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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τό τεύχος αυτό των Τετραδίων 'Εργασίας είναι αφιερωμένο στά σεμιναριακά
μαθήματα που οργανώθηκαν από τό Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών στην προσ
πάθεια του νά συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τήν διεύρυνση της νεοελληνικής
έρευνας και παράλληλα στην ενημέρωση τών ελλήνων επιστημόνων γύρω από τις
νέες τεχνικές και μεθόδους επεξεργασίας του ιστορικού υλικού.
Προς τόν σκοπό αυτό τό Κέντρο, από τό 1979, προγραμμάτισε συναντήσεις δπου κλήθηκαν ειδικοί επιστήμονες νά παρουσιάσουν εισηγήσεις πάνω σέ θέματα
μεθοδολογίας και τομείς τής νεοελληνικής ιστορικής επιστήμης πού δέν είχαν ώς
τότε απασχολήσει σέ ευρύτερη κλίμακα τήν νεοελληνική επιστημονική κοινότητα.
'Όμως, όπως γίνεται φανερό άπό τόν πίνακα τών σεμιναρίων πού παρατίθεται
σέ χρονολογική τάξη, δέν έχουν συμπεριληφθεί έδώ δλα τά κείμενα τών εισηγή
σεων, ούτε και δλες οι παρεμβάσεις και συζητήσεις οι όποιες τις ακολούθησαν.
Και τούτο γιά τεχνικούς και μόνο λόγους. Δέν είχαμε προγραμματίσει άπό τήν αρχή
νά δημοσιεύσουμε τό περιεχόμενο τών σεμιναρίων, ούτε κάν είχαμε σκεφθεί νά μα
γνητοφωνήσουμε τις ομιλίες και τους διάλογους. Ή απόφαση πάρθηκε μέ τόν και
ρό και μέ τήν εμπειρία πού αποκτήσαμε, δηλαδή μέ τή συνειδητοποίηση δτι οι πα
ρουσιάσεις τών θεμάτων και οι συζητήσεις πού αυτές προκάλεσαν, ήταν χρήσιμο
νά διασωθούν και νά γίνουν γνωστές σέ ευρύτερο κύκλο ενδιαφερομένων.
'Έτσι ή παρουσίαση τών σεμιναρίων στό τεύχος αυτό εμφανίζει ορισμένα σο
βαρά κενά (λείπουν εντελώς οι συναντήσεις του 1979) και παράλληλα κάποια
ανομοιομορφία. Άπό τις εισηγήσεις του 1981-1982 , τής Γ. Τριανταφυλλίδου
Baladié (Έρευνα γύρω άπό τίς απογραφές περιουσιών μετά θάνατον) και του
Σπύρου Άσδραχα (Στν\ φεουδαλική Κέρκυρα: ή ιδιοποίηση του αγροτικού
πλεονάσματος) δημοσιεύονται μόνο σέ περιληπτικά κείμενα, πού είχαν τήν καλο
σύνη νά μας στείλουν μεταγενέστερα οι εισηγητές αυτοί, επειδή τά μαθήματα τους
και οί παρεμβάσεις τών ακροατών δέν είχαν, γιά λόγους τεχνικούς, εγγραφεί στό
μαγνητόφωνο. Γιά τά σεμινάρια πού οργανώθηκαν άπό τό 1983 και έξης προβλέ
πεται νά αφιερωθεί èva άλλο τεύχος τής ίδιας σειράς.
'Ανατρέχοντας σήμερα ό αναγνώστης στον πίνακα τών σεμιναρίων εύκολα
μπορεί νά συλλάβει τήν κεντρική ιδέα του προγραμματισμού, τους τομείς δπου θέ
λησε νά δώσει έμφαση τό ΚΝΕ μέ τήν οργάνωση τών συναντήσεων του: αρχίζον
τας άπό τή γνωριμία μέ τίς σύγχρονες τεχνικές (αςμήν ξεχνάμε δτι τό 1979 ό ηλε
κτρονικός υπολογιστής και οί δυνατότητες πού πρόσφερε στην ιστορική έρευνα ή
ταν ακόμα έν πολλοίς άγνωστος χώρος γιά τά ελληνικά ανθρωπιστικά κέντρα, κι
αυτά ακόμα τού EIE), θέλησε νά εξοικειωθεί μέ τή νέα μεθοδολογία και τήν έφαρ-
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μογή της από ορισμένους έλληνες ερευνητές ή από ξένα κέντρα ιστορικής έρευνας.
Παράλληλα νά ανοίξει την πρόσβαση προς τομείς λιγότερο μελετημένους τότε στον
τόπο μας, δπως λόγου χάρη ήταν ή οικονομική ιστορία, ή ιστορική δημογραφία, οι
νεολογισμοί, ή θεωρία της λογοτεχνίας, οι συλλογικές νοοτροπίες. 'Ακόμα θέλησε
νά εγκαινιάσει μιά προσπάθεια γιά διεπιστημονική θεώρηση του νεοελληνικού
φαινομένου · προς τήν κατεύθυνση αυτή έχει γίνει προς τό παρόν μία μόνο εισήγηση
μέ θέμα τήν νεοκλασική αρχιτεκτονική των πρώτων χρόνων του ελληνικού κρά
τους.
Δείγματα από δλες αυτές τις προσεγγίσεις επεδίωξε νά προσφέρει ευρύτερα
τό ΚΝΕ, μέ τήν πολύτιμη πάντοτε συμπαράσταση των ειδικών επιστημόνων πού
διέθεσαν πρόθυμα τή γνώση και τήν εμπειρία τους- έτσι ô κάθε ερευνητής της
νεοελληνικής ιστορίας έχει τώρα τή δυνατότητα νά ενημερωθεί γιά τό περιεχόμενο
των εισηγήσεων και των συζητήσεων και νά προσλάβει τά ερεθίσματα γιά τό δικό
του προβληματισμό.
Κλείνοντας τό εισαγωγικό τοΰτο σημείωμα θά ήθελα νά θυμίσω δτι μιά πρώ
τη σεμιναριακή εκδήλωση είχε οργανωθεί από τό ΚΝΕ σέ πολύ παλαιότερα
χρόνια: στις 25 Φεβρουαρίου 1965 ο ιδρυτής του Κέντρου Κ Θ. Δημαράς είχε πα
ρουσιάσει ορισμένα πορίσματα από τις έρευνες του μέ τίτλο: Συλλογικά φαινόμενα
παιδείας.
Λούκια Δρούλια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
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Παρουσίαση
ΔΡΟΥΛΙΑ: Ό κύριος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, παλαιός συνεργάτης
τού Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, εργάζεται άπό τό 1967 στό 'Ινστιτούτο
Δημογραφίας της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, δπου παράλλη
λα επιμελείται της εκδόσεως τού Bulletin d'Information τού Ινστιτούτου. Επί
σης διδάσκει οικονομική καί κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας στό In
stitut Néohellénique à la Sorbonne, Paris 4 δπου τήν έδρα καί διεύθυνση έχει ή
καθηγήτρια Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, φιλοξενούμενη τού Κέντρου μας άπό τό
1960.
Θέμα γιά τό όποιο έχει σκοπό νά μας μιλήσει ό κ. Παναγιωτόπουλος είναι
τά προβλήματα της γεωγραφίας και της δημογραφίας στό νεότερο ελληνισμό.
Πολλαπλά τά προβλήματα, αν σκεφτούμε άπό τή μιά μεριά δτι ό καθορισμός
τού γεωγραφικού χώρου είναι προβληματικός, άφοΰ τά δρια τού λεγόμενου «ελ
ληνικού χώρου» στά χρόνια της τουρκοκρατίας παραμένουν ασαφή καί δυσκολοπροσδιόριστα· καί άπό τήν άλλη, δτι τά στοιχεία πού διαθέτει ό ερευνητής της
ιστορικής δημογραφίας τού ελληνισμού είναι δλα, έκτος άπό σπάνιες εξαιρέσεις,
προ-στατιστικά, είναι ατελή, δέν αποτελούν σειρές καί κατά κανόνα έχουν σοβα
ρά κενά.
Τό ενσυνείδητο ενδιαφέρον γιά τή δημογραφία στον ελληνικό χώρο αρχί
ζει νά εκδηλώνεται άπό αρκετά νωρίς, στά τέλη τού 18ου αϊ., δταν τό πνεύμα
τού εμπειρισμού πού διακρίνει τήν εποχή τού ευρωπαϊκού διαφωτισμού στρέφει
τήν προσοχή του προς τά πρακτικά θέματα καί σέ δ,τι πλησιάζει περισσότερο
στή γνώση τού ανθρώπου καί της κοινωνίας. Στά πλαίσια αυτά εντάσσονται,
κοντά στίς φυσικές επιστήμες, τήν οικονομία, τήν ιστορία, ή δημογραφία καί ή
στατιστική. Τό ενδιαφέρον λοιπόν αυτό μπορεί ν' ανιχνευτεί μέσα στά κείμενα
καί τίς αναφορές τών δυτικοευρωπαίων, πού εϊτε ώς πρόξενοι ή είδικοί πράκτο
ρες, είτε ώς φιλοπερίεργοι περιηγητές κινήθηκαν στό χώρο της Ανατολικής
Μεσογείου.
Οί ποικίλες καταγραφές καί οί στατιστικοί πίνακες, πού παρουσιάζονται,
όλο καί περισσότερο στην περίοδο αυτή, εκφράζουν μιά συγκεκριμένη ζήτηση,
υπηρετούν ένα καθορισμένο αντικειμενικό σκοπό. "Αλλοτε τό θέμα της διαδο
χής της οθωμανικής αυτοκρατορίας (τά συμφέροντα τών ευρωπαϊκών δυνάμεων
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είναι άμεσα), καί άλλοτε εθνικές προσδοκίες καί διεκδικήσεις (οί Έλληνες, κυ
ρίως της διασποράς, προβάλλουν συστηματικά τήν ελληνική πληθυσμιακή υπε
ροχή ανάμεσα στους κατοίκους της ευρωπαϊκής Τουρκίας). Στα χρόνια του
'Αγώνα ή προσπάθεια συνεχίζεται οχι μόνο άπό Έλληνες άλλα κι άπό ξένους
φιλέλληνες πού χρησιμοποιούν τήν αριθμητική υπεροχή του ελληνικού λαοΰ
στον ελλαδικό χώρο ώς ένα άπό τά βασικά επιχειρήματα γιά τήν απελευθέρωση
του, βασιζόμενοι φυσικά στην αρχή της αύτοδιαθέσεως των λαών πού διακήρυ
ξε ή Γαλλική επανάσταση.
Ή πρώτη συστηματική καταγραφή γιά τά ελληνικά πράγματα οφείλεται
στίς προσπάθειες νά οργανωθεί τό νέο κράτος στά χρόνια του Καποδίστρια. Ή
ανάγκη ν' απαντηθούν τά 28 ερωτήματα πού είχαν θέσει οί πρέσβεις των Μεγά
λων Δυνάμεων καί ή ειδική μέριμνα πού κατέβαλε ό Κυβερνήτης γιά τήν απο
γραφή του πληθυσμού καί τή σύνταξη του κτηματολογίου της νέας επικράτειας
έθεσαν τίς βάσεις τού οργανωτικού προγράμματος. Γιά τήν πραγματοποίηση
τού σκοπού αυτού ιδρύεται τότε στή Γραμματεία των Εσωτερικών ή Πολιτειογραφική Επιτροπή, πού επιφορτίστηκε νά συντάξει τόν πολιτειογραφικό πίνακα
κάθε επαρχίας τού κράτους. Μέσα στό 19ο αί. ή λειτουργία της υπηρεσίας αύτης
χαρακτηρίζεται άπό μιά ασυνέχεια. Ή κατά διαστήματα δραστηριοποίηση της
καθρεφτίζει κάθε φορά τίς συνειδητοποιημένες ανάγκες του Κράτους, δταν φω
τισμένα πρόσωπα επιχειρούν νά εξυγιάνουν καί ν' ανανεώσουν ουσιαστικά τό
σύστημα καί τίς λειτουργίες της κρατικής μηχανής γιά νά εξυπηρετηθεί αποτε
λεσματικότερα ή ελληνική κοινωνία.
Ή σημερινή μας συνάντηση έχει αντικείμενο τή δημογραφία σέ χρόνια πα
λαιότερα: 14ος-18ος αί.· εποχή πού χαρακτηρίζεται άπό τή σπάνι των στοι
χείων. Τά βενετσιάνικα αρχεία, τά τουρκικά κατάστιχα, τά ξένα προξενικά αρ
χεία καί τό σκόρπιο υλικό άπό τίς ελληνικές κοινότητες, τά μοναστήρια, τά πα
τριαρχεία, τις εμπορικές επιχειρήσεις ή ακόμα τά οικογενειακά αρχεία αποτε
λούν τίς κύριες πηγές τών στοιχείων πού διαθέτουμε σήμερα γιά τά προεπανα
στατικά χρόνια καί παλαιότερα· πηγές δμως πού δέν εξυπηρετούν πάντοτε τίς
δημογραφικές έρευνες στό αναγκαίο ποσοστό.
Ή έρευνα λοιπόν στον τομέα αυτό φυσικό είναι νά προχωρεί μέ ρυθμό σι
γανό. Ό ιστορικός μέ δυσκολία ανιχνεύει επαρκείς καί συμπληρωμένες μαρτυ
ρίες γιά μιά επιστήμη πού χρειάζεται ακριβώς πλούσιες πηγές οί όποιες ν' απο
τελούν σειρές όσο τό δυνατόν πιό πλήρεις καί μέ συνέχεια μέσα στον χρόνο.
Έτσι ή έλλειψη τους δημιουργεί αρνητικές συνέπειες : ό ερευνητής βρίσκεται
στην ανάγκη ν' ανάγεται σέ συμπεράσματα μέ βάση γενικές θεωρίες ή ξένες αν
τίστοιχες περιπτώσεις. Τούτο δμως δέν ίκανοποιεί πάντοτε· δημιουργεί μάλιστα
ανασφάλεια, ή οποία ωστόσο εξουδετερώνεται σταδιακά δταν τά νέα στοιχεία
πού έρχονται κάθε τόσο στό φώς επιβεβαιώνουν προγενέστερα συμπεράσματα ή
προσθετικά τά συμπληρώνουν.
"Ας σημειωθεί έδώ δτι μία άπό τίς κύριες μέριμνες τού ΚΝΕ είναι ό εντοπι
σμός καί ή διάσωση αρχειακού υλικού. "Ομως τό Κέντρο δέν περιορίζεται στην
πρώτη φάση της επεξεργασίας τού υλικού, δηλαδή: εντοπισμός, ταξινόμηση,
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καταλογογράφηση, φωτογράφηση. Γιατί, ας μήν ξεχνάμε δτι δέν φτάνει νά υ
πάρχει τό υλικό· ή προσέγγιση προς αυτό μέ τά ερωτήματα πού θά του τεθούν
προσδιορίζει καί τή σωστή καί αποδοτική επιστημονική του εκμετάλλευση. Χω
ρίς τήν προσπάθεια νά υποταχθεί τό υλικό σε προκαθορισμένα σχήματα, γίνεται
επανατοποθέτηση καί επαναπροσδιορισμός τών δραστηριοτήτων σύμφωνα μέ
τίς καινούριες επιστημονικές ανάγκες.
Γιά τά θέματα ιστορικής γεωγραφίας ελπίζω νά μας μιλήσει ή κ. Α. Άβραμέα, υπεύθυνη του Τμήματος 'Ιστορικής Γεωγραφίας του Ε.Ι.Ε. πού συνεργάζε
ται μέ τήν European Science Foundation.
Άλλα νομίζω δτι είναι ώρα νά περάσω τόν λόγο στον κύριο Παναγιωτό
πουλο γιά νά μας αναπτύξει τά προβλήματα του. Πρίν τελειώσω θά ήθελα νά ευ
χαριστήσω θερμά τόν Βασίλη Παναγιωτόπουλο πού δέχθηκε νά συμμετάσχει
ενεργά σ' αυτή τή συνάντηση καί νά ευχαριστήσω επίσης δλους δσοι ανταπο
κρίθηκαν στην πρόσκληση μας. Πιστεύω απόλυτα δτι παρόμοιες συναντήσεις α
ποβαίνουν ωφέλιμες γιά τή γνωριμία μεταξύ μας, τών ελλήνων επιστημόνων (ι
στορικών), παλαιοτέρων και νεοτέρων, δσο καί γιά τήν προαγωγή τών θεμάτων
πού συζητιούνται.

Εισήγηση
Ε. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Φοβάμαι δτι δέν θά μπορέσω νά αρχίσω τή σημερινή
μου εισήγηση χωρίς νά ευχαριστήσω τό ΚΝΕ καί τήν κυρία Λουκία Δρούλια
πού είχε τήν ΐδέα νά γίνει αυτή ή συνάντηση, καί χωρίς επίσης νά πώ δτι αι
σθάνομαι πραγματικά μεγάλη συγκίνηση γιατί σ' αυτή τήν αίθουσα βρίσκονται
δάσκαλοι μου (μερικούς άπ' αυτούς δέν είχα ποτέ γνωρίσει δταν σπούδαζα, άλ
λα αυτοί ήταν οί δάσκαλοι μου), καθώς καί συνάδελφοι παλιοί καί νεότεροι μέ
τους οποίους μέ συνδέουν κοινές ανησυχίες καί κοινοί προβληματισμοί.
Νομίζω επίσης δτι θά πρέπει νά δηλώσω προκαταβολικά δτι ό τίτλος της
εισήγησης μου είναι τίτλος ενδεικτικός, προσδιορίζει ένα πλαίσιο προβληματι
σμού καί δέν εμπεριέχει ένα σαφώς καθορισμένο αντικείμενο ούτε φυσικά προδι
κάζει μιαν ανάλογη μονογραφική διαπραγμάτευση. Τό πρόβλημα μου είναι δι
πλό: πρέπει νά σταθώ σ' èva επίπεδο γενικό καί ενδεχομένως καί θεωρητικό, καί
ταυτοχρόνως νά υπεισέλθω σέ μερικές πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις οί ό
ποιες θά τό είκονογραφήσουν καί θά παίζουν τόν ρόλο μιας έστω καί επιλεκτι
κής τεκμηρίωσης. Ή απόπειρα είναι περίπλοκη καί φαντάζομαι δτι θά καταλά
βετε πολύ γρήγορα καί τίς δυσκολίες άλλα καί τό αναπότρεπτο αυτής της προσ
έγγισης. Μιά άλλη επίσης δυσκολία πού θά πρέπει νά ληφθεί υπόψη είναι οί δια
φορετικές ευαισθησίες τών ακροατών αυτής της συνάντησης, πού οφείλονται
στην ποικιλία τών χώρων προέλευσης καί τών τρόπων σχηματισμού τοϋ κα
θενός μας. 'Επικαλούμαι λοιπόν τήν κατανόηση σας γιά τίς περιπτώσεις εκείνες
πού θά υπάρχει κάποιος έρμητισμός στην έκφραση ή κάποια αδικαιολόγητη α
ποσπασματικότητα στην τεκμηρίωση. Ελπίζω ωστόσο δτι θά βρεθεί κάποια στι-
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γμή όπου, ανάλογα μέ τίς προσωπικές διαθεσιμότητες γιά τήν πρόσληψη τέ
τοιων εννοιών, θά φτιαχτεί μιά λογική σειρά τών πραγμάτων.
Μιά τελευταία παρατήρηση, λίγο αυτοβιογραφική: Θέλω νά δηλώσω δτι
δέν είμαι δημογράφος, δηλαδή δέν είμαι μαθηματικός-στατιστικός δημογράφος,
διότι ή δημογραφία πού μελετά τά σύγχρονα δημογραφικά φαινόμενα είναι μιά
επιστήμη μαθηματική πού έχει τελειοποιήσει τά εργαλεία καί τίς μεθόδους της
καί πού ασκείται άπό πάρα πολύ ειδικευμένο προσωπικό. Ή ιστορική δημογρα
φία, σάν μιά νεότερη απόπειρα διεπιστημονικού χαρακτήρα, είναι υποχρεωμένη
νά δουλεύει αντιφατικά καί νά πραγματοποιείται μέσα άπό τήν πολλαπλότητα
τών προσεγγίσεων ενός επιστημονικού προσωπικού πού τήν ανακαλύπτει άλλα
δέν είναι έτοιμο νά τήν υπηρετήσει. Έτσι μπορεί νά υπάρχουν επιστήμονες πού
κάνουν ιστορική δημογραφία, ή έν πάση περιπτώσει πού θέλουν νά κάνουν ίστορική δημογραφία καί δέν έχουν επαρκή τεχνική καί θεωρητική κατάρτιση
στά μαθηματικά καί τή στατιστική, άλλα ταυτοχρόνως είναι οί μόνοι πού διαθέ
τουν τήν γνώση τού αντικειμένου καί μόνον αυτοί μπορούν μόνοι τους, αύτομόρφωτοι ή μέ μιά εκπαίδευση πανεπιστημιακή κλασική, νά ανταποκρίνονται
στίς ανάγκες, τίς τεχνικές, της μικρής αυτής επιστήμης.
Ειδικά γιά ένα μελετητή της ίστορικής δημογραφίας πού θέλει νά ασχολεί
ται συστηματικά μέ τό φαινόμενο τοΰ πληθυσμού τοΰ ιστορικού ελληνικού χώ
ρου, τά προβλήματα γίνονται οξύτερα καί οί ανάγκες γιά ιδιοφυείς λύσεις επιτα
κτικότερες, καθώς ή ανεπάρκεια τοΰ ιστορικού πού δέν είναι ό ίδιος μαθηματι
κός φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Εμείς οί ιστορικοί θά πρέπει λοιπόν, τουλάχι
στον γιά τό εγγύς μέλλον, νά εξοικειωθούμε μέ τήν ίδέα δτι θά συνεργαστούμε
στίς περιπτώσεις τίς αναγκαίες καί τίς περίπλοκες μέ εξειδικευμένους επιστή
μονες τού κλάδου. Άλλου, στην Γαλλία π.χ., τείνει νά δημιουργηθεί ό μικτός
τύπος τοΰ νέου επιστήμονα πού θά έχει επαρκή μαθηματική-στατιστική κατάρτι
ση καί επαρκή ιστορική παιδεία, άλλα ακόμα ό τύπος αυτός δέν έχει γενικευθεί
καί πολύ φοβάμαι δτι τουλάχιστον μαζικά δέν θά παραχθεί ποτέ· επομένως ή
συνεργασία τών διαφόρων κλάδων θά είναι πάντοτε επιθυμητή.
Ό τίτλος-πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης: «Προβλήματα δημογραφίας καί
γεωγραφίας τοΰ ελληνικού χώρου», οφείλεται σέ μιά άλλη φροντίδα μου νά σας
δείξω πόσο στή συνείδηση μου είναι, αν δχι υποτιμημένη, πάντως περιορισμένη
ή δυνατότητα νά κάνουμε ιστορική δημογραφία στην Ελλάδα καί νά δείξω ταυ
τόχρονα δτι υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό κανάλι πληροφοριών —μέ τή
σύγχρονη έννοια τής λέξης— τό όποιο θά μπορέσει νά αντικαταστήσει μιά σειρά
άπό ελλείψεις καί αδυναμίες τοΰ συγκεκριμένου δημογραφικού χώρου: τό κανά
λι αυτό είναι ή γεωγραφία.
Σήμερα ό δρος «ιστορική γεωγραφία» δέν ακούγεται πολύ συχνά γιατί οί
γεωγράφοι δλων τών τάσεων έχουν συνολικά ενσωματώσει τόν Ιστορικό προ
βληματισμό καί λέγοντας γεωγραφία εννοούν, περίπου σάν κάτι τό αυτονόητο,
ένα μίγμα ίστορικής γεωγραφίας, σύγχρονης γεωγραφίας καί ενός είδους
κοινωνιολογίας τοΰ χώρου. Δηλαδή δταν λέμε γεωγραφία σήμερα πρέπει νά
εννοούμε αναπόφευκτα καί ίστορική γεωγραφία. Τό βιβλίο τοΰ Emile Kolodny
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(La population des îles de la Grèce; essai de géographie insulaire en Mediterranée Orientale, 1974) είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα· στό μεγαλύτερο πο
σοστό του, είναι μιά μελέτη ιστορικής γεωγραφίας του νησιώτικου χώρου τής
Ελλάδας, ένώ ή λέξη ιστορία δέν υπάρχει ούτε στον τίτλο ούτε, θά έλεγα, στην
διαπραγμάτευση: είναι κάτι σάν αυτονόητο δτι ή γεωγραφία είναι ιστορική. Γιά
τή δημογραφία βέβαια, τό πρόβλημα είναι διαφορετικό: ό τίτλος «ιστορική δη
μογραφία» είναι πολύ «δυνατός» πάνω στά έργα, στίς μελέτες, στά περιοδικά, σέ
ολα τά προϊόντα του κλάδου. Ό λόγος είναι φανερός: είναι ένας καινούριος επι
στημονικός χώρος, ό όποιος έχει ανάγκη άπό αυτόν τόν διαχωρισμό σέ σχέση
μέ τή σύγχρονη δημογραφία.
Λίγα ιστορικά τώρα άπό τή διείσδυση τής δημογραφίας στην ιστορία, τήν
ανακάλυψη τής ιστορίας άπό τή δημογραφία, τήν πρόσφατη τέλος συγκρότηση
τής ιστορικής δημογραφίας σέ αυτοτελή κλάδο των ιστορικών επιστημών.
Ήδη πρίν άπό τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχει ή μεγάλη σχολή τής
κοινωνικής ιστορίας στην Γαλλία, δπου τό πρόβλημα του πληθυσμού έχει τεθεί"
μέ πολύ εμφανή τρόπο. "Ολα τά έργα πού συνδέονται μέ δ,τι ονομάστηκε αργό
τερα «σχολή τών Annales» έχουν έντονη τήν φροντίδα γιά τόν πληθυσμό, μόνον
πού ό πληθυσμός στην περίπτωση αυτή είναι μιά ποσότητα ανάμεσα σέ κάποιες
άλλες (οικονομία, κλπ.), πού πρέπει νά μετρηθεί γιά νά διευκολυνθεί ή μελέτη
μιας συγκεκριμένης κοινωνίας.
Μετά τόν Πόλεμο, καί δίπλα στην ακτινοβολία τής σχολής τών Annales
πού συνεχώς διευρύνεται, δύο καινούρια κέντρα ενδιαφέροντος δημιουργούνται
στό Παρίσι, τά όποια ανανεώνουν, τό καθένα μέ τόν δικό του τρόπο, τό ενδιαφέ
ρον γιά τήν ιστορία τών πληθυσμών. Τό ένα είναι τό INED (Institut Nationale α"
Etudes Démographiques) καί τό άλλο ή έδρα ιστορίας τής Γαλλικής Επανάστα
σης στή Σορβόννη. Στό πρώτο, ένας σημαντικός δημογράφος θέλησε νά μελετή
σει τήν φυσική γονιμότητα (fécondité naturelle) του άνθρωπου, κάτι αδύνατο ό
μως νά μελετηθεί στους σημερινούς πληθυσμούς, άφ' ενός γιατί άπό τήν φύση
της μιά τέτοια μελέτη πρέπει νά επεκτείνεται σέ μιά αρκετά μεγάλη χρονική πε
ρίοδο καί άφ' έτερου γιατί οί σημερινοί πληθυσμοί, μέ τήν υίοθέτηση διαφόρων
αντισυλληπτικών μεθόδων καί συστημάτων δέν φθάνουν τά δρια τής «φυσικής
γονιμότητας» τους. Είναι ό Louis Henry, ό όποιος, μέ τήν βοήθεια του ιστορι
κού καί αρχειακού Michel Fleury, δημιουργεί μιά μέθοδο αποδελτίωσης τών εκ
κλησιαστικών βιβλίων γεννήσεων, γάμων καί θανάτων, μετατρέποντας τίς ίστορικά ανασυγκροτημένες οίκογένειες του παρελθόντος σέ ένα «εργαστήριο» μελέ
της τής φυσικής γονιμότητας. Έτσι γεννήθηκε ή μέθοδος Louis Henry πού απο
τελεί καί τή θεμελιώδη τεχνική γιά τήν ίστορική δημογραφία. Τά ελαττώματα
τής μεθόδου, π.χ. αδυναμία νά προσδιορίσουμε μερικές παραμέτρους δπως τό
ποσοστό γεννήσεων κλπ. έπί του συνόλου του πληθυσμού, μιά καί μέ τόν τρόπο
πού γίνεται ή αποδελτίωση δέν γνωρίζουμε τό σύνολο του πληθυσμού, αντιστα
θμίζονται άπό τά πλεονεκτήματα της, πού είναι ή όμοιογενοποίηση τών πληρο
φοριών, ή σαφήνεια καί ή σχετική ταχύτητα στην διεξαγωγή. Ή μέθοδος απέδω
σε σημαντικότατα αποτελέσματα, σέ βαθμό πού σήμερα μπορεί ένας μέσος φοι-
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τητής, διαβάζοντας τό εγχειρίδιο καί πηγαίνοντας σ' ένα τοπικό άρχεϊο, νά απο
δελτιώσει αυτό τό υλικό καί νά βρεθεί μέ μιά σειρά δελτίων, τά όποια στη συνέ
χεια νά μετατρέψει σέ μονογραφία.
Αυτή είναι σχηματικά ή προέλευση της ιστορικής δημογραφίας άπό τόν
χώρο των δημογράφων. Μιά δημογραφία περισσότερο, θά έλεγα, αναδρομική,
παρά Ιστορική, πού πραγματοποιείται άπό τεχνικούς, στατιστικούς δημογράφους, οί όποιοι, παρά τήν εγκυρότητα πού της εξασφαλίζουν, δέν είναι
σέ θέση νά τήν εντάξουν παρά μόνον έν μέρει στό συνολικό ιστορικό φαινόμενο
της εποχής της.
Τό δεύτερο κέντρο δημιουργίας αυτού του νέου επιστημονικού κλάδου
πού είναι ή ιστορική δημογραφία είναι ή Σορβόννη, μέ τόν καθηγητή Marcel
Reinhard (Έδρα καί 'Ινστιτούτο 'Ιστορίας τής Γαλλικής Επανάστασης). Είχε
φανεί οτι στην Γαλλική Επανάσταση κάτι καινούριο είχε εμφανιστεί πού ή ώς
τότε έρευνα είχε υποτιμήσει: ήταν ό όγκος του πληθυσμού, τό φαινόμενο των
μαζών. Γιά πρώτη φορά πράγματι στην ιστορία τών λαϊκών κινημάτων στην
Γαλλία, ό όγκος τού πληθυσμού είχε παίξει ένα ρόλο πού ή μελέτη του άνοιγε
καινούριες προοπτικές γιά μιά περισσότερο αναλυτική προσέγγιση τής ίστορίας
τής Γαλλικής Επανάστασης, σέ αντιπαράθεση προς κάποια ιδεολογικά χαρα
κτηριστικά μέ τά όποια ήταν ώς τότε φορτισμένη. Καί έδώ, δπως γιά άλλους λό
γους καί μέ άλλους τρόπους στους δημογράφους, γεννήθηκε ή ανάγκη γιά τήν
μελέτη τού δημογραφικού φαινομένου τής Γαλλικής Επανάστασης καί φυσικά
ό μόνος τρόπος μελέτης αυτού τού φαινομένου ήταν τά βιβλία γεννήσεων (ή βα
πτίσεων), γάμων καί θανάτων πού κρατούσε ή Καθολική Εκκλησία. Οί δυό αυ
τές τάσεις έσμιξαν τελικά σέ μιά Εταιρία, τήν «Société de Démographie Historique», ή οποία μέ τή σειρά της συντόνισε στό εσωτερικό καί διεθνοποίησε τίς
σχετικές έρευνες.
"Αλλοι προβληματισμοί άπό τόν γαλλικό χώρο, δπως εκείνος γιά τίς «κρί
σεις διατροφής» (crises de subsistance) τών J. Meuvret καί P. Goubert, ή τόν διε
θνή, δπως τό κίνημα γιά τήν ανάδειξη τής γαλλικότητας του Québec καί άλλες
διεργασίες στην Ιταλία, Αγγλία, Σκανδιναβικές χώρες κ.ά. προστέθηκαν στή
συνέχεια καί ολοκλήρωσαν τή φυσιογνωμία τής ίστορικης δημογραφίας σάν
διεθνούς επιστήμης.
Τό προϊόν είναι γαλλικό. 'Αλλά δέν είναι τυχαίο δτι είναι γαλλικό, δηλαδή
δέν είναι τό «γαλλικό πνεύμα» μόνον πού παρήγαγε αυτό τό προϊόν έτσι αφηρη
μένα. Είναι καί ή διαθεσιμότητα τού σχετικού υλικού. Τά ίδια προβλήματα δέν
θά μπορούσαν νά μελετηθούν παρά μόνον σέ χώρα Καθολική, οριακά καί προτε
σταντική, άλλα σέ μεγάλη διάρκεια μόνον σέ χώρα Καθολική καί σέ περιοχές οί
όποιες είχαν διατηρήσει τήν αρχειακή τους παράδοση· καί ή Γαλλία προσφερό
ταν καλά γι' αυτό. Μιά συμπληρωματική παρατήρηση: καί εκεί δέν έγιναν θαύ
ματα· ή λεπτή προσέγγιση, ή ίστορική καί ή στατιστική, αντιστοιχεί μόνον στίς
περιόδους καί στίς περιοχές γιά τίς όποιες διατηρείται δφθονο αρχειακό υλικό.
Τά κοινοτικά καί ενοριακά κατάστιχα στην Γαλλία αποτελούν σειρές άπό τόν
16ο αιώνα· αν κάναμε μιά σειρά τών κατάστιχων καί τοΰ υπόλοιπου αρχειακού
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υλικού, καί κάναμε μιά σειρά διπλανή μέ τά επιτεύγματα των νέων προσεγγί
σεων στην ιστορική δημογραφία, θά βρίσκαμε μιά αναλογία. Τό θέμα τοΰ αρ
χειακού υλικού γιά τήν «καθ' ημάς Ανατολή» είναι σχεδόν άλυτο. Είναι αδύνα
το γιά τίς αντίστοιχες περιόδους, άπό τόν 16ο ως τά μισά τοΰ 19ου αιώνα, νά
δουλέψουμε μέ τέτοιο αρχειακό υλικό γιά τόν απλό λόγο δτι δέν υπάρχει. "Οσο
έχει διασωθεί άπό τίς λίγες καθολικές κοινότητες τοΰ Αιγαίου είναι πολύτιμο
καί πρέπει νά χρησιμοποιηθεί, δέν μπορεί δμως νά αντισταθμίσει τήν έλλειψη
πού παρατηρείται στό σύνολο τόσο των ορθοδόξων δσο καί των μουσουλμανι
κών πληθυσμών της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
'Αντίθετα, άπό μιά μικρή βυθομέτρηση τοΰ 19ου αιώνα, φαίνεται δτι μπο
ρούμε νά έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα άπό τό 1860 καί μετά, μόνον πού
γιά τήν περίοδο αυτή, γιά τήν οποία διαθέτουμε τά στοιχεία τών απογραφών τοΰ
πληθυσμού, ή κλασική μέθοδος της «ανασυγκρότησης οικογενειών» της καθαυ
τό ιστορικής δημογραφίας είναι λιγότερο χρήσιμη.
Μερικά δείγματα εργασιών παλιότερων καί νέων μελετητών είναι ενθαρ
ρυντικά προς τήν κατεύθυνση αυτή. Οί μελέτες π.χ. τοΰ καθηγητή Βαλαώρα.
Άπό τίς πολλές καί σοφές μελέτες του θά αναφέρω εκείνη πού αντιστοιχεί πε
ρισσότερο στον δικό μου προβληματισμό, στην δική μου ευαισθησία· τήν μελέ
τη του γιά τήν εξέλιξη τής γονιμότητας τών Ελλήνων. Φτιαγμένη πρίν άπό τόν
πόλεμο, μέ μεθόδους πιό εμπειρικές άπό εκείνες πού χρησιμοποιήθηκαν αργότε
ρα, είναι μιά μελέτη ή οποία σήμερα, μέ πολύ καλύτερες μεθόδους, μπορεί νά
θεωρείται άψογη. Ό καθ. Βαλαώρας έδειξε πάρα πολύ ωραία δτι άπό τό 1850,
πού αρχίζει τό συγκεκριμένο υλικό, ώς τήν άφιξη τών προσφύγων, έχουμε έναν
έκμοντερνισμό τής δημογραφικής συμπεριφοράς τών Ελλήνων καί στή συνέ
χεια, μέ τήν άφιξη τών προσφύγων, ή δημογραφική συμπεριφορά τών Ελλήνων
ξαναγίνεται αρχαϊκή. Βέβαια, ό ίδιος ήταν γιατρός-ύγιεινολόγος, δέν είχε προ
βλήματα ιστορικής αναγωγής· άλλα γιά μας σήμερα είναι εμφανές δτι βρισκόμα
στε μπροστά σέ μιά πληροφορία ή οποία έρχεται δχι άπό τόν χώρο τής ιστορι
κής τεκμηρίωσης άλλα άπό τόν χώρο τής δημογραφίας καί ή οποία μας λέγει δ
τι, στό αστικό ελληνικό κράτος τοΰ 19ου αίώνα, δημιουργούνται οί συνθήκες
τοΰ έκμοντερνισμοΰ σέ δλα τά επίπεδα, καί στό επίπεδο τής δημογραφικής συμ
περιφοράς, καί οί συνθήκες αυτές αίρονται ή αναιρούνται, έστω καί έν μέρει, μέ
τήν άφιξη στην Ελλάδα τών προσφύγων πού μας στέλνει ή 'Οθωμανική Αυτο
κρατορία καί οί όποιοι κουβαλούν μαζί τους μιά αρχαϊκή δημογραφική συμπερι
φορά πού ή Ελλάδα τοΰ 19ου αίώνα είχε άποσείσει. Στην γραμμή αύτη τών για
τρών, οί μελέτες τοΰ καθηγητή Τριχόπουλου γιά τή σύγχρονη δημογραφία είναι
ικανοποιητικές, καί νομίζω δτι τό βιβλιαράκι του γιά τή σύγχρονη δημογραφία
τής Ελλάδος πού έχει εκδοθεί στά αγγλικά άπό έναν οργανισμό τοΰ Ο.Η.Ε.
είναι πολύτιμο. Ά π ό τήν πλευρά τών δημογράφων, έχω μιλήσει γιά τό βιβλίο
τοΰ κ. Σιάμπου, Ή δημογραφική έξέλιξις τής Νεωτέρας 'Ελλάδος, 1821-1985. Ό
τίτλος είναι παραπλανητικός κατά τό ήμισυ: άπό τό 1821 ώς τό 1865, τά στοι
χεία είναι ελάχιστα, ή δουλειά πού έχει κάνει λίγη, δέν μπορούσε άλλωστε νά
προχωρήσει περισσότερο διότι είναι μοντέρνος συστηματικός δημογράφος, άλ-
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λά όλη ή εργασία του στή συνέχεια αξιοποιεί στό μέγιστο τά υπάρχοντα στοι
χεία καί μέ αναγωγές προς τά πίσω μας δίνει πάρα πολύ σημαντικές ίδέες γιά τό
ποια θά μπορούσε νά είναι ή δημογραφική εΐκόνα της Ελλάδας. Γιά τήν ϊδια ε
ποχή έχουμε καί τό βιβλίο τού κ. Τσαούση, Μορφολογία τής 'Ελληνικής
κοινωνίας. Ό τίτλος καί πάλι είναι ήμι-παραπλανητικός (δέν ξέρω σέ ποια
γλώσσα μπορούμε νά πούμε «μορφολογία της κοινωνίας» αντί γιά δημογραφία),
καί νομίζω ότι αυτός είναι ό λόγος πού περνάει απαρατήρητο σάν δημογραφικό.
Πάντως τό βιβλίο είναι δημογραφικό καί έγκυρο, παρόλο πού είναι τονισμένες
οι κοινωνιολογικές παράμετροι καί όχι οί καθαυτό δημογραφικές, στατιστικές,
κλπ. Έδώ πρέπει νά αναφερθεί καί ή μελέτη τής Δίδος Σερελέα γιά τή θέση των
γυναικών στίς ελληνικές στατιστικές τού 19ου αιώνα (β' μισό) πού αποτελεί σί
γουρη συμβολή στην μελέτη τής ελληνικής δημογραφίας τού 19ου αιώνα.
Δέν θά μείνω περισσότερο σ' αυτή τήν περίοδο, θά πάω λίγο πιό παλιά, γιά
νά δούμε τί μπορούμε νά κάνουμε εμείς, σάν ιστορικοί, γιά τήν περίοδο άπό τόν
15ο εως τά μέσα τού 19ου αιώνα, οπότε αρχίζει ή πραγματική στατιστική εποχή
γιά τήν Ελλάδα.
Ξαναγυρίζω στό πρόβλημα τής διαθεσιμότητας τών πηγών στον διεθνή
χώρο. Αυτή τή στιγμή, άν τοποθετήσουμε σ' ένα χάρτη τά σημεία δπου έχει
αναπτυχθεί ή ιστορική δημογραφία στον κόσμο, θά δούμε δτι ό χάρτης αυτός
αντιστοιχεί απολύτως προς εκείνον τών χωρών μέ καθολική εκκλησιαστική πα
ράδοση, συμπεριλαμβανομένων καί μερικών πρώην αποικιών δπως ό Καναδάς,
όπου ή ιστορική δημογραφία χρησιμοποιείται σήμερα σάν ένα ιδεολογικό δπλο
γιά τήν ανάπτυξη καί στερέωση τού γαλλικού χαρακτήρα τού Québec. 'Εμείς
βρισκόμαστε, άς τό πούμε έτσι, σέ χώρα ορθόδοξη, δπου ή αρχειακή παράδοση
είναι άπό ανύπαρκτη έως ασήμαντη. Τί θά κάνουμε μπροστά σ' αύτη τήν κατά
σταση; Είναι σχεδόν αδύνατο νά μελετήσουμε τά τρία βασικά προβλήματα πού
μελετά ή δημογραφία: τήν γέννηση, τόν γάμο καί τόν θάνατο, δχι μόνο γιατί δέν
έχουμε επαρκή ποσοστικά στοιχεία σέ απόλυτους αριθμούς, άλλα γιατί δέν μπο
ρούμε νά ανασυγκροτήσουμε ούτε έναν ορισμένο στατιστικώς έγκυρο αριθμό
οικογενειών μέ συνεχή παρουσία στίς πηγές, πού θά μας επέτρεπε νά γνωρίσου
με, άν δχι τους πραγματικούς αριθμούς τών γεννήσεων, γάμων, θανάτων καί ώς
έκ τούτου τόν δγκο τού πραγματικού πληθυσμού, άλλα τά ποσοστά καί τους
ρυθμούς τής γεννητικότητας, τής γαμηλιότητας καί της θνησιμότητας, πού θά
άνοιγαν τον δρόμο καί γιά τόν κατοπινό προσδιορισμό τών απόλυτων αριθμών
καί γιά τήν κατάκτηση άλλων, περισσότερο ποιοτικών, δψεων της ίστορίας τών
πληθυσμών. Μίλησα γιά ανασυγκρότηση οικογενειών. Αυτή ή ανασυγκρότηση
δέν έχει νόημα άν δέν επεκτείνεται σέ τρεις έως τέσσερις τουλάχιστον γενεές καί
άν δέν είναι τροφοδοτημένη μέ στοιχεία πού αφορούν τό σύνολο τών μελών
τους καί τό σύνολο τών σχετικών πράξεων — γέννηση, θάνατος, ενδεχομένως
γάμος καί μετανάστευση. Στην «καθ' ημάς Ανατολή» είμαστε καταδικασμένοι
νά μή μάθουμε ποτέ αυτά τά ποσοστά, αυτούς τους ρυθμούς. Ακόμα καί στίς
σπάνιες περιπτώσεις δπου γιά κάποιους ίστορικούς λόγους έχουμε μιά καλή αρ
χειακή παράδοση, δπως στά Επτάνησα καί στίς καθολικές κοινότητες του Αί-
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γαίου, ή κατάσταση δέν είναι ίδανική. "Οταν μερικές φορές διαθέτουμε υλικό γιά
τους γάμους, μας λείπει τό αντίστοιχο υλικό γιά τίς γεννήσεις ή τους θανάτους
κλπ., μέ αποτέλεσμα νά μή μπορούμε νά συγκροτήσουμε ένα αριθμητικά καί
χρονικά ικανοποιητικό δείγμα. Χωρίς νά αποκλείω τή δυνατότητα νά βρεθεί τέ
τοιο υλικό, ή τό ενδεχόμενο νά συμπληρωθούν τά κενά μέ στατιστικές μεθόδους
γιά τίς όποιες θά ξέρουμε άπό πρίν πόσο περιθώριο λάθους εμπεριέχουν καί θά
τό αποδεχόμαστε, χωρίς λοιπόν νά τό αποκλείω αυτό, νομίζω δτι θά πρέπει αύτη
τή στιγμή νά είμαστε επιφυλακτικοί ώς προς τό τί μπορούμε γιά τήν καθαρά δη
μογραφική συμπεριφορά των παλαιότερων πληθυσμών της Ελλάδας καί φυσικά
της Βαλκανικής, αύτοΰ του χώρου στον όποιο αναφερόμαστε συστηματικά.
Θά αναφερθώ έδώ σέ μιά δική μου αποτυχημένη προσπάθεια νά χρησιμο
ποιήσω μιά ορισμένη κατηγορία τεκμηριωτικοΰ ύλικοΰ γιά νά εξαγάγω δημο
γραφικές πληροφορίες. Θέλησα νά δώ άν άπό τά προικοσύμφωνα, πού διασώ
ζονται σέ σημαντικό αριθμό άπ' δλη τήν Ελλάδα σχεδόν, μπορούμε νά βγάλου
με θνησιμότητα γονέων. Τό ερώτημα πού έθετα ήταν τό ακόλουθο: Σέ ποιες
αναλογίες ήταν παρόντες (δηλαδή έν ζωή) οί γονείς κατά τή σύναψη του γάμου
ενός ζευγαριού: π.χ. καί οί 4, οί 3, οί 2, ό ένας, κανένας· καί ποιοί: ό πατέρας, ή
μητέρα, κλπ.· καί στή συνέχεια, άν ή σχέση αυτή παρουσίαζε κάποιες διακυμάν
σεις μέσα στον χρόνο. Άπό τήν απάντηση πού θά δινόταν σ' αυτά τά ερωτήμα
τα, θά προέκυπτε μιά ενδιαφέρουσα πληροφορία γιά τή θνησιμότητα στίς σχετι
κά μεγάλες ηλικίες. Έπρεπε βέβαια νά λυθούν καί άλλα προβλήματα, δπως ή η
λικία τών νεόνυμφων, ή σειρά γεννήσεως τους στην αντίστοιχη πατρική οικο
γένεια κ.ά., τά όποια είχα προαποφασίσει δτι δέν έβρισκαν απάντηση, αποδεχό
μενος έτσι έξ αρχής τήν μέτρια ποιότητα τοΰ αποτελέσματος της έρευνας μου.
Μετά άπό μιά πρώτη συσσώρευση υλικού, άρχισε νά φαίνεται δτι τά αποτελέ
σματα θά ήταν κατώτερα καί άπό αυτές τίς πιό μετριοπαθείς προσδοκίες, ήταν
δηλαδή πράγματι ασήμαντα. 'Αποδείχτηκε δτι τό μόνο πράγμα τό όποιο μπο
ρούσαμε νά μάθουμε άπ' αυτή τήν έρευνα ήταν αυτό πού φαινόταν διά γυμνού
οφθαλμού, δέν έβγαινε τίποτα περισσότερο. Ό βασικός λόγος ήταν ό έξης :
Άπό τήν πλευρά τοΰ προικοδότη (δηλαδή τήν οίκογένεια της νύφης) υπήρχε
συνήθως παράλειψη της μητέρας, καί άπό τήν πλευρά τοΰ προικολήπτη έλλειψη
αξιοποιήσιμων πληροφοριών, Οχι μόνο γιά τήν μητέρα, άλλα καί γιά τους δύο
γονείς.
Έδώ θέλω νά απευθυνθώ στους συναδέλφους εκείνους οί όποιοι, στίς αρ
χειακές έρευνες τους, βλέπουν νά υπάρχει υλικό αξιοποιήσιμο δημογραφικά, καί
νά τους πώ άπό τώρα δτι δσο φτωχό είναι αυτό τό υλικό σέ δημογραφικές πλη
ροφορίες, τόσο τά αποτελέσματα της μελέτης μας θά είναι φτωχά καί χονδροειδή. Δέν θά εγκαταλείψουμε σίγουρα τήν προσπάθεια, άλλα πρέπει νά τό ξέρου
με, νά τό αποδεχθούμε, δέν θά φθάσουμε ποτέ σ' αυτά τά φίνα διαγράμματα μέ
τά όποια μας έχει συνηθίσει ή ευρωπαϊκή ίστορική δημογραφία, στηριζόμενοι σ'
αύτοΰ τοΰ είδους τό φτωχό καί ευκαιριακό υλικό.
Έκτος δμως άπό τά τρία μεγάλα αγκωνάρια της Ιστορικής δημογραφίας, υ
πάρχουν δύο Αλλα, τά όποια είναι κατά τήν γνώμη μου τά σημαντικότερα γιά
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μας καί στά όποια πρέπει νά βάλουμε δλες μας τίς δυνάμεις : τό èva είναι ή με
τανάστευση καί τό δεύτερο, τό οικιστικό πλέγμα. Βέβαια, θά είμαστε πάντα κου
τσοί: όταν θά φτάσουμε στή μετανάστευση δέν θά ξέρουμε πώς έχουμε φτάσει
δημογραφικά στή μετανάστευση, δέν θά ξέρουμε αν ή μετανάστευση είναι τό α
ποτέλεσμα δημογραφικής πίεσης ή κάποιας άλλης. "Οπως δέν θά ξέρουμε αντί
στοιχα, άν τό οικιστικό πλέγμα Χ αντιστοιχεί σέ κάποιο τύπο δημογραφικής
ανάπτυξης ή σέ έναν άλλο. Αυτό δέν θά μπορούμε νά τό ξέρουμε άπό τήν αρχή.
Τί θά κάνουμε τότε; Θά δουλέψουμε στην περίπτωση αυτή παίρνοντας τόν αντί
στροφο κατά κάποιο τρόπο δρόμο, δηλαδή θά δουλέψουμε σάν νά μή μας ενδια
φέρει αυτό τό πρόβλημα καί θά κάνουμε απλώς τήν αποτύπωση του φαινομένου
πού μας ενδιαφέρει. Θά τήν κάνουμε δμως μέ δημογραφικές φροντίδες, δηλαδή
έν όψει τοϋ νά λύσουμε αυτό τό πρόβλημα, καί δχι μέ πολιτικές ή εθνικές φρον
τίδες. Ξανάρχομαι στό θέμα τής μετανάστευσης: τό θέμα της μετανάστευσης —
καί δέν εννοώ βέβαια τή σύγχρονη μετανάστευση, φαινόμενο πού μελετούν άλ
λοι— έχει αντιμετωπισθεί περίπου σάν πρόβλημα εθνικό, τόσο άπό τήν πλευρά
τής αφηγηματικής ιστοριογραφίας δσο καί άπό τήν πλευρά τών εκάστοτε ανα
λυτικότερων προσεγγίσεων. Δυστυχώς ή μετανάστευση δέν έχει αντιμετωπισθεί
σάν πρόβλημα εθνικό μόνο στην Ελλάδα, άλλα καί σέ δλα τά Βαλκάνια, έχει
συνδεθεί μέ δλο τό πρόβλημα τοϋ εθνικισμού στην περιοχή, μέ αποτέλεσμα νά
είναι έ'να θέμα-ταμπού, ή ένα θέμα ύπερφορτισμένο πολιτικά τό όποιο δέν μπο
ρούμε εύκολα νά πλησιάσουμε, ακόμα καί δσοι νομίζουμε δτι είμαστε λιγότερο
έμπλεγμένοι στά δίχτυα τού σωβινισμού. Δηλαδή τό πρόβλημα τών μετατοπί
σεων, τών μετακινήσεων τών πληθυσμών, πρόβλημα κατ' εξοχήν δημογραφικό
κοντά στ' άλλα, δέν αντιμετωπίζεται μέ κανένα δημογραφικό κριτήριο. Μερικές
φορές δέ, τά αποτελέσματα είναι αντίθετα άπό τά επιδιωκόμενα άπό τήν εθνική ή
τήν ιδεολογικά προσδιορισμένη επιστήμη, άλλα αυτό δέν ενοχλεί κανέναν.
Εννοώ δηλαδή δτι μέ τό νά υποτιμάται ό δημογραφικός χαρακτήρας τού με
ταναστευτικού φαινομένου, μερικές φορές αυτοί πού τόν υποτιμούν χάνουν
στοιχεία ευνοϊκά γιά τίς Γδιες τίς θέσεις τους ή δημιουργούν τέτοια σύγχυση άπό
τήν οποία δέν μπορούμε νά βγούμε εύκολα. Θά επανέλθω σ' αυτό, γιατί έχει ά
μεση σχέση μέ τήν προοπτική τής γεωγραφίας.
Τό δεύτερο θέμα, στό όποιο βλέπω ευνοϊκές προοπτικές, Γσως γιατί έχουμε
σοβαρές ανάγκες οί όποιες μπορούν νά μας κινητοποιήσουν, είναι εκείνο τού οι
κιστικού πλέγματος. «Οικιστικό πλέγμα»: μεταφέρω στά ελληνικά τόν δρο «peu
plement», γιά τόν όποιο δέν έχω βρει καμιά καλύτερη απόδοση· φυσικά τά λεξι
κά έχουν διάφορες λέξεις. Αυτή τή στιγμή υπάρχει ή δυνατότητα νά μελετήσου
με πώς εγκαθίσταται ό πληθυσμός πάνω στό έδαφος, πώς συγκροτούνται στό ε
πίπεδο αυτό τά πλέγματα σχέσεων, καί φυσικά άπό κει καί πέρα νά φτιάξουμε
τίς ενότητες, τοπικές, περιφερειακές καί ευρύτερες άν μπορούμε, καί νά φτάσου
με σέ μιά καινούρια μονάδα αναγωγής, τήν οποία θεωρώ απαραίτητη γιά τήν
προσέγγιση αυτή, πού θά είναι δχι πλέον ή δημογραφική μονάδα, ή οίκογένεια,
τήν οποία εμείς έχουμε περίπου αποδεχθεί δτι δέν θά μελετήσουμε αναλυτικά,
άλλα τό χωριό. Πάνω στό έδαφος θά έχουμε τώρα μιά άλλη ενότητα, τό χωριό —
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χρησιμοποιώ τόν δρο μέ επιφύλαξη, γιατί ή έννοια χωριό βάζα τεράστια προ
βλήματα πού θά κληθούμε νά λύσουμε στή συνέχεια—, θά έχουμε λοιπόν τόν οι
κισμό πάνω στό έδαφος, καί μέ αύτη τήν καινούρια μονάδα θά μπορέσουμε νά
λύσουμε μερικά προβλήματα πού έχουν μείνει άλυτα άπό τήν προηγούμενη φά
ση, ή οποία χαρακτηρίζεται άπό τήν αδυναμία μας νά προσεγγίσουμε μέ δημο
γραφικό τρόπο τό δημογραφικό πρόβλημα. Ό χώρος πού δημιουργείται τώρα
μέ τήν νέα αυτή αντίληψη αρχίζει καί επικοινωνεί όχι πιά μόνον μέ τήν γεωγρα
φία, άλλα καί μέ τήν δημογραφία καί τήν οικονομία στή συνέχεια. Δέν θά μιλή
σω σήμερα καθόλου γι' αυτή τήν πλευρά, όχι γιατί τήν θεωρώ ασυμβίβαστη, άλ
λα γιατί θά μας πήγαινε πολύ μακριά καί πρέπει κάποτε νά τελειώνουμε.
Λοιπόν, νέα μονάδα μελέτης ό οικισμός, τόν όποιο αυτή τή φορά δέν θά με
λετήσουμε ανεκδοτολογικά καί μονογραφικά, άλλα περισσότερο «ποσοτικά» καί
κυρίως σέ συνδυασμό μέ τό μικρο-τοπικό του πλαίσιο, εντάσσοντας τον στή
συνέχεια στό πλαίσιο της περιφέρειας, αρχίζοντας άπό τή στενότερη γιά νά φτά
σουμε στην ευρύτερη δυνατή. 'Αλλά καί πάλι δέν πρέπει νά δημιουργηθεί υπερ
βολική αισιοδοξία σχετικά μέ τή διαθεσιμότητα τών πηγών. Καί πάλι, μετά τίς
αυτονόητες εξαντλητικές έρευνες, ή εικόνα πού θά προκύψει θά είναι απλώς άλ
λου περισσότερο καί άλλου λιγότερο θαμπή. Δηλαδή ό 14ος, ό 15ος, ό 16ος
αίώνας θά είναι αδύνατοι, ασαφείς, ατελείς, καί άπό τόν 16ο, 17ο, 18ο θά έχουμε
πληρέστερη εικόνα του χώρου καί ενδεχομένως μέ τόν 19ο αΐώνα θά μπορέσου
με νά φτάσουμε σέ μιά τελειότητα καί ύστερα αναδρομικά, δπως κάνουμε πάντα,
νά επιφέρουμε βελτιώσεις. Έδώ δμως τίθεται ένα θέμα «εθνικού προγραμματι
σμού». Πρέπει νά αρχίσουν κάποτε μελέτες νέου τύπου, γιά νά μπορέσουν νά εν
σωματώσουν καί νά αξιοποιήσουν υπάρχουσες διαθεσιμότητες, ακόμα καί υπάρ
χουσες κατακτήσεις. Υπάρχουν τομείς οί όποιοι έχουν εξελιχθεί άλλα δέν έ
χουν αξιοποιηθεί: ή μικρο-τοπωνυμία π.χ. έχει Ικανοποιητικά προχωρήσει στην
χώρα μας, άλλα δέν έχει διόλου πάρει μιά μορφή σειράς, δέν υπακούει σ' ένα
πνευματικό σχέδιο πολλαπλής χρήσης πού θά της έδινε μιά νέα ίστορικοκοινωνική δυναμική. Τά τοπωνύμια τά μελετάμε γιά τήν γλωσσική τους μορφή
καί δχι γιά νά τους αποσπάσουμε τήν ίστορική πληροφορία πού εμπερικλείουν,
τήν εικόνα τού ιστορικού τοπίου πού μπορούν μέ τήν κατάλληλη επεξεργασία
νά μας αποδώσουν.
Ένα άλλο πρόβλημα πού θέλω νά θίξω τώρα είναι εκείνο της αυξομείωσης
τού πληθυσμού μέσα στον χρόνο. Σήμερα αυτό μας φαίνεται αυτονόητο, άλλα
δέν ήταν πάντοτε έτσι. Είναι κι αυτό μιά κατάκτηση της σύγχρονης σκέψης. "Ως
τά μισά τού 18ου αίώνα, στην Γαλλία δέν είχε γίνει ακόμη απολύτως συνειδητό
δτι ένας οικισμός δέν έχει πάντοτε τόν ίδιο αριθμό κατοίκων. 'Αποτέλεσμα: απο
γραφικά στοιχεία τού 1713 π.χ. χρησιμοποιούνται 50 χρόνια αργότερα σάν ό
πραγματικός πληθυσμός ενός οίκισμού, κλπ. Κι εμείς δμως βρισκόμαστε μπρο
στά σέ ανάλογα προβλήματα. Ό Pouqueville, τόν όποιο δλοι ξέρουμε καί μερι
κοί ϊσως νομίζουν δτι μπορούν νά αξιοποιήσουν δημογραφικά, έχει πάρει άπό
κάποιο τουρκικό, υποθέτω, αρχείο τίς λίστες τών χωριών καί έχει προσθέσει ή
«στρογγυλέψει» τους αριθμούς τών κατοίκων. Τί πράγματι αντιπροσωπεύουν οί
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αριθμοί αυτοί καί σέ ποια εποχή ανάγονται ακριβώς; Οί αριθμοί του πληθυσμού
είναι όλοι στρογγυλοί, δηλαδή λήγουν σέ 0 ή 5. Αυτή είναι μιά πρώτη στοιχειώ
δης παρατήρηση, απαραίτητη γιά νά ξέρουμε πού πάμε. Μιά δεύτερη προσέγγι
ση μας επιβάλλει νά αναρωτηθούμε άν τά στοιχεία αυτά είναι αποτέλεσμα απο
γραφής ή είναι στοιχεία κατ' εκτίμηση. Άντιπαρέρχομαι καί άλλες δυσκολίες
καί συμπεραίνω: τά στοιχεία τού Pouqueville είναι χρησιμοποιήσιμα, καί επειδή
είναι αρκετά πρόσφατα, μπορούμε νά τά διασταυρώσουμε μέ άλλα καί νά δούμε
πόσο αξίζουν, άλλα είναι φανερό δτι ακόμα καί στίς πρώτες δεκαετίες τού 19ου
αιώνα ό πληθυσμός θεωρείται περίπου σταθερός καί πάντως «στρογγυλός». Ή
ανάγκη γιά τήν ακριβή μέτρηση δέν έχει ακόμα εμφανιστεί.
Ό πληθυσμός λοιπόν αυξομειώνεται: κάποτε καταρρέει, κάποτε ανασυγ
κροτείται, κάποτε ακμάζει καί κάποτε ϊσως πάλι καταρρέει ή μετανάστευα. Έχει
φτιαχτεί αυτή τή στιγμή γιά ολόκληρη τήν Ευρώπη, μέ τάσεις επέκτασης καί σέ
άλλα σημεία τού κόσμου, ένα μοντέλο αυτής της αυξομείωσης τού πληθυσμού.
Δηλαδή: 14ος αιώνας, δημογραφική κρίση· 15ος αί., ολόκληρος ό 16ος καί οί
αρχές τού Που, ανασύνταξη καί ανάπτυξη· ό μισός 17ος καί ό μισός 18ος, νέα
κρίση, μικρότερη άπό εκείνη τού 14ου· καί άπό τό 1750 καί μετά, συνεχής αύξη
ση. Γιά τόν 14ο αιώνα, υπάρχει τό συγκεκριμένο γεγονός, ή μαύρη πανώλης.
'Αλλά τόν 17ο έχουμε πάλι κρίση, ή οποία δέν δικαιολογείται πιά μέ τήν πανώ
λη, γιατί έχει ατονήσει, ακόμα καί στίς περιοχές δπου ενδημεί. Κάποιες καινού
ριες εξηγήσεις πρέπει νά βρεθούν, κάποια αϊτια περισσότερο περίπλοκα βρί
σκονται προφανώς πίσω άπό τήν κρίση αυτή.
Συνεχίζω μέ μία παρατήρηση: ήδη άπό τήν Ελλάδα, πρίν πάω στην Γαλ
λία, είχα καταλάβει άπό διαβάσματα —ΉΠελοπόννησος τού Μ. Σακελλαρίου ή
ταν ενα άπό αυτά— δτι ό πληθυσμός της Ελλάδας αυξάνεται στά τέλη τού 18ου
αιώνα καί συνεχίζει νά αυξάνεται δλο τόν 19ο. Γιά τόν 19ο, τό ξέρουν δλοι, δέν
υπάρχει πρόβλημα. Τό θέμα είναι τί έγινε τόν 18ο. Τό φαινόμενο αυτό άρχισαν
νά τό διαπιστώνουν δλες οί εθνικές Ιστορικές επιστήμες καί νά βλέπουν δτι τόν
18ο αιώνα, τόσο στά Βαλκάνια δσο καί στην Κεντρική Ευρώπη, άλλα καί σέ πιό
έκκεντρες χώρες, έχουμε σημαντική αύξηση τού πληθυσμού, τήν οποία προσπα
θούσαν δλοι νά εξηγήσουν μέ κριτήρια τοπικά. Ή συγκριτική μελέτη δμως έδει
ξε δτι τό φαινόμενο δέν ήταν τοπικό, τό φαινόμενο ήταν —τό λιγότερο πού μπο
ρούμε νά πούμε— περιφερειακό. Δηλαδή δέν έχουμε αυτοτελή ανάπτυξη τού
πληθυσμού στην Ελλάδα τόν 18ο αϊ. καί καταστροφή τού πληθυσμού στην
'Ιταλία ή στην Βουλγαρία τήν ίδια εποχή. Τό φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό,
παμβαλκανικό καί, έδώ προσθέτω μέ επιφύλαξη, οθωμανικό. Δηλαδή μιά αντί
ληψη ή οποία θά έκοβε τήν οθωμανική Αυτοκρατορία —καί δέν εννοώ τήν Ρουμελία, δέν εννοώ τά Βαλκάνια— ή οποία θά έκοβε τήν Μικρά 'Ασία άπό τήν Ευ
ρώπη θά βρισκόταν μπροστά στην δυσκολία νά ερμηνεύσει τήν ενιαία δημογρα
φική συμπεριφορά καί εξέλιξη τού μικρασιατικού πληθυσμού τόν 18ο αίώνα.
Ξαναγυρίζουμε έδώ σέ κάποιες άλλες ανάγκες καί της γεωγραφίας καί της Ιστο
ρίας γενικότερα, δπως είναι ή συγκρότηση περιοχών, καί άπ' αύτη τήν άποψη
—τό λέω μέ κάποια επιφύλαξη, διότι δέν έχω μελετήσει αναλυτικά τό θέμα παρά
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μόνο μέσα σέ μιά γενικότερη προσέγγιση— ή Μικρά 'Ασία αποτελεί τμήμα της
Ευρώπης.
Μιά άλλη όψη του ϊδιου φαινομένου, τής αυξομείωσης του πληθυσμού μέ
σα στον χώρο καί τόν χρόνο, μας προσφέρεται άπό μιά πρόσφατη αρχαιολογική
έρευνα, εκείνη γιά τήν αρχαία οικιστική του 'Αθηναϊκού Κέντρου Οίκιστικής
(Δοξιάδη), καί είναι ευτυχής σύμπτωση πού ό κ. Σακελλαρίου, ό όποιος είχε μιά
πολύ σοβαρή συμμετοχή στην έρευνα αυτή, είναι σήμερα μαζί μας. Αύτη ή έ
ρευνα, πού δυστυχώς δέν ολοκληρώθηκε, μέ πρωτότυπη καί κυρίως ενιαία μέθο
δο, μας δίνει μιά ευανάγνωστη εικόνα τοΰ οικιστικού πλέγματος τοΰ αρχαίου
κόσμου, ώς τους ρωμαϊκούς χρόνους. Έδώ ακριβώς είναι πού εξάγουμε μιά
συγκριτική πληροφορία γιά τά νεότερα χρόνια: βάζοντας στον χάρτη τίς πληρο
φορίες πού μπορούμε νά συγκεντρώσουμε γιά τους οικισμούς στά επόμενα
χρόνια καί ώς σήμερα, εχω τήν εντύπωση ότι ξαναβρίσκουμε τό ρωμαϊκό οικι
στικό πλέγμα μόλις στά μισά τοΰ 18ου αιώνα. Έδώ νομίζω δτι έχουμε μιά πλη
ροφορία πολύτιμη, πού μπορεί νά «δέσει» πολλές ενδιάμεσες προσεγγίσεις, δη
λαδή τό τέλος του αρχαίου κόσμου, τήν βυζαντινή φάση, τήν ανάπτυξη κατά τό
τέλος τής βυζαντινής φάσης καί τήν καταστροφή τοΰ Μου αίώνα, καί μετά τή
σταδιακή ανάπτυξη τής Τουρκοκρατίας. Τό παράδειγμα είναι πάρα πολύ καλό.
Βέβαια δέν είναι πανελλήνιο. 'Από τήν άλλη μεριά δμως καί τό δικό μας δείγμα
δέν είναι πανελλήνιο, δηλαδή δέν έχουμε βάλει αυτή τή στιγμή σ' ένα χάρτη τό
οικιστικό πλέγμα δλης τής Ελλάδας ώστε νά μπορούμε νά τά συγκρίνουμε.
'Αλλωστε μιά τέτοια σύγκριση πάντοτε σχετική σημασία θά έχει, μέ κανένα τρό
πο δέν μπορούμε νά συγκρίνουμε δυό εποχές τόσο απομακρυσμένες καί μέ τόσο
διαφορετική κοινωνική συγκρότηση μόνο μέ τήν οικιστική μονάδα. Πάντως ή
εικόνα, τό μήνυμα πού μας στέλνει ό οικιστικός χάρτης τής Ρωμαϊκής εποχής
καί ό οικιστικός χάρτης, ιδεατός έπί τού παρόντος, τοΰ 18ου αιώνα, μπορεί νά
λειτουργήσει σάν ενα πρόσθετο ερέθισμα γιά τό βάθεμα τοΰ προβληματισμού
μας γύρω άπό τή σχέση τοΰ άνθρωπου μέ τήν γή πού κατοικεί, τόν τραγικό α
γώνα του νά δεσπόσει στό φυσικό του περιβάλλον.

