτροφικής, μελισσοκομικής ή άλλης – μια υπόθεση που εκπλήσσει έντονα σήμερα
στο έρημο και τόσο απογυμνωμένο από χώμα περιβάλλον
της Ντίας. Ανάλογα ξηρολιθικά όρια διαχωρίζουν ιδιοκτησίες σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, π.χ. της βορειοανατολικής, και αποτελούν κανόνα σε πολλά Κυκλαδονήσια.
• Μεγάλους και μικρούς περιβόλους που εγγράφουν συνήθως, επίσης ξηρολιθικά, κτηριακά συγκροτήματα αγροτικού
χαρακτήρα (βλ. παρακάτω).
• Έργα προστασίας/οχύρωσης (;) – βλ. παρακάτω.
2. – Κτηριακά συγκροτήματα (Εικ. 17-18) διάσπαρτα σε υψηλά
ισόπεδα, χαμηλά ήπια πρανή και διάσελα, που οργανώνονται συνήθως στο εσωτερικό περιβόλων, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο τους
αφθονούν κατά κανόνα τοίχοι-όρια. Περιλαμβάνουν ορθογώνιες
ερειπωμένες οικίες και τα προσκτίσματά τους, που μπορεί να είναι
(ημι)κυκλικής ή ελλειπτικής κάτοψης. Ένα μεγάλο τέτοιο σύνολο, σε
χρήση μάλλον ακόμη στον προχωρημένο 20ό αιώνα, βρίσκεται ψηλά
στο πόδι μεταξύ των όρμων Παναγίας και Αγρουλιάς (Εικ. 17) και
ενσωματώνει κτίσματα, περιβόλους και ένα μικρό υπόγειο έγκοιλο.
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Ανάλογα κτήρια ανιχνεύτηκαν στον λόφο πάνω από τον όρμο
Πλατανιά (Εικ. 18), στις δύο Κουλτούκες, στο Μαυρομούρι, ψηλά
στο ανατολικό πόδι του όρμου Αγρουλιάς και αλλού. Πρόκειται για
διαφορετικής συνθετότητας αγροτικές εγκαταστάσεις –αγροκτήματα– που επιβεβαιώνουν μια διαχρονική και κάποτε εντατική εκμετάλλευση της υπαίθρου στη Ντία.
3. – Άλλα ξηρολιθικά μνημεία, σε πολλές περιοχές, περιλαμβάνουν κυρίως κυκλικές κατασκευές, μικρές και μεγάλες, υπόσκαφες
και υπέργειες, μεμονωμένες ή σε ζεύγη – μιτάτα (Εικ. 19), πολυβολεία, ίσως και μπροσκάδες αγριμολόγων (;)14 κ.ά. Ανιχνεύονται,
επίσης, διατειχίσματα-μικρά φράγματα σε ρέματα, όπως το βόρειο
εκείνο μεταξύ Μικρής και Μεγάλης Κουλτούκας.
4. – Άφθονοι λιθοσωροί (Εικ. 20) με κυκλικό ή ελλειπτικό
σχήμα και ποικίλες διαστάσεις (3-8 x 2-3 μ) σχηματίζουν συνήθως
συστάδες των 3, 5, 8, έως και 17-20 συσσωρεύσεων (όπως εκείνοι
στις υπώρειες του υψώματος Άσπρα Μαύρα, σε διάσελο πάνω από
τον όρμο Κάππαρης και αλλού). Προέρχονται εν πολλοίς από τη
διάλυση ξηρολιθικών δομών και τους καθαρισμούς των χωραφιών
από τις πέτρες. Αρκετοί, όμως, μοιάζουν να έχουν πιο «στέρεη»
μορφή και πιο συμπαγή διάταξη, με επάλληλες σειρές από μεγάλους
λίθους εξωτερικά και μικρότερους στο εσωτερικό τους, και θυμίζουν
κτιστές δομές, των οποίων η σκοπιμότητα παραμένει εν πολλοίς
αδιευκρίνιστη – ίσως κάποιου τύπου οριοθετήσεις, και πάλι, του
χώρου (;).
Η εντυπωσιακή ενότητα των ξηρολιθικών κατασκευών, ιδίως το
δίκτυο των τοίχων, αποτελεί αναμφίβολα σημαντική ιδιαιτερότητα
της Ντίας, που χρειάζεται συστηματική διερεύνηση και σύγκριση
με τις πληροφορίες των γραπτών πηγών για το νησί. Κεραμεική
και άλλα τέχνεργα δείχνουν ότι στην τελευταία τους μορφή οι πιο
πολλές από αυτές λειτουργούσαν σε προχωρημένους ιστορικούς
χρόνους (Β΄ Βυζαντινή, Βενετική, Οθωμανική περίοδο και 20ό
αιώνα). Προηγούμενες, όμως, φάσεις και χρήσεις τους προκύπτουν,
14 Λιθόκτιστες κυκλικές «κρυψώνες» των κυνηγών αγριμιών όταν ενεδρεύουν το
θήραμά τους (βλ. Πλυμάκη 1992, εικ. σελ. 106-7, για δύο παραδείγματα από τη
Δυτική Κρήτη). Ευχαριστώ τη Μ. Κλάδου για την επισήμανση αυτή.

— 445 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 18 (2012)