Συζήτηση
Θά έκανα μιά ευρύτερη παρέμβαση πρίν μιλήσω γιά τήν
εργασία στό Ίδρυμα. Θά ήθελα νά μιλήσω καί νά πω γι' αυτό τό πρόβλημα πού
έθεσε ό κ. Παναγιωτόπουλος πρίν άπό λίγο, δηλαδή γιά τους ρωμαϊκούς οίκισμούςκαί μέ αυτό αφορμή νά πώ δτι καί γι' αυτόν τόν τομέα γίνεται δνα συλλο
γικό έργο άπό τήν Διεθνή 'Ακαδημαϊκή Ένωση έδώ καί πολλά χρόνια καί στό
όποιο μετέχει καί ή Ελλάδα μέ τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών. Έχει εκδοθεί ένα τεύ
χος πού περιλαμβάνει τή Μακεδονία, άλλα δυστυχώς δέν έγινε άπό Έλληνες έ
κτος μόνο άπό τήν τοπογραφία της Θεσσαλονίκης πού επεξεργάστηκα. Συνεχί-
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ζούμε μέ τή Θράκη πού σέ λίγο καιρό θά τυπωθεί άπό τήν Βουλγάρικη Ακαδη
μία Επιστημών. Πρόκειται γιά λήμματα ιστορικά μέ πηγές, βιβλιογραφία καί
φυσικά μέ λεπτομερέστατο χάρτη οικισμών. "Οταν αυτό τό έργο κάποτε ολοκλη
ρωθεί, θά έχουμε τους ρωμαϊκούς οικισμούς έτοιμους γιά τέτοιους είδους
συγκρίσεις. Καί τώρα γιά τήν ιστορική γεωγραφία στά βυζαντινά χρόνια —μιλά
με πάντα γιά εργασίες πού γίνονται στό Ίδρυμα. Θά ήθελα νά πώ δτι τελευταία
στά βυζαντινά έχουν γίνει αρκετά σοβαρές προσπάθειες προς αυτή τήν κατεύ
θυνση. Έκτος άπό τίς εργασίες τίς ατομικές πού αφορούν στά τοπικά θέματα,
Πελοπόννησο, Θράκη, Θεσσαλία κλπ., έχουμε μιά τάση νά κάνουμε συλλογικές
εργασίες. Μέσα σ' αυτό τό πνεύμα έχει ιδρυθεί ένα μικρό τμήμα, έδώ, ένα τμήμα
ιστορικής Βυζαντινής Γεωγραφίας, τό οποίο ιδρύθηκε μέ αφορμή τό πρόγραμ
μα, γιά τό όποιο θά μιλήσω αμέσως μετά, του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού
Ιδρύματος (European Science Foundation). Τό τμήμα μας έδώ είναι ακόμη ολι
γομελές καί έβαλε σάν κύριο στόχο τήν αποδελτίωση βασικής υποδομής στην
αρχαιολογία, στίς αρχαιολογικές αναφορές. 'Επειδή είμαστε σέ στενή συνεργα
σία μέ τους άλλους Βυζαντινολόγους, ιδιαίτερα μέ τό Κ.Β.Ε./Ε.Ι.Ε., σκεφτήκαμε
δτι οί πηγές αποδελτιώνονται σ' αυτόν τόν τομέα καί άπό τους άλλους, ένώ αυ
τό πού μας λείπει καί είναι ή κυριότερη μας πηγή είναι τά αρχαιολογικά δεδο
μένα. Έκεϊ έχουμε έλλειψη καί προς τά εκεί αυτή τή στιγμή κατευθυνόμαστε.
Παράλληλα προσπαθούμε νά βγάλουμε μικρές μονογραφίες σέ τύπο λεξικού.
Ασχολήθηκα προσωπικά μέ τή Βυζαντινή Κορινθία, εργασία στην οποία ανα
φέρονται οί συγκεκριμένες θέσεις μέ τά ευρήματα, οί πηγές, ή βιβλιογραφία. Καί
αν μιλήσουμε γιά τήν τοπογραφία τής Κορίνθου, εκεί έχουμε ένα πάρα πολύ με
γάλο πρόβλημα, γιατί πρέπει νά ξαναγίνει άλλα μέ τό μάτι τοΰ ιστορικού, νά δο
θούν δηλ. τά αρχαιολογικά δεδομένα έτοιμα γιά νά τά πάρει ό ιστορικός. Αυτά
γιά τό δικό μας τμήμα, πού είναι δπως είπα μικρό, καί έγινε μέ αφορμή τό πρό
γραμμα τής E.S.F. Τό πρόγραμμα αυτό, καί μέ ελληνική πρόταση, άπό τόν κ.
Μανούσακα, ενεκρίθη άπό τό Συμβούλιο τής E.S.F., έγινε δηλ. αποδεκτό νά με
λετηθούν άπό τά κράτη τής Ευρώπης γιά 4 χρόνια οί οικισμοί τής Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας άπό τόν 7ο-13ο αι. καί ιδιαίτερα αυτοί τών παραλίων καί τού
νησιώτικου χώρου. Έτσι κάθε κράτος έχει τους αντιπροσώπους του, αποτελού
με ένα συμβούλιο, μιά επιτροπή εμπειρογνωμόνων θά έλεγα, μέ πρόεδρο τήν κ.
Ελένη Άρβελέρ. Κάθε χρόνο συγκεντρωνόμαστε καί δίνουμε αναφορά γιά τό τί
γίνεται στό κράτος μας, δηλ. τί κάνει οποιοδήποτε κέντρο ή έδρα πού έχει σχέση
μέ βυζαντινά θέματα. Παράλληλα έκτος άπ' αυτή τήν υποχρέωση, έγινε μιά
προσπάθεια πού πέτυχε γιά πρώτη χρονιά εφέτος, νά δοθούν υποτροφίες, άλλα
μέ τό έξης σύστημα: βάσει ενός έντυπου κάθε Κέντρο προτείνει έναν ερευνητή ό
όποιος αναλαμβάνει νά μελετήσει ένα ορισμένο χώρο, άλλα επιτόπου, νά κάνει
τή λεγόμενη επαλήθευση επιτόπου. Παίρνει ορισμένα χρήματα γιά τή μετάβαση,
γιά τίς φωτογραφίες καί τό Κέντρο, τό όποιο κάνει τήν κάλυψη αυτού τοΰ επι
στήμονα, θά δεχθεί αυτό τό υλικό καί θά κατατεθεί στ' αρχεία του. Έτσι πέρυσι
γιά τόν ελληνικό χώρο ξένοι καί Έλληνες ζητήσανε καί πήρανε χρήματα κυ
ρίως γιά Χαλκιδική — αυτό ίσιος οί Βυζαντινολόγοι τό καταλαβαίνουν, έχουμε
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πολύ περισσότερα έγγραφα καί γι' αυτό ή επιτόπια επαλήθευση γίνεται πιό εύκο
λα, γιά Μακεδονία, γιά Πελοπόννησο. 'Αλλά πρίν νά τελειώσω γι' αυτά τά λίγα
προβλήματα πού λέμε, ήθελα νά πω ότι ή ιστορική γεωγραφία είναι έργο συλλο
γικό, είναι έργο ομάδας, δέν είναι δυνατό νά γίνει άπό 2, 3, 5 ανθρώπους, χρειά
ζεται συνεργασία. Επίσης είναι έργο διαχρονικό, δηλ. οί Βυζαντινολόγοι πρέπει
νά απευθύνονται καί στή ρωμαϊκή καί τή νεότερη εποχή, γι' αυτό ζητάμε βοή
θεια καί συνεργασία.
Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ: Νομίζω ότι είπατε, δτι τό πλέγμα των ρωμαϊκών οικισμών
αντιστοιχεί μέ τό σημερινό.
Β. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:Το ξαναβρίσκουμε στά τέλη τού 18ου αϊ.
Μ. ΣΑΚΕΑΛΑΡΙΟΥ: Δέν μπορώ τότε νά προχωρήσω τήν ερμηνεία μου πάρα πολύ,
θά σας πώ μόνο τήν αρχή της. Μελετώντας τήν Κορινθία στά πλαίσια της δου
λειάς τού προγράμματος Δοξιάδη είδα ότι κατά τή μετάβαση άπό τήν κλασική ε
ποχή στην ελληνιστική παρατηρείται εγκατάλειψη οικισμών πού ιδρύθηκαν
στην αρχαϊκή εποχή. Οικισμοί της αρχαϊκής εποχής χάνονται στό τέλος της
κλασικής καί τό πλέγμα της ελληνιστικής Κορινθίας μοιάζει μέ της γεωμετρικής
Κορινθίας. Ή ερμηνεία πού έδωσα τότε, δηλ. πρίν άπό 10-12 χρόνια, είναι ή έ
ξης: μέ τίς δυνατότητες εξόδου τού Ελληνικού πληθυσμού έκτος Κορινθίας
—γενικότερα: έκτος Ελλάδος— έλειψαν ορισμένες δημογραφικές πιέσεις πού υ
ποχρέωσαν τους κατοίκους της περιοχής, άπό τήν αρχαϊκή περίοδο, δταν έσταμάτησε δηλ. ό κορινθιακός αποικισμός, νά εγκατασταθούν σέ μέρη, τά όποια δέν
ήσαν τόσο πρόσφορα γιά νά τους συντηρήσουν. Στην ελληνιστική εποχή έλειψε
αυτή ή πίεση καί επομένως εγκαταλείφθηκαν ακριβώς οί οίκισμοί οί όποιοι δη
μιουργήθηκαν κάτω άπ' αυτές τίς συνθήκες. 'Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται
καί τώρα, δηλ. μερικές δεκαετίες νωρίτερα, μέ τήν βαθμιαία εγκατάλειψη τών ο
ρεινών οικισμών στην Ελλάδα, πού είχαν ιδρυθεί άπό τίς γνωστές δημογραφι
κές πιέσεις κατά τήν Τουρκοκρατία. Τώρα όμως θά πρόσθετα ένα 2ο λόγο, του
λάχιστον γιά τό πλέγμα τής Ρωμαϊκής εποχής. Δυστυχώς, έχω αποτυπώσει στή
Ρωμαϊκή Κορινθία μόνο οικισμούς. Λείπουν οί Ρωμαϊκές βίλες, οί όποιες δέν
είναι τόποι παραθερισμού, άλλα εΐναι τόποι κατοικήσεως καί παραγωγής. Δηλα
δή ένα μέρος τού παραγωγικού πληθυσμού βρίσκεται στίς βίλες. Τίς βίλες δέν
τίς ξέρουμε, δυστυχώς, διότι είναι τό τελευταίο αρχαιολογικό στοιχείο τό όποιο
προσέχουμε στην Ελλάδα, μάλλον δέν τίς προσέχουμε ή τίς καταστρέφουμε γιά
νά πάμε βαθύτερα ή αφήνουμε τόν κόσμο νά τίς καταστρέψει διότι δέν υπάρχει
ειδική προστασία δπως γιά μιά αρχαιότητα μυκηναϊκή ή κλασική. Πάντως είναι
ενα δεδομένο, τό όποιο τό αγνοούμε, ένώ δέν μπορούμε νά τό αγνοούμε, δταν
θέλουμε νά δώσουμε μιά ερμηνεία τουλάχιστον γιά τό πλέγμα της Ρωμαϊκής ε
ποχής. Ώ ς προς τό οικιστικό πλέγμα τών νεοτέρων χρόνων καί τους παράγον
τες οί όποιοι τό καθορίζουνε, θεωρώ σημαντικό αυτό πού είπε ό κ. Παναγιωτόπουλος: δέν επιτρέπεται νά αφαιρούμε παράγοντες ή νά τους παραμερίζουμε δ
ταν έχουμε τέτοια φαινόμενα νά μελετήσουμε. Πάρετε τήν αλλαγή πού ση
μειώνεται στό οικιστικό πλέγμα τής Ελλάδος, μετά τήν Επανάσταση, τά πρώτα
30 ή 50 χρόνια, μετά τό 1830. Ξέρω τά συμβάντα κοντά στην Πάτρα, επειδή κα-

18

Β. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

τάγομαι άπό εκεί καί συνέβη ή οικογένεια μου νά έχει κτήματα εκεί. Οί περιηγη
τές σημειώνουν δτι ανάμεσα στην Πάτρα καί στην Άχαγιά δέν υπάρχουν οίκισμοί. Σήμερα ή 'Εθνική οδός καί ό σιδηρόδρομος περνούν μέσα άπό σπίτια άπό
τήν Πάτρα ώς τήν Άχαγιά, χωρίς διακοπή. Πρόκειται γιά χωριά πού ιδρύθηκαν
τήν πρώτη καί τήν δεύτερη 30ετία μετά τήν απελευθέρωση μέ τόν έξης μηχανι
σμό: εκεί ήτανε τούρκικα τσιφλίκια, μέ πολύ αραιή οίκηση, καί βοσκότοποι.
Όταν αυτές οί εκτάσεις περιήλθαν σέ αγωνιστές, αυτοί, γιά νά τίς αξιοποιήσουν,
κάλεσαν χωρικούς άπό τήν περιοχή των Καλαβρύτων. Αυτοί οί χωρικοί πήραν
τίς μισές εκτάσεις γιά αμοιβή τής εργασίας πού πρόσφεραν καί εγκαταστάθηκαν
έκει. Στην αρχή έστησαν καλύβια γιατί διατηρούσαν τίς επαφές τους μέ τά ο
ρεινά χωριά τους. Άπό αυτά τά καλύβια εξελίχθηκαν τά νέα χωριά πού τώρα
σχηματίζουν μιά αλυσίδα άπό τήν Πάτρα ώς τήν Άχαγιά. Νά λοιπόν πού οχι
δημογραφική πίεση αλλά αλλαγή τών συνθηκών εκμεταλλεύσεως τής γης έδωσε
αυτό τό αποτέλεσμα. — Ώ ς προς τά αρχεία τώρα, ό παράγων καθολικισμός πού
έπεκαλέσθηκε μερικές φορές ό αγαπητός κ. Παναγιωτόπουλος είναι αληθινός ά
πό τήν άποψη δτι ή καθολική εκκλησία διά τών ενοριών πρόσφερε ένα όργανο
συνεχούς παρακολουθήσεως τών δημογραφικών φαινομένων. Άλλα πρέπει νά
προσθέσουμε καί τό φαινόμενο τής συνεχείας του κράτους καί της ευνομίας του
κράτους. Καί στον τόπο μας οί ενορίες έπαιξαν τέτοιο ρόλο, διότι δλοι δσοι
γεννιόνταν, παντρεύονταν ή πέθαιναν είναι περασμένοι σέ ενοριακά βιβλία.
Άλλ' αυτά καταστράφηκαν άπό τους Τούρκους, κατά τίς επιχειρήσεις πού έ
καναν προς καταστολή ελληνικών επαναστατικών κινημάτων, άλλα καί άπό ελ
ληνική αβελτηρία. Θά ήθελα δμως νά ρωτήσω: στά Επτάνησα, δπου αυτός ό
παράγων τής καταστροφής δέν έλειτούργησε, δέν συμβαίνει νά έχουμ: ενοριακά
αρχεία; Επίσης στίς Κυκλάδες.
Β. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στίς Κυκλάδες οχι, δέν έχουμε. Θά προχωρήσω αμέσως
μέ μιά απάντηση στό τελευταίο σημείο· ώς προς τά προηγούμενα, συμφωνώ μέ
δσα είπατε. Τό θέμα δέν είναι μόνο του κρατικού φορέα. 'Οπωσδήποτε έδώ λεί
πει ό κρατικός φορέας, καί δταν υπήρχε μιά αρχειακή παράδοση βλέπουμε δτι οί
ιστορικές τύχες τής περιοχής κάνουν ώστε νά σταματάει ή παράδοση, νά αίρε
ται, νά καταστρέφεται κλπ. Πάντως έγώ τουλάχιστον —καί τό έχω συζήτησα καί
μέ άλλους συναδέλφους πού μελετούν αρχεία— δέν έχω συναντήσει πρίν άπό τό
1850 ενοριακά - εκκλησιαστικά βιβλία, ακόμα καί σέ περιοχές δπου έχουμε σχε
τικά συνεχή παράδοση: στό Αιγαίο, στην Πάτμο δπου έχω δουλέψει καί έχουν
δουλέψει οί περισσότεροι συνάδελφοι άπό έδώ, δέν έχουμε ενοριακά βιβλία.
Αντίθετα έχουμε τήν παράδοση τής οικογενειακής λύσης αυτού του προβλήμα
τος: ξέρουμε δτι γράφουν πίσω άπό τήν είκόνα ή σ' ένα μικρό τεφτεράκι οί πιό
φωτισμένοι άπό τους αρχηγούς τώνοίκογενειών. Αυτά τά στοιχεία είναι ελλι
πή, δέν θά μπορέσουμε ποτέ μ' αυτά νά κάνουμε μαζικές προσεγγίσεις τών δη
μογραφικών φαινομένων. Στά Επτάνησα τά πράγματα είναι διαφορετικά. ΈκεΓ
έχουμε συνεχή παράδοση. Οί ενοριακές εκκλησίες κρατάνε βιβλία γεννήσεων,
γάμων, θανάτων, μόνο πού μεγάλος αριθμός τέτοιων βιβλίων έχει καταστραφεί,
ένας άλλος αριθμός τους έχει υποτιμηθεί άπό τήν αρχειακή πρακτική, διότι δέν
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τά έθεώρησαν ποτέ σημαντικά έγγραφα. Πρόσφατα ό 'Οργανισμός Γεωργικών
'Ασφαλίσεων έκανε νά αναζητηθούν τά ληξιαρχικά βιβλία στά Επτάνησα, διότι
ήταν τεκμήρια γιά τίς συντάξεις, καί έτσι ανασυγκροτήθηκαν τά αρχεία τοΰ τέ
λους του 19ου αιώνα καί μέ τήν ευκαιρία αυτή βρέθηκαν καί παλαιότερα καί
μπήκαν στή θέση τους. Στην Κεφαλλονιά καί τήν Κέρκυρα υπάρχουν τέτοια βι
βλία, είναι όμως διάσπαρτα.
Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ: 'Ενοριακά ή νοταριακά:
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: 'Ενοριακά. Δηλαδή γιά ενορίες της Κεφαλλονιάς καί
γιά ενορίες τής Κέρκυρας έχουμε τά βιβλία. 'Επειδή καί εκεί ήταν υποτιμημένο
τό υλικό, υπάρχουν κενά, δηλαδή νομίζω δτι δέν θά πρέπει νά περιμένουμε, ούτε
καί στά Επτάνησα, δτι θά βρούμε τήν ιδανική κατάσταση, πού θά ήταν γιά μας
νά έχουμε βιβλία γάμων, θανάτων, γεννήσεων, σέ συνεχή σειρά 100 χρόνων.
"Αν όμως πρόκειται νά κάνουμε κάτι προς αυτή τήν κατεύθυνση, θά τό κάνουμε
μόνον στά Επτάνησα. 'Εκεί θά γίνουν οί προωθημένες άπό τεχνικής πλευράς
μελέτες γιά τά δημογραφικά φαινόμενα.
Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ: Μπορώ νά προσφέρω τά φώτα οχι τά δικά μου, άλλα της
αδελφής τής κ. Κουμαριανοΰ, τής κυρίας Γιολάντας Baladié, θά μέ διορθώσει ή
κ. Κουμαριανοΰ άν κάνω λάθος. Ή κ. Baladié μελετάει δπως ξέρετε τούρκικα
αρχεία είς τά όποια ενώπιον καδή γίνεται καταγραφή τών πεθαμένων, της πε
ριουσίας τους καί τών κληρονόμων. Μήπως εκεί, επειδή δέν έχουν καταστραφεί,
υπάρχουν σειρές; π.χ. στό Ηράκλειο: μήπως άπό εκεί μπορούμε νά ελπίζουμε
μετά μία 50ετία, όταν θά έχουμε Τουρκολόγους, νά βγάλουμε τίποτα;
ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Ή έρευνα αυτή, πρέπει νά πώ, δέν γίνεται άπό τήν
ελληνική πλευρά, γίνεται άπό τήν γαλλική και προσπαθεί ακριβώς νά εξαντλή
σει όλο αυτό τό υλικό πού υπάρχει ώστε νά καθοριστούν σχέσεις οίκονομικές ή
δημογραφικές. Τό υλικό, όσο υπάρχει, καί υπάρχει καί ελληνικός πληθυσμός ε
κεί μέσα, είναι συνεχές.
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δημογραφικά, καί τό υλικό αυτό είναι φτωχό. Υπάρχει
πλουσιότερο υλικό άπό τήν άποψη αυτή: είναι τά αναλυτικά τουρκικά κατάστι
χα, ό κ. 'Αλεξανδρόπουλος τά ξέρει. Μόνο πού δέν πρέπει νά περιμένουμε άπό
τά τουρκικά κατάστιχα, τά αναλυτικά, τίποτε μετά τό 1695, οπότε αρχίζει τό σύ
στημα μαλικιανέ. "Αν μπορούμε νά περιμένουμε κάτι άπό αυτά, είναι γιά τόν
15ο, τόν 16ο αίώνα, ώς τό τέλος τοΰ Που. Έπειτα τό φορολογικό σύστημα αλ
λάζει καί δέν μπορούμε νά περιμένουμε μέσα άπό τά φορολογικά κατάστιχα νά
εμφανιστούν τά δημογραφικά φαινόμενα δπως στην προηγούμενη περίοδο. Τό
ξαναλέω δμως, τά τουρκικά κατάστιχα είναι οικονομικού καί δχι δημογραφικού
χαρακτήρα, άλλα έν πάση περιπτώσει προσφέρονται γιά έναν τέτοιο χειρισμό.
Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει γιά τό 1716 τό κατάστιχο τοΰ Μοριά σέ τρεις
τόμους.
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναί, υπάρχει ή ανακατάληψη τού Μοριά τό 1715, ή
οποία έχει αφήσει ένα σημαντικό ντοκουμέντο, ό κ. Αλεξανδρόπουλος δουλεύει
πάνω σ' αυτό. 'Αλλά σέ εθνική, σέ πανοθωμανική κλίμακα, άπό τήν πλευρά τών
τουρκικών κατάστιχων, νομίζω δτι πρέπει νά περιορίσουμε τίς φιλοδοξίες μας
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στό νά καλύψουμε τόν 17ο αιώνα μάξιμουμ· μετά, ό 18ος είναι αντικείμενο άλ
λης πληροφόρησης.
ΜΑΡΊΑ ΠΕΛΕΚίΔΟΥιΘά επανέλθω σέ δύο σημεία της ομιλίας τού κ. Παναγιωτόπουλου, γιά τά όποια μίλησε ήδη ό κ. Σακελλαρίου καί μάλιστα έδωσε ορι
σμένες ερμηνείες. Έγώ θά ήθελα νά τά θίξω άπό άλλη σκοπιά: 1) Σχετικά μέ τό
ρωμαϊκό οικιστικό πλέγμα πού τό «ξαναβρίσκουμε», είπατε, τόν 18ο αι., έγώ δέν
είμαι βέβαια σέ θέση νά δώσω ερμηνείες, δπως ό κ. Σακελλαρίου πού έχει μελε
τήσει τό ίδιο πρόβλημα στην 'Αρχαιότητα. Θέτω δμως τό έξης ερώτημα: τό
«ξαναβρίσκουμε» σημαίνει ότι άπό τή ρωμαϊκή εποχή ως τόν 18ο ai. τό οικιστι
κό αυτό δίκτυο είχε εγκαταλειφθεί; Είμαστε δμως σέ θέση νά πούμε δτι στό μα
κρό διάστημα μετά τή ρωμαϊκή εποχή ως τό 18ο αί. δέν υπήρχε; Γιατί έδώ είναι
τό ζήτημα: τό «ξαναβρίσκουμε» — τό δέχομαι άφοΰ τό διαπιστώνετε, δέν είναι ε
κεί ή αντίρρηση μου —ή απορία μου δμως είναι: τί έγινε στό μεταξύ διάστημα;
Είμαστε σέ θέση νά απαντήσουμε σ' αυτό τό ερώτημα; 2) Ή δεύτερη ερώτηση ά
φορα τό αρχειακό υλικό: 'Εκτός άπό δσα πολλά μας έδωσε ό κ. Παναγιωτόπουλος, μας μίλησε καί ό κ. Σακελλαρίου γιά τήν δημογραφική εκμετάλλευση τού
αρχειακού υλικού. Ό κ. Παναγιωτόπουλος είπε δτι ή εκμετάλλευση τού αρχεια
κού υλικού άπό δημογραφική άποψη είναι «άπό αδύνατη έως ασήμαντη». Υπάρ
χει όμως τώρα ή εμπειρία των Έπτανήσων, οί δυνατότητες των Αρχείων των
Έπτανήσων. Νομίζω επίσης δτι γιά τό μικρασιατικό χώρο μπορούν νά μας δώ
σουν αρκετά στοιχεία τά κατάστιχα, τά αρχεία τών εκκλησιών καί οί νοταριακοί
κώδικες, όσοι σώθηκαν άπό τή Μικρασιατική καταστροφή. Καί επειδή σ' αυτά
έχω εργαστεί καί τά έχω μελετήσει κι άπό αυτή τήν σκοπιά (δηλ. γιά τους κώδι
κες τού Ταμείου 'Ανταλλαξίμων δέν έκανα μόνο μιά απλή περιγραφή, άλλα
προσπάθησα νά αντλήσω καί στατιστικά στοιχεία), νομίζω δτι ό μελετητής μπο
ρεί πολλά νά αντλήσει. Βέβαια τό υλικό είναι αποσπασματικό, επειδή δέν σώθη
κε ολόκληρο καί όχι επειδή δέν υπήρχε· καί στή σημερινή του δμως κατάσταση
δίνει στον ερευνητή αρκετά στοιχεία δημογραφικά. Θά ήθελα έξαλλου νά κάνω
μιά ερώτηση σχετικά μέ τό αρχειακό υλικό πού άφορα στή Μακεδονία: Τό υλι
κό τού πλουσιότατου Τουρκικού αρχείου τής Μακεδονίας δέν περιέχει, έστω
καί έμμεσα, στοιχεία δημογραφικά; 'Εκτός άπό τά κατάστιχα, υπάρχουν πολλοί
άλλοι κώδικες τής νεότερης εποχής —18ου-19ου αί. καί μερικοί, άπ' δσο θυμά
μαι, παλαιότεροι—, πού ασφαλώς περιέχουν πολλά στοιχεία. 'Αναφέρω γιά πα
ράδειγμα ένα άπό αυτά: τήν αλλαγή πληθυσμού πού συντελέστηκε τό 19ο αϊ.
στίς μεγάλες μονάδες γεωκτησίας, τά τσιφλίκια, αλλαγή πού έχει καί εθνικές
προεκτάσεις. Στην αρχή δηλ. τού 19ου αί. διαπιστώνουμε δτι οί περισσότεροι ά
πό τους εργαζόμενους στά κτήματα αυτά τής Δ. Μακεδονίας έφεραν ονόματα
ελληνικά καί ήταν Έλληνες. 'Αλλά μετά τήν Ελληνική επανάσταση καί γιά λό
γους πολιτικούς ή 'Οθωμανική αυτοκρατορία εφάρμοσε στην περιοχή βίαιες με
τακινήσεις πληθυσμών, μέ αποτέλεσμα νά αλλοιωθεί τεχνητά ή εθνική υπόστα
ση τής περιοχής μέ τήν εγκατάσταση αρκετών Σλάβων. Αυτά τά στοιχεία ξεπε
ρνούν βέβαια τό δημογραφικό πρόβλημα. Δείχνουν ωστόσο δτι τό Αρχείο αυτό
περιέχει σημαντικό υλικό, καί άν στραφούμε προς αυτή τήν πηγή, θά μπαρέσου-
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με ίσως νά αντλήσουμε πάρα πολλά δημογραφικά στοιχεία. Προσθέτω ακόμη
μιά ερώτηση σχετικά μέ τόν Pouqueville: είπατε δτι μας δίνει «στρογγυλε
μένους» τους αριθμούς. "Οταν τό λέτε αυτό αναφέρεστε στό έκδεδομένο έργο ή
στό ανέκδοτο υλικό του, πού υπάρχει στά Γαλλικά 'Αρχεία καί πού ξέρουμε δτι
παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σέ αριθμούς; "Οπως π.χ. στους αριθμούς πού
δίνει γιά τή δύναμη των ελληνικών πλοίων στίς αρχές τού 19ου αι.. Διερωτώμαι
λοιπόν αν οί ίδιοι «στρογγυλεμένοι» αριθμοί υπάρχουν καί στό ανέκδοτο υλικό
του. Θά ήταν πολύ χρήσιμο νά δούμε τί στοιχεία παρέχει αυτό τό ανέκδοτο υλι
κό. Τελειώνοντας θά ήθελα νά ευχαριστήσω τόν κ. Παναγιωτόπουλο γιά όσα
πολλά καί τόσο ενδιαφέροντα μας είπε καί νά προσθέσω δτι, επειδή στην Ελλά
δα ή δημογραφική επιστήμη είναι καινούρια, υπάρχει τό πρόβλημα της ορολο
γίας. Γι' αυτό θά πρέπει όλοι νά συμβάλουμε στή διαμόρφωση τών δρων, ώστε
νά ξέρουμε γιατί μιλάμε καί τί δρους θά χρησιμοποιούμε. Ήδη ό κ. Παναγιωτόπουλος πρότεινε ορισμένους δρους καί πάνω σ' αυτή τή βάση θά πρέπει νά ερ
γαστούμε.
Β. ΠΑΝΑΠΩΤΌΠΟΥΛΟΣ: Σέ δυό-τρία σημεία θά απαντήσω βιαστικά, σέ άλλα πιό
αναλυτικά.
Pouqueville: ενα άπό τά desiderata μέ τά όποια πήγα στην Γαλλία τό 1965, ή
ταν νά βρώ τό προσωπικό αρχείο τού Pouqueville. 'Ανταλλάξαμε μέ τόν κ. Δη
μαρά μερικά γράμματα.Τό αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Προσωπικό αρχείο τοΰ Pou
queville δέν έχουμε εντοπίσει. Ό Pouqueville είναι πρόξενος της Γαλλίας στην
Ελλάδα καί στέλνει υπηρεσιακές εκθέσεις στό υπουργείο Εξωτερικών ή Ναυτι
κών κατά περίπτωση. Έκει πραγματικά υπάρχουν στατιστικοί πίνακες πού στέ
λνει ό Pouqueville, άλλα είναι οί τοπικοί στατιστικοί πίνακες τοΰ εμπορίου, τους
οποίους στέλνουν δλοι οί πρόξενοι καί φυσικά καί ό Pouqueville. Ένας τέτοιος
πίνακας είναι ό πολυδημοσιευμένος πίνακας τού 1813. Στατιστικά στοιχεία γιά
τόν πληθυσμό τών επαρχιών άπό τίς όποιες πέρασε ό Pouqueville καί γιά τίς ό
ποιες έχουμε στοιχεία στον 5ο τόμο τών απομνημονευμάτων του, δέν έχουμε
στην προξενική αλληλογραφία. Διότι οί πρόξενοι δέν έστελναν τέτοια στοιχεία:
έμάζευαν τέτο.ια στοιχεία, έστελναν συνολικές εκτιμήσεις, άλλα αναλυτικά στοι
χεία δέν έστελναν στό 'Υπουργείο Ναυτικών ή Εξωτερικών. Επομένως άπό κει
δέν ελπίζω νά βρούμε τίποτα· πάντα δμως υπάρχει ή ελπίδα, καί αναζητώ πάντα
—άν κάποιος συνάδελφος έχει κάποια πληροφορία θά τόν παρακαλούσα νά μου
τήν υποδείξει— τό δντως προσωπικό αρχείο τοΰ Pouqueville, στό όποιο ενδέχε
ται νά βρούμε τό υλικό πού μάζευε, διότι οί πίνακες του έχουν προφανώς αντι
γραφεί άπό κάποιο κατάστιχο καδή, ή άπό κάποια κοινοτική αρχή, δέν είναι
πίνακες αυθαίρετοι. Τώρα, τό γιατί στρογγυλεύονται δλοι οί αριθμοί, είναι μιά υ
πόθεση πού θά μας πήγαινε πολύ μακριά.
Ή αλλαγή της εθνολογικής σύνθεσης στά Βαλκάνια: εκεί είναι πράγματι
ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα· είναι φορτισμένο ιδεολογικά άπό δλες τίς πλευρές
καί δύσκολα μπορούμε νά τό πλησιάσουμε μέ «τεχνικά» κριτήρια. Αυτό δμως
είναι απαραίτητο.
ΜΑΡΙΑ ΠΕΑΕΚΙΔΟΥ: Αυτό τό έφερα απλώς σάν παράδειγμα, γιά νά πώ πόσα
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πολλά στοιχεία μπορεί νά μας δώσει αυτό τό αρχείο καί δχι γιά νά ερμηνεύσου
με τό ζήτημα.
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε θά μιλήσω συνολικά γιά τό θέμα των αρχείων.
Συμβαίνει τό έξης: Θέλω νά ξεκαθαρίσω πάλι μιά βασική ιδέα άπό τό σύνολο
τών ιδεών πού ανέπτυξα έδώ. Τό θέμα δέν είναι άν θά μπορέσουμε νά έχουμε μιά
σωστή εικόνα γιά ένα μερικό φαινόμενο. Αυτή τήν εικόνα πιστεύω δτι μπορούμε
νά τήν έχουμε καί πρέπει νά δουλέψουμε γιά νά τήν αποκτήσουμε. Αυτή είναι ή
μία πλευρά τού πράγματος. Ή άλλη δμως, ή οποία είναι καί επίτευγμα ήδη της
ευρωπαϊκής καί της αμερικανικής καί αγγλοσαξονικής ιστορικής δημογραφίας,
είναι ότι εκεί έχουμε συνολικές προσεγγίσεις, οί όποιες αγκαλιάζουν περιοχές ο
λόκληρες ή ακόμα μεγαλύτερες ενότητες καί μελετούν φαινόμενα μαζικά, στατι
στικά. Θά αναφέρω σύντομα ένα παράδειγμα, τό όποιο άλλωστε σας είχα υπο
σχεθεί, γιά τό θέμα τών μετακινήσεων τών λαών. Ξέρουμε δλοι τήν περίφημη
αλβανική μετακίνηση προς τήν Ελλάδα. Τό πρόβλημα, γιά όποιον θέλει νά
κάνει μιά δημογραφική προσέγγιση τού φαινομένου, έγκειται στή σύνδεση ή τήν
αποσύνδεση τών εννοιών της δημογραφικής ανάπτυξης (expansion démographique) καί της γεωγραφικής επέκτασης (expansion géographique). 'Αναλυτικότερα,
τό ερώτημα στό όποιο πρέπει νά απαντήσουμε είναι τό ακόλουθο: ή γεωγραφική
επέκταση της αλβανικής εθνικής ομάδας είναι τό αποτέλεσμα μιας καλπάζουσας
δημογραφικής ανάπτυξης πού ασταμάτητα δημιουργεί περισσεύματα, ή είναι τό
αποτέλεσμα τής λειτουργίας κάποιου άλλου μηχανισμού πού μένει νά προσδιο
ριστεί καί πού βέβαια δέν θά μας απασχολήσει έδώ; Ό τρόπος πού έχω ήδη δια
τυπώσει τίς υποθέσεις κάνει σχεδόν αυτονόητο δτι συντάσσομαι μέ τή δεύτερη
άπό αυτές καί ό λόγος είναι ό ακόλουθος: νομίζω δτι είναι δύσκολο νά δεχθούμε
δτι, στίς αρχαϊκές δημογραφικές συνθήκες τής εποχής, μιά εθνική ομάδα στά
Βαλκάνια θά μπορούσε νά έχει μιά τόσο διαφοροποιημένη δημογραφική συμπε
ριφορά πού νά τήν ξεχωρίζει άπό τίς άλλες εθνικές ομάδες σέ βαθμό πού νά τής
δίνει τό συγκριτικό πλεονέκτημα τής αριθμητικής υπεροχής καί νά τής επιτρέπει
νά κυριαρχήσει εδαφικά στην ευρεία περιφέρεια πού δλοι γνωρίζουμε. Έγώ
προσωπικά δέν εχω εντοπίσει κανένα ιδιαίτερο δημογραφικό χαρακτηριστικό
τής αλβανικής εθνικής ομάδας πού νά τής δίνει τέτοια πλεονεκτήματα. Έκτος ί
σως άπό ενα: τήν έξωγαμία, πού λόγω τής κοινωνικής συγκρότησης τής ομάδας
σέ φάρες (tribut, clan), μπορεί νά αποτελεί ένα πλεονέκτημα. Στον βαθμό πρά
γματι πού μέσα άπό τήν έξωγαμία μπορεί νά γίνεται μιά καλύτερη ρύθμιση του
«βιολογικού» μιας ανθρώπινης ομάδας, μπορεί οί 'Αλβανοί νά βρέθηκαν ευνοη
μένοι σέ σχέση μέ τους γειτονικούς τους πληθυσμούς πού δέν ήταν οργανω
μένοι μέ τόν ίδιο τρόπο, χωρίς αυτό νά σημαίνει δτι ή έξωγαμία θά μπορούσε νά
αναπληρώσει όλες τίς αδυναμίες καί τους περιορισμούς ενός αρχαϊκού πληθυ
σμού.
Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ: Μιά ερώτηση: τό πρόβλημα είναι κατά τήν έξοδο άπό την
'Αλβανία; ή ή συμπεριφορά εντός τής Ελλάδος;
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ή συμπεριφορά μετά τήν έξοδο. Δέν μπορούμε, στό
σημερινό στάδιο τών ερευνών, νά παρατηρήσουμε τή ζωή τών αλβανικών πλη-
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θυσμών στην αρχική τους κοιτίδα. Μπορούμε δμως νά τους παρατηρήσουμε, μέ
βάση τίς πηγές καί άπό τά ίχνη πού αφήνει ή ϊδια ή μετανάστευση τους στους
χώρους τής πρόσκαιρης ή της οριστικής εγκατάστασης τους. Στό σημείο αυτό
θέλω νά αναφέρω τό πώς μπαίνει ή εθνική ιδεολογία καί περιπλέκει τά πράγμα
τα. Θά θυμίσω τήν μικρή άλλα πολύτιμη μελέτη τού Γιώργου Σούλη γιά τίς φυ
λές τών Μαλακασίων, Μπουΐων καί Μεσαριτών. Τί μας έδειξε ό Σούλης; "Ο,τι
ως τότε έπίστευαν, Έλληνες καί Ρουμάνοι, κυρίως Ρουμάνοι, ό Jorga καί άλλοι,
ότι οί φυλές αυτές είναι βλάχικες. Μέσα στους βαλκανικούς εθνικισμούς τού
19ου αιώνα, μεταξύ τών οποίων καί ό ρουμανικός, φτιάχνεται ή «βλαχικότητα»
αυτών τών φυλών. Μας δείχνει όμως ότι, μέ κάποια κριτήρια τά όποια θεωρώ α
πολύτως ασφαλή, πρόκειται γιά ομάδες αλβανικές οί όποιες σταθμεύουν στην
Θεσσαλία γιά 30, 40 ή 50 χρόνια, αυτό δέν τό ξέρουμε πολύ καλά, καί μετά με
τατοπίζονται άπό τήν Θεσσαλία προς τόν Νότο. Επομένως τους Αλβανούς
πού βρίσκουμε μετά στην 'Αττική καί στή συνέχεια στην Πελοπόννησο δέν
μπορούμε νά τους προσθέσουμε στους 'Αλβανούς τής Θεσσαλίας. Στην περί
πτωση αυτή δηλαδή, ή αλβανική γεωγραφική επέκταση δέν είναι τό αποτέλεσμα
τής δημογραφικής ανάπτυξης τής ομάδας πού σταθμεύει στην Θεσσαλία, άλλα
απλώς αποτέλεσμα μετακίνησης. Αυτή θά είναι ή εισφορά τής ιστορικής δημο
γραφίας γιά τίς δικές μας περιοχές, τέτοιου είδους προβλήματα θά μας λύσει.
Πράγματι, οί 10.000 'Αλβανοί πού επαναλαμβάνονται στίς πηγές είναι οί ίδιοι,
γιατί, αν δέν ήταν οί ϊδιοι, θά είχαμε άλλη οικιστική εικόνα του χώρου. Έχει ήδη
επισημανθεί μιά φράση άπό τά Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά του Σπ. Λάμ
πρου, ότι οί 'Αλβανοί είναι χειμερόβιοι, κλπ. Αυτό σημαίνει δτι οί Αλβανοί έ
χουν έναν ορισμένο τρόπο κατοχής τού εδάφους. "Αν πάρουμε μάλιστα τό τουρ
κικό κατάστιχο τής περιοχής Πύργου-ΠάτραςΤορτυνίας, πού δημοσίευσαν
Βούλγαροι γλωσσολόγοι, θά βρεθούμε μπροστά σέ μιά σχεδόν φωτογραφική πε
ριγραφή αυτού τού τρόπου κατοχής τού εδάφους άπό τους 'Αλβανούς. Θά δού
με ότι τά χωριά τά αλβανικά, αυτά πού θεωρούνται χωριά, είναι τής τάξεως τών
δύο, τεσσάρων, οχτώ οικογενειών, καί τά χωριά τά χαρακτηριζόμενα ώς ελληνι
κά είναι τής τάξεως τών 25, 50, 100, 150 οικογενειών. Δηλαδή τό τουρκικό κα
τάστιχο μας δείχνει δτι υπάρχει ένας τρόπος κατοχής του εδάφους άπό τήν ομά
δα αυτή τήν αλβανική πού είναι διαφορετικός άπό εκείνον της ελληνικής. ΈκεΓ
φυσικά, δπως λέει καί ό κ. Σακελλαρίου, περνάμε στον χώρο της οίκονομίας,
στίς απασχολήσεις τής ομάδας —κτηνοτροφικές, κτηνοτροφο-πολεμικές, κλπ.—,
θά πηγαίναμε μακριά. Πάντως μπορούμε άπό τό τουρκικό κατάστιχο τού 146163 (έχουν προταθεί 2-3 χρονολογήσεις) νά δούμε τήν είκόνα τού ελληνικού
πληθυσμού πάνω στό έδαφος. Κλείνω μέ τήν ιδέα δτι δέν μπορούμε, μέ τό διαθέ
σιμο υλικό, νά κάνουμε θαύματα, μπορούμε δμως νά βγάλουμε πάρα πολλά
στοιχεία καί κυρίως νά κάνουμε μιά, πώς νά τήν πώ, «δημογραφικοποίηση» του
δημογραφικού προβληματισμού, διότι τά φαινόμενα πού θίγουμε είναι δημογρα
φικά καί δέν μπορούμε νά τά πλησιάζουμε μέ μή δημογραφικές έννοιες. Ισως έ
δωσα τήν εντύπωση δτι είμαι περισσότερο απαισιόδοξος άπ' δ,τι πράγματι είμαι.
Είμαι απαισιόδοξος στό σημείο αυτό, άλλα δχι στον βαθμό πού νά ακίνητο-
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ποιούμαι. Δηλαδή πιστεύω οτι έχουμε πολλά πράγματα νά κάνουμε. Πάντως νοταριακά κατάστιχα, κλπ., οικονομικής φύσεως, του 18ου αίώνα, είναι χρήσιμα,
δέν θά μας δώσουν όμως ποτέ μαζικό υλικό. Πολύτιμο, πράγματι. 'Αλλά μαζικό
υλικό, δηλαδή σειρές καί καμπύλες, δέν θά τίς έχουμε ποτέ άπ' αυτό τό υλικό.
"Αλλά τά θέλουμε όλα. Έδώ μπαίνει ίσως ένα πρόβλημα, γιά δσους έχουν ευ
θύνες ερευνητικές στην Ελλάδα: εκκρεμεί" τό θέμα ενός εθνικού ονοματολογίου.
Οί Καναδοί τό έκαναν, διότι θέλουν νά αποδείξουν δτι είναι Γάλλοι. Εμείς έ
χουμε άλλες ανάγκες, λοιπόν νά τό κάνουμε κι εμείς. Υπάρχει θέμα εθνικού
ονοματολογίου.
Β. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ: Θά αναφερθώ μόνο στίς τελευταίες φράσεις τού κ.
Παναγιωτοπούλου. Είπε ότι είναι άπό τή φύση του απαισιόδοξος, καί προφανώς
ή απαισιοδοξία του αυτή προέρχεται άπό τήν κατάσταση της σχετικής έρευνας
στην Ελλάδα καί άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο γίνεται ώς τώρα άπό πολλούς, κυ
ρίως παλιότερους, ή προσέγγιση τών σχετικών θεμάτων. Δέν δικαιολογείται ό
μως απαισιοδοξία, όταν σ' αυτή τήν επιστημονική συνάντηση οί περισσότεροι
είναι νέοι, πολλοί άπό τους οποίους είναι βέβαιο ότι θά προωθήσουν τήν έρευνα
μέ νέες μεθόδους. Αυτό τό υψηλής στάθμης σεμινάριο, δχι μόνο τους ωφέλησε,
αλλά τους έδωσε τά κεντρίσματα γιά παραπέρα έρευνα. "Οσο γιά τό αρχειακό υ
λικό: είμαι σέ θέση νά γνωρίζω πολύ καλά ότι τά ταξινομημένα νοταριακά έγ
γραφα καί κατάστιχα τών Γενικών 'Αρχείων τού Κράτους είναι πολύ λιγότερα
άπό τά αταξινόμητα. Λίγοι γνωρίζουν π.χ. ότι υπάρχουν μερικές χιλιάδες νοταριακών εγγράφων τής Μυκόνου, τής Νάξου καί άλλων νησιών, καί όχι μόνο
στά Γενικά 'Αρχεία. Οί διαθήκες καί τά προικοσύμφωνα, πού αφθονούν, μπο
ρούν νά μάς δώσουν τό υλικό πού είναι αναγκαίο γιά τή δημογραφική έρευνα
ενός τόπου. Στίς διαθήκες αναφέρονται συνήθως δλα τά παιδιά. Ή διαθήκη ενός
Μυκονιάτη καί οί διαθήκες τού γιου του καί τού εγγονού του μπορούν νά επιση
μανθούν ασφαλώς. Καί δέν πρόκειται μόνο γιά μιά οικογένεια, άλλα γιά ομάδες
οικογενειών. Τά νοταριακά έγγραφα τής Νάξου, πού καλύπτουν τους δυό τελευ
ταίους αιώνες τής Τουρκοκρατίας, άπό τίς αρχές του Που αίώνα, ανέρχονται ε
πίσης σέ χιλιάδες καί εντοπίζονται σέ ορισμένα χωριά. Ελάχιστο μέρος τών έγ
γραφων αυτών έχει δημοσιευθεί ώς τώρα. 'Υπάρχουν δμως ακόμη φορολογικά
κατάστιχα τής Νάξου σέ ελληνικά αρχεία, πολύτιμα καί γιά τόν αριθμό καί γιά
τά ονόματα τών μελών σειράς οικογενειών. Επομένως ή απαισιοδοξία δτι τό υ
λικό είναι ασήμαντο, ανύπαρκτο ή ασήμαντο, εϊναι κάπως υπερβολική, καί αδι
καιολόγητη, τουλάχιστον γιά τά νησιά τών Κυκλάδων. Τό επισημαίνω αυτό κυ
ρίως γιά τους νέους πού παρακολουθούν καί πού μπορούν νά είναι βέβαιοι δτι
υπάρχει πολλή δουλειά πού μπορεί νά γίνει σ' αυτόν τόν τομέα.
Θά ήθελα επίσης νά ρωτήσω,— δέν κατάλαβα καλά κι είναι κάτι πού μ' εν
διαφέρει: Έχουμε μιά αύξηση πληθυσμού σ' δλη τήν Ευρώπη τόν 18ο αίώνα.
Τή συσχετίσατε μέ τήν αύξηση στην οθωμανική αυτοκρατορία — κάτι είπατε.
Υπάρχει κάποιος συσχετισμός, κάποια σχέση;
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναί, μιά διευκρίνιση. Νά τό ξαναπιάσω: ώς πρίν άπό 20
χρόνια επιστήμονες διαφόρων χωρών, έβλεπαν μιά αύξηση του πληθυσμού στίς
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χώρες τους άπό τά μισά του 18ου αί. ώς τό τέλος τοΰ αίώνα καί προσπαθούσαν
νά βρουν εθνικές ερμηνείες, δηλ. νά συνδέσουν μέ την εθνική τους ίστορία αυτό
τό φαινόμενο. "Ως τήν ώρα πού άρχισε νά κυκλοφορεί αυτή ή πληροφορία καί
ανακάλυψαν ότι είχαν δλοι τό ϊδιο πρόβλημα. Καί φυσικά δέν αναζητούν πιά ε
θνικές ερμηνείες, τους Σέρβους, τους Τούρκους, τους Βουλγάρους, τους Βαλώνους κλπ., δέν αναζητούν πλέον ερμηνείες εθνικές, αναζητούν ερμηνείες δη
μογραφικές καί σέ πρώτη φάση κάνουν μία ταξινόμηση τοΰ φαινομένου περιφε
ρειακή, δηλ. προσπαθούν νά δουν πού αυτή ή αύξηση άρχιζα ταυτοχρόνως, πού
αρχίζει διαφορετικά, μέσα στην ϊδια τή χώρα, π.χ. ή Γαλλία χωρίζεται άπό τήν
γραμμή Γενέβης-Σάν Μαλώ στά δυό καί είναι άλλη ή γεωγραφική συμπεριφορά
της γραμμής αυτής προς τό Βορρά καί άλλη προς τό Νότο, γίνονται γκρουπαρίσματα μέ άλλες χώρες κλπ. Αυτό είναι τό φαινόμενο πού μέσα άπό τή σύγκριση
φτιάχνεται ή καινούρια πληροφορία. Τώρα δσο γιά τή Μ. 'Ασία άπό τήν προσ
ωπική μου εμπειρία καί τή μελέτη ορισμένων φαινομένων, χωρίς πάρα πολύ
προχωρημένες μελέτες ειδικές στό σημείο αυτό, βρίσκω δτι αυτό πού έβλεπα
στά τέλη τοΰ 18ου αϊ. στην Ελλάδα, αυτή τήν ανάπτυξη, καί πού τήν είδαμε με
τά σ' όλα τά Βαλκάνια είναι πανοθωμανικό φαινόμενο, δηλ. περιλαμβάνει του
λάχιστον τήν μείζονα Μ. 'Ασία. Καί αυτό γιά μένα έχει άλλη σημασία...
Β. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ: Δηλ. τό φαινόμενο υπάρχει καί έδώ σχετίζεται...
Β. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:... καί προφανώς σχετίζεται μέ τό πανευρωπαϊκό
φαινόμενο τοΰ 18ου αι., δηλ. έχουμε έναν καινούριο δημογραφικά 18ο αί. ό ό
ποιος εθεωρείτο ώς κάποια στιγμή αποσπασματικά, εθνικά, ένώ τώρα βλέπουμε
νά έχει μιά καινούρια διάσταση.
Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ: Δέν ξέρω, επειδή είπατε περί 'Αλβανών, μπορεί* νά είμαι έκτος
τοΰ θέματος. Έχω μιά απορία καί Γσως έγώ μόνο είμαι απληροφόρητος, δέν ξέ
ρουν αν θέλω καί άλλοι νά τήν ακούσουν — τί θά πει αυτό «ή έξωγαμία τών Αλ
βανών» καί πώς διαπιστώνεται.
Β. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΑΟΣ: Ναί, είναι βασικό· έχει σχέση μέ τήν γενετική τών
πληθυσμών. Μπαίνουμε δηλαδή στην δημογραφία σάν αυτοτελή κλάδο καί δχι
σάν μιά μέθοδο προσέγγισης τού ίστορικοΰ φαινομένου. Μας ενδιαφέρει βέβαια
καί σάν αυτοτελής κλάδος, γιατί μας δίνει νέες πληροφορίες. Λοιπόν, ή κάθε
κοινωνία έχει ένα δικό της μοντέλο γιά τόν γάμο. Θά μπορούσα νά πώ έδώ —καί
είχα σκεφτεί νά αρχίσω έτσι— δτι βέβαια ή ζωή αρχίζει μέ τήν γέννηση, προχω
ρεί μέ τόν γάμο καί τελειώνει μέ τόν θάνατο. Γιά τήν δημογραφία δμως, ή ζωή
αρχίζει μέ τόν γάμο. Μέσα άπό τόν γάμο περνάνε μιά σειρά δημογραφικές ρυθ
μίσεις, τίς όποιες οί παλιότερες κοινωνίες δέν είχαν άλλο τρόπο νά αντιμετωπί
σουν.
Μερικά παραδείγματα. Ή δημογραφία τών προτεσταντών της Κεντρικής
καί Δυτικής Ευρώπης έχει δείξει δτι οί προτεστάντες (άντρες) παντρεύονται γύ
ρω στά 30, δηλαδή 5 περίπου χρόνια αργότερα άπό τους άλλους άντρες (καθολι
κούς) τών Ιδιων περιοχών. Αυτό είναι συνδεδεμένο μέ ολόκληρο τό πρόβλημα
της σχέσης προτεσταντισμού και καπιταλισμού, μέ δλο τό πρόβλημα της σχέ
σης προτεσταντισμού καί οίκονομικών δραστηριοτήτων —ό προτεστάντης π.χ.
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δέν παντρεύεται πρίν δημιουργήσει τίς οικονομικές συνθήκες του γάμου του—
κλπ. Στή συνέχεια έχουμε άλλο παράδειγμα. Κάποια στιγμή στην Ευρώπη δη
μιουργείται τό πρόβλημα του περιορισμού των γεννήσεων, γιά κάποιους λόγους
ή Ευρωπαϊκή κοινωνία δέν μπορεί νά αντέξει περισσότερο πληθυσμό. Μοναδι
κός τρόπος γιά νά περιοριστούν οί γεννήσεις ήταν ή μετατόπιση τού μέσου ό
ρου ηλικίας τού γάμου. Δηλαδή ό γάμος είναι ένας μηχανισμός ό όποιος κάνει
τή δημογραφική ρύθμιση σ' αυτή τήν κοινωνία. Στή συνέχεια, πιό ειδικά τώρα
—δημογραφικά καί βιολογικά—, υπάρχει τό θέμα της έξωγαμίας ή της ενδογα
μίας ενός πληθυσμού. Αυτό έχει άμεση σχέση μέ τά περιθώρια, τό επίπεδο αντί
στασης μιας πληθυσμιακής ομάδας. "Οταν δηλαδή μιά πληθυσμιακή ομάδα αρ
χίζει καί παντρεύεται στό εσωτερικό της, τότε αρχίζει καί παρουσίαζα φαινό
μενα τά όποια έχουν επιπτώσεις στην βιολογία της. "Ως πρίν άπό μερικά χρόνια,
νόμιζαν δτι ή μεγάλη ενδογαμία προκαλεί καταστροφές συνολικές. Ή καινούρια
αντίληψη των βιολόγων καί στατιστικών είναι δτι ή μεγάλη ενδογαμία κατα
στρέφει τόν μισό πληθυσμό καί βελτιώνει τόν άλλο μισό. Γίνονται πειράματα μέ
τή συνεργασία ιστορικών, διότι αυτό τό φαινόμενο μόνον ιστορικά μπορεί νά
διαπιστωθεί, δηλαδή μέσα στον χρόνο-δοκιμαστικό σωλήνα. Αυτό είναι τό πρό
βλημα τής ενδογαμίας. Γιά τους μικρούς πληθυσμούς, ή ενδογαμία μπορεί νά
είναι καταστρεπτική, γιατί στον μικρό πληθυσμό μπορούν νά εμφανιστούν, στα
τιστικώς, δλα τά αρνητικά στοιχεία τού δείγματος. Οί πληθυσμοί οί όποιοι πραγ
ματοποιούν τήν ενδογαμία είναι πιό εύθραυστοι άπό εκείνους πού δέν τήν πραγ
ματοποιούν. Ή ακραία περίπτωση πληθυσμού, άπ' δσο ξέρω στά Βαλκάνια, πού
δέν πραγματοποιεί τήν ενδογαμία, είναι ό αλβανικός. Δηλαδή ολόκληρη ή πά
τρια, ολόκληρο τό clan, θεωρείται απαγορευμένο γιά τόν γάμο. Είναι κατάλοιπο
αρχαϊκό, δείχνει δτι έχει καθιερωθεί σέ φάση πού ή πατριά ήταν ολιγάριθμη,
καί ένώ έχουν παύσει νά ισχύουν οί αντικειμενικοί λόγοι της απαγόρευσης αυ
τής, γιά λόγους πολιτισμικούς ή απαγόρευση εξακολουθεί νά ισχύει. Έτσι έχου
με τό φαινόμενο, σέ εποχή πού ό αριθμός τών μελών της πάτριας είναι πιά τόσο
μεγάλος πού επιτρέπει τήν ενδογαμία, αυτή νά μήν μπορεί νά πραγματοποιηθεί
γιατί έχει επιβληθεί ή έξωγαμία πρίν άπό τήν αύξηση της πάτριας καί δέν μπορεί
πιά νά σταματήσει. Οί 'Αλβανοί βρίσκονται οπωσδήποτε κάποια στιγμή μέ ένα
απροσδόκητα ευνοϊκό δημογραφικό παράγοντα γιά τήν ανάπτυξη τους.
ΜΑΡΙΑ ΠΕΑΕΚΙΔΟΥ: Γιατί έχουν πάτριες, ένώ οί άλλοι λαοί τίς έχουν
εγκαταλείψει.
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάμε πάντα γιά τή συγκεκριμένη περίπτωση.
Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ: Δηλ. παντρεύονται έξω άπό τή φάρα, έγώ νόμιζα εξώγαμα
παιδιά...
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό καθόλου δέν τό αποκλείω, πάντως βρέθηκαν μέ
συγκριτικό πλεονέκτημα κάποια στιγμή. Ά π ό άποψη δημογραφική, δέν νομίζω
νά έχουν βρεθεί μέ άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα οί 'Αλβανοί.
Έχω καί ένα υπόλοιπο απαντήσεως στην κ. Μαρία Πελεκίδου: υπάρχει ή
φράση «ξαναβρίσκουμε στον 18ο αίώνα τό ρωμαϊκό οίκιστικό πλέγμα». Ναί, δη-
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λαδή τό ξαναβρίσκουμε σάν σύνολο, ξαναβρίσκουμε τήν εικόνα. Ξαναβρίσκου
με τό φάσμα. Τό θέμα δέν είναι άν βρίσκουμε τόν ϊδιο δγκο πληθυσμού, είναι ή
διάταξη τού πληθυσμού συνολικά πάνω στό έδαφος.
ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ: Νά διευκρινίσω τήν ερώτηση μου: Κατάλαβα δτι πρόκειται
γιά τή συνολική εικόνα, ή ερώτηση μου είναι άν αυτή ή συνολική είκόνα υπάρ
χει, είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε άν υπάρχει, καί σέ άλλη χρονική περίοδο άπό
τήν ρωμαϊκή εποχή ώς τόν 18ο αϊ.
Β. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ ωραία. Βάσει τού διαθέσιμου υλικού, των
διαθεσίμων μελετών καί βάσει της δικής μου εμπειρίας καί ενασχόλησης μέ τό
θέμα, νομίζω δτι τό οικιστικό πλέγμα της ρωμαϊκής εποχής τό ξαναπιάνουμε
μόνο τόν 18ο αί. Ενδιαμέσως έχουμε άλλα πράγματα. Αυτό δέν σημαίνει δτι
είναι καλύτερα ή χειρότερα. Έγώ νομίζω δτι είναι χειρότερα, δηλ. είναι λιγότερο
δυναμικά. Δηλ. πιστεύω δτι ή ανάπτυξη τού 19ου αί. ή οικονομική καί δημογρα
φική κλπ., στηρίζεται σ' ένα δυναμικό οίκιστικό πλέγμα τού 18ου αί. Δηλ. έχει
αναρτηθεί ό πληθυσμός μέ τέτοιο τρόπο πού είναι σέ θέση νά αξιοποιήσει τό μά
ξιμουμ των δυνατοτήτων της προκαπιταλιστικής οίκονομίας της περιοχής. Ένώ
άν είχαμε ένα πλέγμα άλλης δομής, δέν ξέρω, μπορεί νά ήτανε καλύτερο άπό κά
ποιες άλλες απόψεις, δέν θά είχαμε αυτή τή συνέχεια. Καί γιά τήν περίπτωση θά
ήτανε περισσότερο εύθραυστο. Είναι τό θέμα τού πόσο εύθραυστο είναι ένα πλέγ
μα. Δέν χρειάζεται νά κάνω τό σχήμα...
Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ήθελα λίγο νά κατέβω χρονικά! Ό κ. Παναγιωτόπουλος
κάλυψε ώς συνήθως τή μεταβυζαντινή καί νεότερη εποχή, ανάλογα μέ τόν
προσανατολισμό τού καθενός νά επιλέγει τή χρονολογία πού θέλει. Λοιπόν σάν
άνθρωπος πού ανακατεύεται μέ τά βυζαντινά πράγματα, τά όποια εσείς αφήσατε,
απόλυτα δικαιολογημένα, δπου τά δημογραφικά είναι πολύ σημαντικά καί δπου
ή έρευνα πού κάνουμε είναι περίπου στοιχειώδης, κυριολεκτικά δέν ξέρουμε
πώς θά κινηθούμε μέσα σ' αυτό τόν χώρο δταν δέν υπάρχουν έγγραφα ή άπό τά
ελάχιστα πού σώζονται πολύ δύσκολα μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τή δο
μή πού υπάρχει των οικογενειών, πώς εξελίσσονται κλπ. Σ' ένα σημείο είπατε δμως δτι μπορούμε νά ερμηνεύσουμε μέ ένα ποσοστό λάθους τήν έρευνα πού
μπορεί νά γίνει πάνω σ' αυτό τό πλαίσιο μιας οίκογενείας. "Οπως ξέρετε, στά βυ
ζαντινά πράγματα τά τελευταία χρόνια φτουράει πάρα πολύ, πέρα άπό τις δημο
γραφικές μελέτες πού γίνονται δταν έχουμε συγκεκριμένο υλικό πάρα πολύ μι
κρό δπως π.χ. αυτό τής Λαίου, φτουράει λοιπόν πάρα πολύ ή μελέτη μιας οικο
γενείας. Εξετάζουμε τους Καντακουζηνούς, τους Ραούλ, τους Δούκες κλπ.
Επομένως μπορούμε νά παρακολουθήσουμε λίγο ποιοί ήσαν οί Καντακουζηνοί
τόν 13ο αι., τόν 14ο, τόν 15ο —ή έρευνα σταματάει έκεΓ γιατί δέν μπορούμε νά
κατέβουμε πιό κάτω— μπορούμε έτσι νά παρακολουθήσουμε μιά οικογένεια.
'Ήθελα λοιπόν νά σας ρωτήσω: αυτή ή εξέταση της οικογενείας —δταν οί πηγές
τήν εποχή αυτή είναι άφθονες καί επομένως μπορούμε νά δούμε πώς κινείται ή
οικογένεια— μπορεί νά μας οδηγήσει κάπως, έστω ακροθιγώς, προς ορισμένα
δημογραφικά στοιχεία; Ναί ή δχι; Γιατί καί στά αρχεία τού "Αθω μπορούμε νά
παρακολουθήσουμε λίγο μιά οικογένεια άλλα πρέπει νά έχουμε κάποιο δείκτη ύ-
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πολογισμών εντελώς διαφορετικό· έάν λοιπόν υπάρχουν αυτά τά στοιχεία, μπο
ρεί νά «βγει» κάποιο συμπέρασμα; Τά αρχεία πού ανέφερε προηγουμένως ό κ.
Σφυρόερας υπάρχουν καί στό Βυζάντιο άλλα είναι πάρα πολύ λίγα, καί έχουν
γίνει ήδη αντικείμενο εκμετάλλευσης· καί ό Θεοχαρίδης γράφει γιά μιά διαθή
κη— δίκη βυζαντινή, άλλα δέν έχει συνέχεια διαθηκών, έχει μιά, ένώ έδώ μέ τίς
οικογένειες ίσως κάτι μπορεί νά γίνει.
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτη υπονόμευση του αντικειμένου είναι ή «εύγενικότητα» τών οίκογενειών, δηλαδή έχετε ένα κοινωνιολογικό ελάττωμα. Δεύτε
ρον, έχετε ένα πολύ σημαντικό επίσης μειονέκτημα, δτι δέν έχετε αυτούς πού
πέθαναν πρίν γίνουν ιστορικά πρόσωπα. Ή φύση τών στοιχείων σας τό κάνει
αυτό. Ενδεχομένως άλλα στοιχεία θά μπορούσαν νά δώσουν καλύτερα αποτελέ
σματα.
Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ: Συγνώμη. "Οταν γεννιούνται δέν τους πιάνει ή τσιμπίδα,
παρά μόνον όταν γίνονται ιστορικά πρόσωπα.
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: 'Ακριβώς. Καί ένα τρίτο μειονέκτημα αύτης της
προσέγγισης είναι ό όγκος· ό δγκος τέτοιων ομάδων θά είναι μικρός καί κατανε
μημένος στον χρόνο άνισα, σέ βαθμό πού δέν θά μπορεί νά μας δώσει μιά ικανο
ποιητική εικόνα γενικότερης χρησιμότητας. Πάντως καί έδώ, γιά νά ανακατέψω
πάλι αισιοδοξία μέ απαισιοδοξία, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια γιά σχετικές έ
ρευνες.
ΜΑΡΙΑ ΠΕΑΕΚΙΔΟΥ: Ένα άλλο επίσης μειονέκτημα αυτών τών οίκογενειών είναι
ότι δέν μάς δίνουν επίσης συνήθως τίς γυναίκες. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό δη
μογραφικά. Καί επίσης θά ήθελα τώρα νά δώσω ένα στοιχείο πού μας δίνει δη
μογραφικά πάρα πολύ υλικό: είναι τά πρακτικά της παραδόσεως καί αντικατα
στάσεως. 'Εκεί βλέπουμε τήν οικογένεια μικρού καλλιεργητή καί βλέπουμε δτι
συνήθως είναι 2-3 παιδιά ή χωρίς παιδιά. Αυτό μας δίνει στοιχεία. Πάρα πολλά
στοιχεία.
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνώ απολύτως. Θά μου επιτρέψετε νά σας
διαβάσω μερικούς αριθμούς. Υπάρχει ή «άρρενότητα» (αναλογία αρρένων) ενός
πληθυσμού, ή οποία βιολογικά δέν είναι άλλη παρά 100 άνδρες γιά 100 γυναί
κες. Στατιστικώς, έχει αποκατασταθεί μιά καλύτερη σχέση (106 γυναίκες γιά
100 άνδρες). Θά σας διαβάσω τά στοιχεία άπό ένα έγγραφο πού έκδίδα ό Top
ping γιά τήν Πελοπόννησο τού 1354. Έπί 197 αγοριών έχουμε 63 κορίτσια, δη
λαδή αναλογία άρρενότητας τού πληθυσμού 313, πράγμα βιολογικώς αδύνατο.
Επομένως λείπουν τά υπόλοιπα κορίτσια. 'Ωστόσο μιά πιό λεπτή προσέγγιση
δίνει τά ακόλουθα στοιχεία: στίς οίκογένειες μέ ένα παιδί ή αναλογία είναι 460,
στίς οικογένειες μέ δύο παιδιά είναι 370, μέ 3 είναι 300, μέ τέσσερα παιδιά 175
καί μέ 5-6 παιδιά κατεβαίνει στά 100. Τώρα έχουμε μιά είκόνα ή οποία μπορεί νά
είναι περισσότερο χρήσιμη — αυτό εννοώ δτι μπορούμε νά ελπίζουμε δτι θά
βγάλουμε κάποτε άπό τό ατελές υλικό χρήσιμα στοιχεία. Δηλαδή, ένώ αν βά
λουμε δλα τά στοιχεία αυτά μαζί θά μας βγάλουν μιά αναλογία άρρενότητας
313, αναλογία απαράδεκτη, δταν κάνουμε μιά πιό λεπτομερειακή προσέγγιση,
θά μας φτάσει στό 460 γιά τό 1 παιδί καί c to 100 ακριβώς γιά τά 5 παιδιά καί
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άνω, πράγμα πού σημαίνει γιά μας δτι οί πολυάριθμες οικογένειες δηλώνουν τά
παιδιά καί των δύο φύλων, ένώ οί ολιγάριθμες δηλώνουν μόνο ή κατά προτίμη
ση τά αρσενικά παιδιά. Έδώ έρχεται τώρα ή καθαυτό ιστορική προσέγγιση: αυ
τός ό αριθμός δέν λέει τίποτα, άπό έδώ καί πέρα είναι υπόθεση του ίστορικοΰ νά
βρει τί σημαίνουν αυτοί οί αριθμοί.
Σ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γιά τό πρόβλημα τής δημογραφικής μελέτης ενός
συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου θά ήθελα νά διατυπώσω ορισμένες σκέψεις.
Τό ολο εγχείρημα μου φαίνεται περισσότερο εφικτό δταν πρόκειται γιά τή
βενετοκρατούμενη Κρήτη, ειδικά γιά τους δύο τελευταίους αιώνες τής Βενετοκρατίας· γιατί μας είναι δυνατό νά εντοπίσουμε μέ τή μεγαλύτερη προσέγγιση
τό ρυθμό γεννητικότητας, γαμηλιότητας καί θνησιμότητας του πληθυσμού, στη
ριγμένοι στό, ουσιαστικά ακόμη ανεκμετάλλευτο, άφθονο υλικό τών Βενετικών
'Αρχείων. Θά περιόριζα, μάλιστα, τό θέμα στή μελέτη τής δημογραφικής κινητι
κότητας τών ευγενών οικογενειών γιά τίς όποιες άλλωστε διαθέτουμε πολυά
ριθμες καί καλές πληροφορίες. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στά γενεαλογικά
συγγράμματα τών Berbaro, Muazzo καί Cappellaio πού περιέχουν μέ μιά mutatis
mutandis ασυνήθιστη πληρότητα τά μέλη τών ευγενών οίκογενειών τής Κρή
της. Τά έργα αυτά μας προσφέρουν μιά λεπτομερή παρουσίαση τής δημογραφι
κής εξέλιξης κάθε οίκογένειας καί, μέσω τών έπιγαμιών, τή διακλάδωση της
στον κοινωνικό χώρο. Ή πηγή αυτή συμπληρώνεται μέ τά επίσημα βιβλία τών
Nascite e Matrimonie di Nobili in Candia, δπου καταγραφόταν κατά κανόνα μέ
ακρίβεια ή πράξη γέννησης, βάπτισης καί γάμου δσων έφεραν τή βενετική ευ
γένεια. Έάν μάλιστα συνδυαστεί μέ τό νοταριακό υλικό (προικοσύμφωνα καί
διαθήκες) πού τους άφορα, τότε οί δυό αυτές πηγές θά μπορούσαν νά λειτουργή
σουν οχι μόνο ώς πηγές πληροφόρησης άλλα καί διασταύρωσης καί έλεγχου
τής πληρότητας τών γενεαλογικών δέντρων.
Κάποιες, επιπλέον, γενικές δημογραφικές προσεγγίσεις, πού μεμονωμένα ε
πιχειρήθηκαν στό παρελθόν, θά μπορούσαν νά γίνουν μέ βάση τό σύνολο τών
Relazioni, τών Εκθέσεων δηλαδή τών βενετών αξιωματούχων πού υπηρέτησαν
γιά κάποιο χρονικό διάστημα στην Κρήτη, καί άλλων επίσημων Στατιστικών,
τά αριθμητικά δεδομένα τών οποίων σέ απόλυτους αριθμούς δχι σπάνια στηρί
ζονται στην ενσυνείδητη καί λεπτομερή καταγραφή του πληθυσμού.
Έχουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, τήν Κρήτη · τό οίκιστικό πλέγμα, πού αναφέρατε, έχει ήδη αρχίσει νά γίνεται υπόθεση εργασίας σέ
μελέτες πού τώρα βρίσκονται σέ εξέλιξη. Ά π ό κει καί πέρα διαθέτουμε μιαν α
στείρευτη πηγή πληροφοριών, τα Βενετικά 'Αρχεία. Κι αυτό σημαίνει δτι ό ειδι
κός ερευνητής μ' εμπεριστατωμένη μελέτη του ύλικοΰ θά είναι σέ θέση νά κατα
λήξει σέ μιά σειρά άπό προτάσεις ίδιαίτερα σημαντικές καί, κυρίως, λιγότερο ε
πισφαλείς γιά τήν 'Ιστορική Έρευνα.
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ γιά τήν προσθήκη. Δέν έχω κάνει καμιά
ταξινόμηση γεωγραφική του χώρου, τόν συνέλαβα συνολικά. Δηλαδή δέν υπάρ
χει παράλειψη, ή τουλάχιστον πρόθεση παράλειψης. Γνωρίζω σέ κάποιο βαθμό
τά προβλήματα του πληθυσμού τής Κρήτης. Τά Βενετικά αρχεία είναι πολύτιμα
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γιά όλη τήν Ελλάδα, καί γιά τίς περιοχές πού δέν είχαν Βενετοκρατία. Καί θά
μπορούσαμε νά κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα μέ τά βενετικά αρχεία άπ'
δ,τι κάνουμε τώρα. Πάντως ειδικά γιά τήν Κρήτη καί τά βενετικά αρχεία, θά
μπορούσε κανείς νά συμπληρώσει δτι δταν αποσύρονται οί Βενετοί άπό τήν
Κρήτη, ή Βενετική γραφειοκρατία δέν έχει φτιαχτεί μέ τόν τρόπο πού φτιάχτηκε
50 χρόνια αργότερα καί στή συνέχεια στον 18ο αίώνα. Δηλαδή ή Πελοπόννη
σος, μέ τά 30 χρόνια της κατοχής, είναι πολύ πιό ευνοημένη άπό τήν άποψη της
βενετικής γραφειοκρατίας άπ' δ,τι είναι ή Κρήτη. Έπί βενετοκρατίας στην Κρή
τη ή Βενετία δουλεύει ακόμα μέ αρχαϊκότερες μορφές γραφειοκρατίας. Στά τέλη
του αιώνα ήδη έχουν φτιαχτεί στή Βενετία επιστημονικές μέθοδοι γιά τήν διοί
κηση, τήν οικονομία, καί νομίζω δτι ή καλύτερη στιγμή της βενετικής διοίκη
σης είναι στην Πελοπόννησο. Τώρα, τό πού μπορούμε νά φτάσουμε άπό μελέτες
στην Κρήτη, νομίζω δτι, δπως καί στην υπόλοιπη Ελλάδα, μπορούμε νά πάμε
πολύ μακριά, μπορούν νά γίνουν πολλά πράγματα, αλλά μέ τήν επιφύλαξη δτι
θά έχουν τίς αδυναμίες γιά τίς όποιες μιλήσαμε συνολικά.
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Μέ τήν σύσταση μιας πολιτείας ελληνικής, άπό γύρω στά 1830 καί πέρα,
παρουσιάσθηκε επείγουσα ή ανάγκη νά διαμορφωθεί ένα λεξιλόγιο πού θά μπο
ρούσε νά εξυπηρετήσει τήν καινούρια κρατική οργάνωση. Καινούρια, οχι σέ κά
ποιες μερικές δραστηριότητες, άλλα στην ϊδια τήν ύφή της: τελωνείο, φοροτεχνία, στρατιωτική καί ναυτική ονοματοθεσία, ύγειονομία, νομοτεχνία, καί δσα
άλλα συμπαρομαρτυρούσαν τότε σέ μία κανονική διοικητική λειτουργία. 'Ολίγα
χρόνια αργότερα (1837) ακολουθούσε ή ίδρυση του Πανεπιστημίου. Τούτο πε
ριέλαβε διδακτικές έδρες γιά επιστήμες πού εϊτε δέν είχαν καθόλου ενταχθεί σέ
παλαιότερα σχολικά προγράμματα της περιοχής μέσα στην οποία εϊταν χαρα
γμένα τά όρια τού νέου Κράτους, είτε είχαν αποτελέσει αντικείμενο καθαρώς
στοιχειακών εκπαιδευτικών φροντίδων. Έπομένο εϊταν ή νέα αυτή κατάσταση
νά προκαλέσει τήν διεύρυνση αντιστοίχων λεξιλογικών απαιτήσεων. 'Ιατρική,
φυσική, σημεία, φυσιογνωσία, έπρεπε πιά νά διδαχθούν σέ επίπεδο επιστημονι
κό, ακαδημαϊκό, σύμφωνα μέ τά δυτικά πρότυπα, προς τά όποια οφείλε νά ευθυ
γραμμισθεί ή ανώτατη ελλαδική εκπαίδευση. "Ας σημειώσουμε κιόλας δτι μέ τήν
πάροδο τών χρόνων διαμορφωνόταν, έστω καί μέ αργό ρυθμό, ένας κάποιος επι
στημονικός βίος, ό όποιος προσεκόμιζε καί εκείνος στην κοινή ελληνική τράπε
ζα, τίς δικές του επιτεύξεις, άλλα καί τά δικά του λεξιλογικά προβλήματα.
Ή Πολιτεία έμεριμνούσε καί γιά δλα αυτά, εϊτε παρέργως, εϊτε ενεργά, δί
πλα σέ όλες τίς άλλες απασχολήσεις της, άμεσα, υπηρεσιακά, ή μέ ενδιάμεσο ε
πιτροπές άπό λίγο ή πολύ ειδικά πρόσωπα. Πάντως, εϊτε έτσι εϊτε αλλιώς, ώραΐα
σχολιάζει αυτήν δλη τήν υπόθεση ό Σκαρλάτος Βυζάντιος: «Ή Κυβέρνησις,
πρέπει νά τό όμολογήσωμεν, άείποτε προνοούσα περί του πατροπαράδοτου τού
του κειμηλίου της πατρίου φωνής, καί έπιτροπάς πολλάκις άπό της συστάσεως
της βασιλείας συνέστησε, δι' δλους της δημοσίας υπηρεσίας τους κλάδους, καί
εν τοις έπισήμοις έγγράφοις απέφυγε καί αποφεύγει, δσον ενδέχεται, τάς άλλοθρόους καί ξενικάς λέξεις, άντεισάγουσα εϊτε τάς γνήσιας, έκ τών παρά τοις άρχαίοις συγγραφεύσι σωζόμενων, εϊτε καί νέας άλλας, δημιουργούμενος εκάστο
τε, εξ αναλογίας, ύπό τών λογίων». Παρέθεσα καί τήν αρχή αυτήν τών σχετικών
σχολίων τού Βυζαντίου, γιά δύο λόγους: τόσο γιά νά ολοκληρωθεί ή επόμενη
παρατήρηση μέ συμφραζόμενα αναγκαία, δσο καί γιατί μας δίνει άλλες πλευρές
τών φαινομένων αυτών, εννοώ τήν καθαρεύουσα, στίς όποιες θά έχουμε, όΤό δημοσιευόμενο κείμενο αποτελεί επεξεργασμένη μορφή τοϋ σεμιναριακοΰ μαθήματος του
κ. Κ. Θ. Δημαρά. Ή συζήτηση πού ακολούθησε, γιά τεχνικούς λόγους, δέν μαγνητοφωνήθηκε.
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πωσδήποτε, υστέρα, τήν υποχρέωση νά σταματήσουμε· άλλα συνέχιζα ό προσ
εκτικός λεξικογράφος: «"Ωστε κατ' αυτόν τόν τρόπον, ημπορεί τις νά εϊπη δτι ό
πρώτος καί κυριώτατος της σήμερον έν χρήσει ελληνικής γλώσσης δημιουργός
καί διορθωτής είναι αυτή ή Κυβέρνησις». Αυτά είναι λόγια του 18741, εκφρά
ζουν όμως καλά τήν πραγματικότητα πού είχε δημιουργηθεί απαρχής, μέ τήν
νέα διαμόρφωση τών ελληνικών πραγμάτων.
Φυσικά, ή ολη αυτή διεργασία δέν έγινε ούτε χωρίς δυσχέρειες, ούτε χωρίς
ματαιοπονίες, ούτε χωρίς αποτυχίες. Γιά τίς αποτυχίες δέν έχουμε λόγο νά μιλή
σουμε, μιά πού εξακολουθούν μέ ποικίλους τρόπους νά μας βασανίζουν· άπό
τήν άποψη αυτήν, περισσότερο μας ενδιαφέρουν οί αιτίες τών αποτυχιών, προ
κειμένου, μάλιστα, νά απομονώσουμε μία: τήν πιό βασική, καί ιδεολογικά συνυ
φασμένη μέ τήν δλη πορεία τοΰ ελληνισμού σ' εκείνα τά χρόνια, τά όποια χαρα
κτηρίζονται άπό τήν έντονη στροφή προς τήν αρχαιότητα. Τούτο θά γίνει καί
γιά τό λεξιλόγιο: οί ανύπαρκτοι δροι θά πλασθούν κατά τά αρχαία πρότυπα, χω
ρίς, σταθερή, τήν συμπαράσταση τής αναγκαίας αρχαιογνωσίας· ή σημασία θά
δοθεί εκβιαστικά ή καί ολότελα σφαλερά, ή κατασκευή δέν θά γίνει πάντοτε κα
τά τόν κανόνα τής αναλογίας, τού όποιου τήν σπουδαιότητα αναγνωρίζουν ό
λοι, άγκαλά καί συχνά παραμερίζεται στην πράξη. Γιά τήν αναλογία, τό χρυσό
αυτό καλάμι τής νεολογίας, θά έχουμε νά ξαναμιλήσουμε στην συνέχεια τού λό
γου μας, έκει δπου τό φέρνουν οί σχετικές ζητήσεις. Έδώ μας μένει νά κάνουμε
δύο ακόμη παρατηρήσεις. Ή πρώτη αναφέρεται στην παρετυμολογία: διαστρο
φή λέξεων, προκρούστεια μεταχείριση τους, ώστε νά διαφυλαχθεί έτσι ή νά απο
δειχθεί ή αρχαία καταγωγή τους. Μία αίσθηση λογοπαιγνίων, τών οποίων τά ό
ρια προς τήν ετυμολογία δέν είναι πάντοτε ξεκάθαρα. Ή άλλη αναφέρεται σέ
ένα άπό τά βασικά ελαττώματα τοΰ αρχαϊσμού, ό όποιος θυσιάζει τά πάντα, τήν
πραγματικότητα, τήν λογική, προκειμένου νά χρησιμοποιήσει μιά αρχαία
έκφραση, μία αρχαία λέξη.
Οί ματαιοπονίες οφείλονται σέ πολλούς λόγους. Είναι, βέβαια, τό φιλότι
μο, ή φιλοπρωτία, ή θέληση νά φανεί κανείς πιό σοφός, πιό ικανός, άπό τους άλ
λους: δημιουργείται κάποτε σάν μία άμιλλα, δπου καταδικάζεται ένας νεολογι
σμός τόν όποιο έπρότεινε κάποιος, καί αντιπροτείνεται ένας άλλος. Αυτά τά
βλέπουμε καί στους καιρούς μας, δπου ή τεχνική επιβάλλει συνεχώς τήν ανά
γκη δημιουργίας δρων, οί όποιοι συχνά προορίζονται νά γίνουν κοινόχρηστοι.
'Αλλά είναι καί ή ελαττωματική πληροφόρηση: είχα τήν ευκαιρία νά μνημονεύ
σω άλλου τους 28 τρόπους μέ τους οποίους έχει προταθεί ή μετάφραση της λέ
ξης torpille, ή οποία, άλλωστε, έμεινε τελικώς αμετάφραστη, υιοθετήθηκε άπό
τήν γλώσσα μας, έγινε λέξη ζωντανή καί γόνιμη σέ παράγωγα καί σέ σύνθετα·
τορπιλλίζω, τορπιλλοβόλο κλπ. Οί δυσκολίες επίσης είναι αυτονόητες. Ό
Σκαρλάτος Βυζάντιος διηγείται θυμόσοφα τά προβλήματα της επιτροπής τήν ο
ποία είχε συγκροτήσει ή Κυβέρνηση γιά τήν σύνταξη εξελληνισμένου τελωνια
κού τιμολογίου (δ,τι ονομάζουμε σήμερα δασμολόγιο) στά 1855. Εϊταν ό Σ. Α.
Κουμανούδης, ό Θ. Όρφανίδης καί αυτός, καί «προέκειτο», δπως γράφει, «ου
δέν ελαττον ή ν' άποφηνώμεθα πώς άν είπον ό 'Αριστοτέλης καί Θεόφραστος
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τόν Καχβέν, τόν Χαλβάν, τήν Βατίσταν, τό Τοΰλι, τό Σανκουλί... καί τρισχιλίας
αλλάς περίπου λέξεις της αυτής φύσεως»2. Προς τήν κατεύθυνση αυτήν έπορεύθηκαν συχνά όλοι, γενικώς, οί όνοματοθέτες, δανειζόμενοι άπό τήν αρχαία
γλώσσα λέξεις, προκειμένου νά ονοματίσουν φαινόμενα φυσικά ή τεχνικά άγνω
στα στην αρχαιότητα.
Ωστόσο, κλείνοντας αυτήν τήν εισαγωγή, μέ τίς απαραίτητες γενικότητες
της, καί προκειμένου νά περάσουμε σέ προγενέστερα χρόνια, νομίζω δτι δέν θά
εϊταν άσκοπο νά αγγίσουμε τό ζήτημα της καθαρεύουσας. Τήν επεσήμανα κιό
λας μία φορά, καί επιφυλάχθηκα νά επανέλθω σ' αυτήν, καί τήν υπαινίχθηκα ό
ταν αναφέρθηκα στην στροφή προς τήν αρχαιότητα. Βεβαίως, δχουμε νά κάνου
με μέ δύο λειτουργίες διαφορετικές, αλλά των οποίων ή συγγένεια είναι φανερή.
Ή καθαρεύουσα είναι, στην αφετηρία της, ή γλώσσα πού καθαρεύει άπό σφάλ
ματα· άπό τήν άποψη αυτήν, κάθε λόγια γλώσσα, δταν λογιοσύνη υπάρχει, κα
θαρεύει: θά αναχθεί σέ καλούς, δοκιμασμένους, γλωσσικούς κανόνες, θά δεχθεί
τήν επίδραση παλαιοτέρων συγγραφέων οί όποιοι τήν έξέθρεψαν καί τήν έδυνάμωσαν, καί θά αποφύγει τήν χρήση του αγοραίου λόγου, ό όποιος, μέ τήν γοργή
μεταβλητότητα του, προδικάζει ταχεία τήν εξαφάνιση των διαδοχικών του στα
δίων, κλείνοντας έτσι, γιά εκείνους πού τόν ασκούν, τό πέρασμα προς τήν υστε
ροφημία. Ό αρχαϊσμός, άλλη υπόθεση, άπογονή του άττικισμοΰ, αποτελεί ένα
πρόγραμμα επιστροφής προς σχήματα λόγου τά όποια έχουν παύσει νά ζουν.
"Οσο, λοιπόν, ή καθαρεύουσα, στην αρχική της σημασία, κάποια καθαρεύουσα,
είναι ιστορική, συνυφασμένη μέ τήν παράδοση, δημιουργός δυνάμεων, πλούτου
πνευματικού πού αποθησαυρίζει τίς γόνιμες επιτεύξεις τών παλαιοτέρων, τόσο ό
αρχαϊσμός είναι ανιστόρητος καί άντι-ιστορικός, άπό τήν φύση τών πραγμάτων
καταδικασμένος σέ αποτυχία, άφοΰ δέν δένει μέ τήν ζωή, καί συνάμα, άπό τήν ί
δια αιτία, πρόξενος ατυχιών, γιά οποιαδήποτε παιδεία.
'Αλλά ή κατολίσθηση άπό τήν μία έννοια, του καθαρισμού, ό όποιος είναι,
καί πρέπει νά είναι, αδιάκοπη φροντίδα του λογίου (σοφή, ρεαλιστική καί φιλόκαλη πρόσμειξη τών κανόνων μέ τήν χρήση), ως τόν έξαρχαϊσμό καί τους κιν
δύνους του (λεξιφανισμός, στόμφος, απομάκρυνση άπό τήν πραγματικότητα),
μπορεί εύκολα νά γίνει: τόσο άπό τόν θεωρητικό, δσο καί άπό τόν γράφοντα καί
άπό τόν κριτικό, τόν επικριτή. Γιά τίς επικρίσεις, ας θυμηθούμε, ακόμη μιά φο
ρά, τόν σολωμικό Διάλογο, δπου, άσύνειδα, άπό ανεπάρκεια στην πληροφόρη
ση ή, ίσως άπό παρόραση τών λεπτομερειών, συγχέονται δύο άκρως αντίθετες,
καί αδιάκοπα αντιμαχόμενες θέσεις, τοΰ Νεοφύτου Δούκα καί του Κοραή3. Ή
γραφομένη παρουσίασε αυτήν τήν κατολίσθηση, τήν κατρακύλα, έπί πενήντα
χρόνια, άς τά λογαριάσουμε έτσι στρογγυλά, άπό γύρω στα 1830 ώς γύρω στά
1880. "Αλλωστε, μία άπό τίς αιτίες πού ενίσχυσαν τό κίνημα τοΰ δημοτικισμού
στην τελευταία δεκαετία της περιόδου αύτης, εϊταν ή υπερβολή τοΰ έξαρχαϊσμού. 'Ωραία παρατηρούμε τό φαινόμενο σχεδόν τακτικά, άπό χρόνο σέ χρόνο,
στους πανεπιστημιακούς διαγωνισμούς, δπου καί οί πιό πιστοί οπαδοί τοΰ καθα
ρισμού, ανάμεσα στους κριτές, διαμαρτύρονται γι' αυτήν τήν επιτάχυνση καί
τήν τεκμηριώνουν στά μάτια μας, μέ τίς περιπτώσεις τίς όποιες προσάγουν ώς
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παραδείγματα. Μά καί οί διαμαρτυρόμενοι οί ϊδιοι, ό Γ. Μιστριώτης τό 1874,
παραγεμίζουν τόν λόγο τους μέ λέξεις αρχαίες απολύτως ακατανόητες στον
καλλιεργημένο, λόγιο, Έλληνα της εποχής, καί τίς προσφέρουν μέ ανάλογο τυ
πικό.
Δέν είναι μόνο διήθηση, όσμωση, άπό τήν πράξη προς τήν θεωρία: μία ο
λόκληρη κοσμοθεωρία έκινοΰσε τήν λογιοσύνη, καί όχι μόνο τήν λογιοσύνη,
προς τίς ακρότητες αυτές, προς τήν ανάσταση τοϋ αρχαίου ελληνικού κόσμου
μέσα στά πλαίσια της νέας ελληνικής πολιτείας. Ή νεολογία εκδηλώνεται τώρα
ίδίως στην δεύτερη σημασία της: ανασύρονται άπό τό λεξικό της αρχαίας, λέξεις
πού πολλούς αιώνες ενωρίτερα είχαν παύσει νά ζουν. "Ας ακούσουμε ξανά τόν
Σκαρλάτο Βυζάντιο: «Καί τω δντι, άν εξαίρεσης εϊκοσιν ή τριάκοντα μόρια τό
πολύ, καί άλλας τόσας λέξεις διεφθαρμένας ολότελα, άν είσαγάγης τόν Μέλλον
τα καί τό Άπαρέμφατον καί τους δύο Παρωχημένους, ίδού αμέσως ή αρχαία
Ελληνική, τουλάχιστον καθώς τήν έλαλοΰσεν ό όχλος, δέν λέγω είς τάς ημέρας
τοΰ Λαέρτιου καί 'Αθηναίου, άλλ' είς τάς ημέρας του Χρυσοστόμου, καί, τη α
λήθεια, τοΰτο είναι πολύ, είναι τό πάν»4. Αυτά, στά 1835· ενωρίτερα, είχε γράψει
ό Δούκας, μέσα στην ευφορία της ελληνικής παλιγγενεσίας, λόγια πολύ χαρα
κτηριστικά: «"Αν καί φράσεις μιμώμεθα, τά καλά των λόγων μιμούμεθα, καί των
προγόνων ημών μίμησιν εχομεν» ... «ό δέ ταύτα μιμεΐσθαι δυνάμενος ούκ είς μα
κράν καί προς τά άλλα χωρήσει»5. Εϊταν τόν καιρό των έντονων διαξιφισμών
του μέ τόν Κοραή, στά 1813· καί πάλι, μετά τόν Βυζάντιο, παρόμοια θά ακου
σθεί, στά 1853, ή φωνή τοϋ Π. Σούτσου, δταν κτυπάει τό σύστημα τοΰ Κοραή:
«Καταρρίπτομεν σήμερον τό φραγκικόν τοΰτο καί πτωχόν οικοδόμημα καί άνεγείρομεν άπό τοΰ μνήματος τήν έλληνικήν γλώσσαν τών προγόνων» ... «καθιστώντες αυτήν ευληπτον καί ύπό πάντων έννοουμένην»6. Ή γραμμή είναι καθα
ρά χαραγμένη, αρχίζοντας άπό τόν Νεόφυτο Δούκα, περνώντας στον Σκαρλάτο
Βυζάντιο, καί άπό εκείνον, στον Παναγιώτη Σούτσο- ολίγα χρόνια αργότερα,
άλλωστε, τό 1865, ό τελευταίος αυτός μπορούσε νά πιστεύει καί νά γράφει δτι
τό πρόγραμμα του, ή προκήρυξη του, είχε αποδώσει τους αναμενόμενους καρ
πούς καί δτι ό ελληνισμός είχε πάρει τόν δρόμο τής άρχαιογλωσσίας7.