ενίοτε, από κατασκευαστικές διαφορές και πρωιμότερα ευρήματα –
συνήθως ελληνιστικά, (υστερο)ρωμαϊκά, πρωτοβυζαντινά, ακόμη
και προϊστορικά. Έτσι, ένα τέτοιο κτηριακό συγκρότημα (6,5 x 8,90
x 6 x 7,80 μ, πάχ. τοίχ. 0,70-0,80 μ) στο βορειοανατολικό επίπεδο
αμέσως κάτω από την κορυφή Κουλτούκα απέδωσε μόνο Πρωτομινωική (ίσως ήδη Τελ. Νεολ.–ΠΜ Ι) και πρώιμη Μεσομινωική κεραμεική. Καθαρισμοί και τομές σε ξηρολιθικά κτίσματα ενδέχεται να
αποκαλύψουν μια σημαντική «στρωματογραφία» έως τις θεμελιώσεις τους.
Διάσημο προϊστορικό παράδειγμα είναι ο επιβλητικός τοίχος κυκλώπειας κατασκευής που κλείνει το βορειοδυτικό άκρο του νησιού
(Εικ. 21α-γ). Επισημάνθηκε πιθανόν ήδη από τον Evans, αναδείχθηκε
όμως βιβλιογραφικά από τον Σ. Αλεξίου (Εικ. 21α)15 και συσχετίστηκε
από τον ίδιο με τις κυκλαδικές οχυρώσεις της Πρώιμης Εποχής του
Χαλκού. Ανιχνεύεται, σήμερα, από τα κατώτερα άνδηρα του δυτικού
μυχού του όρμου Αγίου Γεωργίου, και διατρέχει την υπερκείμενη
βραχώδη κλιτύ έως το ισόπεδο κορυφής του υψώματος Κορακιά.
Έχει τις εξωτερικές πλευρές από παραλληλεπίπεδους ογκολίθους
γκρίζου δολομίτη (ενδεικτ. διαστ. 1,07 x 0,95 και 1,40 x 0,65 μ), με
λίγες ενσωματώσεις κομματιών όνυχα, και γέμισμα από πιο μικρές
τέτοιες πέτρες. Παρακολουθείται σε μήκος περ. 210 μ, έχει πάχος
2,50/2,60 μ, και σώζεται μέχρι το ύψος τεσσάρων δόμων. Εμφανίζει
τρεις τουλάχιστον γωνίες/εσοχές –η ανώτερη διαμορφώνει ίσως
τμήμα εισόδου προς το ανώτερο πλάτωμα– με μικρές αντίστοιχες
αλλαγές κατεύθυνσης. Σε σχετικά υψηλό σημείο του διατέμνεται
από αγωγό με όρθιους πλακοειδείς λίθους, που απολήγει σε μια
πιθανή εξωτερική διαμόρφωση (πλάτ. 1,20-1,50 μ) στρωμένη με
15 Μετά την επίσκεψη-αυτοψία του στη Ντία το 1976, μαζί με τον τότε Επιμελητή
Αρχαιοτήτων Χ. Κριτζά που του υπέδειξε το μνημείο. Βλ. Αλεξίου 1979, 54, και
1980, 19-20, πίν. 8. Βλ. και Evans 1921, 298-99.
Το μνημείο («τείχος Αλεξίου» στα Ημερολόγιά μας) διερευνήσαμε: το 2010,
όταν την αναλυτική περιγραφή του ανέλαβε η Σ. Μανδαλάκη, που καθάρισε και
σημεία του με τον Ν. Κουτουλάκη· και το 2012, όταν και τοπογραφήθηκε από
τον Σ. Σπινθάκη. Τα ελάχιστα, διαβρωμένα όστρακα στην άμεση συνάφειά του
μοιάζουν προϊστορικά, ίσως της 3ης χιλιετίας.
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μικρές πέτρες. Στην κορυφή Κορακιά υπάρχει διάσπαρτη κεραμεική,
προϊστορική και των ιστορικών χρόνων, χωρίς εμφανή αρχιτεκτονικά
υπολείμματα.
Διαφορετικής μορφής, με επίσης πολύ μεγάλους αλλά πιο αποστρογγυλευμένους λίθους, που θυμίζουν τοιχοδομίες της Μεσομινωικής περιόδου στην Κρήτη, είναι οι θεμελιώσεις δύο τουλάχιστον μεγάλων κτηρίων στην παράκτια ζώνη του κεντρικού μυχού
του όρμου Αγίου Γεωργίου (βλ. παραπάνω και παρακάτω).
Β. Άλλα σταθερά μνημεία και σύνολα
1. – Κατασκευές με συνδετικό υλικό, ενίοτε και κονιαμένες,
ανιχνεύθηκαν πιο περιορισμένα στη Ντία. Πρόκειται, κυρίως, για
• Θεμέλια τοίχων (-ορίων;) και κτηρίων από ημίεργους και
σπανιότερα εργασμένους λίθους. Σημειώθηκαν, μεταξύ
άλλων: στο διάσελο των υψωμάτων Κορακιά και Πλατανιάς,
ένας βαθύς και παχύς τοίχος (ΝΑ-ΒΔ) από μεγάλους όρθιους ασβεστόλιθους στις εξωτερικές πλευρές και χαλίκι και
χώμα ενδιάμεσα (Εικ. 22), σε συνάφεια με αραιή κεραμεική
των ρωμαϊκών-βυζαντινών χρόνων· δίπλα στο αλσύλλιο του
υψώματος στα Φυλάκια, υπολείμματα μεγάλου κτίσματος,
με επιφανειακά όστρακα της προϊστορικής και της ιστορικής
περιόδου. Ενώ, σε μερικές πλαγιές με κοκκινόχωμα, ανάλογα
κτισμένοι χαμηλοί τοίχοι αντιστοιχούν σε αρχαίες αναβαθμίδες καλλιέργειας.
• Δεξαμενές, επίχριστες με υδραυλικό κονίαμα και κορασάνι,
τμήματα ενός υδρευτικού δικτύου. Εντοπίστηκαν: μια υπόσκαφη δικάμαρη δεξαμενή που σώζει το ξεκίνημα θόλου,
πολύ κοντά στην ακτή στις νότιες παρυφές του υψώματος
στο δυτικό τμήμα του όρμου Αγίου Γεωργίου (Εικ. 23)· και μια
δεύτερη, δίπλα και εν μέρει μέσα στη θάλασσα, στη βόρεια
σπηλαιοδιαμόρφωση στο ανατολικό πόδι του όρμου Παναγίας (βλ. παρακάτω). Σε συνάρτηση με αυτές συλλέχτηκαν
όστρακα των ιστορικών χρόνων – ανάμεσά τους, πολλά εφυαλωμένα βυζαντινά και κυρίως βενετσιάνικα.
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•

•

Εδώ εντάσσεται και το υδρομαστευτικό έργο του 20ού
αιώνα με διαδοχικές τσιμεντένιες δεξαμενές και ποτίστρες,
στη μέση κοίτη του φαραγγιού της Παναγίας (Εικ. 24). Κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των κοπαδιών της οικογένειας
Μπαντουβά,16 με καταγωγή από το Μαλεβίζι Ηρακλείου.
Διαμορφωμένα έγκοιλα. Επίχριστες εσωτερικά και εν μέρει
εξωτερικά είναι δύο διαμορφωμένες παράκτιες σπηλαιώδεις
κοιλότητες στο ανατολικό πόδι του όρμου Παναγίας. Η μία
(βόρεια), που έχει εν μέρει διαβρωθεί από τη θάλασσα και
καταρρεύσει, έχει λίθινη επένδυση, τοίχο αντιστήριξης (Εικ.
25) και έξεργο στόμιο/οπαίο, επίσης επιστρωμένο με παχύ
υδραυλικό κονίαμα. Αποτέλεσε μάλλον σε πρώιμη φάση
της (βυζαντινή; βενετσιάνικη;) σπηλαιοδεξαμενή (βλ. παραπάνω). Ενώ, το οπαίο (το αρχικό στόμιο της δεξαμενής;) και
η έντονα καπνισμένη οροφή της δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε κατόπιν ως ενδιαίτημα-καταφύγιο, όπως συμβαίνει
και σήμερα. Κονίαμα φέρει και η παρακείμενη προς νότον
βραχοσκεπή, που φιλοξενεί το λιτό τέμπλο-εικονοστάσι της
Παναγίας (βλ. παρακάτω).
Ασβεστοκάμινα. Τα λίγα, ακριβώς, κονιαμένα αρχαία κτίσματα και η σημερινή απουσία βλάστησης (καύσιμης ύλης)
κάνουν παράδοξη την ύπαρξη αρχαίων ασβεστοκάμινων στη
Ντία. Ωστόσο, μέχρι τώρα εντοπίσαμε πέντε τέτοιες (ημι-)
κυκλικές κατασκευές που εγγράφονται σε τετράπλευρες
θεμελιώσεις, όλες σε απάνεμα της νότιας παράλιας ζώνης.
Πρόκειται για: τρία μεγάλα καμίνια που σώζουν εν πολλοίς
το υπόσκαφο τμήμα τους (ένα δίπλα στη δικάμαρη δεξαμενή του δυτικού όρμου Αγίου Γεωργίου [Εικ. 26], τα άλλα
στο κεντρικό και το ανατολικό πόδι του ίδιου όρμου)· και
δύο μικρότερα που διατηρούν μέρος της υπέργειας ανωδομής τους, αντίστοιχα σε μισγάγγεια του όρμου Κάππαρης, και
στην απόληξη του φαραγγιού της Παναγίας. Στον εντοπισμό
τους οδηγούν με ασφάλεια πυκνές επιφανειακές διασπορές
καμένων πηλοκονιαμάτων από τα τοιχώματά τους και απορ-

16 Προφ. επιβεβ. από τον Μ. Μαρκατάτο.
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ρίψεων κομματιών ασβεστολίθων σε διαφορετικά στάδια
καύσης, που σχηματίζουν συνήθως μεγάλες συσσωρεύσεις
στον περίγυρο των εγκαταστάσεων (Εικ. 23, 26). Ενώ, λιθοσωροί στις ίδιες περιοχές ενδέχεται να αποτελούν αποθέματα πρώτης ύλης για την παραγωγή ασβέστη. Οι βιοτεχνικές αυτές δομές θα πρέπει να λειτούργησαν τουλάχιστον
κατά τον όψιμο και ύστερο Μεσαίωνα, για να ανταποκριθούν κυρίως σε ανάγκες της Κρήτης (βλ. και παραπάνω), και
δείχνουν έμμεσα το σημαντικό ποσοστό φυτικής κάλυψης
του νησιού ακόμη στο προχωρημένο ιστορικό παρελθόν του.
• Πύργος φρυκτωρίας (;). Στη νότια υψηλή κλιτύ του υψώματος του όρμου Πλατανιά, μια διαμόρφωση από επάλληλους λίθους (12 x 8,5 μ) που ενσωματώνει χαλίκια και μικρά
κομμάτια πηλού και κονιάματος παραπέμπει ίσως, κατά τη
Σ. Μανδαλάκη, από τη μορφή και τη θέση της, σε «σωρό» ή
πύργο φυκτωρίας. Όπως σημειώνει η συνάδελφος, η επιφανειακή κεραμεική που τη συνοδεύει είναι των ιστορικών
χρόνων.
2. – Παράλιες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τις μνημειακές
μινωικές θεμελιώσεις κτηρίων στο κεντρικό τμήμα του όρμου Αγίου
Γεωργίου, που έχουν υποστεί βλάβες στη σύγχρονη εποχή (Εικ. 27 –
βλ. παραπάνω) και ανήκουν μάλλον σε λιμενική εγκατάσταση που
θα εκτεινόταν και στις υπερκείμενες κλιτείς. Η πιο σημαντική, ίσως,
οικιστική και βιοτεχνική ζώνη τεκμηριώνεται στον δυτικό μυχό του
ίδιου όρμου και στα υψώματα πάνω από αυτόν. Εκεί, υπάρχουν:
πυκνές διασπορές, έως και μέσα στη θάλασσα, οστράκων και άλλων
τεχνέργων πολλών περιόδων (Εικ. 33) – των προϊστορικών και,
κυρίως, των ιστορικών χρόνων (ελληνιστικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά,
ενετικά, οθωμανικά και νεότερα)· αρχαία κτίσματα που προαναφέρθηκαν (δικάμαρη δεξαμενή, καμίνι, «τείχος Αλεξίου») και υπολείμματα από ποικίλα άλλα· μια βυθισμένη λιθοκατασκευή ορατή και
από την επιφάνεια (Εικ. 28 – στην ευρύτερη περιοχή του βέλους).17
Όλα αυτά δείχνουν μια εντατική και διαχρονική χρήση του όρμου
17 Πρόκειται για την «τεχνητή ‘ράμπα’ από λιθορριπή» πιθανόν για την ανέλκυση
πλοίων προς επισκευή, που επισημαίνει ο Κριτζάς (1988α , 9 και προφ. επιβεβ.).
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Αγίου Γεωργίου ως βασικής πύλης εισόδου στη Ντία – όπως συμβαίνει και σήμερα. Εγκαταστάσεις υπάρχουν και σε άλλους όρμους,
κυρίως σε εκείνον της Παναγίας που υπήρξε επίσης σημαντικός
σταθμός-αγκυροβόλιο, σύμφωνα με περιηγητικές και λοιπές μαρτυρίες.
3. – Θρησκευτικά μνημεία. Η μικρή εκκλησία της Ανάληψης και
τα προσκτίσματά της (ξενώνας, δεξαμενή, τουαλέτα, διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος) δεσπόζουν στη μύτη του άκρου Κορακιά που
κλείνει από τα δυτικά τον όρμο Αγίου Γεωργίου (Εικ. 29). Ο ναός
κτίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, δίπλα στα ορατά θεμέλια
μικρής μονόχωρης βασιλικής (Εικ. 30) και τριών μάλλον σύγχρονών
της τάφων:18 με πρωτοβουλία και μεγάλη προσωπική επένδυση του
πρωτοπρεσβύτερου Ν.Α. Νεονάκη και συνδρομητών της ενορίας
Αγίου Γεωργίου Πόρου (Ηρακλείου) όπου και υπάγεται. Κάθε χρόνο
στη γιορτή της Ανάληψης, η εκκλησία και το νησί υποδέχονται
πιστούς από την Κρήτη, επώνυμους και ανώνυμους. Εξάλλου, ένα
μικρό υπαίθριο εικονοστάσι υπάρχει δίπλα στη σύγχρονη αποβάθρα
στον κεντρικό Άι Γιώργη. Ενώ, το νεότερο σπηλαιοεκκλησάκι της
Παναγίας, στον ομώνυμο όρμο (βλ. παραπάνω), υπήρξε μάλλον και
αρχαίος ιερός τόπος, αφού το τοπωνύμιο «Παναγία» χαρακτηρίζει
ήδη την περιοχή σε πηγές του Μεσαίωνα.
4. – Δίκτυο μονοπατιών που εξυπηρετούσαν τα αγροκτήματα
και τις άλλες εγκαταστάσεις και τους τομείς οικονομικής εκμετάλλευσης. Κομμάτια τους πρωτοαναγνωρίστηκαν το 2012 πάνω από
τον όρμο Αγρουλιάς και στην παράλια ζώνη του ανατολικού όρμου
Αγίου Γεωργίου προς την Κάππαρη. Ενδιαφέρον είναι ότι μοιάζουν να προσαρμόζονται συχνά στις καμπύλες που δημιουργούν
στο ανάγλυφο οι εμφανίσεις/φλέβες του όνυχα. Ανάλογα τμήματα
μονοπατιών επιβεβαιώσαμε έκτοτε σε πολλές διαδρομές (π.χ. από
τις ακτές του Άι Γιώργη: προς το ύψωμα Κορακιά κοντά στο «τείχος
Αλεξίου», και προς τα φυλάκια του Δασαρχείου στα βορειοανατολικά). Σε αρχαίες χαράξεις μοιάζουν να πατούν, εξάλλου, ο σύγχρονος χωματόδρομος από την κεντρική αποβάθρα προς την Ανάληψη,
18 Νεονάκης 1990, ιδίως 19-20.
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και ο λιθόστρωτος ανηφορικός δρόμος με ίδια αφετηρία προς τα
βόρεια.
5. – Η μακρά διάνοιξη κατά μήκος του εσωτερικού του νησιού,
ένα ερειπωμένο πρώην τουριστικό «περίπτερο», φυλάκια, κατάλυμα/ξενώνας, αποθήκες, ομβροδεξαμενές και μικρό υδροαρδευτικό
δίκτυο, στέγαστρα, δύο περιφραγμένα αλσύλλια, υπαίθριοι καθιστικοί χώροι, η σημερινή κεντρική προβλήτα και άλλες κατασκευές από
ξύλο, μέταλλο και μπετόν είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία του δομημένου χώρου στη Ντία. Προέκυψαν από επεμβάσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου, της Δασικής Υπηρεσίας, και άλλων φορέων και ιδιωτών της Κρήτης. Βρίσκονται γενικά, όπως σημειώθηκε ήδη, σε πολύ
άσχημη κατάσταση (Εικ. 31).
Κινητά ευρήματα19
Στη Ντία υπεραφθονούν οι λιθοτεχνίες αποκρουσμένου λίθου
(Εικ. 32α-β). Στις περισσότερες διαδρομές συναντήσαμε και συλλέξαμε, πράγματι, μεγάλο αριθμό συχνά ακέραιων εργαλείων διαφορετικών τύπων, χρωμάτων και μεγεθών, από πυριτόλιθο αλλά κυρίως,
όπως παρατηρεί ο Χ. Ματζάνας, από μηλιακό οψιανό. Πολλά κατασκευάζονταν επιτόπου όπως δείχνουν πυκνά κατάλοιπα πρωτογενούς και δευτερογενούς επεξεργασίας. Λεπίδες, ξέστρα, φολίδες, οπείς, και πυρήνες και αποκρούσματα μπορεί να συνυπάρχουν
στον χώρο με ακατέργαστα κομμάτια πρώτης ύλης, κάποτε μάλιστα δίπλα σε φυσικές εμφανίσεις πυριτόλιθου σε γειτονικά τους
πετρώματα. Τέτοιες διασπορές σημειώθηκαν κυρίως στο κεντρικό
και δυτικό τμήμα του νησιού – πολλές στην ευρύτερη περιοχή γύρω
από τα Φυλάκια, όπου αφθονούν και πυριτολιθικές συσσωματώσεις στους βράχους, όσο και σε εκτεταμένες ζώνες στο ανατολικό
του κομμάτι. Οι ενδείξεις αυτές παραπέμπουν σε ένα πραγματικό
νησί-εργαστήριο εργαλειοτεχνιών από τοπικά και εισηγμένα υλικά.
Από την τυπολογία και τις κεραμεικές τους συνάφειες μοιάζουν να
χρονολογούνται, στην πλειονότητά τους, στη Νεολιθική περίοδο
19 Την οργάνωση της μελέτης των ευρημάτων, κυρίως της άφθονης κεραμεικής,
από τη Ντία έχει αναλάβει και προχωρεί υποδειγματικά η αρχαιολόγος Α. Κουκουράκη. Τις λιθοτεχνίες μελετά ο συνάδελφος ειδικός Χ. Ματζάνας.
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και, κυρίως, στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Ένα ή δύο εργαλεία
εγγράφονται, ίσως, σε μεσολιθικές τεχνολογίες, υπόθεση που χρειάζεται επιβεβαίωση.
Διαπιστώνονται, επίσης, πολλές και συχνά μεγάλες συγκεντρώσεις κοινής κυρίως και λεπτής κεραμεικής των προϊστορικών και
των ιστορικών χρόνων (Εικ. 33). Διακρίνονται κλειστά και ανοικτά
αγγεία, ακόσμητα και διακοσμημένα, ιδίως αμφορείς, λεκανίδες,
λοπάδες/πιάτα, κύπελλα κ.ά. Λίγα μοιάζουν, μέχρι τώρα, τα αποθηκευτικά σκεύη – εκτός από μερικά θραψανιώτικα πιθάρια, σε χρήση
ως συλλεκτήρες νερού στην ύπαιθρο. Σε αγροτική εγκατάσταση στο
Μαυρομούρι βρέθηκαν πολλά κομμάτια από πήλινες κυψέλες, ελληνιστικές ή/και ρωμαϊκές. Η κεραμεική έχει χρονολογικό εύρος από
τη Νεολιθική έως τη σημερινή εποχή, με μια καταρχήν έμφαση στην
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, την Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή,
Ενετική και Οθωμανική περίοδο. Σε μερικές όμως θέσεις, για παράδειγμα στο ύψωμα Κουλτούκα και την ευρύτερη ζώνη του, βρέθηκαν και ελληνικά –γεωμετρικά ή/και πρώιμα αρχαϊκά, και κλασικά–
όστρακα. Από τον κ. Μαρκατάτο μάς παραδόθηκαν, τέλος, μια
σχεδόν ακέραιη προχοΐσκη, βυζαντινός λύχνος, και κομμάτι εφυαλωμένου αγγείου με προχοή (Εικ. 34), που προέρχονται από τη
θαλάσσια περιοχή αμέσως ανατολικά της Ανάληψης.
Στα άλλα τέχνεργα από τη Ντία συγκαταλέγονται τμήματα από
γυάλινα και πολύ λίγα μεταλλικά αντικείμενα, πλίνθοι και κέραμοι, δύο νομίσματα του 17ου αιώνα, μερικές τούρκικες πίπες, πολλά
κομμάτια από οβίδες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου... Συλλέχτηκαν,
επίσης, οστά και όστρεα, σκωρίες, γεωλογικά δείγματα κ.λπ.
Όλα τα ευρήματα μεταφέρονται καταρχήν στο Μουσείο Ηρακλείου και από εκεί στην Αποθήκη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στη
Βιομηχανική Περιοχή. Τα χωρικά δεδομένα από την επιτόπια έρευνα
έχουν αρχίσει να συντίθενται χαρτογραφικά σε ψηφιακή μορφή με τη
χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Εικ. 14-15).20
20 Η ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική απεικόνιση των χαρτογραφικών δεδομένων γίνεται από τον Μ. Μανιαδάκη (GIS, 2010) και την Π. Στεφανάκη (GIS/
AutoCAD, 2012).
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Συμπερασματικά, οι περίοδοι 2010 και 2012 της επιφανειακής
έρευνας στη Ντία υπήρξαν ιδιαίτερα (αντ)αποδοτικές. Αρχαιότητες συναντήσαμε σε όλες σχεδόν τις περιοχές που επισκεφθήκαμε.
Αυτές τεκμηριώνουν μια πιο εντατική διαχρονική δραστηριότητα
στο κεντρικό και ιδίως το δυτικό τμήμα του νησιού, ανάμεσα στους
νότιους όρμους του Αγίου Γεωργίου –και το ακρωτήριο Κορακιά–
και της Κάππαρης και τους βόρειους όρμους Πλατανιά και Κουλτούκας: με υψηλότερους δείκτες ακίνητων και κινητών μνημείων στον
ευρύτερο τομέα του Άι Γιώργη. Συγκροτούν, εξάλλου, μια δυναμική
χρονολογική ακολουθία που επιβεβαιώνει παλαιότερες αρχαιολογικές μαρτυρίες αλλά και εμπλουτίζει σημαντικά τις γνώσεις μας για
το νησί. Ενδιαφέρουσα για τους προϊστοριολόγους είναι μια διαφαινόμενη και από την κεραμεική πολιτισμική έμφαση στην 3η χιλιετία, όταν αρχιτεκτονικά μνημεία, κυρίως το «τείχος Αλεξίου», και η
εντατική χρήση μηλιακού οψιανού δείχνουν έναν προσανατολισμό
της παραγωγής, εκτός από την Κρήτη, και στις Κυκλάδες.
Τα δεδομένα από το πεδίο θα επαληθευτούν μέσα από τη συστηματική μελέτη των κινητών ευρημάτων, και θα συμπληρωθούν μέσα
από την περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα και, βέβαια, τη συνέχιση
της επιφανειακής ανίχνευσης.