• * *
"Αν έπλησιάζαμε περισσότερο στά χρόνια μας, ή σύγχυση ανάμεσα σέ διά
φορες σχετικές έννοιες πού απασχόλησαν τήν διανόηση τοΰ ελεύθερου Κρά
τους, θά έμεγάλωνε ακόμη περισσότερο. Ή πράξη σπανίως συντελεί στό ξεκα
θάρισμα τών ιδεών: φορτισμένη μέ περισσό συναισθηματισμό, αγγίζοντας δτομα
πολλά, δηλαδή σέ μεγάλη αναλογία ξένα προς τήν θεωρία, δυνατή, γι' αυτές δλες τίς αιτίες δημιουργεί καταστάσεις πού θολώνουν ίδίως τήν παράσταση τών
παλαιοτέρων φαινομένων, τών οποίων, συνειδητά είτε άσύνειδα, αλλοιώνει τόν
χαρακτήρα γιά νά τά καταστήσει χρήσιμα στους σκοπούς της. Τοΰτο, άλλωστε,
είναι ένας άπό τους λόγους γιά τους οποίους είναι δυσέφικτη, δν δχι ανέφικτη, ή
συγγραφή ίστορίας τών συγχρόνων τοΰ ιστοριογράφου γεγονότων.
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Έτσι καί στην απεικόνιση της νεοελληνικής ιδεολογίας, ή γενεά μας παρέ
λαβε από τους πρεσβυτέρους της στοιχεία δύσχρηστα, διαβλητά, αλλοιωμένα α
πό τά πάθη των γλωσσικών αγώνων. Ύστερα άπό επίμονη διεργασία, έθεωρήθηκε ότι στό γενικό διάγραμμα τών ροπών του νέου ελληνισμού, συντηρητική
γραμμή άπό τήν μιά μεριά, προοδευτική άπό τήν άλλη, ή πίστη στην ελληνική
αρχαιότητα καί ή πίστη στην χριστιανική ορθοδοξία αντιπροσώπευαν μία καί
μόνη πτυχή, τήν συντηρητική· άλλωστε, τόν καιρό, ακριβώς, της διεργασίας αυ
τής, στά μισά τοΰ περασμένου αιώνα, έφανερώθηκε ό δρος ελληνοχριστιανικός,
γιά νά εκφράσει αυτήν τήν σύζευξη8.
Δέν έχουμε νά εξετάσουμε έδώ κατά πόσο τό σχήμα τούτο ανταποκρίνεται
μέ τήν νοοτροπία τών καιρών μας. "Οταν δμως προβάλλεται στά περασμένα, δέν
είναι εύκολο νά τό δεχθούμε, δέν είναι εύκολο νά βρεθούν, νά προσκομισθούν
τεκμήρια πού νά τό εδραιώσουν στά μάτια μας. 'Αντιθέτως, ή νεοελληνική
συνείδηση όπως εμφανίζονται τά ιστορικά της στους δύο τελευταίους αίώνες,
δείχνει μία αύξουσα αντίθεση ανάμεσα στά δύο ρεύματα, ή οποία διαρκεί περί
που έναν αιώνα. Μετά έναν γενναίο θρησκευτικό ουμανισμό, στον δέκατο έβδο
μο αίώνα, άπό τόν Λούκαρη καί τους συνεχιστές τοΰ έργου του, ώς τόν Κορυδαλέα καί τήν άπογονή του, αρχίζει ύστερα μία στροφή ολοένα πιό έντονη της
Εκκλησίας προς τήν συντήρηση, μέ ανάλογη έξαρση ενός κοσμικού, πλέον, ου
μανισμού ολοένα καί πιό διαφωτισμένη. Ή κοσμική σοφία, άρχιζα νά καλλιερ
γεί τήν μελέτη τών αρχαίων συγγραφέων, καί μέ αυτήν τήν τροπή δείχνει, ϊσως
καί θέλει νά δείξει, τήν αυτονόμηση της άπό τήν Εκκλησία. Ή Εκκλησία, μέ
ενδιάμεσο, πάλι, κάθε φορά, ένα φερέφωνο της (θά εϊταν πιό σωστό νά πούμε)
γίνεται ολοένα καί πιό δύσπιστη προς τους αρχαίους: αν οί διδάσκαλοι προβάλ
λουν τό έργο τοΰ Λουκιανού, άπό αντίκρυ γίνεται συνταυτισμός τοΰ αρχαίου
σατιρικού μέ τόν άθεο Βολταίρο· αν τιμάται ή σωκρατική αρετή, ό Αθανάσιος
Πάριος καί άλλοι δέν διστάζουν νά καταγγείλουν τήν άνηθικότητα τοΰ αρχαίου
φιλοσόφου. Προς τό τέλος της περιόδου στην οποία αναφερόμαστε, δηλαδή ολί
γα χρόνια πριν άπό τήν Επανάσταση, ό Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφραζε
στον Κούμα τήν απορία του γιά ποιόν λόγο οί όμόχρονοί τους λόγιοι προτιμού
σαν τόν Θουκυδίδη εϊτε τόν Δημοσθένη άπό τόν Συνέσιο είτε άπό τόν Γρηγόριο
τόν Ναζιανζηνό. Τελικά, στά 1819, έχουμε τήν πατριαρχική Εγκύκλιο πού απα
γορεύει νά δίνονται στά χριστιανόπαιδα, δταν βαπτίζονται, ονόματα παρμένα ά
πό τήν αρχαιότητα, ειδωλολατρικά.
Ώ ς προς τό ζήτημα τής γλώσσας, βεβαίως υπάρχουν ένιοι λαϊκοί, πού θέ
λουν νά προσδώσουν στην υπόθεση χαρακτήρα κοινωνικό, ιδεολογικό· ό Κοδρικάς, χτυπώντας τόν κοραϊσμό, μιλεί, στά 1817, γιά όχλαγωγική ιδεολογία9.
Ή Εκκλησία δμως είχε διαφορετική στάση: πολύ αυστηρή έφάνηκε δχι τυχόν
προς οπαδούς άκρως τολμηρών γλωσσικών θέσεων, άλλα προς τόν Νεόφυτο
Δούκα, τόν ηγέτη, στά χρόνια εκείνα, τοΰ γλωσσικού αρχαϊσμού. Οί κανόνες
τού παιγνιδιού, απλώς, είναι άλλοι άπό εκείνους τους οποίους έγνώρισαν οί πα
τέρες μας, ή έγνωρίσαμε έμεΐς: τό προκείμενο δέν είναι άν θά πρέπει νά προτιμη
θεί ή μία ή άλλη κατεύθυνση, άλλα μόνη απαιτητή είναι ή ακινησία. «Μή μέται-
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ρε όρια αιώνια, ά έθεντο οί πατέρες σου»· ή «Παυσάτω ή καινοτομία δτι μιαίνει
τήν αρχαιότητα»10. Αυτή ή καινοτομία, τήν οποία αποκρούουν οί οποιεσδήποτε
συντηρητικές διαμορφώσεις, καί άπό τήν οποία έλκονται ποικίλες καί διαφορετι
κές ροπές, μέ έναν μόνο κοινό γνώμονα, αυτήν ακριβώς τήν συνείδηση δτι πρέ
πει νά υπάρξει μεταβολή. Καμμία σχέση μέ τό γλωσσικό ζήτημα δπως τό έγνωρίσαμε: τώρα, στους καιρούς μας δηλαδή, ό αρχαϊσμός, δουλεύοντας επιτήδεια
τίς συνειδήσεις μας, εμφανιζόταν ώς παράδοση, ένώ τότε, διακόσια, εκατόν
πενήντα χρόνια ενωρίτερα, εξέφραζε γιά τους οπαδούς του μία έντονα ανακαινι
στική ροπή: διάφορες αποχρώσεις τοϋ Διαφωτισμού.
Ύπό τους δρους αυτούς, λυδία λίθος τών δύο διαφορετικών στάσεων μέσα
στό νεοελληνικό πολιτισμικό συγκρότημα, μπορεί νά είναι, πολύ καλύτερα άπό
τό γλωσσικό ζήτημα, τό ζήτημα τών νεολογισμών. Ή ακινησία σέ δλα προϋπο
θέτει κατεξοχήν ακινησία στό λεξιλόγιο, άφου οί μεταβολές στα πράγματα είναι
εκείνες πού επιβάλλουν αντίστοιχες μεταβολές καί στίς λέξεις πού τά εκφρά
ζουν. Συστάσεις, οδηγίες, επιταγές, ανάλογες μέ εκείνες πού ανέφερα πρίν, μπο
ρεί κανείς εύκολα νά βρει στην περίοδο ή οποία μας απασχολεί, προερχόμενες
άπό τό ϊδιο κλίμα παιδείας, καί, κατά περίπτωση, εφαρμοσμένες σέ αντίστοιχα
θέματα· κρατώ άλλη μία τέτοια γνώμη, άπό τόν Πάριο: ... «θέλω καί σφόδρα
βούλομαι, άείτε καί κατά πάντα τοις θείοις μου πατράσι στοιχείν, άλλ' ουχί τοις
παρά τών νέων καί νεωτέρων δή τούτων νεωτερικοίς έφευρήμασιν»... Αυτά γιά
νά αιτιολογήσει τόν παραδοσιακό τίτλο ενός έργου του11.
Είμαστε έδώ στό 1806. Έχει, τότε πιά, ξεκινήσει τήν γενναία ανακαινιστι
κή του προσπάθεια ό Κοραής, μέ τόν Πρόδρομο της Ελληνικής Βιβλιοθήκης
του, τό 1805, γιά νά μήν αναχθούμε σέ παλαιότερες δραστηριότητες του. "Ομως
ακόμη ελπίζει δτι θά μπορέσει νά αποτρέψει επίσημες ή άλλες ανασταλτικές α
ποδοκιμασίες, ακολουθώντας μία γραμμή ή οποία νά σώζει τά προσχήματα χω
ρίς νά θυσιάζει τήν ουσία. Τό 1811, σέ μία υποσημείωση τών Αυτοσχεδίων Στο
χασμών του, μάς δίνει ένα άπό τά ωραιότερα αύτοκριτικά του κείμενα. Μία άπό
τίς αίτιες γιά τίς όποιες διατυπώνει τόν έλεγχο του αυτόν, είναι, δπως λέα, «νά
απολογηθώ, έάν ϊσως τις μέ κατακρίνη ώς καινοτόμον. Τίποτε δέν καινοτομώ·
άπό τήν έλληνικήν γλώσσαν, καί τάς κατά τάς διαφόρους περιόδους μεταβολάς
αυτής, άλλα εκλέγω ώς καλά, άλλα αποβάλλω, ή ώς κακά, ή ώς ανάρμοστα είς
τήν σημερινήν ημών γλώσσαν». Συνεχίζω, χωρίς νά παραλείψω τίποτε ενδιάμε
σο· τό κείμενο είναι άπό τά πιό σημαντικά γιά τήν ερμηνεία δχι μόνο της θεω
ρίας του Κοραή, άλλα καί της πορείας τήν οποία ακολούθησε ή καθαρεύουσα
στά μεταγενέστερα χρόνια: «Ή εκλογή καί κρίσις ένδεχόμενον νά είναι σφαλ
μένη· άλλ' ή κρίσις μου δέν είναι νόμος. "Ας τήν ακόλουθη δστις τήν νομίζει ορ
θή ν · ας τήν άποβάλη δτινα δέν αρέσκει. Τόσον όλιγώτερον θέλει μέ κακοφανην,
ή αποβολή, δσον ούδ' αυτός έγώ (καί τό ομολογώ χωρίς ύπόκρισιν μετριοφρο
σύνης) εξεύρω τίνα τύπον ή μορφήν μέλλει νά λάβη ή γλώσσα»12.
Έτσι είναι- άπό κάποιο σημείο, στην χρήση της, καί πέρα, ή γλώσσα είναι
ζήτημα φιλοκαλίας, ή οποία, μάλιστα, στην περίπτωση μας έβρέθηκε νά συνδυα
σθεί μέ èva πρόβλημα αναγόμενο στην εθνική συνείδηση. Ή μεθόδευση, δήλα-
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δή, στό ποσοστό οπού έχω ρούσε μεθόδευση, εξαρτήθηκε συνάμα άπό αυτά τά
δύο, άλλα καί άπό κάτι άκρως υποκειμενικό, τήν φύση καί τήν διαβάθμιση τού
γλωσσικού καθαρισμού, ό όποιος αποτελούσε τόν κοινό στόχο. Έτσι συνέβη ώ
στε τάσεις ολότελα αντίθετες άπό τίς επιδιώξεις τού Κοραή, νά εμφανισθούν σάν
εξαγόμενες άπό τήν θεωρία του, σάν κανονικές συνέπειες τής διδασκαλίας του:
τόν διεξεδίκησε ώς καί ό πιό άκρατος αρχαϊσμός. Σκέπτομαι τόν Κ. Οικονόμο,
τόν Βάμβα, πού, συνεχίζοντας τάχα τό έργο τού Κοραή, νά σμίγουν τελικά μέ
τόν Παναγιώτη Σούτσο. "Ομως ό Κοραής, δσο θά ήξερε ή θά ήθελε, μπορούσε,
προκειμένου γιά τήν νεολογία, νά βεβαιώσει δτι στ' αλήθεια δέν έκαινοτομούσε,
νά κάνει όπως όλοι οί καινοτόμοι, νά επιδείξει τους προγόνους του, νά ενταχθεί
σέ μία γραμμή ξεκινημένη άπό τά παλαιότερα χρόνια.
Μέ τήν διαφορά ότι ή γραμμή αυτή είναι ή γραμμή τού Διαφωτισμού- ανα
φέρομαι στους δύο κορυφαίους χαρακτηριστικά: στον Ευγένιο Βούλγαρη καί
στον Δημήτριο Καταρτζή. Ό Διαφωτισμός, στην θέληση του νά αφομοιώσει,
όσο τού εϊταν μπορετό, τήν δυτική παιδεία, τήν οποία ή ελληνική λογιοσύνη εί
χε ουσιαστικά αμελήσει έως τότε, έχρειαζόταν πρώτιστα γλωσσομάθεια, καί,
σχεδόν ισότιμα μέ αυτήν, πλουτισμό τού λεξιλογίου. Γιά έκείνην δέν έχουμε νά
κάνουμε λόγο τώρα έδώ· ό πλουτισμός δμως τού λεξιλογίου πρέπει ιδιαιτέρως
νά επισημανθεί μέσα στην διεκπεραίωση τού θέματος μας. Πραγματικά, ή ελ
ληνική λογία συνείδηση, στον φθίνοντα δέκατο όγδοο αιώνα (άπό τά 1750 περί
που, άς πούμε, καί πέρα), δεσπόζεται ολοένα καί περισσότερο άπό δύο έννοιες,
τίς όποιες ουσιαστικά ταυτίζει. Κατά τήν πρώτη, οί Έλληνες ανήκουν στην Ευ
ρώπη καί όχι στην 'Ασία: ασιατική είναι απλώς ή δύναμη πού τους έχει υποτά
ξει μέ τά δπλα- κατά τήν δεύτερη, οί Έλληνες, πηγαίνοντας προς τήν δυτική
παιδεία, πορεύονται προς τήν ανάκτηση τής πνευματικής τους κληρονομιάς. Ό
δρόμος, συνεπώς, προς τους ένδοξους προγόνους περνάει άπό τήν «φωτισμένη
Ευρώπη», μέ τήν οποία πρέπει νά ευθυγραμμισθούμε γιά νά φθάσουμε στον σκο
πό μας. Ή επεξεργασία τού στοχασμού, δπως ακατάπαυτα τήν γνωρίζει ή Δύση
άπό τήν 'Αναγέννηση καί πέρα, έμεινε εξω άπό τά ενδιαφέροντα τής ελληνικής
παιδείας έπί αιώνες· λείπουν οί έννοιες πού αναπτύχθηκαν στην Δύση, ή νεοτερική φιλοσοφία, οί τεχνολογικές εξελίξεις: γιά νά γίνα ή ευθυγράμμιση είναι
ανάγκη νά αποκτήσει ή ελληνική γλώσσα λεξιλόγιο πού νά μπορεί δλα αυτά νά
τά αφομοιώσει καί νά τά μεταδώσει διά τής διδασκαλίας. Πρέπει νά πλασθεί μία
γλώσσα.
Έτσι, άπό τίς κύριες μέριμνες πού έχει νά άσκησα ό ελληνισμός, είναι ή
διαμόρφωση τού απαιτουμένου λεκτικού πλούτου γιά δλες τίς έννοιες δσες δέν
εύμοίρησαν νά έχουν όνομα στην ελληνική γλώσσα, «έπί των ονόματος ήμοιρηκότων», δπως γράφει ό Βούλγαρης στά 1766, στην «Λογική» του. Εκεί παραθέ
τει τους δρους ύπό τους οποίους επιτρέπεται ή ονοματοθεσία· καί άς προσθέ
σουμε δτι στην περίπτωση πού μας απασχολεί, ή ευχέρεια πού παρέχεται είναι
ευρύτατη: δταν δέν υπάρχει λέξη, καθένας είναι ελεύθερος νά ονοματίζει δπως
θέλει, ή γιά νά μεταχειρισθούμε καί πάλι τήν δύσκαμπτη γλώσσα τού κερκυ
ραίου λογίου, «όνοματοθετοΰντι, ού ούκ έστιν όνομα, παντί έφεΐται». 'Ωστόσο,
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στην εφαρμογή, θά τόν βρούμε, όπως του ταιριάζει, περισσότερο προσεκτικό·
ανάμεσα σέ άλλες οδηγίες, έχουμε, οπωσδήποτε, τήν αναλογία πού παρουσιάζε
ται γιά νά θέσει φραγμό στίς υπερβολές της ονοματοθεσίας: «έπί τών όνομαθεσιών μή πάνυ πόρρω βαίνειν τής συνήθειας άποτολμάν, μηδέ κατά της τών
φωνών αναλογίας έλευθεριάζειν έκτόπως». Στην συνέχεια αποδοκιμάζει πού
βρίσκονται «ψυχροί χυμικών παίδες», δηλαδή χημικοί, (κατά τό «ιατρών παί
δες»), «οί τοσούτων αλλόκοτων τε καί ξένων ονομάτων τήν κατ' αυτούς πραγματείαν έμπλήσαντες, ουδέν έπάναγκες δν βαρβάροις όνόμασιν, ή άπό τών άλλοτριωτάτων σημασιών μετειλημμένοις, δι' αινιγμάτων οίον συγκαλύπτειν τά εις
διδασκαλίαν προβαλλόμενα τών μετιόντων»13.
Ό ϊδιος, πάντως, σέ όλη τήν μακρά ζωή του ένεολόγιζε χωρίς πολλούς δι
σταγμούς. Άπό ένα κείμενο του ό Σοφοκλής Οίκονόμος ξεχωρίζει νεολογι
σμούς καθώς «νυκτεριδέστερος», «ύποσεληναίος», «τεραστιολογία», «άπομαγνητούν», καί σημειώνει ότι οί λέξεις αυτές είναι «τών πολλών καινουργηθεισών πα
ρά τής δημιουργικής τοΰ Ευγενίου ευφυΐας»14. Ή γένεση τους έχει έσχατο δριο
τό 1791.
Είναι τά χρόνια οπού, ακολουθώντας διαφορετική τακτική, διαφορετική με
θόδευση, ό Δημήτριος Καταρτζής επεξεργαζόταν τρόπους γιά νά συντέλεσα
στον διαφωτισμό τών συμπατριωτών του. Άλλη, βεβαίως, πορεία, άλλη διαδρο
μή, άλλα τό επιδιωκόμενο τέρμα είναι κοινό, είναι τό ίδιο. Ό Κ. Κούμας, οπα
δός τής νεολογίας, τόν όποιο θά πρέπει, οπωσδήποτε, νά θυμηθούμε δταν, τε
λειώνοντας τό σημείωμα μας αυτό, θά μνημονεύσουμε τήν πνευματική άπογονή
του Κοραή, έτίμησε ωραία τόν Βούλγαρη: λέει γι' αυτόν δτι «ήνωσε τήν Ελλά
δα μέ τήν Εύρώπην κατά τήν θεωρίαν τής φιλοσοφίας». Είναι δ,τι μπορούμε νά
πούμε γιά τίς ομόλογες δραστηριότητες του Καταρτζή· δμως άλλη είναι τοΰ
Φαναριώτη ή περπατησιά. Χειρίζεται, βέβαια, μία γλώσσα ακαλλιέργητη ώς
προς τίς πνευματικές επιδόσεις, τήν δημοτική, καί αυτό δίνει στον λόγο του,
ενίοτε, κάτι βαρύ καί μακρόσυρτο. Άλλα ακριβώς γνώριζα τίς αδυναμίες της
γλώσσας αυτής, καί τήν πτωχεία της προκειμένου νά καταστεί αποκλειστικό
γλωσσικό όργανο γιά τήν ελληνική εκπαίδευση καί τήν ελληνική παιδεία καί έχει καθαρά τήν αντίληψη ότι ή γλωσσική ανεπάρκεια είναι αίτιατό συνάμα καί
αίτιο, σχετικά μέ τήν βραδυπορεία τής παιδείας- έτσι διαμορφώνει τήν θεωρία
του γιά τήν καλλιέργεια καί τόν εμπλουτισμό τής δημοτικής. Φυσικό είναι, μέσα
στό εξελικτικό αυτό σύστημα, νά προβλέψει καί νά αποδεχθεί τήν νεολογία, δια
τυπώνοντας συνάμα κανόνες γιά τήν αποτελεσματική μεθόδευση του έργου. Στό
σύντομο διάστημα μιας δεκαετίας, δσο έκράτησε ή εξόρμηση του, ά*ν τά λογα
ριάσει κανείς πολύ μπόλικα (ας πούμε άπό τά 1782 ώς τά 1791), δεν θά πρέπα
νά θεωρήσουμε δτι ολοκλήρωσε τό συγγραφικό του έργο, άλλα πάντως τό άρτίωσε αρκετά ώστε νά είναι γόνιμο, δημιουργικό· πυκνό σέ διανοήματα καί σέ
προθέσεις, ξανοίγεται κατά τρόπο γενναίο προς τήν είσδοχή τών ξενικών δρων
στην γλώσσα τήν οποία ίδεάζεται: «Δέ μέ κόφτ' δς νεωτερίσουν δσο θέλουν σ'
αύτήνα»15.
Στό Προοίμιο τής Γραμματικής τής δημοτικής, Ιργο χρονολογημένο
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στά 1788, εκθέτει πώς μπορούμε νά πλουτίζουμε την γλώσσα μας άπό την αρ
χαία, εφαρμόζοντας στό τυπικό τήν αναλογία. «Μ' δλον τοΰτο στά καινούργια
πράγματα πού ευρέθηκαν κι εφευρέθηκαν σήμερα στης έπιστήμαις καί τέχναις,
δέ μας φτάνουν δσο πολλαίς λέξες καί σφετερίσουμε γραμματικώς άπό τά ελ
ληνικά»· (κι έδώ καί παντού εκείνα τά χρόνια, δταν γίνεται λόγος γιά «ελληνικά»
νοούνται τά αρχαία). Καί, «δθεν», συνεχίζει: «απαραιτήτως πρέπει προς ώρας νά
πολιτογραφήσουμ' ομοίως πολλαίς άλλαις άπό τά ευρωπαϊκά καί άσιανά έθνη
καί μέ καιρό σά γέν' ή παιδεία κοινή στό δικό μας, ήτοι σά γενούμε καί λόγιοι,
καί θελήσουμε, τίς βγάζουμε βέβαια. Τούτο δέν είναι παντελώς καινοφανές»16.
Πάντοτε ό κίνδυνος τής αποδοκιμασίας γιά τίς καινοτομίες· δπως τό λέει ωραία
σέ άλλη εργασία του ό Καταρτζής, ή «δυσφημία π' ακολούθα πάντα σέ τέτοια ε
πιχειρήματα νεωτερίζοντα τό φαινόμενο»17. Θά είχε δμως κανείς έδώ, γιά άλλη
μιά φορά, αφορμή νά παρατηρήσει τους στενούς δεσμούς τους οποίους καλλιερ
γεί ό Διαφωτισμός μέ τήν αρχαιότητα: θετικά ή αποθετικά, μέ τόν Διαφωτισμό,
καί άπό τόν Διαφωτισμό καί πέρα, έγινε ή άδιαφιλονείκητη προαγωγή τοΰ αρ
χαίου κόσμου μέσα στην ελληνική συνείδηση.
Πάντως, αυτοί είναι κατεξοχήν οί πρόδρομοι τους οποίους θά είχε νά επι
καλεσθεί ό Κοραής: Βούλγαρης καί Καταρτζής. Έζούσαν αμφότεροι δταν έξεκίνησε νά αγωνισθεί τόν καλό του αγώνα. Ένα χωριστό κεφάλαιο θά αποτελέ
σουν οί νεότεροι του, εϊτε έσυνέχισαν τόν δρόμο του, εϊτε έξέκλιναν. Μά ύστερα
άπό τήν μακρά θητεία του στά γράμματα, οί επόμενες γενιές προς δποια κατεύ
θυνση κι άν έπήγαιναν, έβρισκαν αίσθητή τήν ισχυρή παρουσία του. Στην κα
τεύθυνση τής νεολαίας, δπως εϊταν επόμενο, έπορεύθηκαν ώς προς τήν θεωρία,
οί φιλόλογοι· άλλα ώς προς τήν πράξη, καθώς βρισκόμαστε πιά σέ εποχή δπου
ζητούνται ειδικευμένοι επιστήμονες καί διδάσκαλοι τών επιστημών, αυτοί είναι
πού εργάσθηκαν περισσότερο καί έδωροφόρησαν στην Ελλάδα τό επιστημονι
κό της λεξιλόγιο: φυσική, χημεία, ίδίως τεχνολογία. 'Ανάμεσα τους, στην γενιά
τών πρώτων οπαδών τοΰ Κοραή, προέχει ό Κούμας, μέ τά ενδιαφέροντα του γιά
τίς φυσικές επιστήμες. Ά π ό ενωρίς, στους προλόγους τών βιβλίων του, ή τών
βιβλίων γιά τά όποια φροντίζει, συζητεί, πάντοτε μέ προσοχή καί μέ σύνεση, τά
θέματα αυτά, θέτοντας απαρχής τό ζήτημα της αναλογίας18.
'Αλλά κιόλας έτσι διεγράψαμε τόν κύκλο τών ζητήσεων ό όποιος μας εν
διαφέρει έδώ: φθάνουμε πάλι στους καιρούς δπου ή αυτόνομη Πολιτεία ετοιμά
ζει τήν λεξιλογική της σκευή, προκειμένου νά καλύψει ώς προς τόν τομέα αυ
τόν, άμεσες διοικητικές καί εκπαιδευτικές ανάγκες. Γραμματικοί καί λόγιοι (Γ.
.Χρυσοβέργης, Χ. Παμπούκης, άλλοι) κωδικοποιοΰν τους κανόνες· φυσικοί καί
τεχνικοί (Γρ. Χαντζερής, Λ. Παλάσκας, Δ. Στροΰμπος) προβαίνουν σέ εφαρμο
γές, (κάποτε κάτω άπό τό αυστηρό μάτι τών φιλολόγων). Τό έργο συνεχίζεται
ώς τους καιρούς μας, μέ αύξουσα, μάλιστα, δραστηριότητα, αλλά αυτό, μέ τήν
διαφορετική του δομή, είναι υπόθεση άλλων φροντισμάτων· δ,τι μπορούμε νά
κρατούμε άπό τά παλαιότερα καί άπό τά νεότερα, είναι δτι ή θέληση της αναλο
γίας, τής προσαρμογής, δηλαδή, τών αρχαίων γλωσσικών τρόπων στά καινού
ρια πράγματα, ένας άκομη χαιρετισμός προς τήν προγονική αίγλη, απετέλεσε
στά παλιά χρόνια νόμο γιά τους επιγόνους.
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1. Πρίν προχωρήσω στίς ολίγες σημειώσεις της εργασίας μας αυτής, έχω νά καταστήσω
προσεκτικό τόν αναγνώστη μου ώς προς μία θελημένη παράλειψη μου: για νά μήν βαρύνω άσκο
πα τίς παραπομπές, απέφυγα δσες αναφέρονται σε πολύ γνωστά πρόσωπα, πράγματα ή περιστατι
κά. Καταχωρίζω, λοιπόν, εκείνες τίς όποιες κρίνω απαραίτητες, εϊτε επειδή διατελώ ύπό τήν εντύ
πωση ότι τά οικεία τεκμήρια δέν έχουν χρησιμοποιηθεί κατακόρως άπό τήν λογιοσύνη μας, εϊτε
προκειμένου νά δώσω σ' αυτά ιδιαίτερη έμφαση. Τό παράθεμα άπό τόν Σκαρλάτο Βυζάντιο είναι
άπό τήν τρίτη έκδοση τοΰ Λεξικού του «της καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου», 1874, σ. με', σημ. 1.
Ό πρόλογος όπου τό κείμενο περιέχεται, αποτελεί, όπως λέγεται σέ μεσότιτλο τοΰ βιβλίου, ε
πανάληψη τού προλόγου άπό τήν πρώτη έκδοση, τοΰ 1835, μέ ελάχιστες μεταβολές, καί ιδίως
προσθήκες άπό τίς όποιες οί σημαντικές έμπήκαν σέ σημειώσεις· σέ μία άπό τίς σημειώσεις αυτές,
τίς πρόσθετες, ανήκει τό παράθεμα μας. Περαιτέρω έχω νά πω δτι γνωρίζω δύο άξια λόγου αντίτυ
πα άπό τήν έκδοση αυτήν, τού 1874. Τό έ"να αποτελεί μέρος της προσωπικής μου βιβλιοθήκης, α
φού έπέρασε διαδοχικά άπό τά χέρια τού Eugène Clément καί τοΰ Μίμη Βάλσα· μας ενδιαφέρει
γιατί περιέχει αυτόγραφη λεξικογραφική ύλη δοσμένη άπό τόν Πέτρο Βλαστό στον πρώτο άπό
τους αναφερομένους δύο κατόχους, όταν έμεταφραζόταν άπό τόν Clément ή συλλογή των διηγη
μάτων τού Βλαστού «Στον ήσκιο της συκιάς»· διπλό κριτήριο: γιά τά λεξικογραφικά πράγματα
τής λογοτεχνίας μας στά χρόνια 1920 (μέ 1924), καί γιά κάποιες παρατηρήσεις τοΰ δεύτερου κα
τόχου. Βλ. τώρα, σχετικά μέ τίς παρατηρήσεις, τήν εργασία μου «Λεξικογραφία καί ιδεολογία»,
πρόλογο στην φωτομηχανική επανέκδοση (1980) τοΰ έργου τού Σ. Α. Κουμανούδη Συναγωγή
νέων λέξεων- γιά τά σχετικά μέ τήν μετάφραση τού Βλαστού άπό τόν Clément, σημειώνω πρόσφα
τη βιβλιογραφία: Π. Α. Ζάννας, «'Ανέκδοτη αλληλογραφία τοΰ Πέτρου Βλαστού καί της Π. Σ.
Δέλτα (1925-1926)», π. 'Ελληνικά, τ. 32, 1980, ιδίως στην σ. 119. Τό άλλο αντίτυπο, πολύ σημαν
τικό, δείχνει ότι στον φθίνοντα ΙΘ' αίώνα καί στον αρχόμενο Κ', έγινε προεργασία άκρως ενδιαφέ
ρουσα, γιά αναθεωρημένη επανέκδοση τοΰ Λεξικού. Γιά τό πολύτιμο αυτό αντίτυπο, πού απόκει
ται στην Βιβλιοθήκη τού Βυζαντινού καί Νεοελληνικού 'Ινστιτούτου τοΰ Παλέρμου, ετοιμάζω
σχετική μελέτη ή οποία είναι αφιερωμένη στον Bruno Lavagnini, επίλεκτο θεματοφύλακα της ίταλοελληνικής παιδείας.
2. Σκαρλάτος Βυζάντιος, Λεξικόν έλληνογαλλικόν, έκδ. β', 1856, σ. V.
3. Βλ. σχετικά, Κ. Θ. Δημαράς, άπό π. 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, τ. Γ', 1948, σ. 272-275.
4. Σκ. Βυζάντιος, Λεξικόν τής καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου, 1835, σ. θ'. Τό δχει επαναλάβει
τό 1874, S.a., σ. ιε'.
5. Έρμου τοϋ Λογίου άποβλήματα, 1813, σ. 34.
6. Π. Σούτσος, Ή Νέα σχολή τοϋ γραφομένου λόγου, 'Αθήνα 1853, σ. 5.
7. Επιστολή τοΰ Π. Σούτσου, δημοσιευμένη στην Ήμερα τής Τεργέστης, 24 'Ιουνίου 1865.
8. Έ χ ω αποθησαυρίσει τόν δρο στά 1852, πολύ χαρακτηριστικά στον Σπ. Ζαμπέλιο. Μένη
νά εξακριβωθεί, ιδιαιτέρως δύσκολο, πόσο, ενδεχομένως, καιρό έκυκλοφορήθηκε πρωτύτερα προ
φορικά.
9. 'Απολογία τών έν Πίζη Ελλήνων, 1867, σ. 19.
10. Τό πρώτο άπό τά δύο αυτά παραθέματα είναι άπό τόν Παροιμιαστή, κβ', 28. Χρησιμο
ποιείται συχνά, υπαινικτικά εϊτε άμεσα, στό κλίμα τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου (π.χ. άπό τόν
Γρηγόριο Ε', άπό τόν Ίλαρίωνα τόν Κρήτα, μά καί άπό πολλούς άλλους ακόμη). Τό δλλο, «Παυσάτω», τό χρησιμοποιεί ό Ι. Π. Σερίφιος (Έλεγχος κατά τών αιρέσεων καί ασεβειών, ) 856, σ. 47),
ό όποιος τό προσγράφει στον Ιερό Αυγουστίνο.
11. 'Επιτομή είτε συλλογή τών θείων τής πίστεως δογμάτων, 1806, σ. VIII τοΰ προλόγου.
Ίσως δέν είναι άσκοπο νά σημειωθεί έδώ δτι μέ τήν ϊδια μεθόδευση εισάγεται καί ή σχετική μέ τόν
τίτλο τού έργου ανάλυση, στην Χριστιανική 'Απολογία τού 1798, σ. 5-6 («Προς τους άναγνώστας
ό συγγραφεύς»).
12. Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, τ. Γ', 1811, σ. ξγ-ξδ'.
13. Βούλγαρης, Ή Λογική, 1766, σ. 210-211.
14. π. Χρυσαλλίς, τ. Δ', 1866, σ. 99, σημ. α'. Τό κείμενο, πού δημοσιεύεται άπό τόν Σοφ. Οί-
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κονόμο, είναι χρονολογημένο στά 1791.
15. Καταρτζής, Τά Ευρισκόμενα, 1970, σ. 9.
16. Καταρτζής, αύτ., σ. 220. "Οσοι αντιδρούν στην στασιμότητα καί γνωρίζουν τήν τεχνική
των πνευματικών αγώνων, πάντοτε γιά νά παρασκευάσουν τήν δμυνά τους προβάλλουν ανάλογες
περιπτώσεις από περασμένους, σεβάσμιους χρόνους. Ξέραμε άπό παλιά δτι τό αμυντικό τοΰτο δπλο τό έμεταχειρίσθηκε επανειλημμένα ό Κοραής, καί πάντοτε μέ επιτυχία· ύστερα διαπιστώσαμε
ότι καί ό Καταρτζής ακολουθούσε αυτήν τήν τακτική. "Ομως καί αυτά δλα θά ήθελαν πολλή, καί
ξεχωριστή, ανάλυση.
17. Τό θέμα τής «αναλογίας», μέ τήν αντιφατική της έννοια, τής «ανωμαλίας», θά απαιτούσε
κι αυτό, βεβαίως, ανάλυση, αλλά καί έκθεση τής μακράς σειράς των τεκμηρίων τά όποια διαθέτου
με σχετικώς σ' εκείνους τους καιρούς. Δέν μπορεί ή εργασία αυτή νά πραγματοποιηθεί τώρα έδώ.
"Ομως: Πρώτον, οφείλει κανείς νά πει δτι ασήμαντες είναι οι περιπτώσεις οπού οί νεολόγοι νά μήν
έσύστησαν, νά μήν έμεταχειρίσθηκαν, ή νά μήν έδήλωσαν δτι μεταχειρίζονται τόν κανόνα της
αναλογίας στίς επιδόσεις τους. Στίς ήμερες εκείνες, τίς ορμητικές μαζί καί κατανυκτικές, δπου τό
γένος αγωνίζεται γιά ν' αποκτήσει λαλιά, ή αναλογία είναι τό μεγάλο μήνυμα της λογιοσύνης, ώς
προς τήν υπόθεση αυτήν, πού αποβλέπει στον Καταρτζή, δταν ζητάει «μέ τή γραμματική αναλο
γία», «νά σφετερίζουμε» ... «άλλαις κ' δλλαις βαθμηδόν λέξες καί δρους απτά ελληνικά», δηλαδή,
όπως είπαμε, τά αρχαία (Τά Ευρισκόμενα, 1970, σ. 324· βλ. αντίστοιχα καί αύτ. σ. 220)· φυσικά, ό
Δ. Φιλιππίδης δομεί ολόκληρη τήν 'Απόπειρα αναλύσεως του νοουμένου (1817) επάνω στην αναλο
γία: ένα παραλήρημα, θά έλεγε κανείς, του ορθού λόγου. Στον, τότε, κύκλο των οπαδών τοΰ Κο
ραή (Ρητορικές: Οικονόμου, 1813, σ. 193-194, Βάμβα, 1813, σ. 233, Βαρδαλάχου, 1815, σ. 41), τό
ζήτημα τής αναλογίας παίρνει επίσης καίρια θέση. "Ομως έχουμε καί ένα Δεύτερον: "Οπως συμ
βαίνει κανονικά σέ τέτοιες περιπτώσεις, ό κοινολεκτούμενος πιά, στην περίσταση, δρος, φορτίζε
ται μέ τόσες συνδηλώσεις, ώστε καταντάει νά προκαλεί κινδύνους ασυνεννοησίας ή νά επιβάλλει
διευκρινίσεις δταν χρησιμοποιείται. Ή ευρεία κυκλοφορία του στους λογίους κύκλους τόν κατασταίνει πολυσήμαντο· έτσι, τελικά, ό 'Αριστείδης Κυπριανός, προσεκτικός λόγιος, σέ ένα άρθρο
του τιτλοφορημένο «Περί αναλογίας καί ανωμαλίας» (π. Φιλίστωρ, τ. Β', 1861, σ. 1-12) αντλεί άπό
τόν κανόνα τής αναλογίας επιχειρήματα γιά τήν —ενιαία— καθαρεύουσα απέναντι στην πολύτυπη
δημοτική- είταν τό γνωστό έπιχείρημα-λογοπαίγνιο, δτι ή δημοτική δέν έχει γραμματική. Τελικά,
προσθέτω καί ενα άγκαλά καί αυτονόητο, Τρίτον: ή εργασία αυτή δέν είναι γραμμένη άπό γλωσ
σολόγο καί δέν απευθύνεται σέ γλωσσολόγους· στον φιλόλογο γιά τόν όποιο έγράφθηκε έχω τήν
ελπίδα δτι μπορεί νά προσφέρει όλίγην υλη γιά χρήσιμες θεωρήσεις. Ή ιστοριογραφία, δπως τήν
μελετώ, δέν ενδιαφέρεται γιά τήν ορθότητα τών αντιλήψεων δσους έκυκλοφόρησαν σέ έναν δεδο
μένο χωροχρόνο, αλλά επιχειρεί τήν τεκμηριωμένη ανάλυση τους.
18. Σκέπτομαι τόν Κωνσταντίνο Κόντο καί τους αγώνες του εναντίον τών όνομαθετών, Δ.
Στρούμπου καί άλλων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981

ΕΡΕΥΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ
Εισηγήτρια: Γιολάντα Τριανταφυλλίδου-Baladié

ΕΡΕΥΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

Παρουσίαση
ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ: Ή κυρία Γιολάντα Τριανταφυλλίδου-Baladié, συνεργάτρια
(Chef de travaux) τοΰ Κέντρου 'Ιστορικών Ερευνών της Σχολής 'Ανωτάτων
Κοινωνιολογικών Σπουδών τοΰ Παρισιού (EHESS), είναι ήδη γνωστή στό α
κροατήριο μας άπό παλαιότερη ομιλία της, τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1979, δταν μας
παρουσίασε τή δομή, λειτουργία καί τά ερευνητικά προγράμματα τοΰ Κέντρου
Ιστορικών Ερευνών.
Έχοντας ασχοληθεί ή ϊδια μέ θέματα κοινωνικής καί οικονομικής ιστορίας
—θυμίζω τίς μελέτες της γύρω άπό τήν οικονομική ζωή τής Κρήτης (14ο-19ο
αϊ.)— μετέχει σέ ενα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα πού επεξεργάζεται καί αν
τλεί τήν τεκμηρίωση του άπό συγκεκριμένο υλικό : τίς «απογραφές μετά θάνα
το». Ή κυρία Τριανταφυλλίδου-Baladié μελετάει τίς τουρκικές απογραφές της
Κρήτης τοΰ Που καί 18ου αϊ.
Σήμερα, μετά άπό πρόσκληση μας, δέχθηκε μέ προθυμία —καί τήν ευχαρι
στούμε θερμά— νά μας παρουσιάσει είδικότερα τό ερευνητικό αυτό πρόγραμμα,
τά μεθοδολογικά του προβλήματα καί τους στόχους τους οποίους αποβλέπει νά
υπηρετήσει.