Κατερίνα Κόπακα
Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
kopaka@uoc.gr
•
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Εικ. 1 : Η νήσος Ντία (Γ.Υ.Σ. 1: 25.000)

Εικ. 2 : Η Ντία
και το Ηράκλειο
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Archaeological survey on the island of Dia.
Preliminary reports of the 2010 and 2012 seasons

Katerina KOPAKA

Abstract

T

HE archaeological survey of Dia, the deserted island in the
Cretan Sea off the city and harbour of Iraklion, started in 2010,
following an agreement between the University of Crete and the
former Municipality of Gouves (now the Chersonisos Municipality).
It aims to observe and decipher general and specific cultural traits of
this islandscape from prehistory to recent times, and assess its place
and significance in the historical context of Crete, the Aegean, and the
Mediterranean. The project has research and educational purposes
and is a collaboration with two colleagues in the Archaeological
Service, S. Mandalaki and M. Bredaki. The fieldwork team consists
mainly of under- and postgraduate students, and even graduates of
the Department of History and Archaeology of the University.
Here I present a compilation of evidence from the first two fieldwork seasons, starting with a brief account of the geological/geoarchaeological environment, and focusing on archaeological features.
Among these, very characteristic are the dry stone structures that
are spread widely across the island. They include: a dense, composite
network of walls apparently defining and delimiting past dwellings
and their plots of land exploitation; farmsteads and their annexes
and enclosures; numerous piles of rough stones, usually in clusters;
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and a massive defence wall, reported by S. Alexiou in the 1970s.
Other architectural remains comprise: the foundation walls of buildings, at least two plastered cisterns, parts of an ancient water supply,
five lime kilns and a possible watch tower. The diachronic settlement
patterns that we are starting to recognise show: inhabitation both
on the coast and inland, especially in the western and central parts
opposite Crete – and most of all on the bay of Agios Georgios, where
at least two large Minoan buildings and a long-lived harbour site
have been detected; some religious monuments, notably the foundations of a small basilica next to the mid-20th century church of the
Ascension; an ancient network of paths; and small recent structures
that are all in an advanced state of decay.
Movable finds consist of: abundant chipped stone material in
local flints and, notably, Melian obsidian, which make Dia a true
prehistoric island-workshop for lithics; frequent and often rich scatters of pottery, mainly sherds of small and medium-sized vessels,
plain and decorated; fragments of glass- and, seldom, metal artefacts; bricks and tiles; two coins of the 17th century; a few Turkish
pipes; and much shrapnel from World War II artillery shells. They
all range from Neolithic to modern times – with an emphasis on the
Early Bronze Age, followed by the Hellenistic, Roman, Byzantine,
Venetian and Ottoman periods.
The preliminary results of our investigation thus reveal a comprehensive chronological sequence on Dia, and confirm and complete
the extremely scarce previous archaeological information. Of great
interest for prehistorians is a conspicuous cultural emphasis on the
3rd millennium, when human activity appears directed to Crete but
also to the Cyclades, as it is reflected in the pottery, some monuments, mainly “Alexiou’s wall”, and the intensive use of obsidian from
Melos for making tools.
•
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Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Eπίκουρη Kαθηγήτρια
Λέκτορας
Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
— 474 —

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2011-2012)

Kακλαμάνης Στέφανος
Kαστρινάκη Aγγέλα
Nάτσινα Aναστασία
Πατεδάκης Eμμανουήλ
Πολίτης Aλέξης
Πολυχρονάκης Δημήτρης

Καθηγητής
Καθηγήτρια
Λέκτορας
Λέκτορας
Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Αναγνωστοπούλου Έλενα
Καλοκαιρινός Αλέξης
Κάππα Ιωάννα
Κατσιμαλή Γεωργία

Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Δελβερούδη Ελίζα-Άννα
Μήνη Παναγιώτα
Ξεπαπαδάκου Αύρα
Σειραγάκης Μανώλης

Καθηγήτρια
Επίκουρη Καθηγήτρια
Λέκτορας
Λέκτορας

ΔIAΛEΞEIΣ

3 / 10 / 2011
14 η ετήσια διάλεξη εις μνήμην Νίκου Παναγιωτάκη
Στυλιανός Αλεξίου (Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης):
«Αθήνα, Φαναριώτες, Επτάνησος. Η αντίθεση μεταξύ Φαναριωτών
και Επτανήσου στην εποχή του Δ. Σολωμού». Ηράκλειο.
Συνδιοργάνωση με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.
10 / 10 / 2011
Marco Hillemann (Μεταπτυχιακός φοιτητής, Freie Universität Berlin):
«Κλασικός αρχαιολάτρης και ρομαντικός επαναστάτης: Όψεις στον
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Φ. Σίλλερ στα ελληνικά φιλολογικά περιοδικά του 19ου αιώνα».
Διάλεξη στην ενότητα ‘Mεταπτυχιακές συναντήσεις’.
18 / 10 / 2011
Jeroen Vis (Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ): «Ζητήματα από την φωνητική ανάλυση της Ελληνικής».
7 / 11 / 2011
Christian Høgel (University of Copenhagen): «The earliest Greek
translation of the Qur’an (from before AD 870): Working methods
and ambitions» [Η πρωιμότερη ελληνική μετάφραση του Κορανίου:
μέθοδοι και στόχοι].
15 / 11 / 2011
Robin Waterfield (Ιστορικός – συγγραφέας): «Political Theory and
Practice in Xenophon’s Anabasis».
16 / 11 / 2011
Μιχαήλ Πασχάλης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Ταξίδι στο γνώριμο
άγνωστο: μια περιδιάβαση από την Οδύσσεια στο Τρίτο Στεφάνι».
Διάλεξη στο πλαίσιο της ενότητας ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήματος Φιλολογίας – Γ΄ Θεματικός Κύκλος: το Ταξίδι’.
30 / 11 / 2011
Μανώλης Σειραγάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Τέσσερις επισκέψεις στον Ιερό Βράχο και η σχέση τους με το ελληνικό θέατρο»
[Γκαμπριέλε ντ’ Ανούτσιο, Ιζαντόρα Ντάνκαν, Σίγκμουντ Φρόιντ,
Λίλα Νικόλσκα].
Διάλεξη στο πλαίσιο της ενότητας ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήματος Φιλολογίας – Γ΄ Θεματικός Κύκλος: το Ταξίδι’.
6 / 12 / 2011
Κατερίνα Μπλαβάκη (Διδάκτορας King’s College, London): «Η τσιγγάνικη ταυτότητα ως εθνικό παρελθόν: Παπαδιαμάντης και Δροσίνης».
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Διάλεξη στην ενότητα ‘Mεταπτυχιακές συναντήσεις’.
13 / 12 / 2011
Elizabeth Irwin (Columbia University): «Theseus, Decelea and the
date of Herodotus’ Histories».
14 / 12 / 2011
Στέλιος Παναγιωτάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Ψυχής κατάβασις
ή Ένας γάιδαρος στον Άδη».
Διάλεξη στο πλαίσιο της ενότητας ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήματος Φιλολογίας – Γ΄ Θεματικός Κύκλος: το Ταξίδι’.
22 / 2 / 2012
Αθηνά Καβουλάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Επικά ταξίδια και αποστολές».
Διάλεξη στο πλαίσιο της ενότητας ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήματος Φιλολογίας – Γ΄ Θεματικός Κύκλος: το Ταξίδι’.
24 / 2 / 2012
Prof. Chris Carey (University College London): «The Rhetoric of
Revenge in Early Greek Poetry».
7 / 3 / 2012
Μαρία Γαλανάκη (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Κρήτης): «Το ταξίδι του Ηροδότου στην Αίγυπτο: ο
μύθος του Ραμψίνιτου».
Διάλεξη στο πλαίσιο της ενότητας ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήματος Φιλολογίας – Γ΄ Θεματικός Κύκλος: το Ταξίδι’.
20 / 3 / 2012
Άννα Σταυρακοπούλου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης):
«Τσαρούχης και Καραγκιόζης».
21 / 3 / 2012
Peter Saliba (Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Φιλολογίας Πανε— 477 —
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πιστημίου Κρήτης): «Peregrinatio Aetheriae: ταξίδι, προσκύνημα και
αποκάλυψη».
Διάλεξη στο πλαίσιο της ενότητας ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήματος Φιλολογίας – Γ΄ Θεματικός Κύκλος: το Ταξίδι’.
27 / 3 / 2012
Αλέξης Πολίτης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Εθνικοί Ποιητές».
Διάλεξη στην ενότητα ‘Μεταπτυχιακές Συναντήσεις’.
4 / 4 / 2012
Yannis Tzioumakis (University of Liverpool): «“We might have our
differences but in the end we are all fruit”: The Greek in My Big Fat
Greek Wedding».
5 / 4 / 2012
Yannis Tzioumakis (University of Liverpool): «A Cinema of Games:
Narration and the Con game film».
25 / 4 / 2012
Αγγέλα Καστρινάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Η Πηνελόπη ταξιδιώτισσα».
Διάλεξη στο πλαίσιο της ενότητας ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήματος Φιλολογίας – Β΄ Θεματικός Κύκλος: το Ταξίδι’.
26 / 4 / 2012
Eran Almagor (Simon Dubnow Institute for Jewish History, Leipzig):
«You Only Live Twice: the Structure of Plutarch’s Cimon-Lucullus».
2 / 5 / 2012
Νίκος Μήλτσιος (Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης): «Πολύβιος και Ρώμη».
9 / 5 / 2012
Αλέξης Πολίτης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Αναζητώντας το αντικειμενικό στις υποκειμενικές πληροφορίες: δύο ταξιδιώτες του 19ου
αιώνα: ο Εδμόνδος Αμπού και ο J. A. Buchon».
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Διάλεξη στο πλαίσιο της ενότητας ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήματος Φιλολογίας – Γ΄ Θεματικός Κύκλος: το Ταξίδι’.
14 / 5 / 2012
14 ετήσια διάλεξη “Εις μνήμην Ι. Καμπίτση”
Νίκος Λίτινας (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Ένα παπυρικό εύρημα: επιστολή του Αριστοτέλη στον Αλέξανδρο».
η

15 / 5 / 2012
Ειρήνη Σανουδάκη (Πανεπιστήμιο Bangor, U.K.): «Διγλωσσία και
γλωσσική κατάκτηση».
22 / 5 / 2012
Suzanne Said (Professor Em., Columbia University, Onassis Scholar):
«Herodotus and Thucydides as Homeric Readers».
23 / 5 / 2012
Μαρία Στάμου (Μετ. Φοιτήτρια, Τμήμα Φιλολογίας Παν. Κρήτης):
«Ο Δρόμος σαν αγωγός για τη ζωή: Οι ταινίες δρόμου του Wim
Wenders & η επιρροή τους από τον αμερικανικό κινηματογράφο».
Διάλεξη στο πλαίσιο της ενότητας ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήματος Φιλολογίας – Γ΄ Θεματικός Κύκλος: το Ταξίδι’.
24 / 5 / 2012
Παντελής Γκολίτσης (Aristoteles-Archiv, Institut für Griechische
und Lateinische Philologie, Freie Universität Berlin): «Φιλοσοφικά
χειρόγραφα του Γεωργίου Παχυμέρη».