Εισήγηση
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ-BALADIE: Στην έκθεση έδώ της έρευνας —γιά τήν
οποία μιλήσαμε διεξοδικά δταν τήν παρουσιάσαμε στό ακροατήριο τοΰ σεμινα
ριακοϋ μαθήματος τοΰ ΚΝΕ— αναγκαστικά θά είμαστε ιδιαίτερα συνοπτικοί αν
οχι σχηματικοί, έχοντας μάλιστα υπόψη τό πολύπλευρο της μελέτης. 'Ασφαλώς
γιά τόν αναγνώστη θά δημιουργηθούν ερωτήματα στά όποια, είμαστε σχεδόν βέ
βαιοι, θά μπορούσαμε νά απαντήσουμε κάτω άπό διαφορετικές συνθήκες. Έπρε
πε έδώ νά κάνουμε μία εκλογή. Ή νά μιλήσουμε καί νά θίξουμε δστω καί σχημα-

ΓΙΟΛΆΝΤΑ

Τό δημοσιευόμενο κείμενο αποτελεί σύνοψη τοΰ σεμιναριακοϋ μαθήματος της κυρίας
Τριανταφυλλίδου - Baladié, ή οποία παρακλήθηκε νά τό στείλει σ' αυτή τή μορφή, επειδή τό μάθη
μα δέν είχε μαγνητοφωνηθεί ώστε νά δημοσιευθεί αυτούσιο μαζί μέ τίς παρεμβάσεις καί τή σχετι
κή συζήτηση.
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τικά τό πρόβλημα στό σύνολο του ή νά εκθέσουμε αναλυτικά ένα άπό τά θέματα
πού απασχολούν τήν έρευνα. Προτιμήσαμε την πρώτη λύση μέ την πεποίθηση
οτι θά ήταν προτιμότερη γιά τόν αναγνώστη. Ελπίζουμε δτι σ' αυτή τήν προσ
πάθεια δέν αποτύχαμε στό σκοπό μας.
Ή μελέτη γιά τήν οποία θά γίνει λόγος πιό κάτω αποτελεί έρευνα ευρεία, ο
μαδική, καί περιλαμβάνει γεωγραφικά καί χρονικά διάφορους τόπους καί επο
χές.
Ή ομάδα μελέτης αποτελείται βασικά άπό ιστορικούς του Centre de recher
ches historiques de Γ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales1 του Παρι
σιού2.
Ή έρευνα ξεκίνησε πρίν άπό λίγα χρόνια, τυχαία ως ένα σημείο, δταν κά
ποια στιγμή διαπιστώθηκε άπό τους ιστορικούς πού αποτέλεσαν τελικά τήν ομά
δα, δτι τήν ϊδια εποχή, συμπτωματικά, καθένας μελετούσε ένα τύπο μαρτυρίας
πού, παρ' δλη τήν έκ διαμέτρου αντίθετη προέλευση της, παρουσίαζε πολλά
κοινά χαρακτηριστικά τόσο σέ δ,τι αφορούσε στη δομή της δσο καί, γενικότερα,
στή σύλληψη της.
Μετά άπό εμπεριστατωμένη μελέτη του υλικού πού ό καθένας είχε στή διά
θεση του, κι αφού διαπιστώθηκε δτι προσφερόταν σέ κοινή μέθοδο επεξεργα
σίας, αποφασίστηκε, μέ τή βοήθεια τοΰ προγραμματιστή πού τό Centre de re
cherches historiques διέθετε, νά τεθούν καί τά τρία αρχειακά σώματα (corpus) κά
τω άπό τόν ϊδιο τρόπο εκμετάλλευσης. Νά εφαρμοσθεί μέ άλλους λόγους ηλε
κτρονική μέθοδος γιά τήν επεξεργασία τοΰ αρχειακού υλικού.
Παράλληλα όμως αποφασίστηκε, παρόλο πού ή ομάδα έρευνας θά προέβα
λε μέν κοινή προβληματική δπως καί κοινή μέθοδο επεξεργασίας, 1. δτι ή επε
ξεργασία θά γινόταν έτσι ώστε συγχρόνως κάθε σώμα χωριστά νά μπορεί νά δια
τηρεί τήν αυτοτέλεια του, 2. δτι ό κάθε ερευνητής θά είχε ελεύθερο τό πεδίο της
ερευνάς του καί μάλιστα τοΰ τομέα της έρευνας πού τόν απασχολούσε περισσό
τερο. Μέ άλλους λόγους ή μέθοδος επεξεργασίας θά είχε σάν κύριο χαρακτηρι
στικό τήν ελαστικότητα.
Σήμερα μπορούμε νά πούμε μετά άπό μακροχρόνιες δοκιμές καί εμπειρίες,
δτι οί προοπτικές τίς όποιες είχαμε προσδιορίσει επαληθεύονται. "Οτι ή μέθοδος
πού εφαρμόστηκε, καί-πού είναι απόρροια της εργασίας των μελών της ομάδας,
πέτυχε απόλυτα. Παράλληλα ή μέθοδος αύτη θά μπορεί, πράγμα πολύ σημαντι
κό, σέ περίπτωση πού ύπάρχα ανάλογο υλικό —υλικό οποιασδήποτε γλωσσικής
προέλευσης—, νά χρησιμοποιηθεί άπό άλλους ερευνητές καί νά τεθεί στή διάθε
ση τους.
Πρίν κάνουμε μεγαλύτερο λόγο γιά τίς απογραφές πού μας ενδιαφέρουν ε
δώ πιό έμεσα, δηλαδή αυτές τής Κρήτης, είναι ανάγκη νά πούμε λίγα, συνοπτι
κά, γιά τό τί είναι γενικά οί απογραφές, άπό τί είδους πηγή προέρχονται συνή
θως, καθώς καί μερικά γιά τό τυπολογικό τους μέρος.
Οί απογραφές, σέ οποιαδήποτε χώρα καί δν τίς συναντούμε, προέρχονται
άπό πηγή νομικής φύσεως. Πρόκειται, στό σύνολο τους, γιά πράξεις δικαστικές.
Τίς βρίσκουμε σέ πολλές κοινωνίες μέ δομές τελείως διαφορετικές3. Παρόλο
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πού έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά μέ τίς διαθήκες, δέν πρόκειται γιά
διαθήκη. Γίνονται σέ ορισμένες περιπτώσεις καί μόνο. 'Αντίθετα ή κοινωνική
προέλευση ή ή οικονομική κατάσταση ενός άτομου, έστω καί πενιχρή, δέν αντι
τίθεται στην απογραφή των υπαρχόντων του.
Ή απογραφή μιας περιουσίας είναι ή αναλυτική καταγραφή της κινητής
καί συχνά της ακίνητης περιουσίας ενός άτομου μετά τό θάνατο του.
"Οσον άφορα στον τύπο των απογραφών πού απαντάμε παντού, αυτό πού
μας κάνει εντύπωση είναι οί ομοιότητες καί τά κοινά χαρακτηριστικά πού πα
ρουσιάζουν άσχετα μέ τή χώρα ή τή χρονική περίοδο πού τίς συναντάμε.
Παρ' όλες τίς ομοιότητες οί αντιθέσεις βέβαια δέν αποκλείονται, ή, θά λέγα
με ακόμη, οί αποχρώσεις, έτσι ώστε μπορούμε νά πούμε δτι δλα μοιάζουν άλλα
καί τίποτα δέν είναι τό ϊδιο.
Έξαλλου ή εντύπωση πού έχουμε εξαρχής άπό αυτού τοΰ είδους τή μαρτυ
ρία είναι ό εκπληκτικός πλούτος, ή αφθονία καί ή ποικιλία της πληροφόρησης.
Γιά τόν ιστορικό μάλιστα πού ενδιαφέρεται περισσότερο γιά τά οικονομικά ή
κοινωνικά προβλήματα ή ακόμη γι' αυτό πού ονομάζουμε υλικό πολιτισμό, οί α
πογραφές τοΰ προσφέρουν ένα πλατύ άν δχι απεριόριστο πεδίο έρευνας.
"Οταν μελετούμε μιά απογραφή περιουσίας μετά θάνατο, αντίθετα μέ την
αγγελία τοΰ τίτλου, έχουμε βαθιά τό συναίσθημα δτι βρισκόμαστε ανάμεσα σέ
μία κοινωνία πού αναδιπλώνεται μπροστά μας γεμάτη ζωή καί κίνηση.
'Ασφαλώς οί απογραφές, καί άπό τή φύση ακόμη της πηγής άπό την οποία
προέρχονται, περικλείουν αδυναμίες. Θά μπορούσαμε νά αναρωτηθούμε π.χ. κα
τά πόσο είναι αντιπροσωπευτικές γιά δ,τι άφορα στην κοινωνία πού μας παρου
σιάζουν κ.ά. Στον ερευνητή δμως έγκειται ô ανάλογος χειρισμός της μαρτυρίας.
Οί απογραφές

τής

Κρήτης

"Οσον άφορα στίς απογραφές της Κρήτης καί ιδιαίτερα τοΰ νομοΰ Ηρα
κλείου, αυτές βρίσκονται, χωρίς τάξη, ανακατεμένες μέ διατάξεις καί αποφάσεις
κάθε είδους, στους κώδικες των Καδή.
Οί απογραφές σέ κάθε κώδικα μπορεί νά είναι ή δχι πολυάριθμες. Γενικά δ
μως στό σύνολο τους είναι πάρα πολλές4. Ή απογραφή είναι πράξη δικαστική,
δπως είπαμε ήδη, καί έδώ, σύμφωνα μέ τόν ισλαμικό νόμο, υπόκειται στή δι
καιοδοσία τοΰ Καδή, ό όποιος καί μετακινείται γιά τό λόγο αυτό στην κατοικία
τής οικογένειας τοΰ νεκρού. Συνήθως συνοδεύεται καί άπό èva βοηθό αξιωμα
τούχο, τόν qassam.
Οί απογραφές, στην περίπτωση τουλάχιστον τή δική μας, άφοροΰν, στην
πλειονότητα τους, άτομα πού κατοικούν στίς πόλεις. Δέν αποκλείονται δμως
καθόλου οί κάτοικοι της υπαίθρου. Στην περίπτωση της Κρήτης τό γεγονός δτι
έχουμε περισσότερες απογραφές τής πόλης τοΰ Ηρακλείου, είναι ώς ένα σημείο
τυχαίο, άφοΰ πρόκειται γιά αρχείο πού σώθηκε μιας μεγάλης πόλης. "Οπως ξέ
ρουμε υπήρχαν έδρες Καδή, καί επομένως καταχωρίσεις των δικαστικών πρά-
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ςεων σέ κώδικες, σέ κωμοπόλεις δπως π.χ. ή Νεάπολη (έδώ αναφέρουμε μόνο
τήν Κρήτη· στην τουρκική αυτοκρατορία γενικά βρίσκουμε πλήθος απογραφών
σέ δευτερεύουσες ζώνες οικισμού), οί όποιοι καταστράφηκαν σέ διάφορες επο
χές. Έξαλλου άπό προσωπικές εμπειρίες πού έχω, σέ περίπτωση ελληνικών α
πογραφών πού συναντούμε στον ελληνικό χώρο, ή ύπαρξη απογραφών της υ
παίθρου είναι συχνότατη.
Τό μεγαλύτερο βέβαια ποσοστό τών απογραφών άφορα σέ Τούρκους. Εν
τούτοις δέν αποκλείονται οί άλλες εθνότητες. Έτσι έχουμε καί ένα ποσοστό άπό
απογραφές Ελλήνων, 'Αρμενίων, Εβραίων.
Οί γυναίκες δέν αποκλείονται, παρόλο πού ό αριθμός τους είναι μειωμένος.
Μία απογραφή, δπως ήδη σημειώθηκε, μπορεί νά γίνει γιά ένα άτομο άσχε
τα μέ τήν οικονομική ή κοινωνική του θέση.
Οί λόγοι γιά τους οποίους γίνεται μία απογραφή είναι: 1. Σέ περίπτωση ε
ξαφάνισης ενός ατόμου. 2. Σέ περίπτωση μή υπάρξεως κληρονόμων. 3. Σέ περί
πτωση πού ό νεκρός έχει χρέη καί μάλιστα δταν τό παθητικό ξεπερνάει τό ενερ
γητικό του μετά τήν εκτίμηση τών υπαρχόντων του. 4. Τέλος, καί αυτό είναι
πού συναντούμε συχνότερα, σέ περίπτωση ανηλίκων κληρονόμων, προκειμένου
νά διαφυλαχθούν τά κληρονομικά τους δικαιώματα.
Στίς περισσότερες περιπτώσεις έχουμε απογραφή. "Αλλοτε πάλι πλειστη
ριασμό. 'Οπωσδήποτε καί στίς δύο περιπτώσεις, έχουμε τήν καταγραφή τών υ
παρχόντων ένα προς ένα καί επιπλέον τήν εκτίμηση του κάθε αντικειμένου σέ
χρήμα. Οί τιμές έδώ είναι δοσμένες σέ παράδες.
Τό

περιεχόμενο

Γιά τήν πλειονότητα, αν δχι γιά τήν ολότητα τών απογραφών, μπορούμε
νά πούμε δτι πρόκειται γιά κείμενο στερεότυπο καί συνταγμένο πάντα μέ τήν ί
δια τάξη.
Οί παραλλαγές πού διακρίνουμε κατά τή διάρκεια τών 120 ετών πού μελε
τάμε, είναι δευτερεύουσες καί δέ θά σταθούμε έδώ. Τό εισαγωγικό κείμενο μας
δίνει πάντα μέ τήν Γδια τάξη τίς παρακάτω πληροφορίες : 1. Τόν τόπο κατοικίας
τού νεκρού. Έάν πρόκειται γιά τήν πόλη του 'Ηρακλείου έχουμε καί μνεία της
συνοικίας. Έάν πρόκειται γιά τήν ύπαιθρο, τήν επαρχία καί τό χωριό. 2. Σέ
συνέχεια έχουμε τό όνομα τού νεκρού, τους τίτλους του, άν υπάρχουν, καί, δχι
πάντα, τό επάγγελμα του. 3. 'Ακολουθεί ό κατάλογος τών μελών της οικο
γένειας του. Πρώτα γίνεται μνεία της γυναίκας (τίς περισσότερες φορές, στην
Κρήτη, πρόκειται γιά μία μόνο σύζυγο) ή τού άντρα. Μετά έχουμε τά παιδιά γιά
τά όποια υπάρχει εκτός άπό τό δνομά τους ή μνεία Kebir ή sagir, δηλαδή μεγά
λος ή μικρός, έδώ βέβαια μέ τήν έννοια ενήλικος ή ανήλικος. "Αν υπάρχει δλλο
μέλος της οικογένειας, συνήθως ανιόντες συγγενείς, πατέρας ή μητέρα του νε
κρού, αναφέρονται επίσης τά ονόματα τους. Μέ άλλους λόγους έδώ έχουμε τήν
στενή οικογένεια πού ζει κάτω άπό τήν ίδια στέγη. 4. Γίνεται μνεία ακόμη, δχι
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πάντα, δν πρόκειται γιά τιλειστηριασμό ή απογραφή. 5. 'Αναφέρεται επίσης τό
δνομα του κηδεμόνα των ανηλίκων παιδιών. 6. Τέλος τό είσαγωγικό μέρος τε
λειώνει μέ τήν ημερομηνία (ήμερα, μήνα, χρόνο έγείρας) καταγραφής της πράξης.
Στη συνέχεια έχουμε τήν καταγραφή καί απαρίθμηση, ένα προς ένα, δλων
των περιουσιακών στοιχείων του νεκρού. 'Αρχικά èva κατάλογο δλων τών αντι
κειμένων του σπιτιού, έπιπλα, μαγειρικά σκεύη, ρουχισμό κάθε είδους, δπλα, κο
σμήματα, κλπ. Κάθε αντικείμενο, τις περισσότερες φορές, συνοδεύεται άπό
προσδιοριστικά επίθετα. Συνήθως μας δείχνουν τήν προέλευση του αντικει
μένου, τήν ποιότητα, τό μέγεθος, τό χρώμα, τήν κατάσταση πού βρίσκεται.
"Οσον άφορα στον τελευταίο προσδιορισμό, τό επίθετο πού επαναλαμβάνεται
συχνά είναι ή λέξη keuhne ή müstamel, δηλαδή παλιό ή μεταχειρισμένο. Γιά κά
θε αντικείμενο χωριστά έχουμε τήν αξία του εκφρασμένη σέ παράδες.
Μετά άπό τήν καταγραφή τών αντικειμένων του σπιτικού γίνεται αναφορά
σέ δσα περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν έξω άπό αυτό : ζώα, μελίσσια, εσοδείες,
άλλα καί κτίσματα, γαίες, δέντρα, σκλάβοι κλπ.
Ύστερα άπό αυτή τήν ενότητα ακολουθεί ή καταγραφή τών χρεών ή
δανείων έφ' Οσον υπάρχουν. Έκτος άπό τό ποσό αναφέρεται έδώ τό δνομα, ό
τόπος κατοικίας, πολλές φορές ό τίτλος ή καί τό επάγγελμα του δανειστή ή του
οφειλέτη.
"Αλλη ενότητα είναι αυτή τών εξόδων της δικαστικής πράξης, της ταφής,
καθώς καί ορισμένων φόρων πού πληρώνονται σ' αυτή τήν περίπτωση.
Τέλος άπό τό γενικό σύνολο της περιουσίας, δοσμένο πάντα σέ παράδες,
γίνεται ή αφαίρεση του παθητικού πού συμπεριλαμβάνει τά χρέη καθώς καί τά έ
ξοδα γιά τά όποια έγινε λόγος πιό πάνω. Τό υπόλοιπο καθαρό ποσό μοιράζεται,
σύμφωνα μέ τόν ισλαμικό νόμο καί έθος, στους κληρονόμους, δηλαδή στά μέλη
της οικογένειας γιά τά όποια έγινε μνεία στην αρχή καί γιά τά όποια γίνεται πάλι
μνεία στό τέλος.
"Οπως βλέπουμε καί δπως τονίσαμε καί άπό τήν αρχή, πρόκειται γιά πηγή
ιδιαίτερα πλούσια καί ποικίλη. Τό καθένα άπό τά κείμενα μας δίνει τή δυνατότη
τα νά μελετήσουμε συγχρόνως δημογραφικά, κοινωνικά, οίκονομικά, πολιτισμι
κά, ακόμη καί γλωσσικά φαινόμενα, καθώς καί τήν καθημερινή ζωή τών ανθρώ
πων μιας ορισμένης εποχής, σ' έναν ορισμένο τόπο.
"Οπως ήταν λοιπόν φυσικό ή προβληματική πού ορίσαμε στρέφεται γύρω
άπό αυτούς τους τομείς της έρευνας. Μπορούμε νά πούμε χονδρικά δτι τά θέμα
τα πού μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα είναι: ή σύνθεση της οικογένειας, ή καθημε
ρινή ζωή, τά κοινωνικά καί οίκονομικά φαινόμενα.
Γιά τή μελέτη τους σέ μία πρώτη φάση, αναλυτική, προχωρήσαμε —καί
προχωρούμε ακόμη— στή σύσταση ενός καταλόγου πού μας δίνει ολόκληρο
σχεδόν τό λεξιλόγιο του κειμένου. Σέ παρένθεση προσθέτουμε δτι, σύμφωνα μέ
τή μέθοδο πού ακολουθούμε, κάθε αρχειακό σώμα κρατάει αναλλοίωτη τή
γλώσσα στην οποία είναι συνταγμένο. Τονίζουμε επίσης δτι δλες οί πληροφο
ρίες, καί οί πιό ασήμαντες φαινομενικά, μεταγράφονται καί κωδικοποιούνται.
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Καί γιά νά επανέλθουμε στον κατάλογο ή λεξιλόγιο, προσθέτουμε δτι, αυτό
τό τελευταίο, μας δίνει οχι μόνο τόν αριθμό των λέξεων πού συναντούμε άλλα
καί τή συχνότητα τους, πράγμα πού δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στά πρόσωπα, τά
αντικείμενα ή τίς έννοιες πού βρίσκουμε στά κείμενα.
'Από τόν κατάλογο θά είναι δυνατό νά περάσουμε σέ ένα λεξιλόγιο, άφοΰ
τά δεδομένα μας επιτρέπουν νά καθορίσουμε την έννοια των δρων πού χρησιμο
ποιήθηκαν.
Ή δεύτερη φάση θά έχει σάν σκοπό τις συσχετίσεις πού μπορούμε νά
κάνουμε ανάμεσα στην περουσία ενός δεδομένου καί ενός αριθμού στοιχείων
προκαθορισμένων καί βασικών κατά τή γνώμη μας. Στοιχείων δπως ô χρόνος, ό
τόπος, τό φύλο, ή θρησκεία, τό επάγγελμα, τό μέγεθος της περιουσίας τοΰ νε
κρού. Αυτά συσχετιζόμενα μέ ένα ορισμένο δεδομένο, πού θά έχει σχέση καί μέ
τή συχνότητα ή οχι πού τό συναντούμε, μπορούν νά μας αποκαλύψουν πολλά,
ενδιαφέροντα καί άνεπάντεχα, γιά τή μελέτη μας.
Σέ μιά τρίτη φάση, συνθετική, σκοπός μας είναι, μετά άπ' δλη τήν προη
γούμενη επεξεργασία καί τά αποτελέσματα τών παρατηρήσεων, νά μπορέσουμε
νά καθορίσουμε ένα τύπο, ή σχήμα τέτοιο, ώστε νά συστήσουμε ένα μοντέλο αν
τιπροσωπευτικό μιας κοινωνίας ή μέρους της, μιας δεδομένης στιγμής σ' ένα
γεωγραφικό χώρο.
Τό τελευταίο στάδιο της έρευνας έχει ώς σκοπό τή συσχέτιση τών τριών
σωμάτων. Πιστεύουμε πράγματι δτι θά είναι δυνατό μετά άπό τήν δλη επεξεργα
σία, έτσι δπως τήν αναλύσαμε πιό πάνω, νά μπορέσουμε νά συγκρίνουμε λει
τουργίες ορισμένων φαινομένων πού διέπουν τήν κάθε κοινωνία πού μελετάμε.
Εξυπακούεται όμως δτι έδώ δέν πρόκειται νά σταθούμε παρά μόνο σέ επίπεδα
σύγκρισης ίκανά νά μας οδηγήσουν σέ θεωρητικές ταυτίσεις τών εκάστοτε προ
βλημάτων.
Συμπερασματικά θά μπορούσαμε νά πούμε, έχοντας υπόψη τό στάδιο στό
όποιο βρίσκεται ή έρευνα άύτή τή στιγμή, δτι θά χρειαστεί ακόμη χρόνος γιά
τήν πραγματοποίηση τοΰ δλου προγράμματος. "Ομως χάρη στη μέθοδο πού ε
φαρμόζεται, είναι δυνατόν οί διάφορες φάσεις της μελέτης νά έχουν συγχρόνως
καί αυτονομία τέτοια ώστε νά δίνονται κατά καιρούς σέ δημοσίευση τά αποτελέ
σματα τους.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Στό εξής E.H.E.S.S.
2. Οι ερευνητές, τά χρονικά όρια τής κάθε μελέτης, καθώς καί οί χώρες είναι οί έξης: Ή Mi
cheline Baulant μελετάει τίς απογραφές τής γαλλικής περιοχής τής Meaux, πού βρίσκεται κοντά
στό Παρίσι, τόν XVII καί XVIII αιώνα.
Ή Françoise Piponier τίς απογραφές τής Βουργουνδίας —τής υπαίθρου καί τής πρωτεύουσας
Dijon —τόν XIV καί XV αιώνα.
Ή συγγραφέας αυτού του σημειώματος, τίς τούρκικες απογραφές τής Κρήτης τοΰ νομού
Ηρακλείου, τόν XVII καί XVIII αιώνα.
Ό Giles Venstein του Centre α" Etudes sur Γ URSS, L' Europe orientale et Γ histoire turque de
Γ E.H.E.S.S., συνεργάζεται γιά δ,τι άφορα στίς απογραφές τής Κρήτης άπό γλωσσική πλευρά.
Τέλος ό Jean Paul Coulier, προγραμματιστής τοΰ Centre de recherches historiques, ασχολεί
ται μέ τό θεωρητικό μέρος τής κωδικοποίησης τοΰ ύλικοΰ καθώς καί τόν προγραμματισμό.
3. 'Απογραφές βρίσκουμε ήδη άπό τόν XIV αιώνα, δπως π.χ. αυτές τής Βουργουνδίας.
'Απογραφές βρίσκουμε σέ πάρα πολλές χώρες τής Ευρώπης: στην 'Αγγλία, στή Γερμανία,
στην 'Ιταλία, στή Σουηδία, στή Φιλανδία. Επίσης στον Καναδά καθώς καί στίς Ηνωμένες Πολι
τεϊες, όπως καί στίς ισλαμικές κοινωνίες.
4. "Οταν μιλάμε γιά πολυάριθμες εννοούμε, γιά ολόκληρη τήν 'Οθωμανική Αυτοκρατορία,
γιά πολλές χιλιάδες. Στή Κρήτη καί μόνο στό νομό 'Ηρακλείου ό αριθμός τους είναι σημαντικός.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
17 ΜΑΪΟΥ 1982

ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΦΗΓΗΤΗ

Εισηγητής: Παναγιώτης Μουλλας
Συνεισηγητής: Παΰλος Ζάννας

ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Α Φ Η Γ Η Τ Η

Παρουσίαση
ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ: Στή συνάντηση μας σήμερα μέ επίκεντρο ένα θέμα πού
ανήκει στό χώρο της θεωρίας της λογοτεχνίας, θέμα πού, αν καί δέν αποτελεί ει
δικότερα αντικείμενο έρευνας του Κέντρου μας, ενδιαφέρει άμεσα τους ερευνη
τές τοΰ νέου ελληνισμού, έχουμε τήν ευχαρίστηση νά είναι κοντά μας δύο εκλε
κτοί μελετητές της νεότερης λογοτεχνίας. Ώ ς εισηγητής, ό παλαιός καί αγαπη
τός συνάδελφος μας Πάνος Μουλλάς, πού άπό τό 1977 είναι καθηγητής της
νεοελληνικής φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οί εργασίες του γιά
τους Ποιητικούς Διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου 'Αθηνών, τόν Παπαδιαμάν
τη, τόν Βιζυηνό καί πλήθος άλλες μελέτες νομίζω δτι είναι σέ δλους μας γνω
στές. Ώ ς προσκαλεσμένος στή συνάντηση ό φίλος Παύλος Ζάννας πού είχε τήν
καλοσύνη ν' αποδεχθεί τήν πρόσκληση μας, γιά νά συμβάλει δπως πιστεύουμε
μέ τήν εμπειρία του στην προαγωγή της συζητήσεως. Καί πάλι νομίζω δτι δλοι
γνωρίζουμε τή δραστηριότητα τοΰ Παύλου Ζάννα στό χώρο πού μας ενδιαφέρει
έδώ. Είναι ό μεταφραστής τοΰ Proust στά ελληνικά καί έχει ασχοληθεί σέ βάθος
μέ τόν κινηματογράφο. Θά μπορούσαμε ϊσως νά ποΰμε δτι ή γνώση του αυτή
τόν έφερε σέ στενή επαφή μέ τήν λογοτεχνία, τή σύγχρονη λογοτεχνία, τήν ο
ποία γνωρίζει τόσο καλά. Ά π ό τίς γνώσεις καί τήν εμπειρία τών δύο μας προσ
καλεσμένων θά προσπαθήσουμε νά επωφεληθούμε, ευρύτερα στή συζήτηση πού
θ' ακολουθήσει δπου παρακαλούνται νά συμμετάσχουν δλοι δσοι θέλουν νά
συμπληρώσουν ή νά θέσουν ερωτήματα.
«Οί μεταμορφώσεις τοΰ αφηγητή». Αυτό έχει ώς επίκεντρο ή εισήγηση.
'Αποβλέπει νά προσεγγίσει τήν νέα επιστήμη, τή θεωρία της λογοτεχνίας, νά ε
ξετάσει τήν τεχνική της άφηγήσεως, τίς διαδοχικές τεχνικές, τά τεχνάσματα πού
χρησιμοποίησαν οί συγγραφείς επηρεασμένοι κάθε φορά άπό τήν εποχή τους,
τήν επικρατούσα ιδεολογία, τίς νέες επιστήμες, τήν πρόοδο της τεχνολογίας. Ή
νέα επιστήμη της ψυχολογίας π.χ., δπως πρωτοδιδάχθηκε άπό τόν Freud καί
διαδόθηκε άπό τους οπαδούς άλλα καί τους αντιπάλους του, επέδρασε βαθιά
στην τέχνη της αφήγησης, μέ τήν οποία είχε άμεση σχέση. 'Αναφέρομαι λόγου
χάρη στον εσωτερικό μονόλογο ό όποιος θά μπορούσε νά πει κανείς δτι βρίσκε
ται πολύ κοντά στή γλώσσα τοΰ υποσυνείδητου. Ή μέθοδος νά γράφονται τά
διηγήματα διαφοροποιήθηκε τότε στά χρόνια 1920-30, σημαντικά, περισσότερο
άπό ποτέ άλλοτε.
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'Αλλά καί αργότερα οί φυσικές επιστήμες, ή νέα τέχνη του κινηματογρά
φου δέν επηρέασαν λιγότερο τήν τεχνική της άφηγήσεως στον γραπτό λόγο.
'Ολοένα νέοι τρόποι χρησιμοποιούνται γιά τήν αφήγηση πού έχει τήν αφετηρία
της κοντά στή δημοσιογραφία, τήν επιστολογραφία, τό απομνημόνευμα. Πώς νά
γραφεί ένα διήγημα απασχόλησε άπό τήν αρχή τους διηγηματογράφους, καθώς
όλο καί συνειδητοποιούσαν τήν νεοτεριστική μορφή τού είδους. Χαρακτηριστι
κά πρωτότυπος ανάμεσα στους πειραματιζόμενους διηγηματογράφους στάθηκε
στό 2ο μισό τού 18ου αϊ. ό άγγλος Laurence Sterne πού προσπάθησε νά προσεγ
γίσει τό πρόβλημα χρησιμοποιώντας ένα δικό του «τέχνασμα»: εκθέτοντας στον
αναγνώστη όλα τά προβλήματα πού αντιμετώπιζε γιά νά γράψει ένα διήγημα,
πότε πρέπει ό συγγραφέας ν' αρχίσει τή διήγηση, ποια είναι τά δρια, αν υπάρ
χουν, στίς επινοήσεις καί τά τεχνάσματα πού δικαιούται νά χρησιμοποιήσει γιά
νά επηρεάσει τόν αναγνώστη καί άλλα παρόμοια ερωτήματα, κατάφερε νά συν
θέσει ένα άπό τά πιό διασκεδαστικά διηγήματα της αγγλικής λογοτεχνίας ένώ
προσποιούνταν ότι δέν μπορούσε νά αρχίσει κάν νά γράφει {The Life and
Opinions of Tristram Shandy).
'Αλλά νομίζω δτι είναι ώρα νά μας μιλήσουν οί ειδικοί. Έτσι παρακαλώ
τόν κ. Μουλλά νά πάρει τό λόγο.