ΣYNEΔPIA – HMEPIΔEΣ

Κωνσταντίνος Χρηστομάνος: Αισθητισμός και Πρωτοπορία 100
χρόνια μετά – Ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από τους Τομείς Βυζαντινής - Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεατρολογίας - Μουσικολο— 479 —
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γίας του Τμήματος Φιλολογίας. Πραγματοποιήθηκε στο Φοιτητικό
Πολιτιστικό Κέντρο «Ξενία» στο Ρέθυμνο στις 9 / 12 / 2011.
Ο Μάνος Χατζιδάκις κι ο Μίκης Θεοδωράκης στη μεταπολεμική μας
σκηνή – Ημερίδα Παρουσίασης Προπτυχιακών Φοιτητικών Εργασιών. Διοργανώθηκε στο πλαίσιο σεμιναρίου του Τομέα Θεατρολογίας και Μουσικολογίας του Τμήματος Φιλολογίας (υπεύθυνος
καθηγητής: Εμμ. Σειραγάκης) και πραγματοποιήθηκε στο Φοιτητικό
Πολιτιστικό Κέντρο «Ξενία» στο Ρέθυμνο στις 31 / 3 / 2011. Συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας.
‘Reading’ Greek Religion: An International Conference in Memory
of C. Sourvinou-Inwood – Διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη
της διακεκριμένης ελληνίστριας και ελληνίδας Χριστιάνας Σουρβίνου-Inwood, το οποίο διοργάνωσε ο Τομέας Κλασικών Σπουδών
του Τμήματος Φιλολογίας. Οι εργασίες του συνεδρίου, που διήρκεσαν από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2012, φιλοξενήθηκαν κατά κύριο
λόγο στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Ξενία’, ενώ πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις/ παρουσιάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Συμεών Δεγεμερτζίδης, Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
Επόπτρια: Κ. Πηγιάκη
Υποστήριξη: 12 / 10 / 2011
Βασιλική Παπανικολάου, Η συμβολή της Νέας Σκηνής στην εξέλιξη
του νεοελληνικού θεάτρου.
Επόπτης: Αντώνης Γλυτζουρής
Υποστήριξη: 20 / 12 / 2011
Μαρία-Ελένη Μακρυωνίτου, Ο μαντικός λόγος και τα όρια της ανθρώπινης γνώσης και δράσης στο σοφόκλειο δράμα.
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Επόπτρια: Λουκία Αθανασάκη
Υποστήριξη: 14 / 6 / 2012

AΛΛEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

Θερινό πρόγραμμα μαθημάτων Nέας Eλληνικής – Modern Greek
Summer Course, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Pέθυμνο. Eντατικό πρόγραμμα διδασκαλίας Nέων Eλληνικών. Eντάσσεται στα προγράμματα
του Eργαστηρίου Γλωσσολογίας και διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι
επί σειράν ετών. Aπευθύνεται σε αλλοδαπούς. Yπεύθυνη: αναπλ. καθ.
Γ. Kατσιμαλή.

•
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ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κάσδαγλη Αγλαΐα
Κιουσοπούλου Τόνια
Κυρίτσης Δημήτρης
Μουστάκας Κώστας
Παναγοπούλου Κατερίνα
Σακελλαρίου Ελένη
Σεργίδου Αναστασία

Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Λέκτορας
Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρη Καθηγήτρια

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αβδελά Έφη
Ζέη Ελευθερία
Κοκκινάκης Γιάννης
Πετμεζάς Σωκράτης
Χατζηιωσήφ Χρήστος

Καθηγήτρια
Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναστασόπουλος Αντώνης
Κολοβός Ηλίας
Σαρηγιάννης Μαρίνος

Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αβραμίδου Αμαλία
Γαλανίδου Νένα
Γκιάστα Μαρίνα
Γκράτζιου Όλγα
Ιωάννου Παναγιώτης
Καραναστάση Παυλίνα
Κόπακα Κατερίνα
Κορνέζου Τιτίνα
Ματθιόπουλος Ευγένιος
Σταμπολίδης Νίκος
Τσιγωνάκη Χριστίνα
Φωσκόλου Βίκυ

Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Καθηγήτρια
Λέκτορας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καθηγητής
Λέκτορας
Λέκτορας
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

4 / 11 / 2011
Κώστας Σουέρεφ (ΙΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων/ΕΑΠ): «Αρχαιολογία και τοπικές κοινωνίες».
18 / 11 / 2011
Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): «Ο δημόσιος και εκπαιδευτικός χαρακτήρας του μουσείου».
22 / 2 / 2012
Jamieson C. Donati (Μεταδιδακτορικός υπότροφος Ιδρύματος Α.
Ωνάση): «Ancient Greek Urbanism and Satellite Remote Sensing:
Case Studies from the Peloponnese (Mantinea, Megalopolis, Elis)».
19 / 3 / 2012
Halil Berktay (Πανεπιστήμιο Sabançı): «Ottoman History and
Historiography: Looking Back on the 20th Century».
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσμος». Κατεύθυνση: Προϊστορική Αρχαιολογία
14 / 11 / 2012
Gerald Cadogan (Διευθυντής ανασκαφών στον Μύρτο Πύργο της
Κρήτης και το Μαρώνι της Κύπρου, Αντιπρόεδρος και τ. Πρόεδρος
Βρετανικής Σχολής Αθηνών): «Γνωρίζομε τους Μινωίτες 134 χρόνια
μετά τις πρώτες ανασκαφές του Μίνωα Καλοκαιρινού στην Κνωσό;»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

21 / 10 / 2011
Οι ιστορικοί συζητούν για την οικονομική κρίση – Συζήτηση με συμμετέχοντες τους: Χριστίνα Αγριαντώνη, Αντώνη Λιάκο, Χρήστο
Χατζηιωσήφ.
25-27 / 11 / 2011
Η Ευρωπαϊκή ιστορία στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Μεσαίωνας και
πρώιμοι νεότεροι χρόνοι - έρευνα και διδασκαλία – Συνάντηση εργασίας.
13-15 / 1 / 2012
Οθωμανικές αγροτικές κοινωνίες και οικονομίες – 8ο Διεθνές Συμπόσιο
Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών.
4 / 4 / 2012
Θεσμοί και Αξίες στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μια επιστημονική
συνάντηση στη μνήμη της Άννας Μίσιου. Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
27-29 / 4 / 2012
17η Ε.Σ.Τ.Ι.Α. (Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας), Πάνορμο Μυλοποτάμου.
— 484 —

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2011-2012)

27 / 6 – 1 / 7 / 2012
20ό Συμπόσιο της Διεθνούς Επιτροπής για τις Προοθωμανικές και
Οθωμανικές Σπουδές (CIEPO).
12-14 / 7 / 2012
17η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και
Σύγχρονης Ιστορίας.

Κύκλος διαλέξεων-σεμιναρίων «Πολιτικές της Διαφοράς
και Πολιτική στον 20ό αιώνα». Κοσμητεία της Φιλοσοφικής
Σχολής – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
21 / 11 / 2012
Δημήτρης Κουσουρής, «Αναθεωρήσεις του αντιφασιστικού αφηγήματος για το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».
5 / 12 / 2012
Χαρά Ροβίθη, «Η αποκατάσταση των αναπήρων πολέμου στη δεκαετία του ’50: μια «χρήσιμη» διάκριση».
13 / 12 / 2012
Μαρία Καβάλα, «Η κοινωνική και οικονομική υπόσταση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης λίγο πριν από τον εκτοπισμό
(1943) και οι εκδοχές του τοπικού αντισημιτισμού της εποχής».