Εισήγηση
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ τήν κυρία Δρούλια. Είναι περιττό νά σας
πώ, αρχίζοντας, μέ πόση συγκίνηση ξαναβρίσκομαι σ' αυτόν τό χώρο, πού συν
δέεται μ' ένα μέρος της ζωής μου, καί μέ πόση συγκίνηση παίρνω τό λόγο μπρο
στά σέ σεβαστούς δασκάλους καί σέ αγαπητούς συναδέλφους. Θά ήθελα επίσης
νά εκφράσω τίς θερμές ευχαριστίες μου στό φίλο Παύλο Ζάννα πού δέχτηκε
πρόθυμα νά συμμετάσχει σ' αυτήν τήν εκδήλωση. Είμαι βέβαιος δτι θά μας είναι
πολύτιμη ή πείρα του, πείρα πού εκτείνεται σέ δυό περιοχές: στή λογοτεχνία καί
τόν κινηματογράφο.
'Ορισμένα άπό τά προβλήματα πού θά μέ απασχολήσουν έδώ (δέν πρόκει
ται βέβαια νά τ' αναπτύξω εξαντλητικά) σχετίζονται μέ τή διδακτική εμπειρία
μου στό Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ή, άν θέλετε, απορρέουν μέ λιγότερο
ή περισσότερο άμεσο τρόπο άπό τή διδακτική πράξη καί τίς ελλείψεις της. Τονί
ζω ένα πρώτο κενό: άν ή μελέτη της ποίησης παρουσιάζει στον τόπο μας κάποιο
Ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης, δέν συμβαίνει τό ίδιο καί μέ τή μελέτη της
πεζογραφίας, δπου ζητήματα θεωρίας, προβλήματα λ.χ. αφηγηματικής τεχνικής,
είναι εντελώς άγνωστα ή δέν θεωρούνται άξια ν' αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαί
τερης έρευνας. 'Αρκεί νά έχει κανείς κάποια επαφή μέ τους φοιτητές μας, γιά νά
διαπιστώσει τήν απόλυτη άγνοια τους πάνω σέ ζητήματα σχετικά μέ τίς λειτουρ
γίες τού πεζού λόγου καί της αφηγηματικής γλώσσας.
Ίσως δμως θά χρειαζόταν έδώ νά διαλύσω εξαρχής μιά παρεξήγηση, υπο
γραμμίζοντας δτι τά ζητήματα αυτά είναι λιγότερο ομιχλώδη άπ' δσο νομίζουν
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μερικοί. Ή θεωρία τής λογοτεχνίας δέν είναι ασφαλώς ό μεταφυσικός χώρος
του απόλυτου καί τής αυθαίρετης γενίκευσης, ούτε καί βρίσκεται σέ σύγκρουση
μέ τίς συγκεκριμένες μεθόδους (καί στοχεύσεις) τής ιστορικής έρευνας. Κάθε
άλλο. Κατέχει έναν συμπληρωματικό χώρο καί προσφέρει ουσιαστικές εγγυή
σεις ερευνητικής συνεργασίας. Μέ τέτοια δεδομένα, θά ήταν τό λιγότερο άσκοπο
ν' αντιπαραθέτουμε τή θεωρία στην ιστορία, δταν τό πρόβλημα δέν είναι ή σύγ
κρουση τους, άλλα ή σύνδεση καί ή σύνθεση τών πορισμάτων τους. Ύστερα, ό
ποιος έρευνα τή λογοτεχνία ώς φαινόμενο συνόλου, είναι επόμενο νά μήν παρα
βλέπει κανένα δρόμο, κανένα μονοπάτι πού ενδέχεται κάπου νά οδηγεί, έστω καί
μέσα άπό δύσβατες εκτάσεις.
Καί τώρα μπαίνω αμέσως στό θέμα μου. Προσωρινός τίτλος του: «Οί μετα
μορφώσεις του αφηγητή». Θά θίξω ορισμένα προβλήματα πού σχετίζονται μέ τό
ρόλο του αφηγητή, όπως τουλάχιστο ό ρόλος αυτός διαγράφεται στην περιοχή
τής λογοτεχνίας. Δέν αποβλέπω σέ καμιά πληρότητα. Πώς θά ήταν άλλωστε
δυνατό; "Οπως ξέρετε, τό πρόβλημα του υποκειμένου τής αφήγησης, του φορέα
τής αφήγησης, είναι τόσο τεράστιο καί περίπλοκο, πού θ' αποτελούσε καθαρή
ματαιοπονία μιά προσπάθεια συνολικής αντιμετώπισης του έδώ, μέσα στά στενά
χρονικά όρια πού διαθέτουμε. Θά σταθώ λοιπόν αναγκαστικά σέ γενικότητες,
προσπαθώντας νά είμαι σύντομος. 'Ορισμένα λεπτομερειακά ζητήματα θά διευ
κρινιστούν ασφαλώς στή συζήτηση πού θ' ακολουθήσει.
Ξεκινώ άπό μιά πρώτη, χρήσιμη ελπίζω, διάκριση: ό αφηγητής, τό υποκεί
μενο ή ό φορέας τής αφήγησης, οποιασδήποτε αφήγησης, είναι μιά έννοια πού
δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν έννοια του συγγραφέα. Ό συγγραφέας είναι ένα
πραγματικό πρόσωπο μέ αληθινή ζωή· υπάρχει έξω άπό τό κείμενο. 'Απεναν
τίας, ό αφηγητής είναι ένα πρόσωπο του κειμένου, δέν υπάρχει παρά μέσα στά
πλαίσια τού πλασματικού λόγου, είναι ένα κατασκεύασμα άπό λέξεις. Μπορεί νά
μιλάει σέ πρώτο ή σέ τρίτο (ακόμη καί σέ δεύτερο) πρόσωπο. "Οταν, ανοίγοντας
τό «"Ονειρο στό κύμα», διαβάζουμε στην πρώτη φράση «Ήμην πτωχόν βοσκόπουλον εις τά όρη», δέν είναι καθόλου αυτονόητο ότι ό άνθρωπος πού αρχίζει νά
μας διηγείται τήν ιστορία του ταυτίζεται μέ τόν Παπαδιαμάντη, δηλαδή μέ τό
πραγματικό ιστορικό πρόσωπο πού γνωρίζουμε άπό τή βιογραφία του. Είναι, α
πλούστατα, ένας αφηγητής, δηλαδή ένα πλασματικό δν πού μιλάει καί βλέπει
καί πού, στην περίπτωση αυτή, αποτελεί έναν άπό τους πρωταγωνιστές του διη
γήματος. Κι έδώ θά μπορούσα, βασισμένος στή διάκριση αφηγητή-συγγραφέα,
νά διατυπώσω τήν άποψη ότι ή διάκριση αυτή αποτελεί" ένα άπό τά σημαντικά
προνόμια τής λογοτεχνίας, ακόμα κι ένα άπό τά χαρακτηριστικά στοιχεία πού
διαφοροποιούν τή λογοτεχνία άπό άλλες πνευματικές εκδηλώσεις. Έτσι τό λο
γοτεχνικό κείμενο συνδέει τό αντικείμενο μέ τό υποκείμενο. Ό (πραγματικός)
συγγραφέας δημιουργεί τόν (πλασματικό) αφηγητή του δπως δημιουργεί καί
τους ήρωες του. Τό πρόβλημα τής αφηγηματικής σκοπιάς ή «οπτικής γωνίας»
(θά τό θίξουμε παρακάτω) δέν είναι άσχετο μέ τό ρόλο πού παίζει ό φορέας τής
αφηγηματικής πράξης. Διαβάζοντας λογοτεχνία αναρωτιόμαστε: ποιος μιλάει
καί βλέπει, πώς καί τί βλέπει.
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Θά φέρω ένα άλλο παράδειγμα, τόν Παπατρέχα τοΰ Κοραή. Είναι γνωστό
(μυς τό είπε ό Κ. Θ. Δημαράς) πώς «ή νεοελληνική αφηγηματική πεζογραφία ξε
κινάει από τό έργο ενός λογίου», ό όποιος «κατόρθωσε σέ λίγες σελίδες νά στή
σει μιά ζωντανή μορφή» καί «πρώτος αυτός νά δημιουργήσει έναν ανθρώπινο
τύπο πού επιζεί ώς σήμερα». Πολύ σωστά. 'Ωστόσο τό επίτευγμα τοΰ Κοραή
(κάτι πού τού εξασφαλίζει αναμφισβήτητα τό δικαίωμα του ν' ανήκει στον κό
σμο της λογοτεχνίας) Οέν είναι μόνο ή δημιουργία τοΰ ήρωα του, αλλά καί ή δη
μιουργία τού αφηγητή του. Θυμηθείτε τό ενδιαφέρον τέχνασμα πού χρησιμο
ποιείται εδώ: ή μορφή τού κειμένου (σύμφωνου μέ τίς προδιαγραφές τοΰ επιστο
λικού μυθιστορήματος) καθορίζεται άπό τήν αποφασιστική παρουσία τού αφη
γητή του, τού Βολισσινού εκδότη. Αυτό τό πλασματικό πρόσωπο πού δήθεν
βρίσκεται στή Χίο παίζει τό σημαντικότατο ρόλο τού πομπού: οργανώνει καί
σχολιάζει τήν αφήγηση, παρακολουθεί τίς κινήσεις καί τήν εξέλιξη τού ήρωα
του Παπατρέχα, μετατρέπει σέ γραπτό λόγο-μήνυμα ό,τι βλέπει καί αντιλαμ
βάνεται κατά τή διαμονή του στό ελληνικό νησί. Ό συγγραφέας Κοραής παίζει
τό ρόλο τού δέκτη: στό Παρίσι, οπού βρίσκεται, δέν έχει άλλη αποστολή παρά
νά δέχεται τίς επιστολές τού Βολισσινού εκδότη, ώσπου νά φτάσει ή στιγμή ό
που θ' αναλάβει τήν έκδοση τους, αλλάζοντας ρόλο άλλη μιά φορά γιά νά κάνει
τόν εκδότη. Δυστυχώς, δέν έχω τό κείμενο μπροστά μου γιά νά σας δώσω συ
γκεκριμένα παραδείγματα. 'Ίσως καί νά μή χρειάζονται. Γιατί νομίζω πώς άπ' δ,τι σας είπα καταλαβαίνετε τήν πρόθεση μου: νά επισημάνω αυτό τό αδιάκοπο
παιχνίδι τών τεχνασμάτων, τών μεταμορφώσεων, τών εναλλασσόμενων ρόλων
καί τών αλλαγών προοπτικής (σέ σημείο πού τά δρια ανάμεσα στό πραγματικό
καί τό πλασματικό νά είναι εντελώς ρευστά καί συμβατικά), παιχνίδι τό όποιο α
ποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της λογοτεχνίας καί τών λειτουργιών της.
Περνώ τώρα σ' ένα άλλο βασικό πρόβλημα πού τό υπαινίχθηκα κιόλας πα
ρακάτω: στό πρόβλημα τής αφηγηματικής σκοπιάς. Είναι γνωστό πόσο άπό τίς
αρχές τοΰ 20οΰ αιώνα ώς τίς μέρες μας τό πρόβλημα αυτό, τό περίφημο point of
view, απασχόλησε τήν αγγλοσαξονική κυρίως κριτική, έτσι πού νά διαθέτουμε
σήμερα μιά πλουσιότατη καί συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία. "Ας μήν ξε
χνάμε δτι οποιαδήποτε εικόνα (κι ό κινηματογράφος στάθηκε στον τομέα αυτό
μιά άπό τίς αποφασιστικότερες εμπειρίες τοΰ αίώνα μας) συνδέεται άμεσα μέ μιά
ορισμένη γωνία λήψεως, πράγμα πού δείχνει τόν προνομιακό ρόλο πού παίζει ό
φωτογραφικός φακός καί ή τοποθέτηση του μέσα στό χώρο. "Αν μεταφέρουμε 6στω καί σχηματικά τήν εμπειρία αυτή στή λογοτεχνία, κυρίως στην αφήγηση
πού αποτελεί μιά διαδοχή γεγονότων, εικόνων καί οπτικών γωνιών, μπορούμε
εύκολα νά καταλάβουμε τή σημασία πού δχει ή σκοπιά τοΰ αφηγητή ή τών αφη
γητών, ή θέση άπό τήν οποία κοιτάζει κανείς (κυριολεκτικά ή μεταφορικά) τά
δρώμενα. (Προσωπικά προτιμώ τόν δρο «σκοπιά» καί δχι «οπτική γωνία»: §νας
μονολεκτικός δρος είναι λειτουργικότερος δταν έχουμε νά τοΰ προσθέσουμε ένα
επίθετο).
Ίσως δέν θά ήταν άσκοπο έδώ νά κάνω μιά μικρή ίστορική αναδρομή καί
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νά σας θυμίσω οτι τό πρόβλημα της αφηγηματικής σκοπιάς, έτσι δπως συνειδη
τοποιείται στά τέλη τοΰ περασμένου αιώνα καί στίς αρχές του δικοΰ μας, συν
δέεται άμεσα μέ τή δημιουργική πράξη καί τή θεωρητική απασχόληση ενός με
γάλου μυθιστοριογράφου, του Henry James. Μέ τή δημιουργική του πράξη:
εννοώ τή συνειδητή εφαρμογή της αφηγηματικής σκοπιάς στά έργα του. Μέ τή
θεωρητική του απασχόληση: αναφέρομαι κυρίως στους περίφημους προλόγους
του, όπου αναπτύσσονται οί απόψεις του γιά τό μυθιστόρημα. Θά σας θυμίσω ε
πίσης τό γεγονός οτι οί απόψεις αυτές κωδικοποιούνται άπό τόν Percy Lubbock
στό βιβλίο του The Craft of Fiction (1921): είναι ή στιγμή δπου διαμορφώνεται
μιά ορισμένη θεωρία, αν οχι μιά ορισμένη «σχολή Η. James», χωρίς ν' αποφεύ
γονται πάντως μερικές δογματικές βεβαιότητες ή σχηματοποιήσεις. Άπό έδώ
καί πέρα, ή αγγλοσαξονική κριτική πλουτίζεται μέ κάποιες χρήσιμες καί λει
τουργικές αντιθέσεις. Παράδειγμα ή αντίθεση του λέγω μέ τό δείχνω, του telling
μέ τό showing. Είναι γνωστό (ακόμη καί ή απλή εμπειρία μπορεί ϊσως νά τό επα
ληθεύσει) πώς ένας αφηγητής οργανώνει τό υλικό του, δηλαδή εκπληρώνει τήν
αποστολή του, μέ δυό κυρίως τρόπους: α) κρατώντας τό λόγο, έτσι πού ν' αφη
γείται ό Ίδιος τά γεγονότα καί νά μεταδίνει μέ πλάγιο ύφος τά λεγόμενα των η
ρώων του (telling) καί β) δίνοντας τό λόγο στους ήρωες του, δηλαδή πριμοδο
τώντας τό διάλογο καί, κατά κάποιο τρόπο, δπως στό θέατρο, «δείχνοντας» τά
γεγονότα αντί νά τά αφηγείται ό Γδιος (showing).
Αυτή ή αντίθεση των δυό αφηγηματικών τρόπων, μολονότι σχηματική καί
αμφισβητούμενη σήμερα άπό μελετητές δπως ô W.C. Booth ή ό G. Genette, δέν
παύει νά είναι, κατά τή γνώμη μου, θεωρητικά δραστική, δχι μόνο γιατί βοηθάει
στή διάκριση ορισμένων ειδών (λ.χ. του αφηγηματικού καί τοΰ σκηνικού), άλλα
καί γιατί ξεχωρίζει, στό εσωτερικό ενός αφηγηματικού κειμένου, τό λόγο τοΰ α
φηγητή άπό τό λόγο των ηρώων, συντελώντας έτσι, σέ περίπτωση ανάμιξης των
δυό, στην κατανόηση ενός σημαντικού φαινομένου δπως ό ελεύθερος πλάγιος
λόγος. Άπό τήν άλλη μεριά, ή χρησιμότητα της αντίθεσης λέγω / δείχνω δέν
είναι μικρότερη όταν πρόκειται νά επισημανθούν αντιθέσεις τοΰ τύπου περίληψη
Ι σκηνή (summary/scene, κατά τήν αγγλική ορολογία) μέ τίς ανάλογες διαφορές
χρόνου πού παρουσιάζουν.
Χρειάζεται νά τονίσω πόσο συχνά, στίς περιπτώσεις αυτές, παραβιάζονται
ανοιχτές πόρτες; Γιατί, ουσιαστικά, ή αντίθεση λέγω Ι δείχνω δέν είναι παρά ή
γνωστή άπό τήν αρχαιότητα καί ρητά διατυπωμένη άπό τόν Πλάτωνα καί τόν
Αριστοτέλη (βλ. «Πολιτεία» καί «Ποιητική») αντίθεση των δρων διήγησις Ιμίμησις. Μολονότι οί σχετικές απόψεις των δυό φιλοσόφων δέν ταυτίζονται εντελώς,
συγκλίνουν ωστόσο ώς προς τή σημασία μιας τέτοιας διάκρισης, άπό τήν οποία
εξαρτάται, ανάμεσα στ' άλλα, καί ό καθορισμός των τριών ποιητικών ειδών.
Έτσι, κατά τόν Πλάτωνα, τά ποιητικά εϊδη χωρίζονται ανάλογα μέ τό μιμητικό
ή διηγηματικό τους χαρακτήρα: ή δραματική ποίηση χαρακτηρίζεται άπό τήν ε
ξαφάνιση τοΰ αφηγητή («διά μιμήσεως δλη εστίν»), ή λυρική άπό τήν αποκλει
στική παρουσία του («δι' απαγγελίας αυτού τοΰ ποιητοΰ»), ένώ ή επική αποτελεί
συνδυασμό «αμφοτέρων», δηλαδή εναλλαγή διήγησης καί μίμησης, παρουσίας
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καί απουσίας τού αφηγηματικού φορέα.
Θά επανέλθω ωστόσο στον αίώνα μας καί στον αγγλοσαξονικό χώρο γιά
νά επισημάνω τό γεγονός οτι οί αρχαιότατες αυτές διακρίσεις λειτουργούν κάτω
άπό νέες συνθήκες καί μέ νέα ιστορικά συμφραζόμενα. Ή επισκόπηση τής σχε
τικής βιβλιογραφίας δέν είναι εμγο τής στιγμής. 'Αναφέρω μόνο, στον αγγλοσα
ξονικό χώρο, μετά τόν Percy Lubbock, τίς πολλές καί επανειλημμένες προσπά
θειες εμβάθυνσης στό πρόβλημα τής αφηγηματικής σκοπιάς, είτε μέ τή μορφή
εκπόνησης μιας ορισμένης τυπολογίας (Norman Friedman, 1955), εϊτε μέ τή
μορφή μιας αμφισβήτησης πού ανατρέχει στίς έννοιες τού «έμμεσου συγγρα
φέα» (implied author), τού «δραματοποιημένου αφηγητή» κ.ά. (W.C. Booth,
1961). 'Ανάλογες προσπάθειες συναντούμε καί σέ άλλες ευρωπαϊκές χώρες: στή
Γερμανία (Ε. Leibfried, W. Füger, F.Κ. Stanzel), στην Τσεχοσλοβακία (L. Dolezel, 1967) ή στή Σοβιετική Ένωση (Β. Uspenski, 1970-1975). "Οποιος ενδιαφέ
ρεται γιά τά ζητήματα αυτά θά μπορούσε μέ πολύ ώφελος νά συμβουλευτεί τό
πρόσφατο βιβλίο τού Jaap Lintvelt Essai de typologie narrative. Le «Point de
vue» (1981).
"Αν ωστόσο αλλού ή τυπολογική κατάταξη τών αφηγητών παρουσιάζεται
αρκετά περίπλοκη (παράδειγμα τό όκταμερές σχήμα τού Friedman, βασισμένο
στην αντίθεση λέγω / δείχνω), στό γαλλικό χώρο, γενικά, υπάρχει ή τάση γιά
μιά απλούστευση πού καταλήγει σ' ένα τριπλό, καί δραστικότερο θεωρητικά κα
τά τή γνώμη μου, μοντέλο. 'Αρκεί νά θυμηθούμε τίς τρεις «θεωρήσεις» (visions)
πού είχε προτείνει άπό τό 1946 ό Jean Pouillon στό βιβλίο του Temps et Roman.
Στά 1966 ό Τ. Todorov δέν έβλεπε παρά τρεις μόνο δυνατότητες αφηγηματικής
διαφοροποίησης: α) όταν ό αφηγητής γνωρίζει περισσότερα άπό τά πρόσωπα
του (αφηγητής > πρόσωπα), β) δταν ό αφηγητής γνωρίζει δσα καί τά πρόσωπα
του (αφηγητής = πρόσωπα) καί γ) δταν ό αφηγητής γνωρίζει λιγότερα άπό τά
πρόσωπα του (αφηγητής < πρόσωπα). Μολονότι συμπληρωμένο σέ πολλά, τό
σχήμα τού G. Genette (1972) δέν είναι ουσιαστικά διαφορετικό, άφοΰ στηρίζεται
οέ τρεις «εστιάσεις» (focalisations): τή μηδενική (δηλ. τή σκοπιά τής παντογνω
σίας πού ισοδυναμεί μέ έλλειψη σκοπιάς), τήν εσωτερική καί τήν εξωτερική.
Θά μπορούσαμε νά πούμε πώς ή πρώτη μορφή μέ τήν όποια εμφανίζεται ό
αφηγητής (επομένως καί ή πρώτη του μεταμόρφωση) είναι ή απόλυτη παντο
γνωσία. Μέ άλλα λόγια, έχουμε νά κάνουμε μ' έναν αφηγητή Θεό, ταυτόχρονα
παρόντα καί απόντα άπό τό δημιουργικό του σύμπαν. Είναι ό αφηγητής πού μι
λάει σέ τρίτο πρόσωπο στά μυθιστορήματα τού Μπαλζάκ, ό συνηθισμένος αφη
γητής τών ιστορικών μυθιστορημάτων, ό αφηγητής πού, ακόμα καί γιά τόν
Φλωμπέρ, εξακολουθεί νά παραμένει τό κυρίαρχο πρότυπο: «Μέσα στό έργο του
ό συγγραφέας πρέπει νά είναι δπως ό Θεός μέσα στό σύμπαν, πανταχού παρών
καί πουθενά ορατός» (γράμμα τού Φλωμπέρ, 9 Δεκεμβρίου 1852). Είναι εύκολο
νά καταλάβουμε γιατί, στην περίπτωση αυτή, ή απόλυτη γνώση ίσοδυναμεϊ μέ
έλλειψη σκοπιάς: ό Θεός κοιτάζει τόν κόσμο άπό παντού, δχι άπό ένα συγκεκρι
μένο σημείο, έτσι πού ή απόλυτη παρουσία του ν' αποτελεί ταυτόχρονα καί από
λυτη απουσία.
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Ένα είναι βέβαιο, πώς τό είδος αυτό του παντογνώστη αφηγητή, του
άφηγητή-Θεοϋ, αρχίζει κάποτε ν' αμφισβητείται συλλογικά, πράγμα πού δέν ση
μαίνει, φυσικά, πώς εξαφανίζεται άπό τήν αφηγηματική πράξη. Βρισκόμαστε πε
ρίπου στην εποχή όπου εκδηλώνεται ή προσπάθεια του Henry James. Δέν είναι
εδώ ό κατάλληλος χώρος γιά νά εκθέσω τά πολλαπλά αϊτια πού οδηγούν στην
υποβάθμιση της αφηγηματικής παντογνωσίας. Επισημαίνω μόνο τό γεγονός
ότι ή υποβάθμιση αυτή αποτελεί γενικότερο φαινόμενο του αίώνα μας: παρατη
ρείται σέ όλο καί μεγαλύτερη κλίμακα καί σέ όλο καί περισσότερες χώρες μετά
τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Νά λοιπόν ή δεύτερη μεταμόρφωση τού αφηγητή. Τό πέρασμα άπό τή θεϊ:
κή στην ανθρώπινη μορφή δέν είναι σύμφωνο μέ τά νέα μηνύματα των καιρών;
Ουσιαστικά όμως δέν πρόκειται γιά «πέρασμα» μέ τή χρονολογική ή γενετική
σημασία τής λέξης. Ίσως θά ήταν προτιμότερο νά μεταχειριστώ έδώ λέξεις μέ
ποσοτικό περιεχόμενο όπως «τάσεις» ή «συχνότητες». 'Οπωσδήποτε, τό σίγουρο
είναι πώς αυτός ό άνθρωπόμορφος αφηγητής, πού συνήθως μιλάει στό πρώτο
πρόσωπο, αποτελεί μιά «κεντρική συνείδηση» κατά τίς προδιαγραφές τού Henry
James, τοποθετημένος μέσα στό αφηγηματικό σύμπαν εϊτε ώς πρωταγωνιστής
είτε ώς δευτερεύον πρόσωπο είτε ώς απλός μάρτυρας-θεατής. Βρισκόμαστε στην
περιοχή τής εσωτερικής εστίασης· παράδειγμα τά διηγήματα τού Βιζυηνού, αρ
κετά τού Παπαδιαμάντη, τού Καρκαβίτσα καί άλλων. Ό λόγος βγαίνει άπό αν
θρώπινο στόμα· τά μάτια πού βλέπουν είναι μάτια άνθρωπου. Ένας ή περισσό
τεροι, οι αφηγητές διατηρούν τήν ανθρώπινη ιδιότητα τους.
'Από έδώ καί πέρα δέν είναι δύσκολο νά μαντέψουμε πώς υπάρχει καί μιά
τρίτη δυνατότητα μεταμόρφωσης, στό μέτρο δπου ό προνομιακός ρόλος τού α
φηγητή, δηλαδή ή γνώση τού αντικειμένου του, περιορίζεται ακόμη περισσότε
ρο, σέ σημείο πού ν' αποβαίνει απλό καί ουδέτερο βλέμμα. Ή αμερικανική λο
γοτεχνία καί τό γαλλικό «nouveau roman» τού αίώνα μας μας έχουν δώσει αρκε
τά δείγματα μιας τέτοιας εξωτερικής, θά 'λεγα μπηχαβιοριστικής, εστίασης. Θεό
μορφος ή άνθρωπόμορφος ώς έδώ, ό αφηγητής αποβάλλει τώρα τήν απόλυτη ή
σχετική γνώση του, τόν απόλυτο ή σχετικό έλεγχο τού σύμπαντος του, γιά νά
μεταβληθεί σέ άφηγητή-πράγμα, σέ άφηγητή-κάμερα. Αλλάζει συμπεριφορά.
Δέν σχολιάζει, δέν κρίνει, δέν παθαίνεται. Είναι ένας ουδέτερος φακός πού κατα
γράφει εικόνες στό παρόν (καί θ' άξιζε νά προσέξουμε τόν κυρίαρχο ρόλο του
ενεστώτα) χωρίς αναδρομές στό παρελθόν ή αναφορές στό μέλλον. Ή τρίτη καί
ίσως τελευταία μεταμόρφωση έχει συντελεστεί: άπό τήν παντογνωσία περνούμε
στή σχετική άγνοια.
Έδώ όμως χρειάζεται νά προλάβω αμέσως μιά παρεξήγηση. Οί τρεις μορ
φές ή μεταμορφώσεις τού αφηγητή, έτσι δπως παρουσιάστηκαν σχηματικά ώς
τώρα, δέν είναι σάν νά τοποθετούνται χρονολογικά σέ τρία διαδοχικά στάδια ε
ξέλιξης; Ισως τά πράγματα θά ήταν πολύ εύκολα (μερικοί πιστεύουν πώς είναι
πολύ εύκολα) άν είχαν ακολουθήσει μιά τέτοια κανονική πορεία, αν δηλαδή εί
χαν εξελιχθεί σύμφωνα μ' ένα τόσο απλοϊκό σχήμα πού οδηγεί σταδιακά άπό τό
απόλυτο στό σχετικό, άπό τήν δλο καί μεγαλύτερη γνώση στην δλο καί μεγαλύ-
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τερη άγνοια. Τότε θά ήταν ϊσως πολύ εύκολο νά δούμε λ.χ. τή μετάβαση άπό τό
ιστορικό μυθιστόρημα στό ηθογραφικό διήγημα ως μετάβαση άπό τόν θεόμορφο
στον άνθρωπόμορφο αφηγητή, ακόμη καί ως προαγγελία μιας επερχόμενης σμί
κρυνσης τής αφηγηματικής εποπτείας.
Μόνο πού τά πράγματα δέν είναι τόσο άπλα ή, τουλάχιστο, δέν φαίνονται
ν' ακολούθησαν μιά τόσο σχηματική πορεία μέσα στό χρόνο. Πάντως δική μου
πρόθεση δέν ήταν νά υποστηρίξω μιά ευθύγραμμη εξέλιξη. Τό επιστολικό μυθι
στόρημα πού ακμάζει στό 18ο αίώνα (γιά νά μήν ανατρέξω σέ άλλα παλαιότερα
παραδείγματα) δέν επιβάλλει τόν άνθρωπόμορφο αφηγητή πρίν άπό τόν παντο
γνώστη τού 19ου αίώνα; Έξαλλου θά ήταν απλοϊκό νά θεωρήσουμε πώς σέ κά
θε εποχή επικρατεί μιά καί μόνη μορφή αφηγητή πού αποκλείει δλες τίς άλλες.
Αυτό πού συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι τό έξης: πολλές φορές μιά ορι
σμένη μορφή αφηγητή αποβαίνει κυρίαρχη, πληθωρική. Κι έδώ ακριβώς, κατά
τή γνώμη μου, βρίσκεται τό ενδιαφέρον: νά δούμε πώς καί κάτω άπό ποιες συν
θήκες κατορθώνεται μιά τέτοια κυριαρχία, ακόμη καί πώς συνδέεται ή συνδυάζε
ται μέ ορισμένα λογοτεχνικά εϊδη. Βέβαια, οί δυνατότητες ορισμένων εύλογων
υποθέσεων δέν λείπουν. Έτσι, άπό μιά κοινωνιολογική άποψη, δέν είναι δύσκο
λο νά συνδεθεί ή παντογνωσία τού αφηγητή μέ τήν παντοδυναμία τής αστικής
τάξης, σέ μιά στιγμή οπού, μέ τή γνώση ή μέ τήν εξουσία, εκφράζονται μορφές
κυριαρχίας πάνω στον κόσμο, όπως δέν είναι δύσκολο επίσης ή σμίκρυνση τής
αφηγηματικής εποπτείας νά συνδεθεί μέ τήν δλο καί μεγαλύτερη αδυναμία τού
άνθρωπου νά κατανοήσει ή νά ελέγξει τόν κόσμο μέσα στον όποιο ζει. Άπό τήν
άλλη μεριά ενα ολόκληρο πεδίο συσχετίσεων ανοίγεται μπροστά μας: ό δρόμος
είναι ελεύθερος γιά νά ερευνήσουμε πώς καί μέ ποιες προϋποθέσεις ή αφηγημα
τική τεχνική συνδέεται μέ τήν ιδεολογία, πώς καί μέ ποιες προϋποθέσεις ή «έ
κτος κειμένου» πραγματικότητα επηρεάζει τήν πραγματικότητα του κειμένου.
Δέν μπαίνω σέ περισσότερες λεπτομέρειες. Μοΰ αρκεί", γιά τήν ώρα, νά υ
πενθυμίσω αυτό πού ονομάζω «αφηγηματική συμπεριφορά»: ένα είδος εμψύχω
σης τού κειμένου καί τής τεχνικής του, δπου ό αφηγητής προσωποποιείται καί
οί φόρμες, ζωντανές, κινούμενες καί εναλλασσόμενες, αποβαίνουν, ανάμεσα στ'
άλλα, καί πολύτιμες πηγές πληροφοριών. 'Ανάφερα παραπάνω τόν Παπατρέχα,
γιά νά δείξω μέ συντομία τή συμπεριφορά τού αφηγητή του, τού Βολισσινού
έκδοτη. Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός δτι ό Κοραής χρησιμοποιεί τήν επιστολική
μορφή (έτσι ή σύνδεση μέ τήν αφηγηματική πεζογραφία τού 18ου αίώνα γίνεται
αυτόματα), ούτε δτι δίνει τόσο σημαντική θέση στό διάλογο. Διφυής καί διπρό
σωπος, δπως ολόκληρος ό Παπατρέχας, ό διάλογος είναι έδώ κάτι πολύ περισ
σότερο άπό απλό μορφικό τέχνασμα ή εκφραστικό μέσο. Είναι ένας άξονας ανα
φοράς, μιά λέξη μέ συνδηλώσεις, ένα χαρακτηριστικό σήμα πού παραπέμπει σ'
έναν ιδεολογικό κώδικα, τόν κώδικα τού διαφωτισμού, ένώ ταυτόχρονα συνδέει
στενά τό κείμενο τού Κοραή καί μέ τήν αφηγηματική γλώσσα.
Θά σταθώ σέ μιαν άλλη περίπτωση. "Αν είναι άλήθαα δτι ή Πάπισσα
Ιωάννα τού Ροΐδη αποτελεί μιά «Ρήξη» μέσα στή συνέχεια τού ελληνικού ίστορικού μυθιστορήματος (προσωπικά δέν έχω λόγους νά πιστεύω τό αντίθετο), ή
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ρήξη αυτή μπορεί βέβαια νά διαπιστωθεί σέ πολλαπλά επίπεδα (λ.χ. στό σατιρι
κό τόνο ή στην εισαγωγή μιας ξένης ηρωίδας), μπορεί δμως νά γίνει ιδιαίτερα
αισθητή αν προσέξουμε τόν τρόπο μέ τόν όποιο συμπεριφέρεται ό αφηγητής τού
έργου. Οί συνεχείς παρεκβάσεις του, οί μεταβάσεις του άπό τό χρόνο τού μύθου
στό χρόνο της γραφής, δηλ. άπό τόν αόριστο στον ενεστώτα, ή προτίμηση του
γιά τή διήγηση καί όχι γιά τή μίμηση, ή ανάμιξη του τρίτου μέ τό πρώτο πρόσω
πο αποτελούν ασφαλώς αιρετικές συμπεριφορές πού υπονομεύουν δραστικά τόν
ρομαντικό αφηγηματικό κώδικα. Συλλογίζομαι μάλιστα δτι τέτοιες αιρετικές
συμπεριφορές δέν είναι τυχαία φαινόμενα: έρχονται στην κατάλληλη στιγμή γιά
νά δείξουν, μαζί μέ πολλά άλλα πράγματα, πώς κάποια νέα νομοθεσία χρειάζεται
νά επιβληθεί εκεί όπου τό κυρίαρχο καθεστώς παραπαίει. 'Αρκεί νά θυμηθούμε
ότι τά σημαντικότερα πεζογραφήματα πού προαναγγέλλουν ή πιστοποιούν τή
στροφή τού 1880, πεζογραφήματα όπως Ή στρατιωτική ζωή έν 'Ελλάδι (18701871), ό Λουκής Λάρας (1879) καί τά πρώτα διηγήματα τού Βιζυηνού (18831884), γραμμένα όλα σέ πρώτο πρόσωπο, αποκαλύπτουν μέ τόν άνθρωπομορφισμό τους μιά μετάβαση πού αξίζει νά προσελκύσει τήν προσοχή μας.
"Αλλά φοβάμαι πώς ξεπέρασα τά όρια τού χρόνου μου καί της υπομονής
σας. Γι" αυτό σταματώ έδώ καί δίνω τό λόγο στον κ. Παύλο Ζάννα, περιμένον
τας ν' ακούσω τίς αντιρρήσεις ή τίς συμπληρώσεις του.
Π. ZANNAI: Νομίζω ότι ό κύριος Μουλλάς κάλυψε τό θέμα μέ δσο γίνεται
μεγαλύτερη πληρότητα σ' αυτό τό σύντομο διάγραμμα. Θά ήθελα μόνο μερικές
συμπληρώσεις νά κάνω πού ίσως μπορούμε νά τίς συζητήσουμε στή συνέχεια,
καί νά επεκταθώ περισσότερο σ' ένα συγκεκριμένο θέμα.
Τό πρώτο πού νομίζω δτι είναι βασικό, καί λέχθηκε άπό τήν αρχή, είναι ή
διάκριση ανάμεσα στό συγγραφέα καί τόν αφηγητή. Είναι ή πιό σημαντική γιά
νά μπορέσουμε νά μπούμε μέσα σ' αυτή τή θεωρητική έρευνα. Θά έλεγα δτι αυ
τή ή διάκριση ισχύει ακόμη καί γιά τίς αναμνήσεις, καί γιά τό προσωπικό ημερο
λόγιο.
Έχω τήν εντύπωση δτι καί στην περίπτωση τού Μακρυγιάννη ή τήν περί
πτωση μιας καθαρά ημερολογιακής γραφής, επιβάλλεται, θεωρητικά τουλάχι
στο, νά κάνουμε αυτή τή διάκριση καί νομίζω πώς είναι σωστή ή παρατήρηση
τήν οποία αναφέρει κάπου ό Roland Barthes: «αυτός πού μιλά (στην αφήγηση)
δέν είναι αυτός πού γράφει (στή ζωή) καί αυτός πού γράφει δέν είναι αυτός πού
είναι». Ή διάκριση αυτή μας βοηθάει συχνά νά βλέπουμε καλύτερα καί σωστό
τερα πώς λειτουργεί ό γραπτός λόγος, ακόμη καί στην πολύ προσωπική γραφή
πού υποτίθεται δτι είναι τό ημερολόγιο ή οί αναμνήσεις.
Βέβαια αυτή ή διάκριση αφηγητή / συγγραφέα τοποθετεί τόν αφηγητή σέ
μιά πολύ λεπτή καί δύσκολη θέση, γιατί αυτός ό αφηγητής είναι πού συνδέεται
μέ τό πρόσωπο ή μέ τά πρόσωπα. Μπορεί νά υπάρχουν διαδοχικά πολλοί αφη
γητές καί νά είναι δλοι οί αφηγητές πρόσωπα της αφήγησης, άλλα μπορεί ό α
φηγητής νά βρίσκεται εξω άπό τά πρόσωπα, καί τότε παίζει αυτόν τό διπλό ρόλο
— άπό τήν μιά μεριά σέ σχέση μέ τό συγγραφέα καί άπό τήν άλλη σέ σχέση μέ
τό πρόσωπο μέ τό όποιο ϊσως ταυτίζεται (ή καί μέ τά άλλα πρόσωπα).
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Γι' αυτό, ξεκινώντας άπό τή διάκριση αυτή, έχουν επιχειρηθεί καί διάφορες
διχοτομήσεις καί τριχοτομήσεις τού αφηγητή, όχι πάντοτε μέ επιτυχία. 'Αλλά,
ακόμη καί όταν οί αναλύσεις είναι συζητήσιμες, επισημαίνουν ορισμένα άπό τά
προβλήματα τής αφήγησης καί είναι άπό αυτή τήν άποψη ενδιαφέρουσες γιατί
μας επιτρέπουν νά δούμε καλύτερα τό ρόλο τού αφηγητή. Έτσι, λόγου χάρη, μι
λώντας γιά τό μυθιστόρημα τού Proust, έχει γίνει ή διάκριση ένάμεσα στον
Proust ώς άνθρωπο, τόν Proust ώς συγγραφέα, τό «έγώ» ώς αφηγητή καί τό «ε
γώ» ως ήρωα. Ακριβώς επειδή ό ρόλος τού συγγραφέα είναι σημαντικός, ό συγ
γραφέας μπαίνει μέσα στό έργο του, μέ πολλά στοιχεία τής ιδιωτικής του ζωής
— αλλά άπό τήν άλλη μεριά καί αυτός ακόμη ό συγγραφέας δέν είναι ό ίδιος ό
άνθρωπος, είναι μιά όψη του μόνο.
"Ας περάσουμε τώρα στό θέμα τού point of view, τής σκοπιάς, γιατί θά ήθε
λα νά κάνω εδώ μιά παρατήρηση. Δέν πιστεύω δτι ή θεωρία τού point of view
πηγάζει άπό τόν κινηματογράφο. Νομίζω δτι ό κινηματογράφος έχει αντιγράψει
άπό τό μυθιστόρημα όλους άνεξαίρετα τους εκφραστικούς του τρόπους. Μέ τήν
δύναμη όμως τής εικόνας μπόρεσε νά τους επαναφέρει μπροστά στά μάτια μας
μέ τρόπο πολύ πιό έντονο καί δυναμικό. Καί ακριβώς επειδή είχαμε φτάσει σέ
μία στιγμή όπου ενδιέφερε περισσότερο τόν συγγραφέα τό νά δείξει καί οχι τό νά
πεΓ, ακριβώς γι' αυτό οί μυθιστοριογράφοι ανακάλυψαν στό κινηματογραφικό
έργο μιά τεχνική πού τους φάνηκε καινούρια ένώ κατά βάθος ήταν ή παλιά μυθι
στορηματική τεχνική.
Είναι χαρακτηριστικό δτι τήν εποχή πού γεννιέται ό κινηματογράφος ό
Conrad ήδη δηλώνει οτι πρόθεση του είναι νά κάνει τόν αναγνώστη του «νά
δει». Τήν ίδια σχεδόν εποχή, χωρίς νά γνωρίζει τόν Conrad, ό Griffith, ένας με
γάλος σκηνοθέτης τού κινηματογράφου, χρησιμοποιεί ακριβώς τά ϊδια λόγια.
Υπάρχουν επομένως δυό παράλληλοι δρόμοι καί νομίζω δτι αυτοί οί παράλλη
λοι δρόμοι συνεχίζονται ακόμη καί σήμερα. Τό θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο,
καί δέν μπορεί νά μάς απασχολήσει έδώ.
Θά ήθελα νά σταματήσω σέ ένα θέμα, πού ό κύριος Μουλλας δέν μπορούσε
νά τό θίξει στην σύντομη εισήγηση του, πού πιστεύω δτι είναι σημαντικό διότι
σχετίζει τό πρόβλημα τής αφηγηματικής τεχνικής μέ τόν χρόνο καί ιδιαίτερα τό
μυθιστορηματικό χρόνο. "Οταν ρωτάμε «ποιος μιλάει» καί «ποιος βλέπει» καί
αναζητούμε πίσω άπ' αυτό τό ερώτημα τόν αφηγητή, πρέπει νά συμπληρώσομε
αμέσως καί τό ερώτημα «πότε μιλάει» καί «πότε βλέπει» ό αφηγητής. Επομένως
παράλληλα καί τό «πότε γράφει», κι έτσι επιστρέφουμε στό συγγραφέα, χωρίς νά
ξεχνάμε βέβαια καί τόν χρόνο τής ανάγνωσης.
Μόλις περάσουμε στον χρόνο τόν αφηγηματικό, πρέπει νά κάνομε αμέσως
τήν διάκριση ανάμεσα στον χρόνο τής ιστορίας —πού είναι ό χρόνος, άν θέλετε,
τής πλοκής— καί τόν χρόνο του λόγου — δηλαδή τόν χρόνο τής καθεαυτό αφήγη
σης. Ή διάκριση είναι σημαντική διότι οί χρόνοι αυτοί δέν ταυτίζονται. Ό
χρόνος ό αφηγηματικός είναι άλλος άπό τόν χρόνο τής δράσης πού θέλει ό αφη
γητής νά μας δώσει.
Δημιουργείται φυσικά μέσα στην γραφή τού μυθιστορήματος καί èva άλλο
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πρόβλημα, πού είναι τό πρόβλημα τής παράλληλης πλοκής —δυό ή περισσότε
ρες πλοκές πού εξελίσσονται ταυτόχρονα— δπου αμέσως τό πρόβλημα τοϋ
χρόνου παίρνει τεράστια σημασία. Ισως αυτός είναι ό λόγος γιά τόν όποιο ή
παντοδυναμία τοϋ αφηγητή ήταν γιά πάρα πολλά χρόνια ή μόνη λύση. Οί πα
ράλληλες αφηγήσεις μπορούσαν νά λειτουργήσουν ακριβώς επειδή ό παντο
δύναμος άφηγητής-θεός μπορούσε νά κινείται μέσα στον χρόνο καί μέσα στον
χώρο χωρίς κανένα περιορισμό. Ισως προσπαθώντας νά ξεφύγει ό αφηγητής α
πό αυτή τή δυσκολία νά επινόησε κάποια στιγμή τό επιστολικό μυθιστόρημα, δ
που οί χρονικές άλλα καί οί αφηγηματικές πηγές ήταν σαφέστατα καθορισμένες.
Ήταν οί δυό πόλοι ανάμεσα στους οποίους παιζόταν τό αφηγηματικό παιχνίδι.
Καί εδώ γιά νά κάνομε μιά κατάταξη σχηματική τοΰ προβλήματος τοΰ
χρόνου —έτσι όπως τήν έδωσε ό Mendilow σέ ένα βιβλίο του τό 1952— πρέπει
νά κάνομε τήν διάκριση ανάμεσα στον <>ήνο τοΰ αναγνώστη, στον χρόνο τοΰ συγ
γραφέα καί στον χρόνο τοΰ ψευδοσυγγραοέα —όπως λέει ό Mendilow καί εννοεί
τόν αφηγητή— καί στον χρόνο τού θέματος τοΰ μυθιστορήματος — αυτό πού ονό
μασα πρίν πλοκή. Οί διακρίσεις αυτές νομίζω δτι μπορούν νά μας βοηθήσουν
νά επεκταθούμε στή συζήτηση πάνω σ' αυτό τό θέμα.
Ή σχέση αυτή ανάμεσα στον χρόνο τής αφήγησης καί στον χρόνο τών γε
γονότων δημιουργεί αμέσως καί πρόβλημα στον αφηγητή. Έχομε τήν ιστορική
αφήγηση, ή οποία είναι μιά αφήγηση έκ τών υστέρων, δπου κάποιος αφηγητής
—οποιασδήποτε μορφής καί αν είναι— έχει πληροφορηθεί πράγματα τά όποια
μπορεί καί μας μεταδίδει. Υπάρχει τό τέχνασμα τής ταυτόχρονης αφήγησης δ
που υποτίθεται πώς τά πράγματα συμβαίνουν ακριβώς τή στιγμή πού καταγρά
φονται. Έδώ βέβαια δημιουργείται ένας πλαστός χρόνος, μία σύμβαση, ή οποία
παίρνει τήν ακραία της μορφή στην περίπτωση τού εσωτερικού μονολόγου. Ό
εσωτερικός μονόλογος, μέ τήν ανάπτυξη πού παίρνει μέσα στην αφήγηση, είναι
σάν νά ακινητοποιεί τόν χρόνο, σάν νά διακόπτεται ή ροή τού χρόνου, γιά νά
βγουν στην επιφάνεια δλα αυτά τά απωθημένα τού ήρωα ή τοΰ αφηγητή. "Ολος
αυτός ό χείμαρρος, ένα τεράστιο κείμενο τό όποιο βγαίνει σάν νά κοχλάζει μέσα
άπό τό υποκείμενο τής αφήγησης. Καί παίρνει τέτοιες διαστάσεις ώστε νά πρέ
πει νά φανταστούμε πώς ξαφνικά ό χρόνος σταμάτησε, γιά νά μπορέσει νά μας
δοθεί αυτό τό κομμάτι. Καί περνάμε ύστερα ξανά στον φυσιολογικό αφηγηματι
κό ρόλο.
Μιά άλλη μορφή αφήγησης είναι ή αφήγηση έκ τών προτέρων — γιά πράγ
ματα πού θά συμβούν. Δέν είναι πολύ συνηθισμένη μορφή άλλα ορισμένα βι
βλία, ορισμένα κείμενα (λόγου χάρη, Ή Αποκάλυψη) μας δίνουν αυτόν τόν
μελλοντικό χρόνο.
Τέλος υπάρχει ή αφήγηση μέ τους παρέμβλητους χρόνους, μ' αυτές τίς
πολλές χρονικές παραλλαγές δπου άν δεχτούμε τόν τεράστιο ρόλο τοϋ αφηγη
τή, ιδιαίτερα στην αντίληψη τοϋ νεότερου μυθιστορήματος, καταλαβαίνουμε τί
δύσκολα προβλήματα δημιουργεί στην αφήγηση καί τό πώς πρέπει νά ξεπερα
στούν τά προβλήματα αυτά μέ μιά τεχνική πού νά επιτρέπει στον αφηγητή νά ε
λίσσεται μέσα στον χρόνο.
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Μπορεί κανείς ακόμα νά επισημάνει ότι τό χρονικό αυτό πρόβλημα συν
δυάζεται καί μέ χρονικούς τρόπους, χρονικές σειρές, πού μπορούμε νά ανακα
λύψουμε μέσα στην αφήγηση. Είναι ή σειρά μέ τήν οποία μας διηγούνται τά γε
γονότα. Τί έρχεται πρώτο καί τί έρχεται δεύτερο. Έδώ αμέσως μπαίνει ή δυσκο
λία: τό τί έρχεται πρώτο καί τό τί έρχεται δεύτερο δέν είναι τό ίδιο στό επίπεδο
της αφήγησης όπως είναι στό επίπεδο των γεγονότων ή της ιστορίας. Είναι τό ί
διο, μόνον όταν ή αφήγηση γίνεται μέ τή φυσιολογική χρονική σειρά, άλλα ξέ
ρουμε ότι πολύ συχνά ή αφήγηση κάνει άλματα καί πρέπει τότε νά μπορέσουμε
νά παρακολουθήσουμε σέ ένα άλλο επίπεδο τήν αφήγηση της πλοκής.
Υπάρχουν σχέσεις άπό μεταβλητές διάρκειες —ό χρόνος πού απλώνει καί
ό χρόνος πού πυκνώνει— καί υπάρχουν συχνότητες, επαναλήψεις, πού μας ε
παναφέρουν σ' ενα συγκεκριμένο κέντρο της αφήγησης τό όποιο είναι καί κέν
τρο όχι μόνο τής σκοπιάς άλλα καί κέντρο χρονικό.
Έχομε διακοπές, επιστροφές, αναδρομές στό παρελθόν καί αναφορές στον
μελλοντικό χρόνο. Τίς αναδρομές στό παρελθόν τίς ταυτίζομε πολύ συχνά μέ
τόν κινηματογράφο, χρησιμοποιούμε τόν κινηματογραφικό δρο τού «flash
back», καί τό «flash back» είναι ένας αφηγηματικός τρόπος πού τονίστηκε στον
κινηματογράφο, άλλα πού προέρχεται κι αυτός άπό παλιότερες μορφές της αφή
γησης. Μπορούμε νά τόν εντοπίσουμε ακόμα καί στον "Ομηρο. 'Αλλά αυτό α
κριβώς τό «flash back», οί αναδρομές δηλαδή στό παρελθόν, είναι πού μας δη
μιουργούν, σέ σχέση καί μέ αυτά πού είπα πρίν, ένα άλλο πρόβλημα, τό όποιο
είναι καί αυτό βασικό στην αφήγηση: τόν προσδιορισμό τής χρονικής διάστα
σης καί τόν εντοπισμό τού σημείου μηδέν τής αφήγησης.
Τό σημείο μηδέν, άπ' οπού ξεκινάει ό αφηγητής γιά νά κάνει τίς αναδρομές
του ή καί γιά νά περιγράψει δλα οσα βλέπει καί ξέρει— τό σημείο αυτό δέν είναι
πάντοτε δοσμένο άπ' τήν αρχή. Είναι ένα σημείο πού μετακινείται καί συχνά
πρέπει νά φτάσουμε στό τέλος τής αφήγησης γιά νά μπορέσουμε νά εντοπίσου
με τή θέση του. Ή δυσκολία σέ πολλά σύγχρονα μυθιστορήματα είναι ακριβώς
αυτή : τό σημείο μηδέν είναι μεταβλητό. Αυτό σημαίνει επίσης δτι μπορεί συχνά
ν' αλλάζει οχι μόνο ό χρόνος άλλα καί ό βασικός αφηγητής, γιατί ή μία αφήγη
ση μπορεί νά πλέκεται μέσα σέ μιαν άλλη καί καταλαβαίνουμε μόνο στην εξέλι
ξη της ανάγνωσης τόν πραγματικό αφηγητή, πού μας διηγείται τελικά τήν ιστο
ρία, πού μπορεί νά τήν έχει πάρει άπό κάποιον άλλο, καί μας εμφανίζει σιγά - σι
γά όλη τήν αλήθεια αποκαλύπτοντας στην αφηγηματική χρονική σειρά τήν σχέ
ση του μέ τήν αφήγηση.
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Τό Λεμονόδασος τού Κοσμά Πολίτη είναι έ\>α τέτοιο παράδειγμα,
όπου γίνεται ακριβώς αυτό πού λέτε.
Π. ZANNAI: 'Ήθελα ακόμα νά προσθέσω κάτι άλλο. Έχομε —καί αυτό ίσως είναι
μία καινούρια εξέλιξη— τόν αφηγητή, ό όποιος, δπως πολύ σωστά μας είπε ό
Παναγιώτης Μουλλάς, εντοπίζεται κυρίως στό μυθιστόρημα των νεότερων
χρόνων, στό αφηγηματικό «έγώ». Έχουν γίνει μερικές προσπάθειες γιά τήν γρα
φή ενός μυθιστορήματος στό β' ρηματικό πρόσωπο καί εξακολουθούμε νά έχου
με καί τήν αφήγηση πού γίνεται μέ τήν κλασική μορφή τού γ' προσώπου, πού
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παίρνει συχνά καί τόν χαρακτήρα μιας απρόσωπης παρουσίας. Είναι πολύ εν
διαφέρον τό γεγονός ότι συχνά αυτό τό β' ή τό γ' ρηματικό πρόσωπο τελικά
ανάγεται σέ ένα α' ρηματικό πρόσωπο. Δηλαδή, ένώ ή αφήγηση γίνεται στό β'
μέ αναφορές καί στό γ' έχουμε ξαφνικά τήν αίσθηση δτι πίσω άπό αυτά τά δυό
υποκείμενα υπάρχει ένα «εγώ». Ισως στην συζήτηση θά μπορούσε νά μας βοη
θήσει καί ό κ. Δετζώρτζης πού είναι έδώ, γιατί όταν μας διάβαζε πρόσφατα μιά
θαυμάσια μετάφραση του άπό ένα κείμενο του Samuel Beckett είχαμε ακριβώς
αυτή τήν αίσθηση ενός κειμένου πού γράφεται στό β' καί στό γ' πρόσωπο ένώ
νομίζω ότι κατά βάθος είναι ένα «έγώ» πού προσπαθεί νά επικοινωνήσει μέσα
στον χρόνο, μέσα στίς διάφορες αλλαγές οί όποιες έχουν γίνει στό άτομο του, σέ
σχέση μέ τό παρελθόν, σέ σχέση μέ αυτό πού προβλέπει γιά τό μέλλον, πού χρη
σιμοποιεί διαφορετικά υποκείμενα άλλα τελικά γιά νά υποδηλώσει μιαν άλλη,
πιό σύνθετη, μορφή τού «έγώ».

Συζήτηση
ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ: Θά ήθελα νά κάνω μία ερώτηση στον κ. Μουλλά αρχίζοντας:
μήπως μπορεί νά μας αναπτύξει λίγο τήν διάκριση πού έκανε στην αρχή ανάμε
σα στον αφηγητή καί στον συγγραφέα καί ενδεχομένως νά γίνει ένας μικρός διά
λογος ανάμεσα στον κύριο Μουλλά καί στον κύριο Ζάννα ώς προς τήν θέση του
κινηματογράφου απέναντι στην αφήγηση. Ποιος επηρέασε ποιόν σέ κάποια στιγ
μή;
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Ό κ. Ζάννας συμπλήρωσε αυτή τή διάκριση πού είχα κάνει στην
αρχή ανάμεσα στον αφηγητή καί στό συγγραφέα, λέγοντας δτι ή ϊδια αυτή διά
κριση θά έπρεπε νά γίνει καί προκειμένου γιά ορισμένα άλλα εϊδη, δπως λ.χ. τό
προσωπικό ημερολόγιο ή οί αναμνήσεις.
Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. 'Ομολογώ δτι κι έμενα μ' έχει απασχολήσει
κατά καιρούς, καί θά επρεπ& νά παρατηρήσω, στό σημείο αυτό, δτι υπάρχουν
πολλές απόψεις ώς προς τους μεσολαβητές, ώς προς τή σειρά τών μεσολαβή
σεων πού παρουσιάζονται ανάμεσα στό έργο καί τό συγγραφέα. Έτσι θά ήθελα
νά σας θυμίσω δτι τά πράγματα δέν είναι ούτε τόσο εύκολα ούτε τόσο άπλα δσο
ϊσως παρουσιάστηκαν ώς τώρα. "Αν τοποθετηθούμε μέσα στό λογοτεχνικό έργο,
αφαιρούμε ασφαλώς τήν ύπαρξη τού πραγματικού συγγραφέα. 'Υπάρχουν δμως
περιπτώσεις δπου ό αφηγητής δέν φανερώνεται, δέν έχει καμιά παρουσία, μέ άλ
λα λόγια (γιά νά χρησιμοποιήσω αγγλική ορολογία, τήν ορολογία του Booth)
δέν είναι «δραματοποιημένος», δέν παίζει κανένα ρόλο στην ιστορία πού μας
διηγείται. Είναι λοιπόν αόρατος, πράγμα πού δέν σημαίνει ανύπαρκτος.
"Αν δέν κάνω λάθος, ό κ. Ζάννας έθεσε τό πρόβλημα δτι καί στην περίπτω
ση αυτή ό αφηγητής δέν πρέπει νά ταυτίζεται μέ τό συγγραφέα. Βρισκόμαστε
δηλαδή σ' ένα άλλο ενδιάμεσο στάδιο, κι έδώ πρέπει νά φανταστούμε πώς υπάρ
χει μιά καινούρια μεσολάβηση. Μέ άλλα λόγια, δέν υπάρχει μόνο ή μεσολάβηση
τού άμεσου συγγραφέα, τού πραγματικού, καί τού αφηγητή πού αναλαμβάνει
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τήν αφηγηματική πράξη μέσα στό έργο. Υπάρχει επίσης (γιά νά θυμηθώ καί πά
λι τήν ορολογία του Booth) ό «έμμεσος συγγραφέας» (implied author) πού απο
τελεί μιά τρίτη μεσολάβηση. Ό «έμμεσος συγγραφέας» είναι ή εικόνα του συγ
γραφέα πού σχηματίζει ό αναγνώστης. Είναι τό alter ego του συγγραφέα, ένα
δεύτερο «έγώ» πού βγαίνει όμως μέσα άπό τό έργο. Διαβάζοντας ένα λογοτεχνι
κό έργο σχηματίζουμε μιά εικόνα όχι μόνο γιά τους ήρωες του, άλλα καί γιά τόν
ϊδιο τό συγγραφέα, έστω κι άν δέν γνωρίζουμε διόλου τή βιογραφία του ή δέν έ
χουμε κανένα δεδομένο τής πραγματικής του ζωής.
Έδώ είναι τό πρόβλημα. Σας θυμίζω απλώς τήν έννοια τοϋ «έμμεσου συγ
γραφέα» καί τίς φοβερές δυσκολίες πού υπάρχουν δταν πρόκειται νά καθορι
στούν οί μεσολαβητές πού παρεμβάλλονται ανάμεσα στον πραγματικό συγγρα
φέα καί τόν αφηγητή. Μιά τέτοια θεωρητική προσπάθεια δέν είναι άσκοπη. Πολ
λές φορές βρισκόμαστε μπροστά σέ συγκεκριμένα έργα, δπου οί διακρίσεις αυ
τές έχουν μεγάλη σημασία.
Άπό τήν άλλη μεριά, άν στραφούμε σέ άλλα εϊδη πού δέν ανήκουν στό χώ
ρο τής λογοτεχνίας, θά συναντήσουμε επίσης ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αφη
γητών. Ό ιστοριογράφος είναι καλό παράδειγμα αφηγητή. Θά μπορούσαμε ό
μως, όπως παραπάνω, νά κάνουμε κι έδώ τή διάκριση ανάμεσα στό πραγματικό
πρόσωπο καί στό πρόσωπο πού γράφει τήν ιστορία; Τί συμβαίνει ανάμεσα στό
πραγματικό πρόσωπο καί στον αφηγητή όταν έχουμε νά κάνουμε μέ ένα ιστορι
κό έργο;
Είναι γεγονός ότι ό τυπικός ιστοριογράφος (ας πούμε, γιά παράδειγμα, ό ι
στοριογράφος Παπαρρηγόπουλος) δέν εμφανίζεται καθόλου μέσα στό έργο του
καί, άπό τήν άποψη αυτή, συμμορφώνεται μέ τό πρότυπο του παντογνώστη α
φηγητή. 'Απεναντίας, στό απομνημόνευμα έχουμε ταύτιση του αφηγητή μέ τόν
ήρωα: βρισκόμαστε στό χώρο τής εσωτερικής εστίασης. Ό Μακρυγιάννης κρα
τάει τόν κύριο ρόλο στην αφήγηση του καί ταυτόχρονα μιλάει σέ πρώτο πρόσω
πο. Ερώτημα: τί συμβαίνει στίς περιπτώσεις αυτές;
Π. ΖΑΝΝΑΣ: Ή χρησιμοποίηση τοΰ ιστορικού χρόνου καί του τρίτου προσώπου
μέ τήν απρόσωπη μορφή του είναι τά χαρακτηριστικά τής ιστορικής αφήγησης.
Στίς περιπτώσεις αυτές έχει κανείς τήν εντύπωση ότι ό αφηγητής καί ό συγγρα
φέας έχουν εξαφανιστεί. Γι' αυτό άν προσπαθήσει κανείς νά βάλει τους διάφο
ρους τύπους σέ μιά σειρά, θά φτάσομε στό ακρότατο σημείο, δπου έχομε αυτή
τήν περίπτωση τής ιστορικής αφήγησης.
Άλλα άπό τή στιγμή πού στό απομνημόνευμα έχουμε ένα «έγώ» αφηγημα
τικό καί ένα πρόσωπο μέσα στην δράση, αναγκαστικά δημιουργούνται τά προ
βλήματα. Πλησιάζουμε πιό πολύ στή μυθιστορηματική κατασκευή, διότι βε
βαίως έχουμε καί τό πλαστό απομνημόνευμα τό όποιο είναι καθαρά μυθιστορη
ματικό. Δέν είναι έτσι; Καί ή απόσταση ανάμεσα στό πλαστό καί τό μή πλαστό
απομνημόνευμα δέν είναι τελικά —άπό τήν πλευρά τουλάχιστο τήν θεωρητική
καί τής μορφής— τόσο μεγάλη.
ΑΚΡΟΑΤΗΣ:...
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Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Έχετε απόλυτα δίκιο σ' αυτό, άλλα κανένας συγγραφέας δέν
παραιτείται άπό τό δικαίωμα του νά λέει τή γνώμη του. Νομίζετε ότι ό Μπαλζάκ
δέν σχολιάζει τά γεγονότα πού αφηγείται, δέν έχει απόψεις; Τό ϊδιο θά μπορού
σαμε νά πούμε καί γιά άλλους, παλαιότερους ή νεότερους, συγγραφείς.
Α κ PO ΑΤΗΣ: Περισσότερο στον Τολστόι, στό Πόλεμος καί Ειρήνη.
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Βεβαίως, όλοι οί συγγραφείς επεμβαίνουν στον μυθιστορηματικό
κόσμο τους. Ούτε ό παντογνώστης αφηγητής είναι ουδέτερος. Ή ουδετερότητα
ήταν τό ιδανικό τού Flaubert, ένα ιδανικό πού όμως δέν μπόρεσε νά τό προσεγ
γίσει: υπάρχουν πολυάριθμα χωρία όπου επεμβαίνει απροκάλυπτα, παραβαίνει
τους κανόνες τής ουδετερότητας, τους κανόνες τού παιχνιδιού, καί εκφράζεται
άμεσα. Επομένως ό παντογνώστης αφηγητής καί σχολιάζει καί κρίνει. Έξαλ
λου έδώ βρίσκεται καί ό ρόλος τής ιδεολογίας του. Άπό αφηγηματική λοιπόν ά
ποψη ό Παπαρρηγόπουλος καί ό Μπαλζάκ παίζουν τους ίδιους ρόλους.
Π. ZANNAI: Υπάρχει όμως μιά διαφορά ουσιαστική. Άπό τήν πλευρά πού μας
ενδιαφέρει ό σχολιασμός σέ τρίτο πρόσωπο είναι κάτι διαφορετικό άπό τόν σχο
λιασμό στό πρώτο πρόσωπο. Δηλαδή άπό τήν στιγμή πού παρεμβαίνει μέσα
στην αφήγηση ένα «εγώ», εγώ ό αναγνώστης έρχομαι σέ μιά άλλη επαφή μέ τό
κείμενο. Αυτό πρέπει ίσως νά τό λογαριάσει κανείς.
0. ΝΑΚΑΣ: Νομίζω ότι άν λάβουμε υπόψη μας όλες τίς παραμέτρους, δηλαδή
οχι μόνο τίς μεταμορφώσεις τού αφηγητή πού τόσο ωραία μας ανέλυσε ό κύριος
Μουλλάς, άλλα συμπληρώνοντας αυτές τίς μεταμορφώσεις μέ τίς παρατηρήσεις
πού έκανε ό κύριος Ζάννας, δηλαδή τήν διάκριση στό «έγώ»-άφηγητής καί στό
«έγώ»-ήρωας άφ' ενός, άφ' ετέρου τήν παράμετρο τού χρόνου καί ύστερα αυτό
πού δέν ξέρω άν μπορούμε νά τό πούμε «φορά» τής αφήγησης —τήν έκ των υ
στέρων ή έκ των προτέρων αφήγηση— τότε νομίζω Οτι θά δούμε άλλα εϊδη πού
είχατε τήν τάση νά τά διαστείλετε —μάλλον πλησιάζουν προς τή λογοτεχνία—
δηλαδή θά δούμε νά πλησιάζει προς τό μυθιστόρημα καί τό απομνημόνευμα καί
τό χρονογράφημα, ίσως καί τό δοκίμιο, σέ τελευταία ανάλυση.
Συγκεκριμένα στό απομνημόνευμα ό χρόνος του άπομνημονευματογράφου
είναι ένα παρελθόν. Δηλαδή ή στιγμή πού αφηγείται, ό χρόνος «μηδέν» τής αφή
γησης γι' αυτόν, μάλλον τό σημείο άπ' όπου βλέπει τά πράγματα, είναι δτι θεω
ρεί τή ζωή του κατά κάποιον τρόπο ολοκληρωμένη. Καί αρχίζει τήν έκ των υ
στέρων αφήγηση μέ μιά αντίστροφη φορά καί ό χρόνος αυτός συνεχώς μειώνε
ται ώσπου νά φτάσουμε στον χρόνο τής γραφής. Κατά κάποιον τρόπο εκεί αντι
διαστέλλεται τό «έγώ»-άφηγητής άπό τό «έγώ»-ήρωας. Τό Γδιο θά μπορούσα νά
πω ότι συμβαίνει ακόμα καί στό ημερολόγιο. Ό χρόνος τού ήμερολογιογράφου
είναι καί αυτός ένα παρελθόν, ένα άμεσο παρελθόν ίσως. Δηλαδή, κάθεται στό
τέλος τής ημέρας καί γράφει αυτό πού τού συνέβη άπό τό πρωί εκείνης τής ημέ
ρας. Άπό μέρα σέ μέρα, τί τού συμβαίνει στό τέλος τής ημέρας. Ά ν λάβουμε υ
πόψη αυτή τήν παράμετρο τού χρόνου μπορούμε καί έδώ νά διακρίνουμε ανάμε
σα στό «έγώ»-άφηγητής καί στό «έγώ»-ήρωας.
Τώρα άν πάμε στό δοκίμιο πού γράφει ό Montaigne, τότε βλέπουμε δτι εκεί
έχουμε ένα εσωτερικό μονόλογο πού είναι πολύ κοντά στό «τώρα» τής άφήγη-
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σης άλλα πού μπορεί νά αναφέρεται καί στίς εμπειρίες του — πρόσφατες ή κά
πως παλαιότερες. Εκεί τά πράγματα είναι πιό συγκεχυμένα. Τέλος, γιά τόν έμ
μεσο συγγραφέα ή ψευδοσυγγραφέα πού είπατε καί κατά πόσο αντιδιαστέλλεται
από τόν υπαρκτό, τόν πραγματικό συγγραφέα — ϊσως έκεΐ τά πράγματα μπερ
δεύονται, διότι ό ψευδοσυγγραφέας μπορεί νά εμφανίζεται κάποτε πίσω καί κά
τω από ορισμένες συμβάσεις. Π.χ. άν έρθουμε πάλι στον Montaigne — εμφανίζει
ένα πρόσωπο εκείνη τήν εποχή ότι περιφρονεί τά γράμματα, μάλλον, τά δοκίμια,
ενώ στην ουσία βέβαια αγαπάει τά γράμματα. Ή στάση όμως τήν οποία κρατάει
—δηλαδή πρέπει νά μπορούμε νά διαβάζουμε πίσω άπό τίς γραμμές— νομίζω δτι
εδώ είναι κάτι διαφορετικό, άφορα τίς προθέσεις, άν θέλετε, ή τίς κοινωνικές
συμβάσεις πού ισχύουν γιά εκείνη τήν εποχή.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι ή οποιαδήποτε διαφορά χρόνου
μεταξύ της στιγμής πού γίνονται τά γεγονότα καί τής στιγμής πού περιγράφον
ται, δίνει τήν ευκαιρία στον αφηγητή νά μπορεί νά ερμηνεύσει καί νά βάλει σέ
μιά σειρά κατά κάποιο τρόπο τά γεγονότα όπως τά έζησε ό ήρωας. Επομένως υ
πάρχει διάσταση μεταξύ του ήρωα πού έζησε τά γεγονότα καί του ϊδιου άτομου
πού έχει τό ρόλο του αφηγητή. Δηλαδή οποιαδήποτε απόσταση χρόνου διαφο
ροποιεί τό πρόσωπο του αφηγητή άπό τό πρόσωπο του άνθρωπου πού έζησε τά
γεγονότα.
Π. ΖΑΝΝΑΣ : Τό πρόβλημα του χρόνου ασφαλώς δημιουργεί αυτό τό διχασμό.
Υπάρχει μιά περίφημη μελέτη γύρω άπό τά τέσσερα πρόσωπα, τά τέσσερα έγώ
στό έργο του Proust, δπου ό Louis Martin - Chauffier εντοπίζει 4 διαφορετικά
«έγώ», τά όποια όμως λόγω τής χρονικής διαφοράς τά διπλασιάζει καί γίνονται
8. Μιά ανάλυση τέτοια είναι πιά τόσο σύνθετη πού Γσως αντί νά επιτρέπει τήν
ανάλυση τή δυσκολεύει. 'Αλλά αυτό πού έχει σημασία είναι νά συλλάβουμε τήν
ύπαρξη τού προβλήματος. Νομίζω δτι είναι απαραίτητη αυτή ή τόσο λεπτομε
ρειακή ανάλυση δλων τών υποκειμενικών «έγώ» τής αφήγησης, φτάνει νά ξέ
ρουμε ότι όντως μέσα στην εξέλιξη τήν χρονική, είτε τής πλοκής εϊτε τής γρα
φής, υπάρχει μιά ριζική αλλαγή, ένα μέρος τής οποίας είναι συχνά μέσα στό κεί
μενο. Ένα μέρος ίσως νά μήν είναι μέσα στό κείμενο καί νά πρέπει νά μπορούμε
νά τό ανακαλύψουμε εμείς.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Γιά τό θέμα του αφηγητή πού σχολίαζα, ό Booth έχει
αποδείξει δτι ακόμα καί στίς περιπτώσεις δπου δέν υπάρχει σχεδόν καθόλου α
φηγητής ή παρουσία καί τό σχόλιο τού κέντρου πού παρουσιάζει τήν ιστορία
είναι πάντα εκεί, διότι καί ή απλή εκλογή ορισμένων λέξεων αντί άλλων αποτε
λεί σχόλιο. Επομένως δέν μπορούμε νά μιλάμε δτι ό ένας αφηγητής σχολιάζει
καί ό άλλος δέν σχολιάζει. Τό σχόλιο υπάρχει πάντα ακόμα καί στό θέμα τής
εκλογής τών λέξεων. Μήν ξεχνάμε δτι ορισμένοι συγγραφείς προσπαθούσαν νά
γράψουν νουβέλες, μυθιστορήματα προφασιζόμενοι δτι δέν υπάρχει αφηγητής,
άλλα είναι μιά φωτογραφική μηχανή πού ακριβώς φωτογραφίζει τά πράγματα.
'Αλλά καί στίς περιπτώσεις αυτές υπάρχει τό σχόλιο καί ή επέμβαση του αφηγη
τή πού τελικά επηρεάζει καί τόν αναγνώστη.
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ : Είπατε δτι δέν υπάρχει αφηγητής. Πάντοτε υπάρχει αφηγητής.
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Δέν καταλαβαίνω ci εννοείτε ακριβώς σ' αυτή τήν περίπτωση.
: "Οταν λέω δέν υπάρχει αφηγητής, εννοώ εκείνο τό «point
of view» οπού ή ιστορία δίνεται μέσα άπό τήν συνείδηση ενός χαρακτήρα. Στην
περίπτωση αυτή δέν υπάρχει αφηγητής μέ τήν έννοια του συγγραφέα ή του εξω
τερικού αφηγητή άλλα είναι συνείδηση τοΰ χαρακτήρα. 'Αλλά καί ό χαρακτή
ρας στην περίπτωση αυτή δέν έχει τήν συνείδηση ότι λέει μιά ιστορία. 'Απλού
στατα δίνεται ή ευκαιρία στον αναγνώστη μέ τήν τεχνική αυτή τού inside view ή
τού seldom intelligence technic, όπως τήν έχουν πει οί "Αγγλοι, νά παρακολου
θήσει τή συνείδηση τού άλφα ή τού βήτα χαρακτήρα τή στιγμή πού αντιδρά στά
γεγονότα. Επομένως στην περίπτωση αυτή είναι ϊσως ό πιό αντικειμενικός τρό
πος νά δοθεί μιά ιστορία. Μήν ξεχνάμε ότι ό Henry James είχε σκοπό νά παρου
σιάσει μιά ιστορία πού νά δίνει όσο περισσότερο μπορεί τήν ψευδαίσθηση της
πραγματικότητας. 'Ίσως αυτό ήταν, στό τέλος τοΰ περασμένου αιώνα, πού οδή
γησε στους πειραματισμούς μέ τήν οπτική γωνία. Αυτό είναι δταν λέω δτι δέν υ
πάρχει αφηγητής, γιατί στην περίπτωση αυτή είναι ή συνείδηση πού παρουσιά
ζεται στον αναγνώστη καί ό χαρακτήρας ό ίδιος δέν έχει τή συνείδηση δτι αφη
γείται, απουσιάζει.
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: 'Ακριβώς γι' αυτό, άν προσέξατε, στην εισήγηση μου απέφυγα νά
χρησιμοποιήσω τίς εκφράσεις «αφήγηση σέ πρώτο πρόσωπο» ή «αφήγηση σέ
τρίτο πρόσωπο». Θά ήθελα τώρα νά προσθέσω μερικά πράγματα. Ό Henry Ja
mes είναι μαθητής τού Flaubert. Βγαίνει άπό τό τέλος τοΰ 19ου αιώνα μέ μιά
γνώση καί μιά εμπειρία τού θεάτρου, κυρίως τού ιψενικού θεάτρου. Έχει κατά
κάποιο τρόπο τήν ανάγκη νά παραστήσει καί ν' αναπαραστήσει τά πράγματα. Ή
βαθύτερη πεποίθηση του είναι πώς πρέπει μέσα στην αφήγηση νά υπάρχει μιά
«κεντρική συνείδηση», δηλαδή τό αφηγηματικό σύμπαν νά μήν κατευθύνεται ά
πό έξω, όπως γίνεται στην περίπτωση τού παντογνώστη αφηγητή, άλλα νά είναι
κοιταγμένο άπό μέσα, εϊτε άπό ένα πρόσωπο πού νά παίρνει μέρος στή δράση
καί νά είναι μάρτυρας, είτε μέ κάποιο τέχνασμα πού νά εγγυάται τήν εσωτερική
εστίαση. Ό φωτισμός πρέπει νά βρίσκεται μέσα. Καί θ' αναφέρω έδώ ένα διάση
μο παράδειγμα. "Οπως παρατηρήθηκε άπό σύγχρονους μελετητές, ή Μαντάμ
Μποβαρύ τού Flaubert, ένώ είναι μυθιστόρημα άφηγημένο σέ τρίτο πρόσωπο,
δηλαδή ένώ προϋποθέτει κατά κάποιο τρόπο έναν παντογνώστη αφηγητή πού
βρίσκεται άπό έξω, στην ουσία περιέχει τόν αφηγητή του, άφοΰ δλο τό μυθιστό
ρημα, άπό ένα σημείο καί πέρα, εϊναι κοιταγμένο μέ τό βλέμμα της ηρωίδας.
Έτσι, θά 'λέγε κανείς οτι ό Flaubert κοιτάζει τόν μυθιστορηματικό κόσμο του μέ
τά μάτια της ηρωίδας του. Μέ άλλα λόγια, άν τό τρίτο πρόσωπο τό μετατρέψετε
σέ πρώτο πρόσωπο, μπορείτε νά μεταβάλετε τήν ηρωίδα τοΰ μυθιστορήματος,
τήν Έμμα Μποβαρύ, σέ αφηγήτρια.
Τό καινούριο στοιχείο πού φέρνει ό Flaubert είναι ακριβώς δτι επιτυγχάνε
ται ένα κοίταγμα άπό μέσα, μιά εσωτερική εστίαση, παρά τό γεγονός δτι υπάρχει
αφήγηση σέ τρίτο πρόσωπο. Αυτό θά ζητούσε ασφαλώς ό Henry James καί αυτό
θά βρήκε στή Μαντάμ Μποβαρύ πού θαύμαζε, άν καί δέν θυμάμαι ακριβώς νά τό
ομολογεί στίς δυό μελέτες πού έγραψε γιά τόν Flaubert. Επομένως τό πρόβληΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΎΛΟΥ
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μα εδώ είναι πρόβλημα σκοπιάς, εστίασης. Θά απλοποιούσαμε επικίνδυνα τά
πράγματα αν περιοριζόμασταν νά μιλάμε γιά αφήγηση σέ πρώτο ή σέ τρίτο
πρόσωπο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ: "Ηθελα νά κάνω δυό-τρείς παρατηρήσεις σχετικές μέ
τήν συνέπεια του αφηγητή καί μέ τίς μετατοπίσεις του αφηγητή πού συμβαίνουνε μέσα σ' ένα κείμενο.
"Ας πάρουμε γιά παράδειγμα ένα μεγάλο έργο, τους Δαιμονισμένους. 'Αξί
ζει, νομίζω, νά μελετηθεί οτι τήν εποχή της κυριαρχίας τού παντογνώστη αφη
γητή γράφονται μυθιστορήματα σέ πρώτο πρόσωπο καί σέ έπιστολιμαία μορφή.
Αισθάνονται τήν ανάγκη οί συγγραφείς πού χρησιμοποιούν τόν παντογνώστη
αφηγητή, νά θέσουν ορισμένους περιορισμούς στον εαυτό τους.
Γυρίζω στους Δαιμονισμένους. Υπάρχει πρόσωπο τό όποιο λαμβάνει περιο
ρισμένο μέρος στή δράση τού μυθιστορήματος. Έτσι, λόγου χάρη, εκείνη ή πε
ρίφημη σκηνή μέ τό συγγραφέα πού ή κριτική τή θεωρεί διακωμώδηση τού
Τουργκένιεφ. "Ομως υπάρχουν σκηνές πού είναι αδύνατο νά τίς έχει παρακο
λουθήσει αυτός πού αφηγείται τό μυθιστόρημα. Έδώ λοιπόν έχουμε σαφώς μιά
περίπτωση όπου ό συγγραφέας δέν τήρησε τήν σύμβαση του. Είναι κατάφωρη ή
παραβίαση τών συμβάσεων στό σημείο αυτό.
"Αλλες περιπτώσεις όπου γίνεται τό ϊδιο πράγμα είναι πιό λεπτές καί είναι
εμφανείς κάπως στά μυθιστορήματα πού είναι γραμμένα σέ πρώτο πρόσωπο.
Π.χ. ή Οικογενειακή ευτυχία του Τολστόι, γραμμένο σέ πρώτο πρόσωπο. Είναι
δυνατόν τό σύνολο τών παρατηρήσεων πού περιέχονται μέσα σέ αυτή τήν αφή
γηση, σέ πρώτο πρόσωπο, νά προέρχονται άπ' αυτή τήν κοπέλα τών 19 ώς 20
χρόνων; 'Αμφιβάλλω. "Αλλη περίπτωση έχουμε αυτή πού έθιξε στην τελευταία
παρατήρηση του ό κύριος Μουλλας. Τόν αφηγητή σέ τρίτο πρόσωπο όπου ε
στιάζεται ή συνείδηση. 'Ενώ μιλάει ό συγγραφέας σέ τρίτο πρόσωπο υπάρχουν
οί διάφορες εστιάσεις. Αυτό βέβαια είναι πολύ πιό συνηθισμένο πιά στον καιρό
μας, ύστερα άπ' οσα έχουν ειπωθεί καί δσα έχουν γραφεί γιά τήν «σκοπιά», τήν
«οπτική γωνία».
Έδώ πρέπει νά αναρωτιόμαστε συνεχώς. "Οταν εμφανώς είναι εστιασμένο
ένα μυθιστόρημα γραμμένο σέ τρίτο πρόσωπο, είτε σέ κάποιο πρόσωπο του μυ
θιστορήματος. Έτσι π.χ. τό Πρόσκληση σέ γάμο της Carson McCullers, δπου τό
μυθιστόρημα είναι εστιασμένο σέ ένα κοριτσάκι 12 χρόνων· είναι δυνατόν δλα
αυτά πού λέει τό μυθιστόρημα νά προέρχονται άπό τό κοριτσάκι; Έγώ νομίζω
όχι. Πάλι βρισκόμαστε στην περίπτωση δπου ή σύμβαση πού έχει θέσει ό ίδιος
ό συγγραφέας στον εαυτό του παραβιάζεται. Πρέπει νά σημειώσουμε δτι άλλες
άπό τίς παραβιάσεις αυτές είναι ασυνείδητες —τίς κάνει χωρίς νά τό αντιλη
φθεί— καί άλλες είναι συνειδητές — τίς κάνει προσπαθώντας νά ξεγελάσει τόν
αναγνώστη ελπίζοντας δτι δέν θά τό αντιληφθεί. Γιατί έχει τήν ανάγκη νά βάλει
περισσότερα πράγματα μέσα στό κείμενο του άπ' δσα τού επιτρέπει ή σύμβαση
μέ τήν οποία έχει ό ίδιος αυτοδεσμευθεί. "Ομως γιά νά μπορέσει νά στηθεί τό κεί
μενο του είναι υποχρεωμένος νά παραβεί αυτή τήν σύμβαση. Θά μπορούσε νά
περάσει σέ μιά άλλη σύμβαση αλλάζοντας χρόνο, αλλάζοντας πρόσωπο, άλλα-
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ζοντας αφηγητή, αλλά αυτό θά σήμαινε μιά άλλη δομή γιά τό έργο του. Επειδή
θέλει νά κάνει οικονομία των δυνάμεων του —δχι των δυνάμεων του των προσ
ωπικών, αλλά του κειμένου— παραβιάζει συνειδητά αυτή τή σύμβαση ελπίζον
τας ότι ό αναγνώστης δέν θά τό καταλάβει. Κυρίως ένας μεγάλος χώρος δπου ή
σύμβαση αυτή παραβιάζεται είναι ή γλώσσα πού χρησιμοποιεί ό συγγραφέας
καί αυτό θά άξιζε νά τό δούμε στον Henry James ό όποιος είναι τόσο πολύ Hen
ry James στή γλώσσα στην οποία γράφει.
Καί μιά τελευταία παρατήρηση, τήν οποία απλώς θέτω ώς αντικείμενο έ
ρευνας: Τί σημαίνει ή αφήγηση σέ δεύτερο πρόσωπο; Δυστυχώς αυτή τή στιγμή
δέν είμαι έτοιμος νά μιλήσω πάνω σ' αυτό τό θέμα άλλα νομίζω δτι σημαίνει πά
ρα πολλά πράγματα καί αξίζει νά γίνει αντικείμενο έρευνας.
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Οί παρατηρήσεις σας μοΰ δίνουν αφορμή νά συμπληρώσω
ορισμένα πράγματα. Μιλήσατε, πολύ σωστά, γιά παραβίαση της σύμβασης. Ή
αφήγηση είναι μιά σύμβαση, ένα συμβόλαιο πού κάνει ό συγγραφέας μέ τόν
αναγνώστη ότι θά τοΰ διηγηθεί μέ ορισμένους δρους μιά ιστορία. 'Ωστόσο ή
σύμβαση παραβαίνεται συχνά. Τό παράδειγμα πού φέρατε προέρχεται άπό τό
χώρο της λεγόμενης σοβαρής λογοτεχνίας. 'Αλλά υπάρχει καί ή κωμική λογοτε
χνία. Έτσι έχουμε περιπτώσεις δπου ή παραβίαση της σύμβασης δημιουργεί ένα
αποτέλεσμα κωμικό, μας μεταφέρει, θά έλεγε κανείς, στην περιοχή της κωμικής
λογοτεχνίας. Παίρνω καί πάλι ώς παράδειγμα τήν Πάπισσα Ιωάννα τοΰ Ροΐδη.
Έδώ, σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές τοΰ ιστορικού μυθιστορήματος, ένας παν
τογνώστης αφηγητής αναλαμβάνει νά μας διηγηθεί μιά ιστορία του 9ου αΐώνα.
'Αλλά ή σύμβαση παραβαίνεται συνεχώς, καθώς άπό τό τρίτο πρόσωπο περνού
με στό πρώτο πρόσωπο, άπό τόν αόριστο στον ενεστώτα καί άπό τό χρόνο της
δράσης (9ο αίώνα) στό χρόνο τής γραφής (19ο αιώνα). Τό αποτέλεσμα είναι κω
μικό.
Κάποτε είχα τήν ευκαιρία νά μελετήσω τό φαινόμενο αυτό καί νά διαπι
στώσω δτι επιτυγχάνεται μέ τίς παρομοιώσεις, μ' αυτές τίς επίμονες παρομοιώ
σεις τοΰ Ροίδη πού όχι μόνο αποτελούν αλλόκοτες «συγκρούσεις λέξεων», άλλα
καί γεφυρώνουν τό χρονικό χάσμα πού υπάρχει ανάμεσα στό χρόνο τής δράσης
καί στό χρόνο τής γραφής, δηλαδή ανάμεσα στον 9ο καί τόν 19ο αίώνα. Πάν
τως, σημειώνω δτι τό κωμικό αποτέλεσμα πού προκαλείται άπό τήν παραβίαση
τής σύμβασης δέν παρέλειψε νά τό επισημάνει ό Μπαχτίν.
Άπό τήν άλλη μεριά, τό γεγονός δτι υπάρχουν περιπτώσεις δπου ή σύμβα
ση παραβαίνεται θελημένα ή αθέλητα (έσεΐς μιλήσατε γιά θεληματική παραβία
ση καί ασφαλώς κάτι θά ξέρετε, άφοΰ είσαστε συγγραφέας) μας οδηγεί, φαντάζο
μαι, στή διάκριση πού θέλησε νά κάνει ό Booth μιλώντας γιά αξιόπιστο καί ανα
ξιόπιστο αφηγητή. 'Ασφαλώς δέν είναι εύκολο πάντοτε νά ορισθεί ό βαθμός της
αξιοπιστίας ή τής αναξιοπιστίας ενός αφηγητή. Συλλογίζομαι αυτή τή στιγμή τό
μυθιστόρημα τοΰ Faulkner Ή βουή καί τό πάθος, δπου, δπως ξέρετε, ένας άπό
τους αφηγητές είναι ηλίθιος. Τί είδους αφηγητής μπορεί νά είναι ένας άνθρωπος
μειωμένης διανοητικότητας; Οί συγγραφείς δημιουργούν συμβάσεις πού ό έλεγ
χος τους δέν είναι πάντοτε εύκολος ή δυνατός. 'Απ' αυτή τήν άποψη ό συγγρα-
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φέας επίσης δημιουργεί μιά σύμβαση της οποίας ό έλεγχος δέν είναι δυνατός.
Π. ZANNAI: Λέχθηκε πρίν δτι ή εστίαση πάνω σ' ένα πρόσωπο είναι βασικό
στοιχείο καί δτι ανεξάρτητα άπό τό άν έχομε αφήγηση στό πρώτο, στό δεύτερο
ή στό τρίτο πρόσωπο αυτό είναι τό στοιχείο τό αποφασιστικό, δπως λόγου χά
ριν στον Η. James. Ή εστίαση αυτή είναι συχνά τόσο έντονη πού ένώ πρόκειται
γιά μιά εστίαση σέ αφήγηση τριτοπρόσωπη παίρνει τίς διαστάσεις του πρώτου
προσώπου ή καί του εσωτερικού μονολόγου. Ό κύριος Κοτζιάς τό 'χει κάνει
πολύ ωραία στό δικό του μυθιστόρημα Άντιποίησις 'Αρχής, δπου συμβαίνει α
κριβώς αυτό τό πράγμα. Ό συγγραφέας ξεκινάει άπό ορισμένες συμβάσεις έστω
καί άν αποφασίζει στή διάρκεια του μυθιστορήματος, μέ μιά δικιά του λογική, νά
στερήσει τόν αναγνώστη άπό ορισμένες απ' αυτές τίς συμβάσεις. "Οταν κατορ
θώνει νά τό κάνει μέσα σέ μιά λογική της αφήγησης, αυτό αποκτά μιά αληθο
φάνεια καί τότε μπορούμε νά πούμε δτι δέν μας ξεγελάει. "Οταν βέβαια πάρει
διαστάσεις άλλες, τότε πέφτουμε στό κενό. Βέβαια ή κριτική του Sartre γιά τό
μυθιστόρημα τού Mauriac, ή οποία είναι ϊσως ή πιό ακραία στην περίπτωση αυ
τή, εάν έχει κάποια βάση είναι ακριβώς επειδή αναφέρεται σ' ένα συγγραφέα ό ό
ποιος παίζει μέ τά δυό άκρα της αφήγησης. Άπό τήν μιά τόν παντογνώστη Θεό,
καί τόν Θεό τόν μεταφυσικό πλέον, καί άπό τήν άλλη τήν ανάλυση μιας πολύ ι
διαίτερης εσωτερικής ψυχικής κατάστασης. Θά έλεγα δτι ή κριτική του Sartre ι
σχύει μόνο γιά αυτές τίς ακραίες περιπτώσεις, ένώ σέ άλλες περιπτώσεις μπο
ρούμε νά έχουμε άπό τόν ϊδιο τόν συγγραφέα αυτό τό πέρασμα καί μέσα στό
πρόσωπο εφόσον αυτό συμπίπτει μέ τήν εστίαση καί μέ τή σκοπιά άπό τήν ο
ποία γίνεται ή αφήγηση.
Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ: Νά μού επιτραπεί νά κάνω μιά παρατήρηση —έγινε καί άπό
άλλους βέβαια— στην διάκριση συγγραφέα καί αφηγητή. Θά μοΰ επιτραπεί επί
σης νά πιστεύω δτι εγώ τουλάχιστον θά άλλαζα τόν τίτλο, δχι «μεταμορφώσεις
τού αφηγητή» άλλα «μεταμορφώσεις τού συγγραφέα». Θά αναφέρω μερικά πα
ραδείγματα. Θά επεκταθώ καί στην ποίηση καί σέ κείμενα φιλοσοφικά καί δχι
καθαυτό λογοτεχνικά.
"Ας ξεκινήσουμε άπό τόν Πλάτωνα. Μέσα άπ' τά κείμενα τού Πλάτωνα οί
φιλόλογοι καί οί ιστορικοί τής φιλοσοφίας προσπαθούν νά εξακριβώσουν ποιες
είναι οί καθαυτό Πλατωνικές απόψεις καί ποιες είναι οί απόψεις τού Σωκράτη,
οί όποιες λέγονται διά στόματος Πλάτωνα. Θά έλεγα ακόμα, στον Παπαδιαμάν
τη —τό είπα καί προηγουμένως σέ ιδιωτική συζήτηση— είς τους Χαλασοχώρηδες λέει κάπου, δτι —σέ τρίτο πρόσωπο— περιγράφει τόν εαυτό του. Γράφει ώς
έξης (περίπου τά θυμάμαι άπ' έξω): «ήτο μελαμψός, υψηλός» —δέν θυμάμαι τους
άλλους χαρακτηρισμούς— «είχεν έλθει έξ 'Αθηνών ένθα συνήθως διέτριβεν» —
καί λέει παρακάτω τήν περίφημη φράση «ασχολούμενος είς έργα ουχί παραδεδε
γμένης χρησιμότητος». Αυτός είναι ό ίδιος ό Παπαδιαμάντης.
Θά επεκταθώ στον Καβάφη. Είναι ποιητικό κείμενο, άλλα ας μοΰ επιτραπεί
αυτή ή παρέκβαση. Σέ πάρα πολλά ποιήματα τού Καβάφη, ξέρουμε δλοι, δτι πα
ρά τήν ιστορική εμφάνιση πού κάνουν ορισμένα πρόσωπα, μιλάει ό ίδιος ό Κα
βάφης.
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Επίσης θά μίλαγα π.χ. γιά τους 'Ελεύθερους Πολιορκημένους του Σολω
μού. Είναι ό ίδιος ό Σολωμός ό όποιος μιλάει μέσα άπό τους 'Ελεύθερους Πο
λιορκημένους καί θά έτελείωνα μέ τό παράδειγμα —γιά νά μήν μακρολογώ— του
Ηλίθιου τού Ντοστογιέφσκι, δπου βέβαια δλες οί απόψεις πού εκφράζονται εκεί
δέν είναι ενός ηλίθιου αλλά του ϊδιου τού συγγραφέα.
Επαναλαμβάνω δτι, παρόλο πού διαπρεπείς συγγραφείς έχουν γράψει γιά
τή διάκριση αφηγητή καί συγγραφέα, θά συμφωνούσα περισσότερο μέ την άπο
ψη τού ψευδοσυγγραφέα καί θά άλλαζα τόν τίτλο άπό «μεταμορφώσεις τού αφη
γητή» σέ «μεταμορφώσεις τού συγγραφέα».
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Δέν εχω αντίρρηση. Θά ήμουν ό λιγότερο ενδεδειγμένος νά
διαφωνήσω μαζί σας, άπό τή στιγμή δπου δημοσίευσα ένα βιβλίο μέ τόν τίτλο
Α. Παπαδιαμάντης αΰτοβιογραφούμενος\ Εκείνο πού θέλω νά πώ είναι απλό: ό
λος αυτός ό μυθικός ή μυθιστορηματικός κόσμος είναι βέβαια κατασκευή ενός
συγκεκριμένου άνθρωπου, ό όποιος δέν παραλείπει νά βάζει καί τίς εμπειρίες
του μέσα. Άλλα τό ζήτημα είναι ν' αποφεύγουμε τίς απλοϊκές ταυτίσεις. Πολλές
φορές μου έτυχε νά διαβάσω λ.χ. ότι ό Ντοστογιέφσκι λέει αυτό ή ό Ντοστογιέ
φσκι λέει εκείνο, ενώ ό Ντοστογιέφσκι δέν λέει τίποτε. Αυτοί πού λένε ειναΓα
πλώς οί ήρωες του, τά ποικίλα δημιουργήματα του. Θά ήταν λάθος λοιπόν νά
κάνουμε τέτοιες ταυτίσεις, όταν βρισκόμαστε στο χώρο τής λογοτεχνίας.
Στην ουσία έχουμε νά κάνουμε μέ διάφορες «φωνές». Ό Μπαχτίν μιλάα
γιά «πολυφωνία» ή «πολυφωνικότητα» τού μυθιστορήματος. 'Υπάρχουν ασφα
λώς καί οί φωνές τού συγγραφέα (σκέφτομαι τόν Booth, πού θά συμφωνούσε μα
ζί σας). "Οπως καί νά 'ναι τό ζήτημα, έχουμε νά κάνουμε μέ μιά σειρά άπό υπο
κατάστατα τού συγγραφέα. Τά πρόσωπα είναι πολλές φορές υποκατάστατα του
συγγραφέα. Καί ό αφηγητής επίσης.
Ά π ό τήν άλλη μεριά, δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι ανάμεσα στον επώνυμο αυ
τόν άνθρωπο καί στον κόσμο του υπάρχουν μιά σειρά άπό μεσολαβήσεις, οί ό
ποιες ούτε είναι αυτονόητες, ούτε παρουσιάζουν τά ίδια γνωρίσματα σ' δλες τίς
εποχές καί σ' όλες τίς περιπτώσεις. Σκέφτομαι λ.χ. αυτό πού ονομάζουμε ρεαλι
σμό ή νατουραλισμό καί τό συλλαμβάνουμε ώς μιά απεικόνιση ή αναπαράσταση
τού πραγματικού. Θά έπρεπε, στην περίπτωση αυτή, νά δεχτούμε δτι δχι μόνο οί
ήρωες άλλα καί οί ϊδιοι οί αφηγητές τείνουν νά γίνουν πραγματικά πρόσωπα.
Πράγμα πού σημαίνει δτι ή απόσταση ανάμεσα στον συγγραφέα καί στον ψευ
δοσυγγραφέα μειώνεται.
Ά ς πάρουμε ώς παράδειγμα τους δικούς μας διηγηματογράφους της γενιάς
τού '80, τόν Βιζυηνό ή τόν Παπαδιαμάντη. Κάνουν τά πάντα γιά νά μας πεί
σουν, οχι μόνο δτι αυτά πού μας διηγούνται είναι αληθινά, δτι συνέβησαν πραγ
ματικά, άλλα καί δτι αυτός πού τά διηγείται είναι πραγματικό πρόσωπο, ταυτι
σμένο συνήθως μέ τόν εαυτό τους. Σας θυμίζω δτι στά διηγήματα του Βιζυηνού
ό αφηγητής λέγεται Γιωργής, ή μητέρα του Δεσποινιώ, ό αδερφός του Χρηστάκης κλπ. Έχουμε νά κάνουμε δηλαδή μ' έναν κώδικα πού παραπέμπει άμεσα
στην πραγματικότητα, στή βιογραφία (καί αυτοβιογραφία) τού συγγραφέα. Ή
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λογοτεχνία έδώ αρνείται τή μυθοπλαστική λειτουργία της. 'Αρνείται τήν επινόη
ση.
'Ωστόσο δλα αυτά αποτελούν συμβάσεις πού χαρακτηρίζουν ορισμένες ε
ποχές καί ορισμένα είδη, πράγμα πού σημαίνει δτι έχουν ιστορικότητα. Δέν θά
'πρεπε λοιπόν νά γενικεύουμε. Οί συμβάσεις καί οί σχέσεις πού καθορίζουν τόν
συγγραφέα, τόν αφηγητή, τά πρόσωπα, τόν μυθιστορηματικό κόσμο γενικότερα,
είναι πράγματα μεταβλητά. Ή ρεαλιστική λογοτεχνία, στην οποία ανήκει καί ό
Henry James, επιβάλλει ένα ορισμένο σύνολο συμβάσεων. Δέν σημαίνει δτι α
ποτελεί κανόνα μοναδικό καί αμετάβλητο. "Αν πάμε σέ άλλο χώρο, λ.χ. στό χώ
ρο της φανταστικής λογοτεχνίας, θά διαπιστώσουμε δτι οί παραπάνω συμβάσεις
καί σχέσεις αλλάζουν. Εκεί θά ήταν δύσκολο νά βρει κανείς τόν πραγματικό
συγγραφέα καί τά βιώματα του.
Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ: Θά μου επιτρέψετε νά κάνω μιά παρατήρηση σ' αυτά πού
είπατε. Βεβαίως θά ήταν πολύ απλοϊκό νά φανταστούμε δτι δλα δσα γράφονται
σέ ένα λογοτεχνικό έργο είναι απόψεις του συγγραφέα, ή δτι παντού είναι ό ί
διος ό συγγραφέας. Αυτό είναι έργο τής κριτικής, νά κάνει ακριβώς τή διάκριση
πού είναι ό συγγραφέας καί πού είναι άλλες απόψεις καί δχι ό συγγραφέας.
TATIANA ΜΙΑΙΕΞ: Έγώ θά ήθελα νά συμπληρώσω αυτό πού είπε ό κ. Κοτζιάς
γιά τήν παραβίαση τής σύμβασης καί αναρωτιέμαι άν άπό πάντα δέν υπάρχει
αυτή ή παραβίαση, δταν σκεφτούμε δλα τά γυναικεία πρόσωπα τοΰ μυθιστορή
ματος πού γράφτηκαν άπό άνδρες.
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Ή απάντηση τοΰ Flaubert σ' αυτή τήν περίπτωση, «Ή μαντάμ
Μποβαρύ είμαι έγώ», τί σημαίνει;
TATIANA ΜΙΛΙΕΞ: 'Αλλά αυτό δέν αποδεικνύει δτι δέν έκανε μία παραβίαση.
ΑΝΝΑ ΤΖΟΥΜΑ: Σ' δσα ειπώθηκαν μέχρι τώρα αναφέρεται πρώτο, δεύτερο καί
τρίτο ενικό πρόσωπο, αλλά δέν αναφέρεται τό δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο, τό
«vous». Έδώ ήθελα νά κάνω απλώς μία μικρή παρατήρηση, δτι ακριβώς μ' αυτό
τό «vous», τό εσείς, διαχέεται τόσο τό αφηγηματικό πρόσωπο δσο καί ό ήρωας
του μυθιστορήματος. Δέν έχουμε πλέον συγκεκριμένο πρόσωπο. Τό «vous» γίνε
ται ό συγγραφέας, ό ήρωας, ό αναγνώστης. Ά π ό έκεΐκαί ύστερα βέβαια δλα αυ
τά τά προβλήματα είναι συναφή, τά προβλήματα τοΰ χρόνου πού παρατηρούν
ται άπό τήν έλλειψη χρόνου. Πάρα πολλές φορές έχουμε καί έλλειψη χώρου. Τά
πάντα μπορούν νά συμβούν στον καθένα σ' οποιονδήποτε χρόνο καί σ' οποιον
δήποτε χώρο. Αυτά ήθελα νά πώ καί θά ευχόμουν άν μπορούσατε νά μέ συμπλη
ρώσετε.
Π. Ζ ANN ΑΣ: Τό θέμα τού δεύτερου ενικού προσώπου πού έθεσε καί ό κύριος
Κοτζιάς καί φυσικά τού δεύτερου πληθυντικού είναι προβλήματα αρκετά δύ
σκολα καί πάντως πολύ σημαντικά. Ή περίπτωση πού επισημάνατε βέβαια τής
«modification» είναι κλασική στό χώρο αυτό. Τό δεύτερο πρόσωπο, άν καί πα
ρεμβαίνει συχνά σέ πολλά άλλα μυθιστορήματα, δέν χρησιμοποιήθηκε ποτέ μέ
τόν απόλυτο τρόπο μέ τόν όποιο τό χρησιμοποίησε ό Butor. 'Αλλά καί ό κύριος
Κοτζιάς καί ό κύριος Δετζώρτζης, πρίν άπό λίγο, στό διάλειμμα, τόνισαν ακρι
βώς σέ μιά ιδιωτική συζήτηση τήν σημασία αυτών τών ρηματικών προσώπων
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καί ιδιαίτερα του δεύτερου. Σωστά επισημάνατε δτι μας δένει καί μέ τόν ανα
γνώστη καί αυτό είναι ϊσως τό πιό σημαντικό. Βέβαια στη δική μας τη γλώσσα
τό πρώτο πληθυντικό πρόσωπο παίρνει κάποτε τή θέση του απρόσωπου της
γαλλικής ρηματικής σύνταξης. Δηλαδή αυτό τό «on» τό όποιο έχουν οί Γάλλοι,
τό απρόσωπο τρίτο πρόσωπο, εμείς τό αντικαθιστούμε κυρίως μέ τό πρώτο πλη
θυντικό.
Γιά νά γυρίσουμε στό δεύτερο πρόσωπο, νομιςω πως η ιοιαιτεροτητα ακρι
βώς τού δευτέρου προσώπου είναι δτι μπορεί νά λειτουργήσει καί κάνοντας τή
σύνδεση προς τόν ήρωα, προς τόν αναγνώστη άλλα καί κάνοντας καί τήν αντί
θετη σύνδεση προς τόν συγγραφέα, προς τόν αφηγητή. Έχομε δηλαδή εκεί èva
διπλό παιχνίδι τό όποιο πράγματι δέν έχει αξιοποιηθεί δσο θά φανταζότανε
κανείς δτι μπορεί νά αξιοποιηθεί.
Γι' αυτό ανέφερα καί στην εισήγηση μου τήν περίπτωση του Beckett καί ί
σως ό κύριος Δετζώρτζης μπορεί νά μας διαφωτίσει λίγο πάνω σ' αυτό τό κεί
μενο τό όποιο όντως είναι εκπληκτικό στον τρόπο μέ τόν όποιο χρησιμοποιεί τά
δύο αφηγηματικά πρόσωπα γιά νά υπονοήσει τό τρίτο, δηλαδή τό πρώτο ενικό.
Κύριε Δετζώρτζη, δέν ξέρω άν θά θέλατε νά μας μιλήσετε γιά τό δεύτερο κεί
μενο πού μας διαβάσατε πρίν άπό λίγες μέρες.
Ν. ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ: Ναί, πρόκειται γιά τήν Συντροφιά. Νομίζω δτι τελικά θά
μπορούσε νά πει κανείς δτι δυναμώνεται απολύτως ή άποψη τήν οποία υποστη
ρίζει ό κ. Άλισανδράτος. Δηλαδή, δτι ουσιαστικά έχουμε τίς «μεταμορφώσεις
τού συγγραφέα» καί οχι τίς «μεταμορφώσεις τού αφηγητή». Βέβαια καταλαβαίνω
δτι υπάρχει καί έδώ μιά μικρή σύμβαση μεταξύ τών δύο δρων άλλα πάντως ας
μείνουμε στον δρο «συγγραφέας».
Ό συγγραφέας στό δεύτερο αυτό μικρό κείμενο πού σας είχα διαβάσει πα
ρουσιάζει ένα πρόσωπο κεντρικό τού κειμένου του, μέσω αύτου παρουσιάζεται
ό ίδιος, διότι βέβαια πάρα πολλά άπό τά βιώματα, τίς εμπειρίες καί ακόμα καί
τήν φιλοσοφία —δς πούμε έτσι— του προσώπου του είναι ατομικά του. Επι
πλέον τό πρόσωπο αυτό μεταμορφώνεται καί σέ èva δεύτερο πρόσωπο, τό όποιο
εκτελεί χρέη μνήμης. Ένώ τό πρώτο πρόσωπο του καμένου είναι ένας κατακα
μένος άφωνος, παρουσιάζεται ξαφνικά ένα άλλο πρόσωπο πού μιλάα γιά λογα
ριασμό τού κατακειμένου. Έχουμε, λοιπόν, èva διπλασιασμό τού υποκειμένου,
έχουμε δηλαδή έδώ δυό μεταμορφώσεις του συγγραφέα. Τήν πρώτη στό κεντρι
κό του πρόσωπο καί τήν δεύτερη σ' αυτό τό δεύτερο πρόσωπο, πού ξαναθύμιζα
τήν ιστορία του πρώτου.
Ή σύνθεση του τρίτου προσώπου πού είναι ή περιγραφή του συγγραφέα
γιά τόν κατακείμενο ήρωα του καί του δεύτερου προ'σώπου πού είναι ή αφήγηση
της φωνής εκείνης πού θυμίζα στον κατακείμενο τήν ζωή του, αποτελεί μιά σύν
θεση πού ακριβώς παρουσίαζα èva παιχνίδι τού συγγραφέα, πώς νά δώσα τίς α
πόψεις του μεταμορφωνόμενος σέ δύο δντα. Ένα τέτοιο πολλαπλασιασμό βρί
σκουμε καί στην Τελευταία ταινία του Κράπ τού Beckett δπου εκεί πάλι ό συγ
γραφέας παρουσιάζεται μέσω τού Κράπ καί ό Κράπ παρουσιάζεται μέσω τριών
προσώπων. Συνεπώς έχουμε καί εκεί έναν πολλαπλασιασμό τών μεταμορφώ-
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σεων του συγγραφέα. Δέν ξέρω άν μ' αυτό έγινα κατανοητός ή θέλετε νά περι
μένετε νά διευκρινίσω.
Π. ZANNAI: Τελικά γίνεται μιά αναγωγή σέ ένα υποκειμενικό «έγώ», τό όποιο
ίσως είνα σέ τελευταία ανάλυση ένας εσωτερικός μονόλογος.
Ν. ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ: Επίσης υπάρχει καί ή άλλη περίπτωση. Τό άλλο τό κείμενο
—πού δέν ήσαστε εκεί καί πολύ λυπήθηκα πού δέν τό ακούσατε— δπου ένώ υ
πάρχει μιά αφήγηση εντελώς στό τρίτο πρόσωπο, συγχρόνως παρουσιάζεται
στον συγγραφέα καί κάποιο σκεπτόμενο ον —όπως τό αναφέρει— πού βρίσκεται
έξω εντελώς από τά περιγραφόμενα καί πού αυτό τό σκεπτόμενο πρόσωπο πα
ρατηρεί τά συμβαίνοντα, τά σχολιάζει καί τελικά είναι καί μικρότερη ερμηνεία
του κειμένου. Έκεϊ είναι καί πάλι ό συγγραφέας. Διαφωνείτε μέ τήν κίνηση αυ
τή;
Π. Z A N N A I : Ναί, μέ τήν έννοια ότι λέτε συγγραφέας, ένώ έγώ θά έλεγα πάλι
αφηγητής, αλλά λέμε τό ϊδιο πράγμα.
Ν. ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΙ: Ναί, είναι πάρα πολύ εμφανές. Αυτό αποδεικνύεται ακόμη καί
άπό τό πόσο στό σύνολο του έργου του Beckett επανέρχονται οί Γδιες απόψεις,
ακόμα καί οί ίδιοι φραστικοί τρόποι καί συνεπώς μπορούμε νά πούμε δτι εϊναι
πάρα πολύ μέσα σ' αυτό τό έργο του ό ϊδιος ό συγγραφέας χωρίς τήν μεσολάβη
ση του αφηγητή.
Π. Z A N N A I : Βέβαια καί ό Proust τό ϊδιο πράγμα κάνει, άλλα ό ϊδιος έχει πει
σαφέστατα δτι μιλάει γιά τό «je qui rv est pas moi» (τό έγώ πού δέν είμαι έγώ ό ί
διος) καί νομίζω πώς ή διάκριση έχει μεγάλη σημασία. Στον Proust γίνεται ή
διάκριση αυτή αλλά καί σέ κάθε μυθιστόρημα δταν έχουμε τό «έγώ». Ό ϊδιος πά
λι είπε, δταν τού ζητήθηκε νά περιγράψει τό μυθιστόρημα του, δτι «ένας κύριος
αφηγείται καί λέει "έγώ"», γιά νά δείξει ακριβώς αυτή τήν απόσταση τήν οποία
πιστεύω δτι θέλει νά τονίσει ανάμεσα στό δικό του κόσμο καί τό μυθιστορηματι
κό. "Οταν τόν ρωτάνε κάποια στιγμή γιά ορισμένα στοιχεία υπαρκτά της ζωής
του απαντάει: «Επειδή είμαι πολύ τεμπέλης, αντί νά επινοήσω μερικά πράγματα
τά παίρνω άπό τή ζωή».
Ν. ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ: Ναί, άλλα μήν ξεχνάμε δτι ό Proust έπαιζε πολύ μέ τους
συνομιλητές του.
Π. ZANNAI: Ναί, άλλα επέμενε νομίζω πολύ σ' αυτή τή διάκριση.
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Θά ήθελα νά συμπληρώσω κάτι, επειδή ακριβώς έγινε συζήτηση
γιά δεύτερο πρόσωπο. Οί παρατηρήσεις τού κ. Δετζώρτζη μού θύμισαν μιά πολύ
ενδιαφέρουσα αφηγηματική περίπτωση πού υπάρχει στή λογοτεχνία μας. Πρό
κειται γιά τό διήγημα τού Παπαδιαμάντη 'Ολόγυρα στή λίμνη πού εϊναι γραμ
μένο σέ δεύτερο πρόσωπο καί πού αρχίζει μέ τή φράση «"Οταν επανήλθες μετά
επτά έτη...» κλπ. Έχουμε δυό μεταμορφώσεις. Αυτός πού μιλάει είναι ένας φί
λος. 'Απευθύνεται στον ϊδιο τό συγγραφέα.
Τό ενδιαφέρον σ' αυτή τήν περίπτωση έγκειται στό γεγονός δτι ό συγγρα
φέας, αντί νά παίζει ρόλο πομπού, δπως γίνεται στίς περισσότερες περιπτώσεις,
απεναντίας μεταβάλλεται σέ ακροατή, σέ δέκτη. Νομίζω δτι, παράλληλα, τό διή
γημα αυτό τού Παπαδιαμάντη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καί άπό ψυχανα-