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Υπακοή Χατζημιχαήλ, «Συμβαλλόμενοι εν Αθήναις...», οικονομικές και
κοινωνικές όψεις της Αθήνας στο πρώιμο ελληνικό κράτος (1833-1843).
Επόπτης: Χρήστος Λούκος
Υποστήριξη: 30 / 9 / 2011
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Νικόλαος Ποταμιάνος, Η παραδοσιακή μικροαστική τάξη της Αθήνας.
Μαγαζάτορες και βιοτέχνες 1880-1925.
Επόπτης: Χρήστος Χατζηιωσήφ
Υποστήριξη: 21 / 10 / 2011
Αλέξανδρος Τενεκετζής, Τα μνημεία για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
στην Ευρώπη την περίοδο του «Ψυχρού Πολέμου». Το πρόβλημα της
μνήμης του πολέμου μέσω της επίσημης δημόσιας τέχνης την πρώτη
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου 1945-1970.
Επόπτης: Ευγένιος Ματθιόπουλος
Υποστήριξη: 24 / 10 / 2011
Βασίλης Κουτσούκος, Από την αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος:
χωρικές όψεις της ενσωμάτωσης της Θράκης.
Επόπτης: Σωκράτης Πετμεζάς
Υποστήριξη: 24 / 5 / 2012
Σταυρούλα Οικονόμου, Ταφές πεσόντων: Πολυάνδρεια, Κενοτάφια
και Ηρώα από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως και τους Κλασικούς Χρόνους.
Επόπτης: Νικόλαος Σταμπολίδης
Υποστήριξη: 15 / 6 / 2012
Τσαμπίκα Χατζηνικόλα, Η απεικόνιση της θεάς Εκάτης στην πλαστική και η λατρεία της στη Ρόδο και την ευρύτερη περιοχή του
Αιγαίου.
Επόπτης: Νικόλαος Σταμπολίδης
Υποστήριξη: 15 / 6 / 2012
Σαμπίνε Μπέκμανν, Domesticating mountains in Middle Bronze Age
Crete. Minoan agricultural landscaping in the Agios Nikolaos region.
Επόπτρια: Κατερίνα Κόπακα
Υποστήριξη: 20 / 9 / 2012
•
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ανδρουλιδάκης Κων/νος
Βενιέρη Μαρία
Θεοδώρου Παναγιώτης
Καβουλάκος Κων/νος
Καραμανώλης Γεώργιος
Κουκουζέλης Κων/νος
Λέμπεντεφ Ανδρέας
Μαραγκός Γεώργιος
Μπάλλα Χλόη
Μπαντινάκη Αικατερίνη
Παπαδάκη Ευαγγελία
Πίσσης Ιωάννης
Σαργέντης Κων/νος
Ταβουλάρης Στυλιανός
Τέγος Σπυρίδων
Τσινόρεμα Σταυρούλα

Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Λέκτορας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Λέκτορας
Λέκτορας
Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Επίκουρος Καθηγητής
Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Λέκτορας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΘΕΣΗ ΜΙΧΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Αγγελής Δημήτριος

Γρηγορίου Χρήστος
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Βαφέας Νικόλαος
Βιταλάκη Ελένη
Γεωργούλας Αντώνιος
Δαλακούρα Αικατερίνη
Ζέκας Χρήστος
Ιατρίδης Τηλέμαχος
Κακλαμάνη Σταματία
Κατσαρού Ελένη
Κουγιουμουτζάκης Ιωάννης
Λεζέ Ευαγγελία
Νικολακάκης Γεώργιος
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος
Παρασκευάς Παναγιώτης
Σταματοπούλου Δέσποινα
Τσαντηρόπουλος Αριστείδης
Τσούρτου Βασιλική

Επίκουρος Καθηγητής
Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Λέκτορας
Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρη Καθηγήτρια
Καθηγητής
Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καθηγητής
Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Λέκτορας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

14-15 / 1 / 2012
Φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία και κριτική – 2η Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, Ρέθυμνο.
5 / 4 / 2012
Theories and Practices of Ancient Greek Government – ΣυνάντησηΕργαστήριο, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.
12-14 / 6 / 2012
Phenomenality and Intentionality – Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Διεπιστη— 488 —
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μονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εγκέφαλος και Νους», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο.
21-22 / 6 / 2012
Φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία και κριτική – 3η Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, Ρέθυμνο.

Διαλέξεις στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Φιλοσοφίας
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»
23 / 11 / 2011
Στυλιανός Ταβουλάρης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Το Εν του Πλωτίνου ως Κριτική της Νοήσεως του Αριστοτέλη».
26 / 1 / 2012
Tomasz Mazur (Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας): «Poststoicism: An Outline
of the Idea».
2 / 5 / 2012
Ryan Balot (Πανεπιστήμιο Τορόντο): «Eudaimonism as Political
Ideology in Democratic Athens».
8 / 5 / 2012
Gerhard Seel (Πανεπιστήμιο Βέρνης): «H σημασία των Κατηγοριών
και του Σχηματισμού στην Κριτική του Καθαρού Λόγου του Καντ».
9 / 5 / 2012
Gerhard Seel (Πανεπιστήμιο Βέρνης): «Ancient Philosophers on
Determinism».
Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Φιλοσοφίας
«Βιοηθική»
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7-9 / 10 / 2011
«Βιοηθική», Βιοηθικά προβλήματα στις επιστήμες της ζωής – 7η Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση - Retreat Π.Μ.Σ.
16 / 11 / 2011
12 Ημερίδα Δημόσιας Υποστήριξης Διπλωματικών Μεταπτυχιακών
Εργασιών.
29 / 11 / 2011
Σπύρος Τέγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «David Hume: Το αίνιγμα
της κανονιστικότητας».
25 / 1 / 2012
Tomasz Mazur (Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας): «Three Ways in Modern
Stoicism».
22 / 3 / 2012
η
13 Ημερίδα Δημόσιας Υποστήριξης Διπλωματικών Μεταπτυχιακών
Εργασιών.
4 / 4 / 2012
Jens Timmermann (Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας): «Kant and the
Moral Status of Animals».
η

Σεμινάριο Διδασκόντων
«Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες»
14 / 11 / 2011
Στέφανος Δημητρίου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων): «Μεταηθική και
κανονιστικός λόγος: έλεγχος και δικαιολόγηση των ηθικών κρίσεων».
28 / 11 / 2011
Κωνσταντίνος Καβουλάκος (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Ιστορικότητα
και αχρονικότητα των λογοτεχνικών μορφών. Μεθοδολογικές προϋποθέσεις του νεανικού έργου του Γκέοργκ Λούκατς».
5 / 12 / 2011
Γρηγόρης Μολύβας (Πανεπιστήμιο Αθηνών): «Rawls και Mill».
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11 / 1 / 2012
Στυλιανός Ταβουλάρης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Ο ιδεαλισμός του
Χέγκελ ως μορφή αντιρομαντισμού».
20 / 2 / 2012
Γιάννης Πίσσης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Κριτική και διαλεκτική
στον Καντ».
5 / 3 / 2012
Γιάννης Κουμπουρλής, (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Ελληνικός ιστορισμός και ιστοριογραφικές διαμάχες του 19ου αιώνα».
19 / 3 / 2012
Αλίκη Λαβράνου (Πανεπιστήμιο Αθηνών): «Ηθική και πολιτική
στην Αιώνια Ειρήνη του Καντ».
2 / 4 / 2012
Χρήστος Γρηγορίου (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Οι όροι ανάδυσης
της προβληματικής περί ιδιοφυίας τον 18ο αιώνα».
14 / 5 / 2012
Αντώνης Γεωργούλας (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Ιδεολογία και εκπαίδευση: Προς μια επιστήμη των επιστημών της εκπαίδευσης».
22 / 5 / 2012
Hans Feger, (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου): «Globalization
and Enlightenment: Bridging the Divide».

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Αναγόρευση του Christian de Montlibert, Ομότιμου Καθηγητή
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, σε Επίτιμο
Διδάκτορα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Ρέθυμνο 1 / 11 / 2012.
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ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Μαρία Πατεράκη, Νατουραλιστική διαχρονική μελέτη της μίμησης
και του παιγνιδιού στις επικοινωνίες μητέρων-διδύμων και μη-διδύμων βρεφών από τον δεύτερο έως τον δέκατο μήνα.
Επόπτης: Γ. Κουγιουμουτζάκης
Υποστήριξη: 12 / 10 / 2011
Δημήτρης Αντωνακάκης, Επικοινωνιακή μουσικότητα: Ρυθμικές μιμήσεις και συρρυθμίες στις αλληλεπιδράσεις βρεφών-μητέρων.
Επόπτης: Γ. Κουγιουμουτζάκης
Υποστήριξη: 21 / 3 / 2012

•

— 492 —

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ

που αναφέρεται στον τίτλο της
μελέτης διακρίνεται με αστερίσκο. Ευχαριστίες, ειδικές συντομογραφίες, πηγές κειμένων
κ.λπ. αναγράφονται στην πρώτη
σημείωση.