ΟΙ ΜΓΤΛΜΟΡΦΩΣΓΙΣ ΤΟΥ ΑΦΗΓΗΤΗ

λυτική άποψη. Αισθάνεται κανείς δτι ό Παπαδιαμάντης διστάζει έδώ νά εξομο
λογηθεί σέ πρώτο πρόσωπο ορισμένα αυτοβιογραφικά του βιώματα (πρόκειται
γιά ερωτικές εμπειρίες), γι' αυτό καί διαλέγει ένα τέτοιο τέχνασμα πού τοΰ επι
τρέπει νά καλυφθεί πίσω άπό τό δεύτερο πρόσωπο.
Κάτι ακόμη γιά τό δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο. 'Αναρωτιέμαι μήπως ή
χρήση του (αυτό ίσως ήθελε νά πει ή δεσποινίς Τζούμα;) έχει σκοπό νά βάλει
μέσα στην αφήγηση, δηλαδή μέσα στό κύκλωμα επικοινωνίας, καί τόν τρίτο πα
ράγοντα, τόν αναγνώστη, πού βρίσκεται άπ' έξω.
ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΊΤΟΥ : Θά ήθελα νά κάνω μιά εντελώς γενική παρατήρηση, πού
εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται πολύ χρήσιμη, προκειμένου νά φωτιστεί τόσο
τό πρόβλημα της σχέσης ανάμεσα στον αφηγητή μέ τίς διάφορες μεταμορφώ
σεις του καί τόν συγγραφέα, οσο καί τό πρόβλημα ανάμεσα στή σχέση της αφη
γηματικής λογοτεχνικής πεζογραφίας καί της αφηγηματικής πεζογραφίας τής
μή λογοτεχνικής. 'Ακούστηκε στην αρχή τής συζήτησης δτι καί σέ έργα αφηγη
ματικά, μή λογοτεχνικά, όπως είναι ή ιστορία, έχουμε έναν αφηγητή πού αφη
γείται, πού σχολιάζει αυτά πού αφηγείται κλπ. Πράγμα πού μας έκανε νά προσ
εγγίσουμε αρκετά αυτήν τήν πεζογραφία, τήν ιστορική, μέ τή λογοτεχνική πεζο
γραφία, διότι καί εκεί υπάρχει ό αφηγητής, ό όποιος σχολιάζει, έστω καί άν σχο
λιάζει έμμεσα μέ τήν επιλογή ορισμένων πραγμάτων. Μου φαίνεται δτι αυτά τά
δυό προβλήματα θά μπορούσαν κάπως νά φωτιστούν άν λάβουμε υπόψη μας τό
έξης πράγμα: ποιο είναι τό σημείο αναφοράς τοΰ κόσμου τοΰ λογοτεχνήματος;
Δηλαδή ό ιστορικός επιστήμονας, π.χ. ό Παπαρρηγόπουλος, περιγράφει ένα κό
σμο, μας αφηγείται πράγματα γιά ένα κόσμο υπαρκτό καί τά σχολιάζει. Ό λογο
τέχνης, ό πεζογράφος, μας αφηγείται πράγματα γιά ένα κόσμο ή περιγράφει ένα
κόσμο, μέσω τοϋ αφηγητή του, ό όποιος δμως κόσμος είναι ολόκληρος, ακρι
βώς μέ τήν μορφή καί τήν οργάνωση πού έχει, δικό του δημιούργημα. Είναι
ένας τεχνητός κόσμος.
Επομένως εφόσον μέσα στον κόσμο τού λογοτέχνη, δπου μπορεί ό ίδιος ό
συγγραφέας νά εμφανίζεται ώς ήρωας ή νά εμφανίζει πλευρές τής κοσμοθεωρίας
του, είναι τεχνητός, δέν έχουμε δικαίωμα, μού φαίνεται, ακόμη καί τά σημεία ε
κείνα πού νομίζουμε δτι έχουν άμεση σχέση μέ τόν συγγραφέα, νά τά ανάγουμε
στον πραγματικό κόσμο ή στον πραγματικό ιστορικό άνθρωπο-συγγραφέα.
Πάντοτε, άν λάβουμε υπόψη μας δτι έχουμε νά κάνουμε μέ έναν τεχνητό κόσμο,
εκεί μέσα τό Ίδιο τεχνητός —έάν θέλετε— δπως καί τά άλλα του πρόσωπα θά
είναι καί ό εαυτός τοΰ συγγραφέα πού εμφανίζεται. Αυτό ισχύει ακόμα καί γιά
τήν ρεαλιστική, όπως πολύ σωστά είπε ό κύριος Μουλλάς, πεζογραφία πού θέ
λει νά δείχνεται αληθοφανής —τό προσπαθεί πάρα πολύ αυτό— άλλα δέν είναι
ποτέ αληθινή.
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Θά μοΰ επιτρέψετε μιά παρατήρηση. Συμφωνώ μέ πολλά άπ' αυτά
πού είπατε. Θά ήθελα νά σας θυμίσω δυό πράγματα. Πρώτα-πρώτα, δτι χρειάζε
ται νά ξέρουμε τό υλικό πού διαθέτει ένας μυθιστοριογράφος καί τή μέθοδο μέ
τήν οποία εργάζεται. Τό μοντέλο τού μυθιστοριογράφου του 19ου αίώνα δια
μορφώθηκε, σέ μεγάλο βαθμό, σύμφωνα μέ τό μοντέλο τοΰ ίστορικοΰ. Ό Μπαλ-
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ζάκ λέει ρητά ότι θέλει νά είναι ό ιστορικός της εποχής του (ανεξάρτητα αν ερ
γάζεται μέ ένα υλικό διαφορετικό άπό τό υλικό τοΰ ιστορικού).
'Από τήν άλλη μεριά, θά ήθελα νά σας θυμίσω ότι καί στην ελληνική λογο
τεχνία υπάρχουν έργα πού οί συγγραφείς τους δέν επινοούν, αρνούνται νά ε
πινοήσουν. Τό Νούμερο του Βενέζη, ή 'Ιστορία ενός αιχμαλώτου τού Δούκα, γιά
νά μήν αναφέρω άλλα πιό πρόσφατα ή σύγχρονα πεζογραφήματα, ανήκουν
στην κατηγορία αυτήν. Δέν νομίζω ότι οί συγγραφείς τους επινοούν έναν κόσμο
άπό τήν αρχή.
Π. ZANNAI: Ή σύνδεση μέ τό πραγματικό είναι απόλυτη.
ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΟΥ : "Οταν μιλώ γιά τεχνητό κόσμο βεβαίως δέν εννοώ ένα κόσμο
εξαρχής τεχνητό ή πού έχει επινοηθεί στό σύνολο του. 'Αλλά ή επιλογή ορι
σμένων πραγματικών γεγονότων, ή ιεράρχηση τους, ή διαφορετική χρήση τού
χρόνου κλπ., όλα αυτά συντελούν ώστε ό κόσμος τελικά τού λογοτεχνήματος
νά μήν μπορεί νά ταυτιστεί πλήρως μέ τόν κόσμο τόν πραγματικό, μέ τόν όποιο
ελπίζουμε ότι θά πρέπει νά μπορούμε νά ταυτίσουμε τόν κόσμο ενός επιστημονι
κού ιστορικού έργου. Βεβαίως δέν έχουν εξαρχής επινοηθεί αυτά τά πράγματα
καί ή παρατήρηση τού κυρίου Ζάννα γιά τήν ομολογία τού Proust δτι, επειδή
είναι τεμπέλης καί δέν θέλει νά καθίσει νά επινοήσει όλα όσα θά συνθέσουν τόν
κόσμο του, χρησιμοποιεί στοιχεία βιωματικά του, μού φαίνεται δτι συνδυάζεται
μέ τή διαβεβαίωση του δτι μιλάει γιά τό «je qui n' est pas poi». Μέ δύο λόγια θέ
λω νά πώ ότι τό «εγώ» τής πρωτοπρόσωπης αφήγησης στή λογοτεχνική πεζο
γραφία είναι τό ϊδιο τεχνητό μέ τό «αυτός» τής αφήγησης σέ τρίτο πρόσωπο.
Άπό τήν άποψη αυτή τό τρίτο πρόσωπο τής αφήγησης στους «Χαλασοχώρηδες» τού Παπαδιαμάντη «είχε κατέλθει μετά πολλά έτη, νοσταλγός έξ 'Αθηνών,
όπου συνήθως διέτριβεν ασχολούμενος εις έργα ουχί παραδεδεγμένης χρησιμότητος», αν παραβλέψουμε τήν ειρωνεία μέσω τής οποίας δίνεται ή εικόνα πού οί
άλλοι είχαν γι' αυτόν καί όχι βέβαια ή εικόνα πού ό ϊδιος είχε γιά τόν εαυτό του,
τό τρίτο αυτό πρόσωπο δέν είναι λιγότερο «αυτοβιογραφικό» άπό τό πρώτο
πρόσωπο, π.χ. στό «"Ονειρο στό κύμα». Καί βέβαια ισχύει καί τό αντίστροφο.
Π. Z A N N A I : "Αλλωστε καί ή παρατήρηση πού κάνατε λαβαίνοντας υπόψη καί
τίς συμπληρωματικές παρατηρήσεις τοΰ κυρίου Μουλλα επαναφέρει στην βασι
κή διάκριση συγγραφέα καί αφηγητή καί τό πώς πρέπει νά σταθούμε πάνω στην
αφήγηση, πάνω στό κείμενο, γιά νά κάνουμε μιά ορισμένη θεωρητική ανάλυση,
ενώ μιά άλλη δουλειά φιλολογική, ιστορική ή άλλου είδους θά γίνει καί άπό τήν
πλευρά τού συγγραφέα. Καί θά δούμε τότε πού καί άν ορισμένα πράγματα συμ
πίπτουν καί γιατί συμπίπτουν. Κι αυτό παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον άλλα
είναι μιά άλλη υπόθεση έξω άπό τήν θεωρία πού μας απασχολεί αυτή τή στιγμή.
ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ: Φοβάμαι δτι πέρασε ή ώρα καί έχουμε μόνο ένα θέμα
καλύψει. Φαίνεται δτι αυτό είναι καί τό θέμα πού ενδιαφέρει περισσότερο, άν καί
υπήρξαν καί πολλά άλλα ερεθίσματα πού θά μπορούσαν νά μας οδηγήσουν καί
σέ προσεγγίσεις άλλων αντικειμένων. Ισως μία άλλη φορά. Μιά μικρή παρατή
ρηση: θά θέλαμε λιγάκι καί μιά πιό μεγάλη προσαρμογή στά ελληνικά πράγμα
τα. Τά περισσότερα παραδείγματα προέρχονταν άπό τήν ξένη λογοτεχνία, είναι
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πολύ φυσικό. Θά θέλαμε πάντως νά ξέραμε άν αυτές οί τεχνικές εφαρμόσθηκαν,
αν είχαν χρονικές αντιστοιχίες, στά δικά μας πράγματα. Νά μας δοθεί μιά καθα
ρότερη εικόνα.
Π. ΖΑΝΝΑΣ: "Αν επιτρέπει ή πρόεδρος μας, επειδή δέν μου δόθηκε ή ευκαιρία
πριν, ήθελα πρώτα νά τήν ευχαριστήσω γιά τήν πρόσκληση καί γιά τήν τιμή πού
μού έκανε νά είμαι κοντά στον Παναγιώτη Μουλλά σ' αυτή τή συζήτηση.
Νομίζω πώς είναι πολύ σημαντικό νά γίνονται συζητήσεις πάνω σ' αυτά τά
θέματα. Αυτή τή φορά ϊσως θίξαμε τά θέματα σέ ένα πολύ γενικό πλαίσιο. Θά
μπορούσε κανείς νά θίξει πιό ειδικά κάποια προβλήματα άπό αυτά πού συζητή
σαμε σήμερα καί μπορεί κανείς νά φέρει μαζί του καί κείμενα καί νά γίνουν ανα
λύσεις πιό συστηματικές.
'Αλλά επειδή ή κυρία Δρούλια ανέφερε στην αρχή της εισήγησης της τόν
Laurence Sterne δέν μπορώ νά αντισταθώ στον πειρασμό επειδή μιλήσαμε καί
γιά τό μυθιστορηματικό χρόνο —άν τό επιτρέπει— νά σας διαβάσω μιά σελίδα ά
πό τό μυθιστόρημα του Tristram Shandy στό όποιο μπλέκει τίς αφηγηματικές
φωνές, τόν συγγραφέα, τόν αναγνώστη, τόν αφηγητή καί δλους τους δυνατούς
χρόνους. Περιγράφει λοιπόν ό Lawrence Sterne, τό 1760, μία μόνο μέρα άπό τή
ζωή του καί έχει ήδη γράψει 4 τόμους! Γράφει λοιπόν :
«Αυτό τό μήνα είμαι ενα χρόνο μεγαλύτερος άπ' δ,τι ήμουν τέτοιο καιρό
πρίν άπό 12 μήνες καί έχοντας φτάσει — όπως βλέπετε— σχεδόν στή μέση τοΰ
4ου τόμου δίχως νά 'χω προχωρήσει πέρα άπό τήν πρώτη μέρα της ζωής μου,
είναι φανερό πώς εχω 364 περισσότερες μέρες ζωής νά περιγράψω τώρα, άπ' ό
σες είχα όταν ξεκίνησα νά γράφω. Έτσι αντί νά προχωράω δπως ό κάθε συγγρα
φέας στή δουλειά μου εγώ αντίθετα δσο δουλεύω πάω πίσω τόσους τόμους, άν ή
κάθε μέρα τής ζωής μου είναι γεμάτη δσο αυτή —καί γιατί νά μήν είναι;— καί άν
πρόκειται τά γεγονότα καί οί γνώμες τής κάθε μέρας νά χρειαστούν τόσες περι
γραφές —γιά ποιόν λόγο νά τίς περικόψω;— καί αφού μέ αυτό τό ρυθμό θά ζώ
364 φορές πιό γρήγορα άπ' δ,τι θά γράφω, βγαίνει τό συμπέρασμα, εντιμότατοι
μου κύριοι, πώς οσο περισσότερο γράφω τόσο περισσότερο θά πρέπει νά γράφω,
καί κατά συνέπεια δσο περισσότερο, εντιμότατοι μου, εσείς διαβάζετε, τόσο πε
ρισσότερο θά πρέπει νά διαβάζετε».
ΛΟΎΚΙΑ ΔΡΟΎΛΙΑ : Πολύ ώραϊο. Νομίζω δτι ό κύριος Μαστροδημήτρης θέλει νά
μας κλείσει τή συνεδρίαση.
Π. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δέν ήταν αυτή ή πρόθεση μου. Επειδή ξεκίνησε ό
κύριος Μουλλάς μέ τήν παρατήρηση γιά τήν υποχώρηση της πεζογραφίας α
πέναντι στην ποίηση...
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Υποχώρηση τής μελέτης της.
Π. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ: ...θά ήθελα νά παρακαλέσω τήν κυρία Δρούλια καί
επειδή πήρε κάποιες προεκτάσεις τό θέμα «Μεταμορφώσεις του αφηγητή», σέ
μιά επόμενη φάση νά μάς απασχολήσει τό θέμα «'Ερμηνεία του μυθιστορήματος
γενικά», διότι είχαμε καί τέτοιες πλευρές πού θίχθηκαν έδώ, ή «Θέματα ερ
μηνείας του Νεοελληνικού μυθιστορήματος». Σέ μιά άλλη συνάντηση δμως, δπου καί οί παρόντες σήμερα εισηγητές —τους οποίους βέβαια ευχαριστούμε,
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διότι κατέληξαν νά είναι περισσότερο φιλόδοξοι άπ' δ,τι ό τίτλος προϊδέαζε— νά
έχουν τόν κύριο λόγο.
Π. ΜΟΥΛΛΑΣ: Δυό λόγια ακόμα. Θά ήθελα νά ευχαριστήσω δχι μόνο τους
αγαπητούς φίλους πού βρίσκονται μαζί μου σ' αυτό τό τραπέζι, την κυρία Δρούλια καί τόν κύριο Ζάννα, άλλα καί σας, δλους σας. Προσωπικά αισθάνομαι πολύ
ευχαριστημένος άπό τήν επαφή μας αυτή. Οί παρεμβάσεις καί οί παρατηρήσεις
σας ήταν γιά μένα χρησιμότατες. Σας ευχαριστώ δλους γιά τή συμβολή σας.
ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ: Ήθελα νά ευχαριστήσω άλλη μιά φορά τους δύο ομιλητές
πού δέχθηκαν τόσο πρόθυμα νά έρθουν νά μας κάνουν τίς εισηγήσεις τους καί ε
πίσης έκ μέρους του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών νά ευχαριστήσω καί δ
λους όσους συνέβαλαν στή συζήτηση πού ακολούθησε.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982

ΣΤΗ ΦΕΟΥΔΑΛΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ: Η ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΎ ΠΛΕΟΝΆΣΜΑΤΟΣ
Εισηγητής: Σπύρος Ι. Άσδραχάς

ΣΤΗ ΦΕΟΥΔΑΛΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ: Η ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΎ ΠΛΕΟΝΆΣΜΑΤΟΣ

Παρουσίαση
Γιά τόν Σπύρο "Ασδραχά δέν νομίζω οτι χρειάζεται νά γίνει
σήμερα πιά καμιά ιδιαίτερη παρουσίαση. "Ολοι πιστεύω οτι γνωρίζουν άπό κον
τά την επιστημονική του εργασία, άλλα καί τόν ίδιο τόν άνθρωπο, τόν παλαιό
συνεργάτη του Κέντρου μας, τόν φίλο, τόν σημερινό δάσκαλο στό Πανεπιστή
μιο τού Paris I.
To μόνο πού θά είχα νά προσθέσω έδώ είναι τίς ευχαριστίες μας γιά τήν
προθυμία του νά κάνει τά δύο σεμιναριακά μαθήματα στά πλαίσια τού Κέντρου
μας καί, γενικότερα, γιά τό ενδιαφέρον πού δείχνει πάντοτε γιά τό Κέντρο καί τή
συμβολή του στην προο'^θηση τού προγραμματισμού του στον τομέα της επι
κοινωνίας μέ τήν ξένη επιστήμη.
ευχαριστούμε ακόμα τό Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών γιά τήν παραχώρη
ση της αίθουσας όπου είμαστε σήμερα συγκεντρωμένοι.

ΛΟΎΚΙΑ ΛΡΟΥΛΙΑ:

Εισήγηση
ΑΣΔΡΑΧΑΣ: Στηριζόμενος στίς «Αναγραφές» των φέουδων της
Κέρκυρας (ιε'-ιζ' αί.) παρουσίασα τίς μορφές ιδιοποίησης του πλεονάσματος μέ
σω της φεουδαλικής καί της έγγειας προσόδου, δπως ή μιά καί ή άλλη πραγμα
τοποιούνταν στίς φεουδαλικές γαίες της Κέρκυρας («πρόνοιες», «έμπαρουνίες»),
κατανεμημένες σέ «διακρατήσεις» (tenures) καί σέ «ελεύθερες» γαίες, αντίστοιχες
οι τελευταίες μέ τή δυτική reserve seigneuriale. Μιά κατηγορία διακρατήσεων
προμηθεύει στό φεουδάρχη αποκλειστικά καί μόνο φεουδαλικά δοσίματα («σολιάτικο»)· δυό άλλες κατηγορίες διακρατήσεων τόσο φεουδαλική («κανίσκι»,
«συγκράτεια») οσο καί έγγεια πρόσοδο πού ανέρχεται στό δέκατο, όγδοο, έβδο
μο, έκτο, πέμπτο, τέταρτο, ακόμη καί στό μισό της παραγωγής. Ή φεουδαλική
πρόσοδος απαιτείται ανεξάρτητα άπό τό αν καλλιεργείται ή οχι τό κτήμα· βα
ρύνει επίσης οικήματα καί οικόπεδα. Ή φεουδαλική πρόσοδος εκφράζεται στίς
«Αναγραφές» καί στά συμβόλαια σέ χρηματικές ή φυσικές αξίες· στην πράξη, οί
ΣΠΥΡΟΣ

Έπειόή όεν έγινε όυνοιτό νά μαγνητοφωνηθεί τό σεμιναριακό μάθημα της 4.10.1982 καί ό εισηγη
τής οεν είχε χρησιμοποιήσει χειρόγραφο, αρκούμαστε στή δημοσιευόμενη περίληψη.
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τελευταίες άντισηκώνονται σέ χρηματικές. Πρόκειται, συνεπώς, γιά èva σύστη
μα πού συνδυάζει στίς περισσότερες περιπτώσεις τήν άγροληψία μέ τήν πρόσ
ληψη φεουδαλικών δικαιωμάτων σέ γαίες άλλοτριώσιμες από τήν πλευρά του
καλλιεργητή, αναπαλλοτρίωτες άλλα κλήρο νομή σιμές κατά τό δίκαιο τών Άσιζών της Ρωμανίας άπό τήν πλευρά τών φεουδαρχών πού φέρονται ώς «έμπαρούνοι» καί, σύμφωνα μέ τή συνεχιζόμενη βυζαντινή ορολογία, ώς «προνοιάριοι». Ή εκχώρηση γαιών του φέουδου γίνεται κάποτε ενόψει της διαφοροποίη
σης τών καλλιεργειών (αμπέλι αντί γιά σιτηρά καί, κατά κανόνα, τό αντίθετο)· ή
ουσιαστική, ωστόσο, τροποποίηση του καλλιεργούμενου χώρου γίνεται μέ τήν
επέκταση της έλαιοκαλλιέργειας, ή οποία συνεπάγεται ένα σύστημα συνιδιοκτη
σίας εκφραζόμενο στό μοίρασμα τής παραγωγής: τό ποσοστό ιδιοκτησίας τοΰ
«έμπαρούνου» στό δέντρο του εξασφαλίζει μιά πρόσοδο σύμφωνη μέ τό σύστη
μα διανομής 1 προς 1. Καθώς δμως ή ιδιοκτησία αναφέρεται οχι αποκλειστικά
ώς προς τό δέντρο αλλά καί ώς προς τους κλάδους καί οί ενοφθαλμισμοί αποτε
λούσαν συνήθη τρόπο αξιοποίησης τών ελαιόδεντρων, τά ποσοστά ιδιοκτησίας
παρουσίαζαν μεγάλη ποικιλία.
Οί αγροτικές σχέσεις τοΰ τύπου αυτού ισχύουν γιά δλη τή Βενετοκρατία
καί τις κυριαρχίες πού τή διαδέχθηκαν ωστόσο, τόσο στην άνδηγαυική περίοδο
όσο καί κατά τή Βενετοκρατία (Γσως μέ μορφή λειψάνου ώς τίς αρχές του ιζ'
αιώνα) είναι γνωστός καί ό τρόπος ιδιοποίησης του πλεονάσματος, ό όποιος ι
σχύει στά φέουδα τής λατινικής κατάκτησης καί είναι διαιώνιση τοΰ αντίστοι
χου βυζαντινού. Ή ιδιοποίηση τοΰ πλεονάσματος γίνεται μέσω τής φορολογίας
καί σειράς δοσιμάτων καί υποχρεώσεων, ανάμεσα στίς όποιες καί ή αγγαρεία
πού βαρύνει, στην Κέρκυρα, ξεχωριστά τά άτομα καί τους άροτήρες. Ή ορολο
γία μέ τήν όποια εκφράζονται στην Κέρκυρα, όπως καί στίς άλλες περιοχές τής
λατινικής κατάκτησης, οί φορολογικές ή φεουδαλικού τύπου υποχρεώσεις τών
χωρικών (μέρος άπό τους οποίους είναι vassali angararii καί μέ τήν ίδιότητά
τους αυτή υπόκεινται στην αγγαρεία) άνακρατοΰν τήν αντίστοιχη βυζαντινή.
Προφανώς πρίν άπό τή βενβτική κατάκτηση οί αγροτικές σχέσεις αύτοΰ τοΰ εί
δους είχαν υποχωρήσει προς ώφελος τοΰ συστήματος τών άγροληψιών πού
συνδυάζονται μέ παροχή φεουδαλικού δικαιώματος, τό όποιο, μολονότι κατώτε
ρο άπό τή γαιοπρόσοδο, δέν είναι απλώς «αναγνωριστικό».
Έκτος άπό τήν αποδέσμευση τής τυπολογίας τών αγροτικών σχέσεων στό
πλαίσιο τών φεουδαλικών γαιών, ή εισήγηση έδωσε έμφαση στην αποδεικτική
αξία τών «αναγραφών» γιά τήν έρευνα τοΰ καλλιεργημένου χώρου: οί οριοθετή
σεις επιτρέπουν νά αποκατασταθεί ή οριζόντια συνέχεια τοΰ καλλιεργούμενου
χώρου, ένώ παράλληλα τό τοπονομαστικό προσφέρεται στή στάθμιση της αν
θρώπινης επενέργειας στό τοπίο καί, σέ συνδυασμό μέ τήν κατανομή τών διακρατήσεων, στή γνώση τών τρόπων μέ τους οποίους κατακτώνταν καί σηματο
δοτούνταν τό τοπίο. Ώ ς προς τους τρόπους αυτούς, οί αναγραφές καί τά συμβό
λαια παρέχουν τή δυνατότητα διερεύνησης τών μορφών μέ τίς όποιες ή οικο
γένεια, ώς παραγωγική μονάδα, λειτουργεί μέσα στον αγροτικό χώρο, διαιωνί
ζοντας, σέ σημαντικό βαθμό, τή συλλογική κατοχή τοΰ εδάφους («άδελφοσύνες»
καί άλλα συστήματα συγγενειών).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ:
Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ,
ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΕΡΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

L· σηγητής: Σπύρος Ι. Άσδραχάς

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ:
Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΕΡΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

Παρουσίαση
ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ: Αρχίζουμε τό δεύτερο μας σεμινάριο πού είχε τήν καλοσύνη
νά μας κάνει ό κύριος Σπύρος Άσδραχάς. Ευχαριστούμε καί πάλι τό Κέντρο
Βυζαντινών Ερευνών γιά τήν αίθουσα τήν οποία μας παραχώρησε. Θέμα αύτοΰ
τού σεμιναρίου εϊναι: «Ή Οικονομία καί οι νοοτροπίες: ή μαρτυρία τοΰ Χρονι
κού τών Σερρών, τού Νεκταρίου Τέρπου καί τοΰ 'Αργύρη Φιλιππίδη».
Δέν έχομε ξεχωρίσει φωτοαντίγραφα νά σας δώσουμε άπό τά κείμενα τά ό
ποια θά χρησιμοποιηθούν. Ελπίζω αυτό νά μήν φέρει μεγάλες δυσκολίες.