Στην Αριάδνη γίνονται δεκτές πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες,
στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και
γερμανικά.
Οι εργασίες δημοσιεύονται με προσωπική ευθύνη των συγγραφέων ως
προς το περιεχόμενο και τη γλωσσική τους μορφή, τα πνευματικά
δικαιώματα π.χ. του ενδεχόμενου
εικονογραφικού υλικού κ.λπ. Οι
εργασίες πρέπει να κατατίθενται
στην τελική τους μορφή, ώστε να
περιορίζονται δραστικά οι αλλαγές
στη διόρθωση των τυπογραφικών
δοκιμίων.

•

Έκταση: κείμενο και υποσημειώσεις δεν ξεπερνούν τις 8000
λέξεις.

•

Γενική βιβλιογραφία: περιλαμβάνεται στο τέλος του κειμένου
(βλ. παρακάτω, 4). Δεν προσμετράται στην προαναφερθείσα
έκταση.

•

Εικόνες, σχέδια, χάρτες: παρουσιάζονται σε χωριστό κατάλογο
εικόνων, με τις λεζάντες, την
πηγή κάθε εικόνας, το copyright
κ.λπ.

•

Περίληψη: κάθε μελέτη συνοδεύεται από περίληψη έως 400
λέξεις, σε ξένη γλώσσα όταν
είναι γραμμένη στα ελληνικά ή
στην ελληνική όταν είναι γραμμένη σε ξένη γλώσσα.

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να
ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες
(σε αντίθετη περίπτωση, τα κείμενα
θα επιστρέφονται προς διόρθωση):
1. Προετοιμασία
• Κείμενο: με διπλό διάστιχο,
επαρκή περιθώρια, και γραμματοσειρές μεγέθους 12 (κείμενο
και σημειώσεις).
•

Στοιχεία συγγραφέα: στην πρώτη σελίδα του κειμένου αναγράφονται ο τίτλος της μελέτης
και το όνομα/τα ονόματα του/
των συγγραφέα/ων, στη δε τελευταία σελίδα το όνομα, ο τίτλος,
η ιδιότητα, και η ταχυδρομική
και ηλεκτρονική διεύθυνσή του/
τους.

•

Σημειώσεις: είναι υποσελίδιες
με συνεχή αρίθμηση. Σημείωση

2. Βιβλιογραφικές παραπομπές
Περιλαμβάνουν
(1) το επώνυμο του συγγραφέα του
έργου
(2) το έτος έκδοσης
(3) τις ακριβείς σελίδες (σημειώσεις, εικόνες, πίνακες κ.λπ.)
Ενσωματώνονται
(α) στο κυρίως κείμενο μέσα σε
παρένθεση, π.χ.
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1. ...κεντρικός άξονας της πολιτικής
των Αρσενιατών ήταν η «ακρίβεια»
(Γουναρίδης 1999, 196)...
2. Kατά τον Γουναρίδη (1999, 196)
κεντρικός άξονας της πολιτικής των
Αρσενιατών...
(β) στις υποσημειώσεις, σε παρένθεση (όπ.π. 1, 2) ή ανεξάρτητα, π.χ.
(3) Για την «ακρίβεια» ως άξονα
της πολιτικής των Αρσενιατών βλ.
Γουναρίδη 1999, 196.
Ειδικά παραδείγματα
Έργα επίτομα - άρθρα - μελέτες σε
περιοδικά, τόμους, εγκυκλοπαίδειες
Νεχαμάς 2001, 157.
2
Hedreen 1992, εικ. 16b.
3
Carr 1995, 122, σημ. 4.
4
Morris 1997, 81, εικ. 12.
1

Έργα πολύτομα
1

Plamenatz 1963.1, 116-55.

Πολλά αναφερόμενα έργα
Καστοριάδης 2001, 33-49.
Βλ. επίσης Derrida 1990, 82-87.
Koyré 1990, 83.
1

Πολλαπλές αναφορές στον ίδιο συγγραφέα ή έργο
Κωνσταντινίδης 1998, 1999. Jones
1983, 47-106. Jones 1990, 306.
Frede 1998α, 1998β. Hammond
1972, 27. Hammond και Griffith
1979, 78, πίν. Ιg.
1

Έργα δύο συγγραφέων
1

Sedley και Long 1987, 104-5.

Έργα περισσότερων συγγραφέων
1

Matravers κ.ά. (επιμ.) 2001, 403.

Για πηγές που χρησιμοποιούνται
συχνά επιτρέπεται η χρήση ειδικών
συντομογραφιών που αναλύονται
στην πρώτη υποσημείωση.
3. Γενική βιβλιογραφία
Στο τέλος της μελέτης παρέχεται
αναλυτικός βιβλιογραφικός κατάλογος όλων των έργων που αναφέρονται στο κείμενο. Ακολουθεί
αλφαβητική σειρά κατά συγγραφέα
(ελληνικό & λατινικό αλφάβητο) και
χρονολογική σειρά για τα έργα του/
της ίδιου/ας συγγραφέα. Τα αρχαία
και μεσαιωνικά κείμενα καταχωρίζονται στο όνομα του εκδότη τους,
όταν κρίνεται σκόπιμο.
Οι βιβλιογραφικές συντομογραφίες ακολουθούν κάποιον από τους
διεθνώς γνωστούς πίνακες σε ειδικά περιοδικά (π.χ. L’année philo-logique, Archäologischer Anzeiger, Dumbarton Oaks Papers,
International Philosophical Bibliography κ.λπ.). Οι συντομογραφίες ελληνικών τίτλων δίδονται στα
ελληνικά.
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Παραδείγματα
Βιβλίο με ένα
συγγραφέα
Βιβλίο με
δύο και άνω
συγγραφείς

Βιβλίο με
επιμελητή

Morris, I. 1997. Ταφικά τελετουργικά έθιμα και κοινωνική δομή
στην κλασική αρχαιότητα, μτφ. Κ. Μαντέλη. Ηράκλειο:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Kazhdan, A. και G. Constable 1982. People and Power in
Byzantium: An Introduction to Modern Byzantine Studies.
Washington, DC.: Dumbarton Oaks.
Matravers, D., J. Pike και N. Warburton (επιμ.) 2001. Reading
Political Philosophy: Machiavelli to Mill. Λονδίνο:
Routledge.
Carden, R. 1974. The Papyrus Fragments of Sophocles: An
Edition with Prolegomena and Commentary (Texte und
Kommentare). Βερολίνο/Νέα Υόρκη: de Gruyter.

Βιβλίο
συλλογικό
χωρίς
συγγραφέα

Λοιβή: Εις μνήμην Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού. Ηράκλειο: Εταιρία
Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1994.
Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συμποσίου, Η καθημερινή ζωή στο
Βυζάντιο: Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και
ρωμαϊκή παράδοση, Αθήνα 15-17 Σεπτεμβρίου 1988.
Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ, 1989.

Βιβλίο
σε σειρά

Παπαδοπούλου-Κανελλοπούλου, Χ. 1997. Ιερό της Νύμφης:
Μελανόμορφες λουτροφόροι (Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, 60). Αθήνα: ΤΑΠΑ.

Βιβλίο σε
δεύτερη κ.λπ.
έκδοση
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Σελ. 29, τρίτη παράγραφος: αντί του «και ο άλλος γιος της, ο Νικόλας», διάβαζε «και ο άλλος γιος της, ο Δημήτρης»
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Βυζαντινής Φιλολογίας).», διάβαζε: «Δημήτριος Τσάλτας, Τμήμα
Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
“Βυζαντινές Σπουδές”, κατεύθυνση Βυζαντινής Ιστορίας).»
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“Βυζαντινές Σπουδές”, κατεύθυνση Βυζαντινής Ιστορίας).»
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