Εισήγηση
ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΔΡΑΧΑΣ: Λέγαμε χθες πώς έχουμε νά κάνουμε μέ οικονομίες
στηριγμένες κυρίως στην αγροτική παραγωγή καί στον αύτοκαταναλωτικό το
μέα, δηλαδή μέ οικονομίες οί όποιες έχουν ασθενή βαθμό έκχρηματισμοΰ: τό
χρήμα, βέβαια, εισρέει στίς οικονομίες αυτές, αλλά δέν εϊναι αυτό σήμερα τό αι
τούμενο· τό μείζον πρόβλημα πού τίθεται συνίσταται στό ποια εϊναι ή δεκτικό
τητα τών ατόμων απέναντι στό νόμισμα, τό όποιο επιτελεί τελικώς πολλαπλές
λειτουργίες. Είναι γνωστή ή φράση τοΰ Marc Bloch δτι ή αποθησαύριση πού
γίνεται μέσω τών αντικειμένων πολυτελείας εϊναι συγχρόνως καί μία ευχαρίστη
ση τών ματιών: τά πολύτιμα έργα εϊναι συγχρόνως έργα τέχνης. Εϊναι κλασική
ή διαπίστωση άπό τους περιηγητές ως τους σύγχρονους ανθρωπολόγους, γιά τή
χρήση τών νομισμάτων ώς αντικειμένων διακόσμησης· τό νόμισμα αποτελεί
στοιχείο τής γυναικείας αμφίεσης. Εϊναι επίσης γνωστές οί αναφορές σ' αυτή τή
συνήθεια προκειμένου νά ερμηνευθεί ή στείρωση πού υφίσταται τό δυτικό νόμι
σμα, τό όποιο εισέρχεται σάν ενα εμπόρευμα ανάμεσα στά άλλα στην ανατολική
αγορά. Ό Ugo Tucci σέ μιά πολύ ωραία του μελέτη γιά τήν περιπέτεια τοΰ βενε
τσιάνικου τάληρου στή Ανατολή τόν 18ο αίώνα, σχολιάζοντας κάποια άπό τίς
πολλές μαρτυρίες τών περιηγητών γιά τή χρήση τοΰ νομίσματος ώς κοσμήμα
τος παρατηρούσε οτι ή συγκεκριμένη μαρτυρία, καθώς κι άλλες πολλές, δείχνει
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ότι ή χρήση αυτή του νομίσματος υπακούει επίσης στην κοινωνική διαστρωμά
τωση: οί γυναίκες πού ανήκουν στό èva ή στό άλλο κοινωνικό στρώμα, δέ φέ
ρουν συγχρόνως τά Ίδια νομίσματα, εκφράζοντας έτσι στό ενδυματολογικό επί
πεδο τήν κοινωνική άξιολογία. Πρόκειται γιά μιά διαδεδομένη μορφή αποθη
σαύρισης, άρα άποχρηματισμοϋ του νομίσματος. Ή αποθησαύριση περιορίζει
τίς δυνατές λειτουργίες τού νομίσματος σέ μιά, στή διατήρηση των άξιων· τό
νόμισμα δέ λειτουργεί ούτε ώς μέσο πληρωμής ούτε ώς μέσο ανταλλαγής.
"Αλλη κλασική περίπτωση ομόλογης «βίωσης» τού χρήματος, σέ οικονο
μίες πού δέν έχουν νά κάμουν μέ τήν αγορά ή έχουν μαζί της ορισμένου τύπου
σχέσεις, είναι δλη αυτή ή κατάφαση των δημοτικών τραγουδιών απέναντι στό
χρυσό, στό ασήμι καί στίς πολύτιμες πέτρες. Έντονη στίς παραλογές, ή βίωση
αυτή υπάρχει καί στά κλέφτικα. Τό νόμισμα άλλωστε υπάρχει στή ζωή στην ο
ποία αναφέρονται τά τραγούδια αυτά, τό ϊδιο καί τά πολύτιμα μέταλλα: δταν
σκοτώνεται ό Χρίστος Μιλιώνης καί οί λιγοστοί σύντροφοι του στά 1753 έχουν
επάνω τους χίλια τσεκίνια· άλλο τόσο καί περισσότερο αξίζουν τά δπλα τους
καί τά άσημοποίκιλτα ενδύματα τους.
Δέ λείπουν καί οί μαρτυρίες πού μας επιτρέπουν νά δούμε ποια είναι ή υπο
δοχή τού νομίσματος μέσα στίς οικονομίες οί όποιες στηρίζονται κυρίως στην
αύτοκατανάλωση. Θά μπορούσε κανείς νά διακρίνει δυό μεγάλες στάσεις α
πέναντι του : Ή μιά είναι αυτή πού θά μπορούσε νά συνοψιστεί στην φράση «τά
τού Καίσαρος τώ Καίσαρι». 'Από τήν ώρα πού στό νόμισμα επάνω υπάρχει τό
πρόσωπο τού Καίσαρος, ανήκει στον Καίσαρα καί πρέπει νά αποδοθεί σ' αυτόν.
Ή άλλη μεγάλη κατηγορία είναι δτι τό νόμισμα είναι ένα μέσο κυκλοφορίας, αν
ταλλαγής, ενα γενικό αντίστοιχο, δηλαδή είναι τελικώς ένα νόμισμα.
Τό θέμα είναι νά δούμε που οί συλλογικές συνειδήσεις δέχονται τή λει
τουργία τού νομίσματος ώς μέσου πληρωμής, ανταλλαγής καί ίσοδύναμου τών
άξιων συγχρόνως. «Τά του Καίσαρος τώ Καίσαρι» βασίζονται σέ μία μακραίωνη
οικονομική πραγματικότητα, μία μακραίωνη οίκονομική ισορροπία, ένα μα
κραίωνο τρόπο ιδιοποίησης τού ύπερπροϊόντος, πού χθες είχαμε τήν ευκαιρία
νά τόν επισημάνουμε κάνοντας λόγο γιά τίς φορολογικές υποχρεώσεις εκείνες
οί όποιες καταβάλλονται σέ χρήμα. Είναι τό χρήμα τό όποιο ανήκει στον Καί
σαρα. "Ας ξεκινήσουμε άπό τίς συγκεκριμένες μαρτυρίες. Υπάρχουν πολλές,
διάλεξα τρεις: τού Παπασυναδινού, τού Νεκταρίου Τέρπου καί του 'Αργύρη Φι
λιππίδη. Τρία πρόσωπα διαφορετικά άλλα μέ ισχυρές συγκλίσεις, πού οφείλον
ται στό γεγονός δτι, μέσες άκρες, περισσότερο οί δυό τελευταίοι καί λιγότερο ό
πρώτος, ανήκουν ή εξάρουν μιά αγροτική κοινωνία καί οίκονομία, δπου κυριαρ
χεί ό αύτοκαταναλωτικός τομέας, μολονότι οί πρακτικές του ενός ή οί αναφορές
τού άλλου τους πηγαίνουν στό χώρο της αγοράς. Στό ιδεολογικό επίπεδο ή διά
σταση ανάμεσα στην οίκονομία της αύτοκατανάλωσης καί στην οίκονομία της
αγοράς είναι ιδιαιτέρως έντονη στην περίπτωση τού Φιλιππίδη. Τό αντίθετο
συμβαίνει στον Παπασυναδινό, άνθρωπο της πόλης, βιοτέχνη μάλιστα (ανυφαν
τή): στή δική του περίπτωση ή διάσταση γεφυρώνεται καί ή αγορά γίνεται ή
προέκταση τής αγροτικής οικονομίας.
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Τό κείμενο του Παπασυναδινοϋ είναι èva άπό τά κείμενα πού θέλουν ξανά
έκδοση: αν στην περίπτωση του αντίστοιχου τοΰ Φιλιππίδη ή επανέκδοση υπα
γορεύεται άπό κάποιες αναγνώσεις πού εμφανώς τό κάνουν έδώ κ' έκεΐ δυσνόη
το, στην περίπτωση του κειμένου του Παπασυναδινοϋ ή επανέκδοση επιβάλλε
ται γιατί υπάρχουν παραλείψεις· τήν ύπαρξη τους την ξέρω άπό τόν Λέανδρο
Βρανούση, ό όποιος μου τίς επισήμανε, γιατί γνωρίζει τό χειρόγραφο. Εκείνο
πού είναι ενδεικτικό είναι τό γεγονός δτι οί παραλείψεις έχουν νά κάμουν μέ
κομμάτια τού λόγου πού δέν αναφέρονται σέ συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα,
άλλα έχουν νά κάμουν μέ τήν ιδεολογία τού χρονικογράφου: μιά ακόμη ένδειξη
γιά τίς έλαττωματικότητες της ιστοριογραφίας μας. "Οταν τό πρωτοπαρουσιάζει
στά 1885 ό Σπυρίδων Λάμπρος, τό παρουσιάζει σέ μιά τελείως θετικιστική εκδο
χή: κάποιες πληροφορίες πού παραδίδονται άπό τό χρονικό αυτό καί δέν τίς ξέ
ρουμε άπ' άλλου ή τίς ξέρουμε κι άπ' άλλου καί διασταυρώνονται μ' εκείνες τοΰ
χρονικού. "Οταν στά 1938 τό εκδίδει ό Πέτρος Πέννας, ακολουθεί τόν ίδιο
κανόνα· γι' αυτό καί παραλείπονται πράγματα πού δέν έχουν νά κάμουν μέ
συγκεκριμένες ιστορικές πραγματικότητες, άλλα εκφράζουν τόν ίδεολογικό κό
σμο του συγγραφέα του, τού άνθρωπου μιας πόλης τοΰ Που αίώνα, ό όποιος δί
πλα στην καταγραφή των πράξεων του μας δίνει καί τήν απογραφή της ηθικής
του άξιολογίας.
Τό χρονικό τού Παπασυναδινοϋ ανήκει στίς λίγες μαρτυρίες πού έχουν
μεγάλο θεματολογικό ανάπτυγμα· θά ιδούμε ποιο είναι τό ανάπτυγμα αυτό αρ
γότερα. Σ' εκείνες τίς ιστορικές μαρτυρίες πού δέν έχουν αξιοποιηθεί" δσο θά έ
πρεπε κι άς δίνουν απαντήσεις σέ σύγχρονα ερωτήματα της ιστοριογραφίας. Ό
ίδιος ό Παπασυναδινός έχει πίσω του μιά κοινωνική ενδοχώρα. Είναι γιος μιας
κοινοτικής αυθεντίας, ό πατέρας του είναι κοινοτικός άρχοντας στίς Σέρρες· ό ί
διος συνεχίζει νά παίζει τό ϊδιο παιχνίδι, είναι καί αυτός μιά κοινοτική αυθεντία.
Έχει παιδεία ελληνική, έχει μάθει γραμματική καί κυρίως έχει τό χάρισμα τοΰ
λόγου. Ζει στίς Σέρρες, απομνημονεύει γεγονότα πού συνέβησαν πρίν άπ' αυ
τόν άλλα κυρίως γεγονότα πού συνέβησαν στή διάρκεια της ζωής του, γεγονότα
στά όποια ήταν αυτόπτης, τό πρώτο μισό τού Που αίώνα. 'Ανάμεσα στά πρά
γματα πού απομνημονεύει —φεύγω λίγο άπό τίς καθεαυτό οίκονομικές αναφο
ρές— είναι καί οί θάνατοι: Πέθανε ό τάδε. 'Αλλά ô τρόπος μέ τόν όποιο μνη
μονεύει τους θανάτους στό τέλος συνιστά πραγματικά μία πινακοθήκη πού κά
ποτε θά έπρεπε νά τή δούμε σέ σχέση μέ τά εικονογραφικά πρότυπα, δπως τά
δίνουν οί εκφράσεις καί ή αγιογραφία, δπως τά δίνει ή εικονογραφία, γιά νά
φτάναμε σ' ένα είδος εξωτερικής ανθρωπολογικής τυπολογίας.
Πέρα δμως άπό τά εξωτερικά χαρακτηριστικά, δταν ό Παπασυναδινός ανα
φέρεται στους ανθρώπους επισημαίνει τίς ηθικές τους ιδιότητες καθώς καί τίς
συνήθειες τους. Πάλι μας ανοίγει ένα παράθυρο γιά τήν κοινωνική άξιολογία.
Δέν πρόκειται γιά μιά ή δυό αναφορές άλλα γιά πολλές πού επαναλαμβάνουν
στερεότυπα κάθε φορά πού μνημονεύει ένα θάνατο τά φυσιογνωμικά, σωματικά
καί ηθικά χαρακτηριστικά: «Αιωνία του ή μνήμη διότι èv μετάνοια καί εξομολογή
σει έκοιμήθη καί ήτον ως 33 χρονών άνθρωπος, ξηρός, λιγνός, σπανός, φιλοκκλή-
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σιος, άμή ήτον οξύθυμος, αψύς καί άπό γράμματα μωροαχαμνός καί μωροβραδύγλωσσος». Είναι σ' αυτό τόν τύπο δλες οί αναφορές στίς συγκεκριμένες ανθρώ
πινες περιπτώσεις στίς όποιες αναφέρεται. Μιά ακόμα αναφορά: «Τω αύτω
χρόνω άπέθανεν ό Παπά κυρ Ιωάννης ό Πολίτης, διότι είχε φύγει άπό την Πόλιν
καίάφησεν την γυναίκα του εις την Πόλιν καί αυτός ήλθεν είς τάς Σέρρας άπό Κεφαλίκια καί άπό κάποια σκάνδαλα της Μεγάλης εκκλησίας. Καίμάνθανε παιδιά
γράμματα καί έκαμεν είς τάς Σέρρας χρόνους 35 καί ητο ως 75 χρονών, άνθρωπος
μεγαλόκορμος, χοντροκέφαλος, γουρλομάτης, αγαθός, φιλοκκλήσιος, μεγαλό
φωνος ψάλτης, κοινός γραμματικός, ολίγον ποδάγρας, πολλά καλά έζώηξεν, ποτα
πό φαγί δέν ετρωγεν, δέν τόν έμελλεν οΰτε διά φορεσιά, οΰτε διά τά γέρατα του
μόνον διά την γούλαν καί ητο γουλάρης καί λαίμαργος. Αιωνία του ή μνήμη, ό
Θεός νά τόν αναπαύσει μετά των δικαίων».
Πραγματικά μιά ολόκληρη ηθική άξιολογία, μιά ολόκληρη πινακοθήκη ά
πό εξωτερικά χαρακτηριστικά πού έχουν νά κάνουν μέ τήν κορμοστασιά, μέ τόν
τύπο των μαλλιών, τών γενιών, τών μουστακιών, τό χρώμα τών μαλλιών, τών
μουστακιών, δηλαδή μέ δλα τά εξωτερικά σήματα τά όποια εκπέμπει —μέσα σέ
ένα ορισμένο νόημα— ή αγιογραφία.
Ό ίδιος ώς κοινοτικός άρχοντας, δπως καί ό πατέρας του, έχει νά κάνει μέ
τή βασική λειτουργία της κοινότητας, πού συνίσταται φυσικά στην κατανομή
καί στην είσπραξη τού φόρου. Δηλαδή, έχει νά κάνει μέ τό καίριο ζήτημα του έξωοικονομικού —άν μου επιτρέπεται ή έκφραση— έκχρηματισμοΰ της οικονο
μίας. Ζει όμως μέσα σέ μία πόλη ή οποία έχει παζάρι, εργαστήρια, συντεχνίες,
παραγωγή. "Αρα ζει μέσα σέ ένα κοινωνικό σύνολο πού έρχεται σέ επαφή μέ τήν
αγορά. Ά π ' αυτή τήν άποψη ό Παπασυναδινός —ό άνθρωπος του Που αιώνα—
είναι πολύ πιό σύγχρονος άπό τόν Φιλιππίδη ό όποιος, μολονότι έρχεται σέ σχέ
ση μέ τήν αγορά, μολονότι κερδοσκοπεί ώς ενοικιαστής τών φόρων, ωστόσο με
ταφέρει μιά ιδεολογία πού δέν έχει νά κάνει μέ τήν αγορά. Ό Παπασυναδινός
είναι πολύ πιό «σύγχρονος» σέ σχέση μέ τόν Φιλιππίδη.
Κάποια στιγμή μνημονεύει τόν πατέρα του. 'Αρχίζω λίγο ανάποδα άλλα ί
σως αυτό αποτελεί τό συγκλονιστικότερο χωρίο στην οπτική στην οποία προσ
παθώ νά σχολιάσω τό κείμενο αυτό. Θά μοΰ επιτρέψετε νά σας διαβάσω τό χω
ρίο αυτό. "Οπως είπαμε ήδη ό πατέρας του είναι κοινοτικός άρχοντας. 'Αναφέρε
ται στό έτος 1635.
«Τω αύτω χρόνω Ιουλίου 11η, ημέρα Τρίτη άπέθανεν ô πατέρας μου, ό Πα
πά κύρ Σιδερής έκ χώρας Μελικίτζη, ώς 63 χρονών άνθρωπος- καίδταν έγίνην ιε
ρεύς είχεν ή χώρα φύγει προλαβών άπό τό πολύ τό χρήμα δπου εϊχεν [προφανώς:
άπό τό πολύ τό χρέος δπου είχεν] καί δέν εϊχεν ούτε 10 σπίτια- καί αυτός ύπερμάχησεν έργω καί λόγω καί επήγε έως τήν Πόλη πέντε - ξξη βολές καί έβγαλε άπό
χαράτζια, άπό χάνια, άπό πρόβατα [είναι φόροι στά πρόβατα, φόροι μετακίνη
σης]· καί τό χρέος έριξεν είς πάσαν ëvav ώς καθώς εϊχεν πάσα εις [ανάλογα μέ
τήν οικονομική αντοχή τού καθενός έτσι κατένειμε τόν φόρο]. Καίμέ τους χρεω
στάς πολλά επέρασεν καί μέ τήν κρίσιν παρακάτω τους έδιδεν καί πολλές βολές
είς τό Τουμπουρούκι καί είς τήν άλυσσο έπέβη διά τήν χώραν καί διά τους πτω-
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χοός [είναι οί ταλα.πωρίες πού υφίσταται υπερασπίζοντας τά δίκαια του κοινού]
καί πολλά τους έκυβέρναν. Τέλος πάντων έξεχρέωσέν τους. [Είμαστε στην τυπική
περίπτωση του κοινοτικού χρέους. Θά χρειαστεί νά επανέλθω στό σημείο αυτό.]
'Ομοίως καί οποίος ερχόταν ξένος, τόν έπαιρνε μέ τό καλό καί τόν έκαμνεν καί
σπίτι καί δόσιμο δέν τόν έπαιρνε. Μόνον νά τόν πεικάσει εις τήνχώραν. Καίέτζι ό
ποιος καί αν ακουεν αυτό τό καλόν, όλοι οί ξένοι έτρεχαν εις αυτόν στην χώραν
καί έτόπιαζαν [δηλαδή ενοικίαζαν γαίες] καί πολλά καλά τους έκυβέρναν καί αυ
τοί τόν είχαν ώς πατέρα. [Είμαστε στην περίπτωση όπου οί κοινοτικές αρχές
κάνουν έκκληση σέ έναν ξένον πληθυσμό νά έρθει νά εγκατασταθεί στην πόλη!
ή πληθυσμική εισροή θά άνακατανείμει τίς φορολογικές υποχρεώσεις των κατοί
κων της πόλης, γιατί περισσότεροι άνθρωποι, σέ μία πρώτη φάση, θά πλη
ρώνουν τό ίδιο χρηματικό ποσό πού έχει επιβληθεί κατ' αποκοπή.] Καίέτζι έμαζώχθην ή χώρα καί έγίνην μεγάλη καί καλή ωσάν Θεός θέλει καί άρχόντιναν καί
ώς μέ άλογα αλώνιζαν, μέ τό νά ήταν πολλά επτωχοί καί δέν είχαν ουδέ βόδια.
[Θά σας παρακαλούσα νά προσέξετε τήν επόμενη φράση.] Καίπάσαν έναν νά τόν
καθοδηγήσει, νά τόν προμηθέψει, νά τόν ορμηνεύσει. Έάν έκαμεν μισό στρέμμα
αμπέλι, αυτός νά τόν παρακινήσει νά κάνει δύο καί τρία καινά τόν ειπεί: "Τό ίνα
στρέμμα νά πουλήσεις τά σταφύλια διά τά δοσίματα σου· τό άλλο διά τό χάρτζιν
καινά έντύσεις τά παιδιά σου· τό άλλο νά τό κρατήσεις διά τό σπίτι σου, νά πίνεις
καί σύ καί τά παιδιά σου"».
Έχω τήν εντύπωση ότι είναι μία άπό τίς λιτότερες, κλασικότερες, κυριολεκτικότερες μαρτυρίες γιά τό ποιος ήταν ό προορισμός μιας κατ' εξοχήν έμπορευματοποιήσιμης αγροτικής παραγωγής, στην περίπτωση μας τό αμπέλι. Βλέ
πουμε τήν κύρια υποχρέωση τού νά εξυπηρετηθεί ό φόρος. Νά πουληθεί ένα μέ
ρος της παραγωγής γιά τόν λόγο αυτό. Κάποιου άλλου αυτό αποτελεί τό μονα
δικό ιδανικό.
Δεύτερη αναφορά στό γενικό οικονομικό σύστημα. Ά π ' τά τρία μέρη τό
τρίτο μέρος θά πάει στην αύτοκατανάλωση : «νά πίνεις καί σύ καί τά παιδιά σου»·
καί τό άλλο τρίτο φυσικά θά πάει στην αγορά: «νά έντύσεις τά παιδιά σου». Έδώ
μέρος των παραγόμενων φυσικών αγαθών μπαίνει στό κύκλωμα της αγοράς- οί
χρηστικές αξίες γίνονται αξίες ανταλλαγής. Τελικά αυτή ή οπτική μας δίνει τήν
εικόνα της όλης οικονομίας καί μας επισημαίνει τό μικρό βαθμό τής δυνατής
έκχρημάτισης τής οικονομίας αυτής. Μέσα στό μοντέλο τελικώς τού κοινοτικού
άρχοντα στον 17ο αιώνα, τό 1/3 τής κατ' εξοχήν έμπορευματοποιήσιμης παρα
γωγής πού είναι τό κρασί, θά πάει στην αγορά, καί τό υπόλοιπο θά μοιραστεί
ανάμεσα στην φορολογική υποχρέωση καί στην αύτοκατανάλωση.
«Καί δλους έπαρακινοΰσεν νά φτιάνουν σπίτια- καί άν τό έκαμνε κανείς μι
κρό, αυτός νά τόν προμηθέψει νά τό κάνει τρανήτερο. Όλους έπαρακίνην νά αγο
ράζουν χωράφια. Κανέναν δέν άφηνε νά πουλήσει ή χωράφι ή βόδια ή σπίτι ή αμ
πέλι ή διά χρέος ή διά δόσιμο, μόνο άπό άλλο τίποτες». Πάλι ή απάντηση στην άποδιαθρωτική λειτουργία τής έξωοικονομικής απαίτησης γιά χρήμα στην οι
κονομία στην οποία αναφερόμαστε, στό βίαιο έκχρηματισμό πού ενδέχεται νά ο
δηγήσει στην αποξένωση τών μέσων εκείνων άπό τά όποια μπορεί κανείς νά
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προμηθευτεί τό χρήμα. Λέγαμε χθες ότι σέ ένα φεουδαλικό σύστημα υπάρχει μία
ορισμένη προστασία τού παραγωγού —έχουμε χίλια δυό παραδείγματα ώς προς
αυτό— μιά της μορφή εξειδικεύεται στό γεγονός ότι δέ μπορεί κάποιος νά κατα
σχέσει τά μέσα παραγωγής. Έδώ βλέπουμε τό ίδιο περίπου φαινόμενο αρνητικά,
μέ τή συμβουλή: ποτέ μήν πουλάς τά μέσα παραγωγής γιά νά αποκτήσεις τό
χρήμα τό όποιο οφείλεις στον Καίσαρα, πράγμα πού σημαίνει οτι ή χρηματική
απαίτηση τού Καίσαρα, ή φορολογία, οδηγούσε σέ άποδιαρθρωτικούς μηχανι
σμούς τού τύπου τής απεμπόλησης των μέσων παραγωγής εϊτε ζώα είναι αυτά
είτε γή είτε εργαλεία.
Βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά πού οδηγούσε ή αδυναμία νά εξυπηρετηθεί ή
απαίτηση τού χρηματικού φόρου στίς αγροτικές οικονομίες. 'Οδηγούσε στην
καταχρέωση μέ επόμενο βήμα στην τσιφλικοποίηση των χωριών, στό γνωστό
φαινόμενο νά πουλιώνται ολόκληρες οί κοινότητες γιά νά αποκτήσουν τά χρή
ματα τά όποια χρωστούσαν, καί τά χρωστούσαν γιατί καθυστερούσαν τό φόρο,
γιατί είχαν δανειστεί, γιατί είχαν κεφαλοποιηθει οί τόκοι. Πουλούσαν λοιπόν τίς
ιδιοκτησίες μέ αποτέλεσμα νά γίνουν παραγωγοί γαιοπροσόδων, ένώ προηγου
μένως παρήγαγαν απλώς φορολογικές προσόδους. Είναι οί περίφημες τσιφλικοπυιήσεις, είναι ή γνωστή ιστορία τής δημιουργίας τών μεγάλων γαιοκτησιών λό
γω τής καταχρέωσης. Έδώ βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά συνείδηση κοινοτική
πού αντιστέκεται στό φαινόμενο αυτό. Τούτο είναι τό νόημα τής συμβουλής νά
μήν αποξενώνεται ό παραγωγός άπό τά μέσα παραγωγής, γιά νά εξυπηρετήσει
τή φορολογική υποχρέωση του. Θά μού πείτε: γιά νά μήν πραγματοποιούνται οί
γαιοπρόσοδοι; Φυσικά, όχι- αυτές, όπως καί τό όλο σύστημα τών αγροτικών
σχέσεων, δέν τίθενται σέ αμφισβήτηση. Πρέπει νά κρατηθεί ή παραγωγική μονάόα γιά ένα αμεσότερο λόγο: γιά νά ανασταλεί ή πληθυσμική έξοδος, συνεπώς ή
αποδιοργάνωση τών κοινωνικών κυττάρων, γιά νά κρατηθεί, άρα, ή φοροδοτική
ικανότητα τού πληθυσμού. Λοιπόν:
«Κανέναν δέν άφηνεν νά είναι ακαμάτης ή άδουλης, μόνον δλους επαρακίνην
εις την δουλειά. Καί εάν άκουεν δτι είναι κανείς ακαμάτης, πάσαν ήμέραν νά πη
γαίνει εις τό σπίτι του νά τόν μαλώνει· καί δέν τόν άφηνε μέ Εργο καί μέ λόγο έώς
ου τόν εστελνεν εις τό έργόχειρον καί όλοι τόν εύλαβοΰνταν καί τόν έντρέπονταν.
Καί αν έγίνονταν ή καβγάς ή αίμα, αυτός νά κάμει παντοίον τρόπον άλλον νά πιά
σει μέ τό καλόν καί άλλον μέ καθοδηγίαν καί μέ πολλές τέχνες νά τους σκεπάσει
νά μήν προδοθούν εις άβάνηδες καινά μήν γλωπιστοΰν καίχαλαστουν. Καί δέν ά
φηνε κανέναν νά είναι πόρνος, ομοίως καί καμμια πόρνη. Διότι τόμου νά άκούονταν
ποθές ψιλός λόγος, αυτός πάραυτα νά τόν κράξει, νά τόν μαλώσει, νά τόν φοβερί
ζει, νά τόν καθοδηγήσει, παντοίον τρόπον νά κάμει δτι πλέον άπό εκείνη τήν όρμίδα νά μήν περάσει, νά βάλει ανθρώπους νά τόν βεγλίσουν καί άλλες πολλές τέχνες.
Καί έ'τζι τόν έτρόμαξαν οι κακοί καί τόν έφοβοΰνταν».
Έχουμε τήν παρέμβαση τής κοινοτικής εξουσίας μέ αστυνομικά μέσα γιά
νά σταματήσει τίς συμπεριφορές πού οδηγούν επίσης στην αποδιάρθρωση τών
κοινοτικών συνόλων, μιά άπό τίς όποιες είναι ή «άδουλία» (τό νά μήν δουλεύει
κανείς οπότε δέν έχει φοροδοτική έγγυότητα)· κοντολογίς, ή παράβαση τών
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κοινωνικών νορμών, γι' αυτό καί ή απαγόρευση της πορνείας, ή αστυνόμευση
τών κατοίκων.
"Ολα αυτά αποτελούν μεγάλης σημασίας μαρτυρία γιά ανθρωπολογικού τύ
που διερευνήσεις, γιατί μας παραπέμπουν στην τήρηση τού συλλογικού μυστι
κού: ό,τι γίνεται νά μή φθάνει έξω από τά δρια της κοινότητας, νά μή φθάνει
στους «άβάνηδες», αυτούς πού θά κάνουν τήν κατάδοση στίς τουρκικές αρχές,
οι όποιες στην συνέχεια θά απαιτήσουν ποινές, θά απαιτήσουν δηλαδή χρήματα·
τό μυστικό τηρείται στό εσωτερικό της οικογένειας, στενής ή ευρείας. Τό έγκλη
μα, τό όποιο στομώνει τήν υπέρβαση τής νόρμας, τού ηθικού κώδικα, σκεπάζε
ται, παραμένει μυστικό μέσα στά πλαίσια τής οικογένειας, στά πλαίσια τού χω
ριού. Ό ανακριτής δεν μπορεί νά βρει αρχή καί τέλος. Έχουμε τό ϊδιο φαινό
μενο στό πλαίσιο ενός ευρύτερου συνόλου, τής κοινότητας. Βλέπουμε έδώ νά
λειτουργεί ό Ίδιος νόμος τής μυστικότητας, άρα τής προστασίας, καί νά υπάρχει
συνείδηση τής αναγκαιότητας γιά τή διαιώνιση αυτού τού συστήματος άμυνας.
Έχουμε στό χρονικό τού Παπασυναδινού αρκετές μαρτυρίες οί όποιες επι
τρέπουν νά οδηγηθούμε σέ μιά σήμανση τού οικονομικού, σήμανση διαφορετι
κού τύπου απ' αυτή πού θά τού δίναμε ξεκινώντας άπό μιά οικονομική θεωρία
πού δέν προκύπτει άπό τήν συγκεκριμένη προκαπιταλιστική οικονομία άλλα ά
πό μία οικονομική θεωρία καπιταλιστικού τύπου. Μέσα στην έννοια τού οικονο
μικού είναι καί ή έννοια τής «επίδειξης», είναι ή έννοια τής φιλοξενίας, είναι ή
έννοια τών δαπανών κύρους, είναι ή έννοια τής γενναιοφροσύνης. "Ολα αυτά ε
ξυπηρετούν ένα οικονομικό σύστημα πού χωρίς αυτά δέ μπορεί νά αναπαραχθεί
καί νά διαιωνιστεί. Μού έρχεται τώρα στό νού μιά παροιμία πού είχε αποθησαυ
ρίσει ό Λουκόπουλος σέ ένα χωριό τών 'Αγράφων· τού είπαν: «εμείς έχουμε πολ
λά ξενοδοχεία, παντού οπού ταξιδεύουμε, φιλοξενούμαστε». Αυτό είναι τό ξενοδο
χείο τών πλανοδίων: φιλοξενείσαι, άρα καί έσύ φιλοξενείς.
Ό κοινοτικός άρχοντας λόγω τών λειτουργιών του είναι αναγκασμένος νά
έρχεται σέ επαφή μέ μιά μεγάλη κλίμακα ανθρώπων: μέ τήν εξουσία καί μέ τους
εξουσιαζόμενους. Γιά τόν Παπασυναδινό ό πατέρας του —στον όποιο αναφέρε
ται σ' αυτό τό χωρίο— αποτελεί τό μοντέλο τού καλού κοινοτικού άρχοντα.
Είναι επόμενο λοιπόν νά αναφερθεί στό μοτίβο τής φιλοξενίας, στό μοτίβο της
αλληλοβοήθειας. Ή αλληλοβοήθεια, πού συνίσταται στην ανταλλαγή υπηρε
σιών, είναι ένας άπό τους θεμελιώδεις μηχανισμούς διατήρησης τών προκαπιταλιστικών αγροτικών οικονομιών. «Καί τόσον ήτο φιλόξενος άτι δέν έλειπαν φίλοι
νά τόν έλθουν πάσα ήμερα, Χριστιανοί, Τούρκοι, Κονιάροι, Όγύετοιν.Όλο τό εθ
νολογικό δείγμα παρελαύνει άπό τό σπίτι τού εκπροσώπου της κοινοτικής εξου
σίας. «Δύο καί τρεις φορές νά βάνει τράπεζα τήν ήμερα νά τους άναδεχθεΐ γλυκά,
νά τους γλυκοσουτύχει [προφανώς, γλυκοσυντύχει], νά τους φαγοποτίσει καί τό
καλυτερον κρασί νά τους κεράσει. Καί τό βράδυ όλους νά σκεπάσει καί νά τους
συμολόξει [συμμαζώξει]· καί αν δέν έφταναν ροΰχα, νά έβγάλει τό φερετζέν του νά
τους σκεπάσει. Άπό πάσα λογής φαγίν νά τους φιλέψει καίδταν τους έξεπροβώσαν [εξεπροβώδαν], δλους νά τους δωρίσει. Τετράδη καίΠαρασκευήν ψάρι δέν ίτρωγεν. Ή ακολουθία του ποσώς δέν τόν έλειπεν. Φιλοκκλήσιος, φιλόπτωχος, φι-
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λόξενος, ελεήμων, σώφρων, δλους τους αρχιερείς νά κάμει κόπον νά μαζώνει τά
δικαιώματα τουςμέ πολλήν γλυκύτητα, νάμήν παίρνει τίποτες, οΰτε άπό τόν αρχιε
ρέα οΰτε άπό την φαμίλια. Και πολλοί τίνες αρχιερείς ή και λαϊκοί διωγμένοι επρόσφευγαν εις τό σπίτι του και τους είχεν και τους εθρεφεν αυτούς και τά άλογα
τους».
Πρόκειται γιά τά δικαιώματα των μητροπολιτών, θέμα διένεξης ανάμεσα
στό φορολογούμενο πληθυσμό καί στην εκκλησία: είναι γνωστή ή ιστορία της
ανόδου του μητροπολιτικού χρέους, άρα της αύξησης συγχρόνως της φορολο
γικής απαίτησης άπό τήν πλευρά τών μητροπολιτών.
«Καί κανείς δέν ήτον Χριστιανός ή Τούρκος νά μην ήξευρει τό σπίτι του καί
νά μην είχε φάγει τό ψωμί του. Μέ δλους ήτον φίλος. Με κατήδες, με αγάδες, μέ
ζορπαπασήδες [τσορμπατζήδες], μέ μπέγηδες- νά τους άναδεχτεΐ, νά τους δεξιωθεΐ. "Αξιος ήτο νά δώσει απόκριση ιερείς καί πατριάρχας καί πασάδες- καί όποιος
τόν εγυρευεν ή άσπρα ή άλλο τι, καν τε Χριστιανός καν τε φίλος καί κοϊνιάρης, δ
λους εδιδεν, άλλον δανεικόν καί άλλον χάρισμα. Καί δποιος σπαχής καί αν ήρχονταν εις τήν χώραν, χωρίς αυτόν δέν ίκαμνεν τίποτες. Διότι δέν τους αφηνεν νά
πλεονεκτούν καί άτακτοΰν καί οι άτακτοι σπαχήδες πολλά τόν έφοβοΰνταν».
Γιά νά παραμείνουμε στό οικονομικό: στά χρήματα πού δίνονται μέ τόκο,
στά χρήματα πού δίνονται χωρίς τόκο. Παραπεμπόμαστε στην κοινωνική λει
τουργία τού χρήματος, κοινωνική λειτουργία πού γιά τήν δική μας άξιολογία
σημαίνει απλώς φιλανθρωπία, αγαθοεργία. Γιά νά τήν εκφράσουμε χρησιμο
ποιούμε τίς λέξεις αυτές, τίς ϊδιες πού χρησιμοποιούνται άπό τόν Παπασυναδινό
άλλα τό σημαινόμενο τους είναι, στην περίπτωση αυτή, τελείως διαφορετικό.
'Ανήκει δηλαδή σέ άλλου τύπου οικονομική ισορροπία. 'Αναρωτιέται κανείς
πού μπορεί νά οδηγήσει αυτή ή ιστορία διαρκειών τών λέξεων, άν δέ βρισκόμα
στε σέ συνεχή εγρήγορση γιά νά ξέρουμε ποιο είναι τό σημαινόμενο τού κάθε
σημαίνοντος, τό περιεχόμενο κάθε διάρκειας μέσα στον χρόνο: πολλές διάρκειες
τελικώς είναι μιά διαδικασία προσαρμογών πού υποδεικνύουν περισσότερες το
μές παρά συνέχειες.
Δέ θά ήθελα νά επιμείνω περισσότερο στή μαρτυρία τού Παπασυναδινοΰ.
Θά ήθελα απλούστατα νά επισημάνω τό δτι πρόκειται γιά ένα άτομο πού έχει
συνείδηση τών παράλληλων καταστάσεων τίς όποιες σχολιάζαμε χθες: αύτοκα
ταναλωτικός τομέας, αγορά, χρήμα (δανειζόμενο μέ τόκο, χρήμα δανειζόμενο
χωρίς τόκο). Υπάρχει αυτή ή συνείδηση καί γίνεται ευκρινέστερη άπό τό γε
γονός δτι τά γεγονότα δέ μαρτυρούνται ουδέτερα άλλα θετικά, μέ κρίση. Ή μαρ
τυρία τού Παπασυναδινού είναι συνειδητή καί πολυμερής: ή πολυμέρεια οφείλε
ται στό γεγονός δτι έχει νά κάνει μέ πολυμερείς επίσης καταστάσεις· ό μάρτυρας
ζει σέ μιά πόλη, δηλαδή σέ ένα σύνολο δπου ό έκχρηματισμός είναι προχωρη
μένος, χωρίς αυτό νά σημαίνει δτι στό σύνολο της ή οικονομία έχει έκχρηματιστεί, χωρίς αυτό νά σημαίνει δτι ό αύτοκαταναλωτικός τομέας δέν καλύπτει ένα
σημαντικότατο χώρο καί δέ συνιστά τήν καίρια ισορροπία. Θά τελείωνα τό σχό
λιο αυτό υπενθυμίζοντας δύο ενθυμήσεις προερχόμενες άπό τή Θεσσαλία: ανα
φέρονται στή νομισματική μεταρρύθμιση τού 1641. 'Αποσύρονται τά νομίσματα
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των καθημερινών συναλλαγών άπό τήν αγορά γιά νά αντικατασταθούν μέ άλλα.
Αυτό γίνεται μέ ορισμένη βραδύτητα. Τό φαινόμενο στη Λάρισα είναι ίδιαίτερα
αισθητό και ό χρονογράφος λέει περίπου τά έξης : "Οχι πώς δέν υπήρχαν αγαθά,
ή αγορά είχε αγαθά. Εκείνο πού δέν υπήρχε ήταν τό χρήμα. Επέρχεται κρίση:
πολλοί άνθρωποι έπεσαν στό ποτάμι καί πνίγηκαν. Μία μαρτυρία γιά κρίση πού
οφείλεται σέ έλλειψη ρευστού, σέ μία οικονομία ή οποία στό σύνολο της είναι
αύτοκαταναλωτική καί οπού μπορεί νά ισχύσει τό troc, φαίνεται πώς είναι υπερ
βολική. 'Ωστόσο, πρόκειται βεβαίως γιά μιά οικονομία, ή οποία στό σύνολο της
είναι αύτοκαναλωτική, λειτουργεί τό troc, άλλα πού επίσης έχει κάποια σημεία,
όπου ό έκχρηματισμός είναι υψηλού επιπέδου. Είναι κάποιες πόλεις, κωμοπό
λεις, νησιά, όπου ή φυσική παραγωγή δέν επαρκεί γιά τήν ικανοποίηση τών
αναγκών. Στην οπτική αυτή δέν είναι περίεργο ότι ή έλλειψη ρευστότητας οδή
γησε σέ κρίση τού τύπου εκείνου πού περιγράφουν οί ενθυμήσεις, κρίση τών πό
λεων. Έχουμε καί έδώ συνείδηση τού οικονομικού καί διαφορετικού τύπου βίω
ση τού οικονομικού: ορίζεται άπό τό γεγονός ότι γιά τους αστικούς πληθυσμούς
τό νόμισμα δέν ανήκει στον Καίσαρα αποκλειστικά, άλλα είναι μέσο πληρωμής
καί ανταλλαγής, προϋπόθεση συνεπώς τής ζωάρκειας· ή έλλειψη του προκαλεί
μιά συνολική ανισορροπία μέ επιπτώσεις στό υπαρξιακό επίπεδο.
•
Περνάμε τώρα στό δεύτερο μέρος τών σχολίων μας. Ό λόγος είναι πάντα
γιά τίς τουρκοκρατούμενες ελληνικές περιοχές τής 'Οθωμανικής αυτοκρατο
ρίας. Υπάρχει ή μέγιστη διχοτομία. Ή κατακτημένη άπό τήν μία μεριά καί ή κα
τακτητική άπό τήν άλλη κοινωνία. Ή διχοτομία αυτή δέν είναι ομόλογη μέ τήν
διάκριση ανάμεσα σέ οικονομικά εκμεταλλευόμενες καί υφιστάμενες τήν οι
κονομική εκμετάλλευση κοινωνικές τάξεις. Ή βάση τής 'Οθωμανικής κοινωνι
κής πυραμίδας συμπεριφέρεται ώς κατακτητική κοινωνία ακόμα καί στίς περι
πτώσεις όπου έχει νά κάνει-μέ τήν κορυφή τής πυραμίδας τών κατεχόμενων
κοινωνιών. Βεβαίως στό γεγονός τής κατάκτησης έχει δοθεί μία εξήγηση: είναι
ή εξήγηση τής προνοιακής ιστορίας, ή τρέχουσα εξήγηση δτι κατακτήθηκε ή
Πόλη έξ αιτίας τών αμαρτιών της. 'Αλλά ή διχοτομία είναι ριζικότερη, ξεπερνά
τήν έσχατολογία αυτής τής μορφής γιά νά φτάσει σέ μία βαθύτερη έσχατολογία,
στό μοντέλο τού 'Αντίχριστου. Ό προφήτης Μωάμεθ είναι ό 'Αντίχριστος.
Συνέχεια τού Μωάμεθ ή 'Οθωμανική αυτοκρατορία, είναι τό κράτος τού 'Αντί
χριστου. 'Επίκειται ή ήμερα τής κρίσης.
Αυτού τού μιλεναριστικού κινήματος πού μπορεί νά μήν εκφράζεται μέ ε
ξεγέρσεις, νά μήν έχει τό χαρακτήρα πού έχουν τά αντίστοιχα κινήματα στην
Κεντρική καί Δυτική Ευρώπη, υπάρχει φυσικά στην 'Ανατολή καί τροφοδοτεί
ται καθ' όδόν άπό εισφορές Δυτικού τύπου — περίπτωση Άγαθάγγελου, κλπ. Ό
Νεκτάριος Τέρπος, ό Κοσμάς ό Αίτωλός είναι εκφραστές καί φορείς αυτής τής
βασικής διχοτομίας. Καί οί δύο αναφέρονται στό κράτος τού 'Αντίχριστου, τό
όποιο κάποια στιγμή θά λήξει. Στην περίπτωση τού Κοσμά του Αιτωλού τά
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πράγματα είναι πολύ πιό σαφή καί πολύ πιό έντονα. Ό ϊδιος έχει αφήσει νά νοη
θεί, ή οί ακροατές του τό φαντάστηκαν, ότι είναι ό προφήτης 'Ηλίας, ό όποιος θά
σήμαινε τήν ήμερα της κρίσης. 'Αλλά στή διάρκεια της βασιλείας του 'Αντίχρι
στου υπάρχει τό πρόβλημα στό όποιο τόση ώρα αναφερόμαστε, ή σχέση του
κοινωνικά κυριαρχούμενου μέ τόν κοινωνικά κυρίαρχο, ή σχέση του ραγιά μέ
τήν Όθωμανική εξουσία. Ή μέγιστη αναφορά σ' αυτό τό πρόβλημα γίνεται στό
επίπεδο τής φορολογίας, αν πραγματικά «τά του Καίσαρος» ανήκουν στον Καί
σαρα.
Τόσο ή διδασκαλία του Νεκταρίου Τέρπου —ό όποιος ανήκει στό πρώτο
μισό τού 18ου αιώνα— όσο καί του Κοσμά τού Αιτωλού —50 χρόνια αργότερα—
δίνει ταυτόσημες απαντήσεις: τά τού Καίσαρος πρέπει νά πηγαίνουν στον Καί
σαρα. Δέν ανήκει στους υποτελείς νά ανατρέψουν τόν 'Αντίχριστο. Ό 'Αντίχρι
στος θά ανατραπεί άπ' άλλες δυνάμεις πού τους ξεπερνούν. Τό αιτούμενο είναι
νά κρατήσουν τήν ταυτότητα τους —δηλαδή τήν ορθοδοξία, τήν υπακοή στον
Θεό κλπ.— νά τηρήσουν τή θρησκευτική άξιολογία καί τίς θρησκευτικές συμπε
ριφορές όσο καιρό κρατάει τό κράτος τού 'Αντίχριστου υπακούοντας στίς υπο
χρεώσεις τίς όποιες επιβάλει τό κράτος τού 'Αντίχριστου καταπώς εξειδικεύον
ται στό πεδίο τής φορολογίας. Ό Νεκτάριος καί ό Κοσμάς είναι άπό τά έκπρεπή
παραδείγματα τίς αμυνόμενης εκκλησίας απέναντι στον εξισλαμισμό. Στή διδα
σκαλία τους —ιδιαίτερα στην περίπτωση τού Νεκτάριου— δίνονται μέ απόλυτη
σαφήνεια οί αίτιες οί όποιες οδηγούν στον εξισλαμισμό. Οί αιτίες αυτές είναι ή
τάση νά απαλλαγούν οί χριστιανικοί πληθυσμοί άπό τή φορολογία, άπό ένα μέ
ρος τής φορολογίας —τό χαράτσι— πού επιβάλλεται λόγω τού γεγονότος δτι οί
φορολογούμενοι ανήκουν στην κατακτημένη κοινωνία.
Θέλουν οί άνθρωποι νά απαλλαγούν άπό τή φορολογία —τό χαράτσι—, όχι
επειδή είναι υψηλή καί δυσβάσταχτη καθεαυτή, άλλα γιατί έχει είσαχθεϊΐνα νέο
πολιτισμικό μοντέλο ή γιατί ή κοινωνική κινητικότητα, όποια μπορεί νά υπάρ
ξει, συνεπάγεται τήν υιοθέτηση καί διάδοση ενός παραδοσιακού: καί στίς δυό
περιπτώσεις ή υιοθέτηση καί εφαρμογή τών πολιτισμικών αυτών μοντέλων, πού
εξειδικεύονται στην «επιδεικτική» αμφίεση, συνέλκουν δαπάνες πού μεταστρέ
φουν τό χρήμα κι άπό νόμισμα τού Καίσαρα τό κάνουν νόμισμα της αγοράς. Τό
μοτίβο τού άποδιαρθρωτικού πολιτισμικού μοντέλου είναι ένας κοινός τόπος
πού δέ συνδέεται πάντοτε μέ τή διαδικασία τού εξισλαμισμού αλλά περνά καί
στό επίπεδο μιας γενικότερης άξιολογίας. Δέν έχει κανείς παρά νά θυμίσει δλη
τή διδασκαλία εναντίον τών «τραχωμάτων», τών υπερβολικών δαπανών, της
γυναικείας διακόσμησης — δλη τή φιλολογία τού «κάθε πέρσι καί καλύτερα».
'Ανάμεσα στίς τόσες μαρτυρίες καί ή ακόλουθη άπό τό χρονικό τού Οικονόμουοί προύχοντες τήν εποχή πρίν άπό τόν Άλή πασά «δέν είχον τήν πολυτέλειαν
τών σημερινών, οΰτε τους κατιφέδες, αγγλικές τσόχες, χιντικα, τσιτσικλιά και χρυ
σά κουμάσια, άλλ' ήσαν ένδεδυμένοι τά λεπτά σαγάκια. Ίππους πολυτελείς δέν εί
χον, άλλ' ένα απλώς σεσαγμενον καί συνήθεις ήμιόνους». Τό καινούριο λοιπόν
πολιτισμικό πρότυπο περνάει άπό τήν αγορά. Πρόκειται γιά είδη «πολυτελείας»,
γιά εϊδη πού δίνουν κοινωνικό κύρος σέ εκείνον πού τά αποκτά καί πού γιά νά
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τά αποκτήσει θά πρέπει νά δαπανήσει. Ό Νεκτάριος λέγει : προσπαθείτε νά α
παλλαγείτε άπό τό χαράτσι, γιατί δέν αποταμιεύετε τό χρήμα τοΰ Καίσαρος άλ
λα τό δίνετε στην αγορά. Μερικά παραθέματα : «... καί τί κακόν βλέπω καί είδα
εις μερικούς κανείς γονείς, άνδρες καί γυναίκες, οπού αναγκάζουν τά παιδιά τους
νά άπιστήσουν διά iva χαράτζι μονάχα οπού είναι άπό δύο άσπρα την ήμέραν, καί
παραδίδουν την ψυχήν τους τοΰ σατανά. Τό λοιπόν φυλαχθεΐτε, νά μη κολασθείτε
αιωνίως». Έδώ μας λέει απλούστατα δτι οί γονείς ωθούν τά παιδιά τους νά εξι
σλαμισθούν λόγω τού χαρατσιού.
Πρίν προχωρήσω θά κάνω μία παρατήρηση. "Οταν λέει δτι οί γονείς λένε
στά παιδιά τους νά γίνουν μουσουλμάνοι εχω τήν εντύπωση δτι δέν πρόκειται
γιά ένα σχήμα άλλα γιά μιά πάγια διαδικασία. Τό παράδειγμα πού εχω νά αναφέ
ρω δέν άφορα τήν εποχή αυτή άλλα τόν 16ο αίώνα. Άπό τήν ανάλυση των πληθυσμικών στοιχείων πού περιέχονται στά κατάστοιχα των τιμαρίων ορισμένων
περιοχών της 'Αλβανίας, δπου είχαμε μαζικούς εξισλαμισμούς, προκύπτει τό
συμπέρασμα δτι εκείνοι πού εξισλαμίζονται ανήκουν στίς νεανικές ηλικίες.
Έχουμε βέβαια τους ομαδικούς εξισλαμισμούς, δπου ολόκληρη ή κοινότητα
αλλάζει θρήσκευμα· έδώ ωστόσο φαίνεται δτι πρόκειται γιά μιά έμμεση ένδειξη
γιά τόν 18ο αίώνα, δτι δηλαδή ό εξισλαμισμός προχωρούσε καί μέ άλλον τρόπο,
δτι τόν υιοθετούσαν οί νεανικές ηλικίες, γεγονός πού δείχνουν μέ αριθμητικές
πλέον σχέσεις τά πληθυσμικά δεδομένα τών τιμαριωτικών κατάστιχων τού πρώ
του μισού του 16ου αίώνα.
Τό χαράτσι γιά τόν Νεκτάριο Τέρπο δέν είναι δυσβάσταχτο: δυό άσπρα
τήν ήμερα, δηλαδή έξι γρόσια τό χρόνο. 'Ανήκει δμως σέ èva σχέδιο εμπνευ
σμένο άπό τό Διάβολο, σχέδιο πού εικονογραφεί τήν προνοιακή αντίληψη της ι
στορίας. Μέσα στό σχέδιο αυτό οί Εβραίοι, οί τρεις πού συμβούλευαν τόν
Μωάμεθ {«οπού άκούομεν καίβλέπομεν εις τές ιστορίες») έχουν τό λόγο τους: φε
ρέφωνα τού Βελζεεβούλ καί τού Σατανά («έσέβησαν εις τά εντόσθια τών τριών
Εβραίων»), υπαγορεύουν στον Μωάμεθ (τόν Πορθητή πιά) τό σχέδιο: «Καίμην
τό κάμνεις ωσάν τους άλλους βασιλείς νά γυρίζεις τους χριστιανούς τυραννικώς,
Οτι αυτοί οί Χριστιανοί είναι κατά πολλά στερεωμένοι εις τόν Χριστόν καί μέ τό
κακόν δέν ημπορείς νά τους γυρίζεις, παρά μέ τό καλόν. "Αφησε τους νά έχουν τές
εκκλησίες τους, νά έχουν Πατριάρχας, Μητροπολίτας, 'Ηγουμένους καί Προε
στούς καί ας ψάλλουν ώς αυτοίβούλονται. Πλην νά κάμεις έτοϋτο οπού έγώ σοΰ
λέγω: νά τους ρίχνεις χρέος καί χαρατζια νά σοΰ πληρώνουν καί άπό μήναν εις
μήναν καί άπό χρόνον εις χρόνον. Αυτοί δέ διά τήν άγάπην τοΰ Χρίστου θέλουν σοΰ
δώσει ολα τά άσπρα τους καί υστέρα πωλοΰν τά ασημικά τους καί τά χαλκώματά
τους καί τέλος πάντων, μή έχοντας άλλο, πωλοΰσι καί τά χωράφια καί άμπελία
τους καί θέλουν απομείνει πτωχοί καί παντέρημοι. Καί τότες, θέλοντας καί μή θέ
λοντας, μοναχοί τους αρνούνται τόν Χριστόν καί γίνονται τοΰρκοι εις τήν θρησκείαν καί εις εμάς υπηρέτες. Καίέτζι θέλομεν έχει καίτά δύο μέρη δόξαν καί τι
μήν- εσύ μέν έπί της γης, έμεΐς δέ èv τω αδη τών βασάνων». Στό βαθμό δπου ή
σύνδεση τοΰ εξισλαμισμού μέ τή φορολογία εξειδικεύεται στό χαράτσι, ή επιχει
ρηματολογία είναι επόμενο νά στραφεί στό μοτίβο της «οικονομίας»· στην ουσία
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μας φέρνει μπροστά στην άποδιαρθρωτική λειτουργία τοϋ χρήματος. «Τό λοιπόν
εγώ νά σου δείξω μίαν τέχνην νά έβγάλεις τό χαράτζι σου έν ευκολία καί νά μην
γενείς τούρκος, καί αποστάτης του Θεοΰ καί ξένος της του Χρίστου Άγιας 'Εκ
κλησίας. Πρώτον, δούλευε περισσότερον άπ' ό,τι ήσουν συνηθισμένος καί τό δεύ
τερον, κρατήσου από τά φαγητά καί πιοτά · καί αν μελετάς νά αγοράζεις μίαν όκάν
όψάριον ή κρέας ή κρασί ή λάδι, μισή μόνον νά πάρεις διά τό καλόν σου ψυχής τε
καί σώματος· καί ή σκούφχια σου νά είναι κοντότερη, τό ζωνάρι σου ας είναι βαμπακερένιο ή καί λούρινο καί όχι μοναχά λούρινο ζωνάρι καί κοντή σκούφχια νά
βαστάς, άλλα καίμέ £να βούρλο νά ζώνεσαι καί τούρκος νάμήν γένεσαι». Τό χρή
μα συνεπώς δέν πρέπει νά διοχετεύεται στην αγορά· καί εφόσον τό ψάρι ή τό
κρέας δέν έρχετει από τόν αύτοκαταναλωτικό τομέα, άπό τόν τομέα τής αυτάρ
κειας, τότε επιστρατεύονται τά ασκητικά ιδεώδη, τά «άντικαταναλωτικά», δπως
θά λέγαμε στίς μέρες μας. Συνεχίζοντας ό Νεκτάριος τήν πολεμική του εναντίον
τών εξισλαμισμών καί τήν υπόδειξη μέσων γιά τήν αποφυγή τους, κάνει μιά πά
ρα πολύ χαρακτηριστική αναφορά. Πρέπει νά υπενθυμίσω δτι ή διδασκαλία του
αναφέρεται στίς περιοχές τής Σπαθιάς — εκεί κηρύττει. Είναι βεβαίως ένας άν
θρωπος ό όποιος πηγαίνει στην Βενετία, υποψιασμένος άπό τήν Δύση —ώρεςώρες οί εικόνες του έρχονται κατευθείαν άπό τήν Δύση—, άλλα έχει νά κάνει μέ
έναν συγκεκριμένο πληθυσμό, τόν πληθυσμό τής πατρίδας του. «Ίδές τους ευλο
γημένους υπηκόους τού Χριστού, χριστιανούς τής επαρχίας Τρικάλους [δηλαδή
μιας επαρχίας μέ αξιοσημείωτη οικονομία] καίΜασκολουρίου [δπου γίνεται τό
περίφημο πανηγύρι]. Ή σκούφχια τους άπό άπαν καί σα'ίάκι καί άσπρες κι δλας,
άπό εφτά άσπρα αγορασμένα· καί τό περισσότερον δέκα, τόσον οι πτωχοί ωσάν οί
βιοτικοί [οί εύποροι], μά όλοι ευλογημένοι καί αγιασμένοι χριστιανοί μέ τό νά στα
θούν στερεοί εις τήν πίστιν τού Χριστού». Πρόκειται γιά τους χριστιανούς μιας εύ
φορης περιοχής μέ κτηνοτροφία, μέ διακίνηση εμπορική, μέ μεγάλη ετήσια αγο
ρά, τό Μοσχολούρι όπου υπάρχει κίνηση αγαθών, χρημάτων, συναλλαγματικών
κλπ. Πλούσιοι καί φτωχοί φορούν άσπρες σκούφιες. Είναι περιττό νά πει κανείς
τί σημαίνει άσπρο χρώμα ή γκρίζο χρώμα. Είναι τό χρώμα εκείνο τό όποιο δέν
επιβαρύνεται άπό τή βαφή, ή οποία κάνει τήν τεράστια διαφορά ανάμεσα στην
τιμή τού λευκού καί τού χρωματιστού νήματος, διαφορά ανεξάρτητη άπό τή δια
κύμανση τής τιμής τού βαμβακιού καί τού μαλλιού. «Καίετούτοι οπού ευρίσκον
ται εδώ προς ετούτα τά μέρη τού 'Ιλλυρικού, τής Άλβανιτίας καί τού Μορέως δι'
όλίγην ανάγκην (φεύ) αρνούνται τόν Κύριον τής δόξης Ίησούν Χριστόν καί Θεόν
τών δλων. Καί διά τό ραχτζίνι του δίδει δύο δουκάτα καί παράνω, στό έλέκι καί
άλλη φορεσιά καί πλατέα βρακιά καί σηρίτια λαμπρά, μαχαίρια άργυρωμένα καί
στρουφοτούφεκα ασημένια, εις αυτά ποσώς δέν τά ψηφούν τά άσπρα τους καί διά
τήν πίστιν τού Χριστού καί παράδεισον δέν θέλουν νά δώσουν £ξη γρόσια ή καί όλιγότερον τού χρόνου Ιπού είναι τό αντίτιμο του χαρατσιού], μόνον #ω/?ίζονταζ οί
άθλιοι άπό τήν πίστιν τού Χριστού προτού νά κάμει ό ίδιος τήν δικαίαν κρίσιν».
Είναι σαφέστατη ή αναφορά του σέ ένα μοντέλο καταναλωτικό πού εξυπηρετεί
τό κοινωνικό κύρος, άρα σέ ένα πολιτισμικό μοντέλο, στό όποιο δέ μπορούν νά
ανταποκριθούν τά εισοδήματα. Είναι τό μοντέλο τό όποιο μας δίνει σέ ίδεώδη
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διάσταση καί ή δημοτική ποίηση όταν μιλάει γιά τσαπράζια, δταν μιλάει γιά
χρυσά κουμπιά καί όλη αυτή τή διακόσμηση.
'Οπωσδήποτε δέ θά έπρεπε νά περιοριστεί ή ανάλυση σέ μία οίκονομιστικού τύπου ερμηνεία: δίνεις τά λεφτά σου σέ αντικείμενα πολυτελείας, δέν έχεις
νά πληρώσεις τόν φόρο, ή εξουσία σέ διώκει καί γίνεσαι αποστάτης. Δέν είναι
μόνο αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο βαθύτερο πού δέν τό εκφράζει ό μάρτυρας, άλλα
πού υπόκειται στή μαρτυρία του, μπορούμε νά τό αναγάγουμε σέ υπόθεση: ή
αναζήτηση τού κοινωνικού κύρους μέσω της υιοθέτησης ενός πολιτισμικού
μοντέλου πού εξειδικεύεται στό ενδυματολογικό επίπεδο ανήκει σέ μιά διαδικα
σία «εκπολιτισμού» πού οδηγεί τό άτομο στην ενσωμάτωση στην κυρίαρχη
κοινωνία, τήν ισλαμική. Καθώς δέν υπάρχει ή θεωρητικοποίηση αύτης της ανά
γκης, δέν υπάρχει επιπλέον ή δυνατότητα της υπέρβασης του ταμπού, γίνεται ή
αναγωγή στό χαράτσι άπό τό ίδιο άτομο πού υφίσταται τόν «εκπολιτισμό»: δια
τείνεται ότι «τουρκεύει» γιατί δέν έχει νά πληρώσει τό χαράτσι. Ή απάντηση ε
πικαλείται τήν απεμπόληση τού πολιτισμικού μοντέλου, τό όποιο έρχεται ώς ε
ρέθισμα της αγοράς. Στό βάθος όσοι μπορούν νά υιοθετούν αυτό τό πολιτισμικό
μοντέλο είναι έτοιμοι, έχουν τήν ανάγκη, χωρίς νά κάνουν μία θεωρία έπ' αυτού,
νά περάσουν στό κοινωνικό σύνολο πού εκφράζει τήν κυρίαρχη κοινωνία· γιά
νά περάσουν εκεί πρέπει νά εξισλαμιστούν, αλλιώς τό cursus honorum είναι πε
ριορισμένο. Τί μπορεί νά γίνει ένας μή μουσουλμάνος μέσα στό cursus honorum
τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας; "Ολος ό κόσμος δέ μπορεί νά ενταχθεί" στό σύ
στημα τών Φαναριωτών, οί άνθρωποι τού Μοριά καί τής Σπαθίας δέ μπορούν νά
ενταχθούν όλοι σ' αυτό τό σύστημα. Τό ϊδιο ισχύει καί γιά τίς άλλες μορφές
κοινωνικής κινητικότητας, τό εμπόριο, τό εκκλησιαστικό στάδιο. 'Υπάρχουν ε
πίσης άλλες σταδιοδρομίες: αρματολός, κοινοτικός άρχοντας. "Ολες τους δμως
έχουν νά κάμουν μέ τήν «εσωτερική» κοινωνική κινητικότητα, δέν αφορούν ο
λόκληρα κοινωνικά σύνολα καί δέν εξυπηρετούν τή μετάβαση άπό τήν κατα
κτημένη στην κατακτητική κοινωνία· ή τελευταία γίνεται μέσω τού εξισλαμι
σμού.
Θυμίζω ότι μιλάμε γιά «προστατευτικές» κοινωνίες, κοινωνίες δπου ή κυ
ριαρχία εκφράζεται άπό σύνολα, φυλετικά, σέ βάρος άλλων συνόλων. Ή αναζή
τηση τών εξωτερικών σημείων, πού είναι συνέκδρομα στίς κοινωνίες αυτές τού
παιχνιδιού τής κυριαρχίας, δέ λέγω δτι ταυτίζεται, άλλ' οπωσδήποτε δτι συμβα
δίζει μέ τήν αναζήτηση γιά τή μετάβαση στην κυρίαρχη κοινωνία. 'Αρνητικά ή
αναζήτηση αυτή προβάλλει ώς απάντηση στό οικονομικό αδιέξοδο, επιδεινού
μενο πάντοτε άπό τή λεηλατική κυριαρχία τών δυνατών κοινωνικών όμαδώσεων.
Κοντολογίς γιά τόν Νεκτάριο Τέρπο τό πρόβλημα τών εξισλαμισμών τίθε
ται μέ όρους οικονομικούς, μέ δρους πού οδηγούν σ' αυτό πού λέγαμε προηγου
μένως γιά τήν κοινωνική λειτουργία τού χρήματος· δίνει έμφαση στίς «επιδεικτι
κές» συνήθειες, εκείνες πού εκφράζονται στό ενδυματολογικό επίπεδο: μιά άπό
τίς αναφορές του οί σκούφιες. Οί συναφείς μαρτυρίες έρχονται κι άπ' άλλου: ά
πό αυτόπτες τής εποχής, άπό τήν προφορική λαϊκή παράδοση πού συγκρατεί δτι
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ό Κοσμάς ό Αιτωλός «έκοψε» τά κόκκινα φέσια, τά εϊδη πολυτελείας πού δια
κινούσαν οί Εβραίοι. Οί αναφορές πού έφταναν στον Προνοητή της Κέρκυρας
έλεγαν ρητά δτι τόν Κοσμά τόν ακολουθούσαν αγιορείτες μέ σκούφιες αγιορεί
τικες πού τίς πουλούσαν σέ χαμηλή τιμή στον κόσμο. Τό ζήτημα βέβαια δέν έ
χει νά κάμει μέ κάποια αντίθεση της αγιορείτικης βιοτεχνίας προς εκείνη της ο
ποίας τά προϊόντα διακινούσαν οί Εβραίοι πραγματευτές: ή αντίθεση μέ τους
τελευταίους εξειδικεύεται στίς μέρες τού παζαριού, άλλα κ' έδώ, δπως στην περί
πτωση των ειδών πολυτελείας, εκείνων πού εξυπηρετούν τό «επιδεικτικό» μον
τέλο, ή αντίθεση γιά τό θρησκευτικό κήρυγμα ανάγεται άλλου, στην προσπάθεια
της διατήρησης τών οικονομικών εκείνων συμπεριφορών πού δέ διαταράσσουν
τό γενικό σύστημα ισορροπιών. Τήν αναζήτηση της διατήρησης τών ϊδιων ισορ
ροπιών τή βλέπουμε καί στό επίπεδο της προικοδοσίας: οί διάφορες «κλάσεις»
της προίκας, όπως ορίζονται σ' αυτή τήν ταξινόμηση, λειτουργούν προς τήν ί
δια κατεύθυνση — πώς θά αποφεύγονται νομισματικές εκροές τέτοιες πού νά
ανατρέπουν τίς ισορροπίες.
Γιατί ή οικονομία είναι —όπως λέγαμε— χωρισμένη σέ δύο τομείς : στό φυ
σικό καί στό νομισματικό τομέα. Κάπου έδώ υπάρχει μία ενδεικτική μαρτυρία
τού ηγούμενου "Ανθιμου, όταν καταγράφει γιά τά αγαθά τού μοναστηριού· δταν
αναφέρεται στά σιτηρά, δέ δίνει καμία πληροφορία γιά τίς ποσότητες: «ΉΠανα
γία ξέρει». "Ολα μετριώνται έκτος άπό τίς φυσικές αξίες. Οί φυσικές αξίες είναι ε
κείνες πού επιτρέπουν στό μοναστήρι νά άσκεΐ τόν κοινωνικό του ρόλο, πού
συνίσταται στό νά θρέφει τους ανθρώπους, Έλληνες καί Τούρκους (τους θρέφει
μέ σιτηρά κυρίως), νά σώζει τους πληθυσμούς σέ περιόδους σιτοδείας. Αυτή ή
βασική αξία δέν περνάει στή λογιστική, όπως στή βυζαντινή λογιστική δέν πε
ρνάει καμιά φυσική αξία άλλα μόνο τά μετρητά, τό «λογάρι».
Τόσο τό κήρυγμα τού Νεκτάριου όσο καί τό κήρυγμα τού Κοσμά τού Αι
τωλού οσο καί οί λόγοι τού Φιλιππίδη —δέν πρόκειται γιά τή Γεωγραφία άλλα
γιά τους Λόγους: Λόγος Τέταρτος «Περί τού πώς οί νέοι νά τιμούν τους γονείς
καί πώς νά διοικούνται»— αναφέρονται στην ηθική υπόσταση τού άνθρωπου·
πρόκειται δηλαδή γιά μιά χρηστοήθεια άλλου τύπου άπ' τή χρηστοήθεια τού Βυ
ζαντίου πού, όπως καί τό πρότυπο της, εγκλωβίστηκε στή σχολική διδασκαλία,
καθώς, ή πρώτη, ήταν μεταφρασμένη στά αρχαία ελληνικά. Έδώ πρόκειται γιά
άλλης μορφής χρηστοήθεια, γιά ένα κήρυγμα πού θίγει τό βασικό πρόβλημα:
πώς πρέπει νά συμπεριφέρεται ό άνθρωπος στην κοινωνία πού ζει, ώς ηθική
ποιότητα. Ό Φιλιππίδης όπως λέγαμε —φαντάζομαι κάποια στιγμή νά παρου
σιαστεί ή αλληλογραφία του— είναι ένας άνθρωπος πού χειρίζεται τό χρήμα, εκ
μισθώνει τους φόρους, εμπορεύεται, διακατέχεται άπό ορισμένη ιδεολογία πού
συνοψίζεται στην κατάφαση απέναντι στό αγροτικό ιδεώδες, πράγμα πού φαίνε
ται καί στή Γεωγραφία, όταν μιλάει γιά τίς κοινωνικές τάξεις: στην κορυφή πάν
τα είναι αυτοί πού έχουν τίς ιδιοκτησίες· οί υπόλοιποι έπονται. Ό ϊδιος δπως ή
ταν καβγατζής θά είχε καί λόγους προσωπικούς νά είναι ενοχλημένος καί κά
ποια στιγμή νά υπερτονίζει τό αγροτικό του ιδεώδες. Δέ νομίζω ωστόσο γι' αυτό
δτι οί απόψεις του είναι υπόθεση προσωπικών διαθέσεων. Πρόκειται γιά μιά κυ-
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ρίαρχη ιδεολογία της όποιας ό ϊδιος γίνεται εκφραστής. "Ας τόν ακούσουμε.
«Μετά τους δέκα τρεις χρόνους της ηλικίας σας νά προσέχετε καλώς ώς κα
λοί, ώς καλοί κυβερνήτες του πλοίου εως νά απολαύσετε τόν γάμον. Φυλάξατε τό
σώμα σας άμόλυντον, δηλαδή τόν ναόν του Θεοΰ ώς εΐπομεν. Δέν λέγω μόνον τους
νέους όπου ήξεύρουν τά ίερά γράμματα άλλα και τους αγράμματους πιστούς νέους,
τόν ίδιο δρόμο νά ακολουθήσουν. Και όσοι έχετε από τους γονείς σας περιστατικά
[προφανώς λέγει υποστατικά τό κείμενο] καίοΐγονείς σας ζώσιν και είσθε υπό
την διοίκησίν των, τά περιστατικά [διάβαζε υποστατικά] (αμπέλια, χωράφια, περι
βόλια καί άλλα όπου σας δίδουν καρπούς) είς αυτά νά καταγίνεσθε καίδχι είς άλισιβερίσια». "Αν στον Νεκτάριο Τέρπο ή αμαρτία εκδηλώνεται καί στίς δοσολη
ψίες της αγοράς, στον 'Αργύρη Φιλιππίδη πού βγαίνει άπό μιά κοινωνία ανοι
χτή σ* αυτή τήν τελευταία, ή αγορά καθεαυτή συνεπάγεται τήν αμαρτία, είναι
καθεαυτή ηθική απαξία. Γιά τόν Νεκτάριο ή απαξία (ή κλοπή) συνίσταται στην
υπέρβαση της ηθικής καί οικονομικής νόρμας: ό άνθρωπος της αγοράς εϊναι
«κλέφτης» όχι γιατί συμμετέχει στην αγορά, άλλα γιατί υπερβαίνει τους κανόνες
της πουλώντας μέ δόλο (τροποποιώντας τά μέτρα καί τά σταθμά, νοθεύοντας τά
προϊόντα)· γιατί υπερβαίνει τίς αντιστοιχίες των φυσικών καί νομισματικών α
ξιών μέσω της προαγοράς τών προϊόντων σέ χαμηλές τιμές, γιατί δανείζει μέ υ
ψηλό επιτόκιο. "Ο,τι γιά τόν Νεκτάριο συνιστά υπέρβαση, γιά τόν Φιλιππίδη α
ποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό τής αγοράς, πού μεταφράζεται σέ ατομική α
μαρτία: «Τά άλισιβερίσια του μέν καιρού καί πάντα είναι κλεψιές, άπό τόν μικρόν
εως τόν μεγάλον πραγματευτήν. Άπό εκείνον οπού πωλεί τά χορτάρια καί λάχανα,
έως εκείνον όπου πωλεί τά χρυσικά, κριμέζια καί λουλάκια, δλοι αυτοί κλέπται
καί υπερήφανοι. Καί ποτέ, ούτε εδώ ούτε είς τήν άλλην ζωήν έχουν συγχώρησιν.
Πάσχουν μόνον διά νά θησαυρίσουν καινά τους τιμήσουν καινά τους ειπούν χρησί
μους πραγματευτάς». 'Απαξιώνεται έτσι μιά κοινωνική τάξη, οί «έντιμοι» καί
«χρήσιμοι» πραματευτές, πού έχει βρει τή θέση της στίς υψηλές βαθμίδες τής
κοινωνικής ιεραρχίας καί καταξιωθεί στή συλλογική συνείδηση· απαξιώνεται
μάλιστα ή ευεργετική τους λειτουργία, μέσω της οποίας ενσωματώνονται στό
σύστημα τών κοινωνικών αμοιβαιοτήτων: «Βλέπω τόν Χριστόν μας όπου είς τό
Εύαγγέλιον λέγει τό ληστρικοτερον γένος τών πραγματευτών καί δσοι κάνουν τόν
τρανόν πραγματευτήν εβγαίνουν άπό τήν όρθόδοξον πίστιν, επειδή καί έπεσαν είς
τήν άδικίαν, είς τό χείρον, είς τήν λάσπην. Καί τόσον τους μωραίνει αυτή ή αμαρ
τία, κλέπτουν [δέκα;] καί δίδουν ένα έλεημοσύνην». Ή καταδίκη της αγοράς δέν
υπάρχει σέ ενα άλλο έργο του Φιλιππίδη, τή Μερική Γεωγραφία: γεμάτο κι αυτό
άπό ηθικές κρίσεις, όπου εξαίρεται ή παιδεία (φτάνει νά μήν «εγγίζει» τά δόγμα
τα), ή ελεημοσύνη, ή ομόνοια, ή φιλοπονία, δέ φτάνει στίς άπολυτότητες του Βι
βλίου Ήθικοΰ, άπ' όπου προέρχονται τά χωρία πού σχολιάζουμε έδώ. Πραγμα
τολογική, ή Μερική Γεωγραφία αποδίδει τήν κλίμακα τών άξιων πού υφίσταται
στην πραγματικότητα.
Έτσι, ή κοινωνική ιεραρχία δέν ορίζεται άπό τό είδος της κάθε απασχόλη
σης άλλα άπό τήν επίπτωση τής καθεμιάς στή συγκρότηση της κοινωνικής μορ
φολογίας: ή κοινωνία διαιρείται σέ τρεις «τάξεις», καθεμιά ωστόσο άπ' αυτές έ-
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δράζεται σέ εισοδηματικές καί μόνο πραγματικότητες. "Αν σχεδόν κατά κανόνα
τήν πρώτη «τάξη» τήν απαρτίζουν εκείνοι πού έχουν «υποστατικά», οί γαιοκτή
μονες, τήν απαρτίζουν, έδώ καί κει, οί άνθρωποι τοΰ εμπορίου καί των χρηματι
στικών παιχνιδιών. Δέν είναι ή κατοχή της γης εκείνη πού ορίζει τήν ένταξη
στην πρώτη «τάξη»: είναι, αντίθετα, ή εξάσκηση της κυρίαρχης οικονομικής
δραστηριότητας. Στό Βιβλίο Ηθικό, γραμμένο δυό χρόνια (στά 1817) μετά τή
Μερική Γεωγραφία, μοναδική πηγή τών άξιων, μοναδικός οικονομικός δρόμος
πού μπορεί νά οδηγήσει στίς αξίες αυτές, είναι ή γή, ή αγροτική οικονομία·
συνιστά ένα ιδεώδες καί παρουσιάζεται μέ ειδυλλιακά χρώματα: «Τά περιβόλια
δίδουν καρπό διά νά ζείτε άσκανδάλιστα καί οΰτε ψεύματα ξεύρουσι, οΰτε κίν
δυνους εν τή θαλασσή, οΰτε κίνδυνους εις τά μαγαζιά. 'Αλλά προσμένετε πάντοτε
από τήν δρόσον τοΰ ούρανοΰ. Καί είναι, όταν γίνονται, μία ευτυχία μεγαλοτάτη εις
τά σπίτια σας. Τό πορνό πηγαίνετε, τό βράδυ γυρίζετε εις τά σπίτια σας. Σας χαί
ρονται τά τέκνα σας τους ΰπανδρευμένους, σας χαίρονται οί γονείς σας, σας χαί
ρονται οί γυναίκες σας. Έξοδεύετε από αυτά οπού σας εδωκεν ό Θεός εκ της δρό
σου τοΰ ούρανοΰ. Είναι τά πουγγία σας ευτυχισμένα. Ζείτε δηλαδή από τους κό
πους σας. 'Από τά ίργα τών χειρών σας, μέ τόν ιδρώτα τοΰ προσώπου σας. Ζείτε
καλώς καί αναπαυμένα μέ τούτον τόν τρόπον». Γιατί ή εργασία είναι αξία, ένώ ή
οκνηρία είναι «κατηραμένη» («έξυπνήσατε καί μήν κοιμάσθε- ό πολύς ύπνος
χοντραίνει τόν νουν, κάμνει τό σώμα σας όλο όκνηρόν»), αρμόζει καί στους αν
θρώπους της προσευχής, στους μοναχούς, αλλά ή εργασία στό κύκλωμα τής α
γροτικής οικονομίας είναι ή ιδανική. Ό πραματευτής κινδυνεύει τόσο γιατί τό ε
πάγγελμα του τόν οδηγεί αυτόματα στην αμαρτία όσο καί γιατί συνεπάγεται τήν
προσωπική καί οικογενειακή αποδιάρθρωση. 'Οδηγεί τό επάγγελμα αυτόματα
στην αμαρτία, γιατί προϋπόθεση τής εμπορίας είναι τό ψεύδος: «'Ακούσατε τής
μικρής τάξεως οί πραγματευτές. Εις τόν κάθε λόγον τοΰ αγοραστού, όσον νά τόν
κάμει νά πάρει τήν πραγμάτειαν, θέ νά κάμει εκατόν όρκους ψευδείς. 'Ιδού λοιπόν
μία παράβασις. [...] Καί τούτο διατί; Διά νά στερεώσουν τά ψεύματα οπού ομιλούν.
[...] "Ας στοχασθοΰν καί οί μεγαλύτεροι πραγματευταί καίας ερωτήσουν τήν συνείδησίν των καί ας κάμουν μέ τόν εαυτόν τους». Συνεπάγεται ή εμπορία τήν προσ
ωπική καί οικογενειακή αποδιάρθρωση, αναιρεί τήν «άβραμιαία ζωή», γιατί ό
πραματευτής «χωρίζεται άπό τό σπίτι του, από τους εδικούς μακραίνει. Λυπούνται
οί εδικοί τήν άναχώρησίν του, λυπάται αυτός οπού δέν τους βλέπει. Καί λοιπόν
ίνας διά τήν Εύρώπην καί άλλος διά τήν Ά νατολήν καί άλλος διά τήν Ρουσσίαν
καί άλλος διά τήν Άφρικήν. Άλλος τοΰ έρχεται μούρλια, έξηφανίσθη τό καράβι
του. Άλλος λυπάται τό μαγαζί του, άλλους τους ίκαψεν ή φωτιά. Καί έν ένίλόγω
θλίψεις καί βάσανα. Καί τέλος πάντων ίνας πραγματευτής δέν ημπορεί νά ζήσει
ζωήν χωρίς θλίψιν καί ταραχήν τής κεφαλής του. Λοιπόν διά ίνα μόνον: μέ τό στό
μα νά τόν θεωρούν χρήσιμον καί τά μέσα του αυτός τά ξευρει, επειδή χωρίς θλίψιν
δέν ημπορεί νά ζήσει». Τήν «άβραμιαία ζωή» τήν πετυχαίνουν δσοι ζουν «μέ περι
βόλια, μέ τους καρπούς τών δένδρων».
'Αλλά τά περιβόλια καί τά υποστατικά δέν είναι κλήρος καθενός: γι' αυτό
καί ή διδασκαλία τού Φιλιππίδη στρέφεται σ' εκείνους πού έχουν πατρογονικά
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αγροτικά αγαθά- τους καλεί νά μή μεταπηδήσουν σέ άλλη οικονομική δραστη
ριότητα, δηλαδή στό εμπόριο. Είναι εμφανής ή αντίδραση του γαιοκτήμονα, ό ό
ποιος δέν επιζητεί τόσο τήν οικονομική κυριαρχία όσο τή διατήρηση της ισορ
ροπίας πού είχε αποκατασταθεί στό εσωτερικό των οικογενειακών εκμεταλλεύ
σεων. Τό ζητούμενο είναι ή διαιώνιση αύτοΰ του κόσμου, ό όποιος απειλείται α
πό τίς διαρροές πού διοχετεύονται στό εμπόριο. Κύριο χαρακτηριστικό της οι
κογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, τήν οποία εξαίρει ό Φιλιππίδης, είναι ή
αύτοκατανάλωση, ή αυτάρκεια καί στό επίπεδο ακόμη τών βιοτεχνικών αγαθών.
«Νά καταγίνεσθε —συμβουλεύει τίς νέες— είς τε'ς υποθέσεις τών γονέων σας, ό
σες μέσα εις τό σπίτι γίνονται· νά τές κάμνετε καίνάμήν είσθε αργές- καί ή οκνη
ρία είναι αμαρτία. [...] Νά μην προσμένετε νά αγοράζετε πανίνά κάμνετε υποκάμι
σα · νά μαθαίνετε, ώς είπον, τά εργόχειρα τών γονέων σας καί τών καλών γυναι
κών». Ή οικονομική ισορροπία πού επιζητείται μέσω τής αποφυγής, όσο γίνε
ται, τής αγοράς, πηγαίνει μαζί μέ μιά άλλη ισορροπία πού συνίσταται στην πα
τρική εξουσία καί σέ μιά σειρά καταναγκασμών μέσω τών οποίων κερδίζεται ή
αρετή: γιά τους νέους συνοψίζεται στή σεξουαλική στέρηση καί στην απαγόρευ
ση, συνεπώς, όλων τών συμπεριφορών καί τών κοινωνικών μεθέξεων πού συνε
πάγονται, πού θεωρούνται ότι αντίκεινται στό ύψιστο προγαμιαίο αγαθό, στην
παρθενία — τό γέλιο, τό παιχνίδι, ό χορός, «πομπή του Σατανά», άπ' δπου
«γεννώνται ορέξεις σατανικαί, επιθυμίαι ασελγείς καί όφθαλμοπορνεία καί άλλα
πολλά σατανικά πάθη τής άλογου σαρκός». Βρισκόμαστε στή λογική του Πηδα
λίου πού «έκβάλλει» τά «ερωτικά βιβλία [...] ομοίως καί τά γελωτοποιά καί άσε
μνα».
Στίς άπολυτότητες του Φιλιππίδη άντιπαρατίθενται άλλες μετριασμένες
κρίσεις, σύμφωνες κι αυτές κ' εκείνες μέ τό διαιώνιο «κατ' οικονομία» σύστημα
στό όποιο ανήκει, μέ τό σύστημα τών προσαρμογών καί τών διαβαθμίσεων: έ
τσι, αν άπό τή μιά μεριά ό πραγματευτής σέρνει μαζί του τήν αμαρτία καί τή
«θλίψη», άπό τήν άλλη είναι ό σύζυγος πού μέ τήν πράξη του κατακυρώνει τό
μεγάλο αγαθό πού είναι ή οικογένεια: «Λοιπόν, ώς εΐπομεν, νά έχετε ύπομονήν
καί νά τόν τιμάτε ώς αΰθέντην σας. Στοχασθεΐτε · αυτός ό άνδρας έβγαίνει είς τά
ξένα: διά νά αποκτήσει νά φέρει εις τό σπίτι του, αυτός υβρίζεται, αυτός κινδυνεύει
είς τήν θάλασσαν, αυτός κινδυνεύει εις τήν ξηράν. Διά ποίον άλλον; Διά νά απο
κτήσει νά φέρει είς τό σπίτι του, δηλαδή είς τήν γυναίκα του. 'Επειδή τό σπίτι του
κάθε ανδρός ύπανδρευμένου είναι ή ίδια αύτοΰ γυναίκα».
Ή αγορά δέ γίνεται νά μήν εισβάλει στή ζωή: μόνο πού τά αγαθά της
—πρόκειται προφανώς γιά αγαθά πού δέν έχουν νά κάμουν μέ τή διατροφή— θά
πρέπει νά κατανέμονται ανάλογα μέ τήν κοινωνική βαθμίδα στην οποία καθένας
ανήκει. Συμβουλές προς τή σύζυγο πού θέλει νά αποκτήσει κάτι γιά τήν ίδια ή
γιά τό σπίτι: «Πλην νά ζητήσεις εκείνο [πού] στοχάζεσαι καί σας συμφέρνει.
Εκείνο δηλαδή οπού [είναι] τής τιμής σας, εκείνο οπού τής δυνάμεως σας, κάτι τι
παρακάτω καί κάμετε. Διατί, όταν κάμνετε εκείνον οπού είναι έ"ξω άπό τό πρέπον
σας, σας φθονούν οι άνθρωποι καί σάς έχθρεύονται. Καί όχι μόνον οι άνθρωποι,
άλλα πίπτετε καί είς άμαρτίαν καί αγανακτείτε καί τόν ίδιον τόν Θεόν, επειδή καί

ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΔΡΑΧΑΣ
lus
κάμνετε υπερηφάνεια. Καί αυτή είναι, ώς γνωστόν σας, έωσψορική αμαρτία καί
είναι πάθος άγιάτρευτον. 'Επειδή καί δλαι αϊ αλλαι άμαρτίαι έχουν τό 'ήμαρτον',
δηλαδή τήν μετάνοιαν, ή δε υπερηφάνεια δεν διορθώνεται)). Οί δαπάνες πού ξεπε
ρνούν τό επιτρεπτό «χαλνούν» τά σπίτια καί «οργίζουν» τό Θεό, οχι αποκλειστι
κά γιατί είναι ενδεχομένως ανατρεπτικές τού οικογενειακού προϋπολογισμού,
άλλα γιατί δημιουργούν πρόσβαση σέ αγαθά τά όποια ανήκουν σέ άλλη
κοινωνική τάξη, γιατί ανατρέπουν τόν κοινωνικό συμβολισμό της ενδυματολο
γίας: «Ένας ευγενής καί μεγάλος άνθρωπος με οφίκιον βασιλικον έκαμε της
γυναικός του λαμπρόν καί χρυσοΰν φόρεμα, ώς του επαγγέλματος της βασιλικής
αυλής. Τοιούτον φόρεμα, όταν καί εσείς τό κάμνετε, δεν είσθε τρελλός καί μωρός;
Βέβαια, έτζι είσθε · επειδή εκάματε εκείνο όπου δέν σας πρέπει. Είδεΐτε, λοιπόν,
πώς κατακρίνεσθε από τόν κόσμον καί πώς παροργίζετε τόν Θεόν». "Οπως συμ
βαίνει μέ τίς παρορτύνσεις στους γιους των γαιοκτημόνων, έτσι καί δώ τό ζη
τούμενο είναι νά μήν ξεπερνιέται ή δοσμένη κατανομή των κοινωνιών, εγγυητής
της οποίας είναι ό Θεός.
Μέ όσα επικαλέστηκα, θέλησα νά επισημάνω τίς μεγάλες διάρκειες της α
γροτικής οικονομίας, όπως αντανακλώνται στό επίπεδο τών νοοτροπιών. Ή με
γάλη αυτή διάρκεια παραπέμπει, όπως πολλές φορές επανέλαβα, στην αύτοκατανάλωση, στή διαφορετικού τύπου άπό τόν σημερινό λειτουργία τού νομίσμα
τος· στην κοινωνική —σέ τελευταία ανάλυση— χρήση τού πλούτου καί συγκε
κριμένα τού νομίσματος, πού είναι καίριο σύμβολο τού πλούτου. Πρόκειται γιά
μιά πραγματικότητα, της οποίας είχαν απόλυτη συνείδηση οί άνθρωποι της επο
χής: γιά τήν πραγματικότητα όπου τό βασικό χαρακτηριστικό είναι ή αποφυγή
τού μείζονος κόπου, ή ελλειμματικότητα τών ερεθισμάτων της αγοράς. 'Ωστόσο
ή φορολογική υποχρέωση, ή καταβαλλόμενη σέ χρήμα, δημιουργεί στό εσωτε
ρικό τής οικονομίας αυτής ένα έξωοικονομικό καταναγκασμό πού οδηγούσε σέ
κάποια σχέση μέ τήν αγορά άμεση μέ τήν συμμετοχή στό παζάρι, έμμεση μέ τήν
παρέμβαση τών δανειστών, τών τοκογλύφων. Αυτού τού μηχανισμού είχαν
συνείδηση οί μάρτυρες τής εποχής. Θά αναφερθώ, γιά μιαν ακόμη φορά, σέ μία
ενδεικτικότερη περίπτωση, στίς αντιδράσεις τού Grimani, Βενετού Προνοητή
τής Πελοποννήσου, ό όποιος επισημαίνοντας τήν απροθυμία τού πληθυσμού νά
αυξήσει τήν παραγωγή, παρατηρεί ότι τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας τά πράγ
ματα πήγαιναν καλύτερα γιά τόν απλούστατο λόγο ότι καθώς οί κάτοικοι ήταν
υποχρεωμένοι νά καταβάλλουν φόρο σέ χρήμα αναγκάζονταν νά επιδίδονται
στην καλλιέργεια, νά εργάζονται. Άπό μόνοι τους, αρκούνται στό τίποτε. Γι'
αυτό καί προτείνει νά ανέβουν οί ενοικιάσεις, γιά νά προκληθεί μέ τόν τρόπο αυ
τόν έξωοικονομικός καταναγκασμός πού θά οδηγήσει στην απόκτηση χρήματος
μέσω τής εμπορευματοποίησης τών πλεονασμάτων καί έτσι θά ικανοποιούνταν
καί ή φοροληπτική απαίτηση τής εξουσίας.

Υπάρχει, λοιπόν, συνείδηση τού έξωοικονομικού καταναγκασμού, ό ό
ποιος οδηγούσε σέ ένα σχετικό καί ιδιότυπο έκχρηματισμό τών αγροτικών οι
κονομιών. Τό μηχανισμό αυτόν μάρτυρες σάν τόν Τέρπο καί τόν Παπασυναδινό
τόν ξέρουν καλά. Στην περίπτωση τού Παπασυναδινού προτείνεται ή έξισορρό-
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πηση: ένα μέρος τοϋ εισοδήματος γιά τό φόρο, èva γιά τήν αύτοκατανάλωση,
ένα γιά τήν αγορά, αυτή πού επιτρέπει τήν εισροή καθαρών χρηματικών εσόδων
στην οικογένεια. Προϋπόθεση γιά τήν εξισορρόπηση είναι τό αντίθετο ακριβώς
της αρχής τοϋ ελάσσονος κόπου: οί πηγές τών εισοδημάτων δέν πρέπει μόνο νά
διατηρούνται, άλλα καί νά επεκτείνονται. Στην περίπτωση τοΰ Τέρπου έχουμε
μιά ακραία λύση: οσο γίνεται μικρότερη συμμετοχή στην αγορά καί, στό βαθμό
οπού υπάρχει συμμετοχή, νά εξυπηρετεί κυρίως τά δικαιώματα τοϋ Καίσαρα.
Στή λογική αυτή αντιστοιχεί, στην πράξη, ένας μηχανισμός αυτοσυντήρησης
καί κοινωνικής κινητικότητας· ή τελευταία, ωστόσο, λειτουργεί ένσωματικά στό
οικονομικό επίπεδο, γιά νά απογειωθεί στό ιδεολογικό. Ή απογείωση αυτή
εκφράζεται μέ ενσυνείδητες στάσεις πού δέν υπεισέρχονται στά αιτούμενα της α
ποψινής μας συνάντησης, πού είναι αφιερωμένη στίς μεγάλες οικονομικές α
δράνειες καί στά ιδεολογικά τους άπεικάσματα. Οί τρεις μάρτυρες τους οποίους
επικαλεστήκαμε αντλούν τήν άξιολογία τους άπό τίς ϊδιες πηγές, άπό τό θρη
σκευτικό λόγο: παρά τίς μερικεύσεις μέσω τών οποίων οργανώνεται ή χρήση
του, στην ουσία διαρθρώνει τόν γενικό καί γενικευόμενο μηχανισμό ιδεολογι
κής ενσωμάτωσης.

Συζήτηση
ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ: Τό λόγο έχει τώρα ό κ. Λέανδρος Βρανούσης.
Λ. ΒΡΑΝΟΎΣΗΣ: Παρακολουθώ, δσο μπορώ, καί χαίρομαι πάντοτε τήν
προσπέλαση καί τήν «ανατομία» πού επιχειρεί σέ ιστορικά θέματα ό αγαπητός
Σπύρος "Ασοραχάς — προσπέλαση καί «ανατομία» πού επιχειρεί μέ τόν δικό του
τρόπο, γιά νά εισχωρήσει σέ θέματα οικονομικά, δημογραφικά καί άλλα παρό
μοια. Πρόκειται γιά μεθόδους καί θέματα πού έγώ τουλάχιστον, δπως καί πολ
λοί άλλοι (είτε τό ομολογούν εϊτε δχι), δέν είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι νά
παρακολουθήσουμε· είναι δμως χρήσιμο νά τά πληροφορούμαστε· ή, τουλάχι
στον, νά υποψιαζόμαστε τά σχετικά προβλήματα.
Εκείνο πού διδαχθήκαμε, πάντως, είναι δτι ή αναζήτηση καί ή προσπέλα
ση τών πηγών γίνεται άπό πολλές αφετηρίες καί μέ πολλές κατευθύνσεις — πολ
λές καί διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ισως μας βαραίνει πάντοτε ή «παιδαγωγούσα Ιστορία», πού πολύ καλλιεργήθηκε ανέκαθεν καί εξακολουθεί νά καλ
λιεργείται. Μπορούμε, πάντως, χωρίς νά παραμερίζουμε ή νά υποτιμάμε τίποτα,
νά βλέπουμε κάθε φορά, μέ διαδοχικές προσεγγίσεις καί μέ προσπελάσεις άπό
πολλές πλευρές, τό πολυεδρικό φαινόμενο πού λέγεται ιστορική πραγματικότη
τα, τήν κοινωνία της εποχής πού μας απασχολεί. Ειδικότερα μάλιστα τήν περίο
δο της Τουρκοκρατίας, περίοδο πού απασχόλησε τους ιστοριογράφους σέ μεγά
λο ποσοστό άπό μία κυρίως σκοπιά, τήν εθνική ή έθνικοαπελευθερωτική. Έτσι
λ.χ. θεωρήθηκε αυτονόητο δτι τό αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας ήταν παντού
καί πάντοτε τό κυρίαρχο — κίνητρο δλων οχεδόν τών ανθρώπων, δλων τών
κοινωνικών στρωμάτων καί δλων τών εποχών. Τέτοιοι αναχρονισμοί καί τέ-
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τοιες σχηματοποιημένες έκ των υστέρων αντιλήψεις μας έχουν οδηγήσει νά χω
ρίζουμε τους ανθρώπους της Τουρκοκρατίας, μέ ύπεραπλουστευτικές διακρί
σεις, σέ δύο κατηγορίες, γιά νά μήν πώ στρατόπεδα: άπό δώ οί καταδυναστευόμενοι, άπό κει οί άλλοι- άπό τή μιά οί έπικατάρατοι, άπό τήν άλλη οί όσιομάρτυρες.
Ό Σπύρος Άσδραχάς μας παρουσίασε απόψε, ανάμεσα στ' άλλα, τόν πατέ
ρα τού χρονικογράφου τών Σερρών Παπασυναδινοϋ, τόν Παπασίδερη, τυπικό
παράδειγμα ενός άπό τους κοινούς ανθρώπους της Τουρκοκρατίας πού δέν φι
λοδόξησαν εθνικές δάφνες, άλλα προσπάθησαν —πολύ φυσικό καί πολύ ανθρώ
πινο— νά επιβιώσουν καί νά επιπλεύσουν· ενός άνθρωπου πού δέν θά τόν κατα
τάσσαμε ούτε στους επιτήδειους τών αθέμιτων συναλλαγών μέ τήν εξουσία, ού
τε στους εντελώς άπραγους κι άπονηρευτους, άλλα στους κοινούς θνητούς πού
προσπάθησαν, μέ όσες ικανότητες διέθεταν καί μέ αρκετή κάποτε ευελιξία, νά ε
πιπλεύσουν, γιά ν' αναδειχθούν τελικά «καλοί νοικοκυραίοι» καί άξιοι ποιμένες
τού μικρού ποιμνίου τους. Τέτοιου είδους ανθρώπους, πού δέν ξεπέρασαν τά
κοινά μέτρα καί τους γνώριμους γενικούς κανόνες, σπάνια τους προσέχουμε.
"Οσα ακούσαμε απόψε δείχνουν ότι οί περιπτώσεις τέτοιων ακριβώς ανθρώπων
επιτρέπουν στον ερευνητή νά προσεγγίζει ασφαλέστερα τήν ιστορική πραγματι
κότητα.
Ένα άλλο παράδειγμα απροκατάληπτης πρόσβασης στην ιστορική πραγ
ματικότητα είναι δσα ειπώθηκαν γιά τό κήρυγμα τού Νεκτάριου Τέρπου καί τοΰ
Κοσμά τού Αιτωλού. Πρόχειρα καί επιπόλαια θά 'βρίσκε κανείς στή διδαχή
τους ένα κήρυγμα έθελοδουλείας, ένώ στην πραγματικότητα ήταν èva κήρυγμα
αντίστασης στην πλήρη υποταγή καί κατέληξε νά είναι èva κήρυγμα εθνικής αν
τίστασης: «Προτιμότερο νά πληρώνετε χαράτσι, παρά ν' άπαρνηθήτε τήν πίστη
σας».
"Ακουσα επίσης μ' ενδιαφέρον δσα ειπώθηκαν γιά τήν ανατροπή πού επέρ
χεται στίς οικονομικές ισορροπίες: 'Ανεβαίνει τό επίπεδο, αυξάνουν οί απαιτή
σεις. Εισβάλλουν κάποτε τά αναπόφευκτα «λοΰσα». Θά ήθελα νά προσθέσω δτι
εισβάλλουν άπό πολύ παλιά, καί μάλιστα σέ χρόνους καί σέ περιοχές πού δέν θά
τό πιστεύαμε. Υπενθυμίζω τά παλιά πανηγύρια κι δσα συμβαίνει νά ξέρουμε γιά
τίς διάφορες «πραμάτειες» πού διοχετεύονταν στην πελατεία αυτών τών πανηγυ
ριών. Είχα τήν ευκαιρία, ασχολούμενος μέ τή διακίνηση καί τήν πελατεία τοΰ
βιβλίου σέ περασμένους αιώνες, νά ξανακοιτάξω τήν αλληλογραφία τών Γλυκήδων, καί ιδιαίτερα κάποιες εμπορικές παραγγελίες τοΰ 1680, δπου αναγράφονται
βιβλία καί άλλα εϊδη εισαγόμενα άπό τή Βενετία καί προοριζόμενα νά διατεθούν
στά εμπορικά πανηγύρια πού γίνονταν στό Μοσχολούρι της Θεσσαλίας, στην
Ελασσόνα καί στό Ζιτούνι (πβ. Τό βιβλίο στίς προβιομηχανικές κοινωνίες, Άθ.
1982, σ. 368-369). Θά φανταζόταν κανείς δτι οί άνθρωποι πού συρρέουν άπό τά
γύρω χωριά, μιά φορά τό χρόνο, σ' ένα τέτοιο παζάρι, άνθρωποι τοΰ βουνοΰ καί
τού κάμπου, ανταλλάσσουν απλώς τά προϊόντα τους καί περιορίζουν τις αγορές
τους σέ είδη πρώτης ανάγκης. Οί κατάλογοι δμως τών εμπορευμάτων τά όποια
διακινεί σ' αυτά τά παζάρια ό περιοδεύων πραματευτής περιλαμβάνουν καί είδη
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πού μας εντυπωσιάζουν. Θυμάμαι λ.χ. τό άσημόσυρμα καί τόν πάφιλα (αση
μένιο έλασμα), εϊδη πού μαρτυρούν δτι οί αργυροχρυσοχόοι είχαν υπολογίσιμη
πελατεία: φιλοτεχνούσαν ιερά σκεύη γιά τίς εκκλησίες, άλλα καί δλα τά στολί
δια της νύφης καί τών παλικαριών (τσαπράζια, άσημοζώναρα, άρμάθες, χαϊμα
λιά κ.π.ά.). Στίς αυξημένες καί αυξανόμενες απαιτήσεις αυτής τής κοινωνίας εν
τάσσονται επίσης τά βιβλία πού απορροφά τό παζάρι τής εποχής, καί ιδιαίτερα
ορισμένες κατηγορίες βιβλίων, πέρα άπό τά εκκλησιαστικά καί τά θρησκευτικά.
'Ανάμεσα στίς άλλες πραμάτειες, θυμάμαι επίσης δτι αναγράφονται στίς σχετι
κές παραγγελίες «καθρέπτες διά μπαρμπέρηδες» καί —άπό τά πιό απροσδόκητα—
τραπουλόχαρτα! "Ολες αυτές οί «πολυτέλειες» πρίν άπό τρεις ολόκληρους
αιώνες (γύρω στά 1680) καί σέ μιά απόμακρη περιοχή τής ελληνικής ενδοχώρας
πού ελάχιστα τήν ξέρουμε.
Στά θέματα του σημερινού σεμιναρίου είχα ιδεί ν' αναγράφεται καί τό λεγό
μενο Χρονικό τών Σερρών του Παπασυναδινοϋ καί τήν περίμενα τήν πρόσκληση
τού Σπύρου Άσδραχά νά εκθέσω όσα σέ κάποια συνάντηση μας, πρίν άπό και
ρό, τό έφερε ό λόγος καί είχα τήν ευκαιρία νά του ανακοινώσω σχετικά μέ τό
χειρόγραφο τού έργου καί τίς διαπιστώσεις πού προκύπτουν άπό τήν προσεκτι
κότερη εξέταση του.Ανακοινώνω λοιπόν κι έδώ απόψε (συνοπτικά, κατ' ανάγ
κην, επιφυλασσόμενος νά τ' αναπτύξω άλλοτε κι άλλου) μερικά άπό τά σχετικά
πορίσματα:
1. Τό δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν ο κ ε ί μ ε ν ο τού Παπασυναδινοϋ, αυτό πού
είναι γνωστό, δέν είναι ο ύ τ ε τ ό μ ι σ ό άπ' όσο περιέχεται στό χειρόγραφο
του.
2. Ό Σπ. Λάμπρος, δταν κατέγραψε τά περιεχόμενα τού αγιορείτικου τού
του χειρογράφου (3226/153), καθώς καί όσες φορές αναφέρθηκε σ' αυτό, παρου
σιάζοντας διάφορα κείμενα πού είχε σταχυολογήσει άπό τίς σελίδες του, είχε
σχηματίσει καί μάς κληροδότησε τή σφαλερή γνώμη ότι ό κώδικας περιέχει τέσ
σερα διαφορετικά κείμενα, έμμετρα καί πεζά, άσχετα μεταξύ τους. Προσεκτικό
τερη εξέταση οδηγεί στή διαπίστωση οτι: "Ολο τό χειρόγραφο, άπό τήν αρχή ως
τό τέλος, είναι ε ν α κ α ί ε ν ι α ί ο έ ρ γ ο , σύνθεση τού Παπασυναδινοϋ,
τού οποίου είναι καί α υ τ ό γ ρ α φ ο .
3. Ό κώδικας δέν αποτελεί, όπως θά νόμιζε κανείς, μιά πρώτη κατάστρωση
τών κειμένων πού περιέχει (δέν πρόκειται δηλαδή γιά χρονογραφικά σημειώμα
τα καί διάφορα έρανίσματα ριγμένα στην τύχη καί καταγραμμένα κατά καιρούς),
άλλ' είναι τό κ α θ α ρ ο γ ρ α μ μ έ ν ο χειρόγραφο τού έργου, ενός έργου πού
τό είχε ήδη συνθέσει ό Παπασυναδινός (άσχετο άν καθαρογράφοντας το έκρινε
σκόπιμο —καί όχι μία καί μόνη φορά— νά τό προεκτείνει καί πέρα άπό τό σημείο
όπου τό είχε σταματήσει).
4. Δέν θά επεκταθώ στην κ ω δ ι κ ο λ ο γ ι κ ή ε ξ έ τ α σ η του χειρογρά
φου, πρέπει νά πώ όμως ότι στό τέλος τού κάθε φύλλου, κάτω δεξιά, ό Παπα
συναδινός προσθέτει πάντοτε τήν πρώτη λέξη τού επομένου- έτσι ελέγχουμε άν
τό κείμενο συνεχίζεται κανονικά ή παρουσιάζει χάσμα. Καί πρέπει ακόμα νά
προσθέσω ότι ό Παπασυναδινός είχε αριθμήσει τό κύριο σώμα τοϋ χειρογράφου

ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΛΡΑΧΑΣ

κατά τετράδια (α έως ω), πράγμα πού μας επιτρέπει νά διαπιστώσουμε ποια «τε
τράδια» (όκτάφυλλα = δεκαεξασέλιδα) είναι λειψά καί νά προσδιορίσουμε πόσα
φύλλα λείπουν από τό καθένα, στά σημεία οπού επισημαίνουμε χάσμα. Μ' αυτό
τόν τρόπο διαπιστώνω ότι, όταν μεταγενέστερο χέρι (του περασμένου αιώνα)
πρόσθεσε στον κώδικα αρίθμηση κατά φύλλα, προϋπήρχαν ήδη ορισμένα χά
σματα, τά όποια δέν επισημάνθηκαν (έλειπαν: ένα φύλλο ανάμεσα στά φύλλα 47
καί 48, δύο πρίν άπό τό φ. 61, δύο ανάμεσα στά φύλλα 113 καί 114). Σήμερα λεί
πουν κι άλλα. Τό κείμενο των φύλλων πού είχαν άπό παλιά χαθεί μας είναι ά
γνωστο. 'Αλλά τό πρόβλημα μας δέν είναι μόνον αυτό. Παρατηρώ ότι ό Παπασυναδινός στίς χρονογραφικές του αναγραφές σημειώνει συνήθως τή χρονολο
γία μόνο κατά τήν έναρξη του κάθε έτους (πού άρχιζε πάντοτε 1η Σεπτεμβρίου),
ένώ γιά τά μετέπειτα γεγονότα του ϊδιου έτους (1 Σεπτ. έως 30 Αύγ.) αρχίζει τήν
κάθε παράγραφο του μέ τή φράση «Τω αυτω χρόνφ». Είναι ενδεχόμενο λοιπόν,
στά χάσματα πού επισημάναμε, νά μεσολαβούσε μετάβαση άπό τό προηγούμενο
σέ επόμενο ή μεθεπόμενο έτος (αυτό συμβαίνει οπωσδήποτε ανάμεσα στά φύλλα
47 καί 48). Επομένως, επιβάλλεται ε π α ν έ λ ε γ χ ο ς κάποιων χ ρ ο ν ο λ ογ ή σ ε ω ν.
5. Μέ επίκεντρο τίς δικές του περιπέτειες (τίς όποιες αισθανόταν, ασφαλώς,
έντονη τήν επιθυμία νά εξιστορήσει) ό Παπασυναδινός κατέγραψε πολλά αξιο
μνημόνευτα συμβάντα του καιρού του (1598-1642), θέλησε δμως νά παρουσιά
σει ό χ ι μ ι ά α π λ ή χ ρ ο ν ο γ ρ α φ ί α , άλλα ένα έργο πρώτιστα ή αποκλει
στικά ή θ ι κ ο δ ι δ α κ τ ι κ ό . Γι' αυτό καί παρεμβάλλει ή επιτάσσει πολυσέλι
δες διδαχές, αντλημένες άπό τήν πλούσια παραινετική φιλολογία τών βυζαν
τινών καί τών μεταβυζαντινών (κάποτε θά ανιχνευθούν ϊσως καί θά εντοπι
σθούν οί πηγές καί τά πρότυπα του), άλλα καί νουθεσίες βγαλμένες άπό τά περι
στατικά πού εξιστορεί, άπό τίς περιπέτειες καί τίς συμφορές τών συνανθρώπων
του καί τίς δικές του.
6. Μισόν αιώνα μετά τά πρώτα σχετικά δημοσιεύματα του Σπ. Λάμπρου
{Θρήνος: Εστία 22, 1886, 821-825 καί Ν.Ε. 5, 1908, 250-256· Χρονικόν: ΔΙΕΕ
2, 1888, 640-650), εκδίδει τό λεγόμενο Χρονικόν τών Σερρών ό Π. Πέννας (Σερραϊκά Χρονικά 1, 1938). 'Αξιέπαινος ό ζήλος του έκδοτη, απόκτημα ή έκδοση,
άλλα καί αναπόφευκτες οί συνέπειες της ανεπάρκειας του ερασιτέχνη, ό όποιος
δέν υποψιάζεται τά προβλήματα πού έχει ν' αντιμετωπίσει, ούτε τά νέα προβλή
ματα πού δημιουργεί. Ό εκδότης α) συνετέλεσε στό νά εδραιωθεί ή σφαλερή
γνώμη του Σπ. Λάμπρου ότι ό κώδικας του Παπασυναδινοΰ περιέχει τέσσερα ά
σχετα μεταξύ τους κείμενα· β) μας διαβεβαίωσε δτι εκδίδει ολόκληρο τό λεγό
μενο Χρονικόν· καί γ ) μας άφησε τήν εντύπωση δτι τό χειρόγραφο του Παπα
συναδινοΰ δέν είχε τίποτε άλλο αξιόλογο νά μας προσφέρει. — Στό δημοσίευμα
του Π. Πέννα δέν έγινε σαφές δτι εκδίδονται μ ό ν ο ν τά φύλλα 14-90 του χει
ρογράφου (ήτοι τό έ ν α τ ρ ί τ ο του συνόλου περίπου) καί δέν δηλώνεται (ού
τε κάν μέ λίγα άποσιωπητικά) δτι καί τό κείμενο αυτών τών φύλλων εκδίδεται,
καθώς διαπιστώνω, μέ αρκετές π α ρ α λ ε ί ψ ε ι ς στά ενδιάμεσα. Παραλείπον
ται ήθικοδιδακτικές παρεκβάσεις τίς όποιες παρεμβάλλει κάθε τόσο στά χρόνο-
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γραφικά σημειώματα του ό Παπασυναδινός, άλλα, τό χειρότερο, αγνοήθηκαν
χρονογραφικά κείμενα πού υπάρχουν καί στά παραπέρα 110 περίπου φύλλα τοΰ
κώδικα, τό περιεχόμενο των οποίων ό Σπ. Λάμπρος καί ό Π. Πέννας θεώρησαν
καί χαρακτήρισαν ώς άσχετη μέ τά προηγούμενα Παραινετική συγγραφή. Δέν έ
γινε αντιληπτό ή, τό χειρότερο, αγνοήθηκε καί αποσιωπήθηκε, δτι τό λεγόμενο
Χρονικον δέν τερματίζεται σέ èva ορισμένο σημείο καί ή λεγόμενη Παραινετική
συγγραφή δέν έχει κάπου ευδιάκριτη τήν αρχή της. Προσεκτικότερη εξέταση δεί
χνει ότι, μετά τίς χρονογραφικές σελίδες γιά τό μεγάλο θανατικό τοΰ 1641/2, ό
που, κατά τόν Λάμπρο καί τόν Πέννα, τερματίζεται τό λεγόμενο Χρονικον, ό Πα
πασυναδινός προεκτείνει τά γραφόμενά του σέ εκτενέστατη διδαχή, άλλα μετά
άπό δεκάδες φύλλα ξαναγυρίζει στά συμβάντα του 1642, συνεχίζοντας τίς
χρονογραφικές αναγραφές, προσθέτει πάλι νουθεσίες καί ατελεύτητα ήθικοθρησκευτικά παραγγέλματα, άλλα εξακολουθεί, κάθε τόσο, ν' αναφέρεται σέ προσ
ωπικές του περιπέτειες, σέ ιστορικά συμβάντα καί ιστορικές παραδόσεις τοΰ τό
που του.
Άπό αυτές ακριβώς τίς παραπέρα σελίδες τοΰ χειρογράφου, πού είναι, ό
πως είπα, περισσότερες άπό τίς μισές τοΰ συνόλου, καί πού αγνοήθηκαν ώς ά
σχετη μέ τά προηγούμενα Παραινετική συγγραφή, σκέφτηκα (μιά καί ήξερα δτι
θά μου δοθεί ό λόγος) νά σας παρουσιάσω απόψε ένα δείγμα. Ελπίζω δτι μοΰ
παραχωρείτε ακόμα λίγα λεπτά...
ΛΟΎΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ: Βεβαίως.

Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ: Ό Παπασυναδινός αφηγείται πώς κατόρθωσε, μέ δικά του έξοδα
καί συνδρομές τών ενοριτών, νά βρουν ζωγράφο νά εικονογραφήσει τήν εκκλη
σία της ενορίας του, τήν 'Αγία Παρασκευή, πώς καθοδηγούσε ό ίδιος τό ζωγρά
φο νά ζωγραφίζει τίς κατάλληλες παραστάσεις, πώς ζωγράφισαν, τέλος, τή Μέλ
λουσα Κρίση, οπού καί παρέστησαν τους κάθε λογής αμαρτωλούς, γιά νά βλέ
πει τό εκκλησίασμα πώς βασανίζεται στην Κόλαση ό πόρνος, ό κλέπτης, ό
φονεύς, ό άρπαγος, ό άδικος, άλλα καί πιό συγκεκριμένα ό μυλωνάς, ό κρασοποΰλος, ό ράπτης, ό ανυφαντής, δλοι δσοι κλέβουν, παρακρατούν, νοθεύουν
κλπ., οί ανάξιοι ιερείς, οί αρχιερείς καί, τέλος, «οι βασιλείς οι άδικοι και τυ
ράννου). "Ολα αυτά όμως δυσαρέστησαν μερικούς καί άρχισε κατακραυγή κατά
του Παπασυναδινού. Οί πιό αδίστακτοι σκέφτηκαν νά τόν καταγγείλουν στους
Τούρκους: ((...είπαν δτι "αυτός έστόρησεν [=ζωγράφισε] τόν Βασιλέα οπού μας ο
ρίζει [τόν Σουλτάνο] εις τήν Κόλασιν!"· καί έπάγαινεν ό σκοπός, ώ αδελφέ, ώς
νά τό μάθουν οι εξω [οί αλλόπιστοι] οί ημάς κρατούντες, έμενα νά καύσουν καί
τήν έκκλησίαν έκ θεμελίου νά χαλάσουν· καί σιμά εις αυτά νά αδικηθούν καί άλ
λοι πολλοί...» Κατατρομοκρατημένος ό Παπασυναδινός, τό σκέφτηκε, τό ξανασκέφτηκε, ζήτησε τή μεσολάβηση τοΰ δεσπότη, γιά νά κατευνάσει τά πνεύματα,
καί πήρε τή μεγάλη απόφαση: «...καί έγώ έβαλα τόν στοριστήν [τόν ζωγράφο]
καί τά έ'σβησεν δλα εκείνα· καί έτζι έσβησεν ή φλόγα...»
Στίς σελίδες αυτές (φφ.185ν,189Γ), πού θά τίς έλεγα συναρπαστικές, ό Παπα
συναδινός περιγράφει εναργέστατα τίς εικονογραφικές παραστάσεις τών εκκλη
σιών, ζωντανεύοντας αφηγηματικά τά εικονιζόμενα, σάν νά παρακολουθούσε ό
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ίδιος άπό κοντά σκηνές καί πρόσωπα καί διάλογους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα
ρουσιάζουν δσα γράφει γιά τή Μέλλουσα Κρίση, τή γνωστή πολυπρόσωπη πα
ράσταση, πού τήν εμπλουτίζουν οί μεταβυζαντινοί ζωγράφοι μέ άφθονα λαϊκά
στοιχεία, γιά νά εικονίσουν τους κάθε λογής αμαρτωλούς. Μέσα άπό τά γραφόμενά του καταφαίνεται τό κοινωνικό περιεχόμενο καί ή απήχηση αυτής τής πα
ράστασης, άλλα καί τό «ανατρεπτικό» της πνεύμα, ό επαναστατικός καί αντιστα
σιακός της χαρακτήρας. Ζωγραφισμένη συνήθως σέ περίοπτη θέση, γιά εκφοβι
σμό των άδικούντων καί γιά παρηγοριά των αδικούμενων, έγινε στην περίπτω
ση μας (πού δέν ήταν βέβαια ή μόνη) ένας έμμεσος τρόπος, δχι απλώς νά δι
καιωθούν, αλλά νά πάρουν τήν εκδίκηση τους οί φτωχοί καί οί καταδυναστευόμενοι, στιγματίζοντας, δημόσια καί «εις αιώνα τον άπαντα», τους εκμεταλλευτές
καί τους τύραννους. Ή αντίδραση πού προκλήθηκε άπό τήν τοιχογραφία του
Παπασυναδινού είναι μιά εύγλωττη καί πειστικότατη απόδειξη. "Οσο ξέρω, είναι
ή μόνη μαρτυρία πού έχουμε γιά μιά τέτοια παράσταση, πού δέν πρόλαβαν
καλά-καλά νά τή ζωγραφίσουν καί αμέσως υποχρεώθηκαν, «διά τόν φόβον τών
κρατούντων», νά τήν σβήσουν (νά τήν επικαλύψουν, υποθέτω, μέ άσβεστοκονίαμα). Τό περιστατικό συνέβη στίς Σέρρες, γύρω στά 1630, καθώς υπολογί
ζω. Δέν ξέρω αν άλλες πηγές θά μας βοηθούσαν νά μάθουμε τό όνομα του ζω
γράφου, τό όποιο δέν έκρινε απαραίτητο (ούτε σκόπιμο ϊσως) νά τό σημειώσει ό
Παπασυναδινός. Ή εκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής, έξαλλου, αποτεφρώθηκε
τόν περασμένο αίώνα, κι έτσι δέν υπάρχει ελπίδα πώς θά βρίσκαμε ϊσως κάποτε,
κρυμμένη κάτω άπό τά επιχρίσματα πού τήν επικάλυψαν, τήν τοιχογραφία ε
κείνη τού Παπασυναδινού μέ τό ανατρεπτικό της περιεχόμενο1.
ΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ό φίλος Σπύρος Άσδραχάς μου έδωσε τήν αφορμή νά
εκφράσω άπό τήν πλευρά μου ορισμένες αντιδράσεις, ξεκινώντας άπό άλλη αφε
τηρία —ασχολούμαι μέ τήν ιστορία τής ιατρικής— άλλα βασικά άπό τίς πηγές
πού μ' ενδιαφέρουν καί μένα.
Ή σημασία πού δίνει ό Σπ. Άσδραχάς ώς προς τήν περιγραφή τού χαρα
κτήρα ενός άτομου καί τήν απεικόνιση του, νομίζω δτι θά πρέπει νά μας απα
σχολεί όταν εξετάζουμε αυτές τίς οχι κοινωνικές ομάδες άλλα τίς επαγγελματι
κές κατά τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας. Νομίζω δτι αυτό αποτελείωνα πάρα πο
λύ ενδιαφέρον σημείο,
1. Τώρα πού επεξεργαζόμουν τό απομαγνητοφωνημένο κείμενο τής παρέμβασης μου (5
Όκτ. 1982), γιά νά δοθεί στό τυπογραφείο (αρχές τού 1984), κυκλοφόρησε τό περ. Σερραϊκά
Χρονικά τόμ. Θ', 1982-1983, δπου (σελ. 15-128) ό κ. Γ. Καφταντζής προβαίνει σέ νέα έκδοση του
Χρονικού, μέ είσαγο:>γή, σχόλια, ευρετήρια. 'Αξιέπαινος ό ζήλος του έκδοτη, ευπρόσδεκτη ή προσ
φορά, αλλά καί πάλι τό χειρόγραφο του Παπασυναδινού δέν εκδίδεται ολόκληρο! Παραλείπονται
οχι μονάχα ήθικοδιδακτικές νουθεσίες, αλλά καί άλλα ουσιαστικότερα. "Αθλος βέβαια ή μεταγρα
φή, άλλα καί παραναγνώσεις: Στό ακέφαλο στιχούργημα τής αρχής (σελ. 20, στίχ. 9 καί 11) τό α
κατανόητο έξίσης, αντί ευρίσκει (ει τι ζητά ευρίσκει). Στή σελ. 80 (φ.60α) ό τυπογράφος πήδησε
καί παρέλειψε δύο ολόκληρες αράδες κείμενο ανάμεσα στίς λ. έκαμαν καί τά ρουφέτια... Χρήσιμα
τά τοπογραφικά κυρίως σχόλια, αλλά στην απόδοση τών χρονολογιών αγνοήθηκε δτι τό έτος, γιά
τόν Παπασυναδινό καί τήν εποχή του, άρχιζε τήν 1η Σεπτεμβρίου... Ευπρόσδεκτη ή προσφορά,
άλλα ό Παπασυναδινός περιμένει τήν οριστική έκδοση του. (Σημείωση Λ. Βρανούση.)

il ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΟΊ ϊ'Οί IIHÌ.

115

Τό δεύτερο σημείο πού ξεκινά πλέον άπό τό χρονικό τού Παπασυναδινοΰ
μέ τήν περιγραφή των θανάτων είναι αξιοσημείωτο γιατί δέν τό είχα υπόψη μου
καί νομίζω δτι, όταν ό κ. Βρανούσης θά τό ολοκληρώσει, θά υπάρχουν περισσό
τερες πληροφορίες δεδομένου ότι, όπως άκουσα, δέν μας μίλησε γιά τό θανατι
κό. Άλλα γιά μένα ϊσως νά δώσει πληροφορίες γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο αντι
μετώπιζαν τίς επιδημίες, στοιχείο βγαλμένο κατευθείαν άπό έναν άνθρωπο, ό ό
ποιος καταλάβαινε τί ακριβώς συνέβαινε σέ πολύ μεγάλο ποσοστό γιατί ήταν ό
απόηχος της λαϊκής εντύπωσης.
Στό σημείο αυτό θά ήθελα νά επισημάνω κάτι πού άκουσα. "Οταν λέει δτι
πέθανε ό τάδε καί τόν χαρακτηρίζει κτλ., προφανώς αυτός εϊχε πεθάνει άπό πο
δάγρα. Δέν θά σας κουράσω νά σας πω σχετικά μέ αυτήν γιατί προφανώς ή πο
δάγρα είναι ένας γενικός δρος πού δέν ανταποκρίνεται στά σημερινά απόλυτα ε
πιστημονικά δεδομένα. Τά στοιχεία πού δίνει σέ συνδυασμό μέ άλλα, π.χ. τά
προερχόμενα άπό τά ταφολόγια, μπορούν νά συσχετισθούν μέ άλλα ιατρικά δε
δομένα άπό τά όποια έγώ τουλάχιστον ώς ειδικός (γιατρός) μπορώ νά βγάλω
τήν νοσολογία τής εποχής. Αυτό νομίζω δτι είναι σημαντικό, δχι μόνο διότι ά
φορα τήν νοσολογία τής εποχής άλλα γιατί θά μπορούμε νά συσχετίσουμε τήν
νοσολογία μέ τήν οικονομία, ή οποία έχει σχέση προς άλλα δεδομένα, τά όποια
ξεκινούν άπ' τίς επιδημίες: ποιες είναι οί επιδράσεις τών επιδημιών επάνω στην
οικονομία; Είναι τεράστιες.
Έδώ ερχόμαστε σέ ένα άλλο σημείο: συσχετισμός συμπεριφοράς προυχόν
των, καί νομίζω δτι αποτελεί ένα άλλο επίσης αξιόλογο θέμα πού θά πρέπει νά
μας απασχολήσει όλους άπό οποιαδήποτε πλευρά καί άν βλέπουμε τήν ιστοριο
γραφία.
Δέν ξέρω αν ό Παπασυναδινός αναφέρεται στην συμπεριφορά τού πατέρα
του σέ καιρό επιδημίας. Διότι άπό άλλα στοιχεία πού υπάρχουν, άπό πηγές δ
πως ή επιστολογραφία τού Άλή Πασά, αναφέρεται ή συμπεριφορά τού πρού
χοντα τής Σιάτιστας στον καιρό επιδημίας, τό 1814, δταν καταφεύγουν πλέον
στον Άλή Πασά ζητώντας έλεος προκειμένου νά αντιμετωπίσουν τις οίκονομικές πιέσεις γιά τήν είσπραξη τών φόρων άπό τόν προύχοντα, ό όποιος μάλιστα
είχε φύγει καί μακριά —επάνω στά βουνά— γιά νά μή μολυνθεί. Ένα ανάλογο
φαινόμενο έχουμε στίς αρχές του 19ου αιώνα, πάλι τό 1814 —γιατί υπάρχουν
καί άλλα παραδείγματα— σχετικά μέ τήν διαμάχη τών ίσναφιών της Λάρισας μέ
τόν μητροπολίτη καί τίς επιστολές προς τόν Οικουμενικό Πατριάρχη κλπ., δπου
σημειώνουν ακριβώς τήν κατάσταση έχοντας εγκαταλείψει, δπως γράφουν ρη
τά, τά εργαστήρια τους, καί δέν μπορούν νά ανταποκριθούν στίς φορολογικές α
παιτήσεις τού μητροπολίτη. Έδώ υπάρχει ένα αξιόλογο σημείο, δηλ. πολλές φο
ρές ή συμπεριφορά τού προύχοντα γιά τήν είσπραξη τών φόρων ήταν εντελώς
διαφορετική. 'Ορισμένες φορές έχουμε μείωση τών φόρων, δπως αυτό συμβαίνει
καί στην Μακεδονία καί στην Κρήτη σύμφωνα μέ τά τουρκικά έγγραφα πού
εκδίδει ό Σταυρινίδης, ή τή συλλογή τουρκικών έγγραφων τού Βασδραβέλη.
Προχωρώντας παρακάτω στίς συγκρίσεις μέ τους προύχοντες, θά ήθελα νά
αναφέρω ένα αξιοσημείωτο άγνωστο γεγονός: τό 1749 ό περιηγητής Τσάρλεμον
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(Charlemont) καί κατοπινός πρόεδρος της Εταιρίας των Dilettanti, νέος τότε,
πέρασε από τή Νάξο καί έγραψε ένα αξιόλογο ταξιδιωτικό τό όποιο είναι αδημο
σίευτο. Τώρα τό δουλεύει ό καθηγητής Stanford τής Ιρλανδικής Ακαδημίας· έ
μενα μου έχει παραχωρήσει ό,τι στοιχείο άφορα στους γιατρούς. Ό Charlemont
στην Νάξο τό 1749 συναντά τόν στρατηγό De Lastic de Vigouroux, ηλικίας τότε
80 χρόνων, ό όποιος είχε καταφύγει έκει, «αναχωρητής» πλέον, ή μάλλον
«μέτοικος-άναχωρητής».
Στό περιηγητικό λοιπόν αυτό δίνονται στοιχεία παραστατικά, ανάλογα
προς ό,τι περιγράφει ό Παπασυναδινός γιά τόν πατέρα του. Έάν βάλουμε μαζί
τά δύο κείμενα θά δούμε οτι είναι σχεδόν πανομοιότυπα, δσον άφορα τίς αντι
δράσεις των λαϊκών τάξεων σέ μία έντιμη συμπεριφορά των προυχόντων, κι άς
έχουν μεταξύ τους χρονική διαφορά ενός αιώνα καί άς είναι οί χρονογράφοι καί
οί προύχοντες γηγενείς άπό τή μιά μεριά καί ξένοι άπό τήν άλλη.
Γιά τό χρώμα πού είχαν οί σκούφιες ή γενικότερα γιά μερικά προνόμια των
ραγιάδων έχω νά αναφέρω ένα ανάλογο γεγονός: στην Κωνσταντινούπολη, τόν
18ο αιώνα —δέν θυμάμαι ακριβώς— είπε ό Σουλτάνος σ' ένα γιατρό πού τόν είχε
βοηθήσει πάρα πολύ καί τόν είχε κάνει καλά νά του ζητήσει δ,τι θέλει. Ό για
τρός λοιπόν τού έζήτησε νά βάψει τό σπίτι του άσπρο καί έτσι αυτό ξεχώριζε
στό Πέρα ή κάπου άλλου — δέν θυμάμαι ακριβώς σέ ποια συνοικία ήταν. Αργό
τερα όταν δολοφονήθηκε ό σουλτάνος καί τόν διαδέχθηκε άλλος, οί άνθρωποι
τού παλατιού καί ό καινούριος σουλτάνος τό πήραν σάν αφορμή καί τόν αποκε
φάλισαν. Πρόσθετα μπορεί κανείς νά αναφέρει τά ενδυματολογικά προνόμια
τών γιατρών, όπως στή Χίο, δπου τους επέτρεπαν νά φορούν κίτρινα παπούτσια
καί ενδύματα χρωμάτων αναλόγων μέ αυτά πού χρησιμοποιούσαν οί Τούρκοι.
ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ: Μόνο στό τελευταίο σημείο : εχω τήν εντύπωση δτι είναι
διαφορετική ή θέση τού κάθε χρώματος μέσα σέ μία ενδυματολογική ταξινόμη
ση πού εκφράζει μία ταξική ή επαγγελματική διαβάθμιση άπό τήν χρήση τού
λευκού χρώματος τό όποιο ήταν φυσικό χρώμα τής πρώτης ύλης. Έχουμε λευ
κές φουστανέλλες, τά πουκάμισα ήταν λευκά — στό βαθμό πού είναι λευκά δταν
είναι άπλυτα. Γιά τό κάλυμμα τής κεφαλής έν πάση περιπτώσει αυτά τά λευκά
τά φτιάχνουν 'Αγιορείτες. Καί δέν πρέπει νά είναι μέσα στή διαδικασία μιας δια
μαρτυρίας, μιας υπέρβασης τής ενδυματολογικής νόρμας, απλώς έχω τήν εντύ
πωση ότι είναι τό άβαφο λευκό μαλλί σημείο ενδεχομένως, πάντως είναι εκείνο
πού δέν επιβαρύνεται άπό τήν βαφή.
Β. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ: Μιά ερώτηση θά ήθελα νά υποβάλω, κυρίως γιά μιά διευκρίνιση,
άπό τόν φίλο κ. Άσδραχά. Ή εικόνα πού μας δίνει ό Παπασυναδινός γιά τόν
πατέρα του είναι πιθανότατα εξιδανικευμένη. Τά δσα κάνει ό πατέρας του Παπασιδέρης, τά δσα προσφέρει, μάς οδηγούν στό συμπέρασμα δτι ό ίδιος, τουλάχι
στον άπό πλευρά οικονομική, είναι μιά εξουσία στον τόπο του. Δέν μπορεί νά
προσφέρει τρία τραπέζια τήν ήμερα, δέν μπορεί νά φιλοξενεί καί νά κάνει δσα
κάνει, παρά μόνο μ' αυτή τήν προϋπόθεση. Είναι ό «καλός» πρόκριτος. Τό ερώ
τημα πού θέτω είναι: «Πώς, μέ ποιους τρόπους αυτός ό καλός πρόκριτος μπόρε
σε νά δημιουργήσει περιουσία, νά αποκτήσει οικονομική επιφάνεια, πού νά γίνε-
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ται αργότερα ευεργέτης, ευεργέτης ενός ολόκληρου κόσμου; Καί τό ερώτημα
αυτό είναι ίσως ερέθισμα γιά παραπέρα έρευνα, σχετική μέ τόν τρόπο πού οδή
γησε κάποιους άπό τή θέση του απλού άνθρωπου στή θέση τοΰ προκρίτου. Τήν
οικονομική τους δύναμη πώς τήν απέκτησαν, εις βάρος ποιου τήν απέκτησαν;
ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ: Ναί, εξυπακούεται πώς έχουμε νά κάνουμε μέ κοινωνίες δπου
ισχύει ή διαστρωμάτωση καί ή διαφοροποίηση — αυτό είναι δεδομένο. Μιλώ γιά
τό μοντέλο τού πρόκριτου: ποια πρέπει νά είναι ή συμπεριφορά τοΰ πρόκριτου
ιδίως στό επίπεδο τοΰ «δίνω καί δίνεις». Πρόκειται γιά κοινωνίες πού προϋποθέ
τουν τήν αμοιβαιότητα των σχέσεων σέ δλα τά επίπεδα και στηρίζονται σ' αυτή:
άπό τήν αμοιβαιότητα στην ανταλλαγή υπηρεσιών ώς τήν αμοιβαιότητα ανάμε
σα σέ εκείνον πού έχει καί σέ εκείνον πού δέν έχει. Εξυπακούεται δτι ή συγκέν
τρωση τού πλούτου γίνεται μέσω της κάρπωσης ενός πλεονάσματος — είναι στά
δεδομένα. 'Εκείνο πού έχει σημασία είναι νά βλέπει κανείς αν κάποτε σπάει τό
μοντέλο αυτού τοΰ τύπου, αν δηλαδή κάποια στιγμή ή αμοιβαιότητα γίνεται α
παξία. Στην περίπτωση της μαρτυρίας τού Παπασυναδινοΰ βρισκόμαστε στό
optimum, αν θέλεις, αυτού τού ιδανικού, δέν έχει σπάσει τό μοντέλο: έτσι πρέπει
νά συμπεριφέρεται ό προύχοντας. Ενδεχομένως ό πατέρας του νά μή συμπερι
φερόταν αποκλειστικά μέ τόν τρόπο αυτό, άλλα τό ζήτημα τίθεται έδώ στό επί
πεδο τού μοντέλου, της πρότυπης συμπεριφοράς. "Αν πάμε λίγο αργότερα, στή
μαρτυρία τού Παπατσώνη, θά δούμε δτι τούτος διαμαρτύρεται γιά τό γεγονός
Οτι ή μάνα του κατασπαταλούσε τήν περιουσία συντηρώντας καμιά δεκαπεντα
ριά οικογένειες, συγγενικές καί άλλες, καί ταΐζοντας κάπου πενήντα περαστι
κούς τήν ήμερα, τούρκους καί ρωμιούς — «τρεις φούρνους εϊχομεν εις ένέργειαν
κάθε δύο ημέρας». Έχει σπάσει πιά τό μοντέλο της αμοιβαιότητας σ' αυτή τή
συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί οί ανάγκες εκροής ρευστών ήταν τέτοιες πού
δέν επέτρεπαν τήν κατασπατάληση τοΰ φυσικοΰ αγαθού πού καταναλώνονταν
γιά τή φιλοξενία και τοΰ οποίου ή χρήση αυτού τοΰ είδους αντιστοιχούσε στό
πρότυπο συμπεριφοράς πού περιγράφει ό Παπασυναδινός. Στό τέλος τίθεται τό
πρόβλημα άν υπάρχει ή δέν υπάρχει κατάφαση απέναντι στην πρακτική πού ίσχύει ώς προς τήν ιδιοποίηση τοΰ πλεονάσματος. Τίποτε δέ μας λέει δτι τό
κοινωνικό σύνολο, είναι εναντίον της πρακτικής αυτής· στην οπτική αυτή ή πα
ρατήρηση σου είναι χρησιμότατη εφόσον στραφεί προς τή διερεύνηση των μη
χανισμών ενσωμάτωσης τών πληθυσμικών συνόλων μέσα στον κυρίαρχο οι
κονομικό μηχανισμό.
Β. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ: ?Ηταν γιά μένα αποκαλυπτικά δσα είπε ό κ. Σταυρόπουλος. Θά
ήθελα δμως νά σημειώσω δτι ένώ αυτή τή στιγμή, εννοώ τά μέσα τοΰ 18ου
αιώνα, είναι ό «ευεργέτης», άν θέλετε σέ είσαγωγικά, αργότερα, στίς παραμονές
τού 1821 καί μέσα στην Επανάσταση, ή οικογένεια De Lastic γίνεται τυραννι
κή. Εναντίον ορισμένων μελών της οικογενείας αυτής έχομε αναφορές τών κα
τοίκων καί στους Τούρκους καί στίς «κυβερνήσεις» τοΰ επαναστατημένου Ελ
ληνισμού. Δέν ξέρω άν μποροΰμε νά έχουμε στοιχεία γι' αύτη τή μεταβολή.
ΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θά συμφωνήσω μέ τόν κ. Άσδραχά δσον άφορα τήν
αμοιβαιότητα. Γιατί; Διότι εκεί έχουμε ένα φαινόμενο λιγάκι διαφορετικό. Ό De
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Lastic είναι ένας μέτοικος-άναχωρητής. Δέν έχω τόν χρόνο νά σας εξηγήσω τό
γιατί. Βάζω αυτή τήν λέξη —μάλλον τόν τίτλο— μέτοικος ταξιδιώτης. Πάντως
πήγε εκεί πέρα γιά πολλούς λόγους άλλα είχε οικονομική άνεση. Είχε ένα εισό
δημα περίπου δυό χιλιάδες λίρες 'Αγγλίας —άς τό πούμε— αναλογικά. Πάντρεψε
τόν γιό του έκει μέ μία έπό τίς οικογένειες τίς εύπορες καί αυτό φαίνεται στού
Ζερλέντη τά Φεουδαρχικά τής Νάξου καί θέλω νά τονίσω δτι στό διάστημα πού
ό γέρος στρατηγός ενεργούσε υπήρχε τό ανάλογο στοιχείο τό όποιο έτόνισε ό
Σπ. Άσδραχάς στην απάντηση, της αμοιβαιότητας. Ό Charlemont τό καταγρά
φει καταπληκτικά αυτό τό γεγονός.
Μόλις πεθαίνει ό στρατηγός —δέν ξέρουμε ακριβώς πότε· πάντως μετά τό
1752— ό γιος του καί οί απόγονοι του γίνονται φεουδάρχες. Ή αφορμή ήταν
—υπάρχουν καί φιρμάνια σχετικά— τά κτήματα πού προσπαθούν νά διατηρή
σουν οί De Lastic. Πάντως εξελίσσονται πλέον σέ καταπιεστές, σέ φεουδάρχες,
καί ιδιαίτερα στους χρόνους της επανάστασης, ό δισέγγονος τού στρατηγού,
πρόξενος τής Γαλλίας τότε, ήταν καί αρκετά ύποπτος. Ή έκφραση τού Παπασυναδινού είναι ανάλογη μέ τίς πράξεις τού πατέρα του, πού περιγράφει. Οί άλ
λοι όμως ξεστρατίζουν γιατί μπαίνουν τά οικονομικά συμφέροντα μέσα καί δια
φοροποιούν τήν οικογένεια ανάλογα καί μέ τίς συνθήκες πλέον, γιατί εισέρχον
ται μέσα στον ελληνικό χώρο. Εκεί ήταν ή φεουδαρχία πού κυριαρχούσε. Αυτά
τά ξέρετε καλύτερα άπό έμενα.
ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: Είπες πώς ό Νεκτάριος Τέρπος κατηγορεί τά περιττά έξοδα,
• τά όποια οδηγούν τους πληθυσμούς σέ έλλειψη χρημάτων, αδυναμία πληρωμής
των φόρων λοιπόν, πού τελικά καταλήγει στην αλλαξοπιστία: μ' αυτήν τή συλ
λογιστική ή κάθε πολυτέλεια πρέπει νά λογαριάζεται ώς απαξία. Σκέφτομαι μή
πως ή μαρτυρία τού Τέρπου επιτρέπει καί μιά δεύτερη, αντίστροφη, χρήση. Πώς
δηλαδή παρά τά περιττά έξοδα γιά πολυτέλειες, περισσεύουν αρκετά χρήματα
καί γιά τους φόρους, καί οί πληθυσμοί δέν άλλαξοπιστούν ώς σύνολα. 'Αλλά ό
Τέρπος αρπάζεται άπό κάποιες μονάδες, καί ανάγει τό μερικό σέ γενικό, μόνο
καί μόνο γιά νά μπορέσει νά χρησιμοποιήσει τό —αδιαμφισβήτητα ίσχυρό— επι
χείρημα τής αλλαξοπιστίας προκειμένου νά προβάλει τήν απαξία της πολυτέ
λειας.
ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ: Είναι οί περισσότεροι, άποροι καί εύποροι. Στό βαθμό δπου
ορισμένες συμπεριφορές, οί δαπάνες «κύρους», γίνονται αντικείμενο πολεμικής,
οί φορείς τών συμπεριφορών αυτών κρίνονται, γιατί ακριβώς οί συμπεριφορές
πού έχουν υιοθετήσει ωθούν στον εξισλαμισμό, σύμφωνα μέ τό σχέδιο τού κα
κού. "Ας επαναλάβουμε επιπρόσθετα δτι ή κριτική δέ γίνεται μόνο ενόψει τού
μείζονος προβλήματος, δηλαδή τού εξισλαμισμού: γίνεται γιά κάθε υπέρβαση
τού ηθικού κανόνα: ώς προς τήν υπέρβαση του στό επίπεδο τών οικονομικών
σχέσεων, ό Τέρπος επιστρατεύει δλα τά συνήθη μοτίβα, τό μοτίβο της κλοπής,
τής πλεονεξίας, τού δόλου, τής άπατης — τά αιώνια μοτίβα πού έχουνε περάσει
στην παροιμιολογία, στή λαϊκή γνώση. 'Υπάρχει ή αμφισβήτηση τού τρόπου μέ
τόν όποιο γίνεται κάποιος πλούσιος καί είναι ενδιαφέρον τό γεγονός δτι ή αμφι
σβήτηση αυτή κατά κανόνα έχει νά κάνει μέ τόν πλούτο εκείνο πού περνάει άπό
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τήν αγορά, άπό τό παζάρι. Δέν υπάρχουν καταγγελίες εναντίον των ανθρώπων
πού έχουν πολλά πρόβατα, πολλά κτήματα· δέν ασχολείται μ' αυτούς.
Ό «κλέπτης» είναι κατά κανόνα ό άνθρωπος της αγοράς: ορθότερα, ή κλο
πή εμφανίζεται κατά κανόνα στην αγορά: ό κρασοποΰλος καί ό μπακάλης πού
δουλεύουν τά ζύγια («αυτό τό δάκτυλον ό Θεός σου τό ίκαμε διά νά τό μεταχειρί
ζεσαι εις τές χρείες σου καί εις τά καλά έργα καί εσύ τό αφιερώνεις του διαβόλου
καί τοΰ τό κάνεις άγγίστρι, άλλοτε νά πλακώνεις τό ζύγι καί άλλοτε νά τό κεντάς
άπό κάτω διά νά σηκωθεί»)· ό συνεταίρος «οπού κρύβει άπό τήν συντροφίαν»· ό
προαγοραστής τής παραγωγής, πού «συβάζει τό γένημα τό μέτρον προς άσπρα ε
ξήντα καί παίρνοντας το τό πωλεί άπό εκατόν». Πρόκειται γιά μιά κριτική των
τρόπων απόκτησης πλούτου μέ τήν κλοπή, δηλαδή μέ τήν υπέρβαση τής νόρ
μας τής αγοράς, ακόμη μέ τήν υπέρβαση τοΰ γενικότερου ήθικοΰ κανόνα, μέ τήν
αδικία πού διαπράττεται στίς χήρες καί στά ορφανά. Ή αδικία του είδους αυτού
εγγίζει τήν ίδια τήν προϋπόθεση τής πραγματοποίησης τής παραγωγής, τήν οι
κογενειακή εκμετάλλευση: ό οθωμανική πρακτική είναι ενδεικτική ως προς αυ
τό, δταν λόγου χάρη προβλέπει νά μένουν τά αγροτικά εργαλεία αποθηκευμένα,
αν δέν παντρευτεί ή χήρα, γιά νά έρθουν στην κατοχή των παιδιών δταν ενηλι
κιωθούν. 'Ωστόσο, ή κριτική δέ στρέφεται εναντίον τών τρόπων ιδιοποίησης
των φυσικών άξιων, δέ λέγεται πουθενά αν τά συστήματα διανομής τής συγκο
μιδής ανάμεσα στον καλλιεργητή καί στον ιδιοκτήτη είναι «δίκαια»: αυτά ανή
κουν σέ ένα μηχανισμό παραδεκτό· ή υπέρβαση τοΰ μηχανισμού είναι απορρι
πτέα, εξοστρακίζεται δηλαδή ή παράβαση τοΰ παραδεδεγμένου οικονομικού καί
ηθικού κώδικα. Κάθε φορά πού πρόκειται γιά τήν αγορά ή κοινωνική κριτική
τών φορέων τής «δικαιοσύνης» είναι εντονότερη καί οξύτερη.
ΑΛ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Καί κάτι ακόμα. Μέ τόν Φιλιππίδη πιά, μέ τήν περιγραφή πού
δίνει, καί άπό τά αποσπάσματα πού διάβασες, δημιουργείται τώρα ένας άλλος
τύπος άπό εκείνον τού Νεκτάριου Τέρπου: κατάφαση υπέρ τής αγροτικής οι
κονομίας άλλα ειδυλλιακή — δηλαδή δημιουργείται κάτι πού δέν έχει ό Νεκτά
ριος Τέρπος καί πού τό βλέπουμε άπό τίς αρχές τοΰ 18ου αίώνα καί θά έλεγα σέ
όλη τήν Ευρώπη. Είναι ή εικόνα τοΰ τίμιου χωρικού, ό όποιος γυρνάει κουρα
σμένος, καί όλα τά καλά τόν περιμένουνε στό σπίτι του.Άρα ό Φιλιππίδης εκ
φράζει κάποιαν άλλη κοινωνική ομάδα. Ό Νεκτάριος Τέρπος εκφράζει άμεσα
τήν αξία της αγροτικής παραγωγής, ό Φιλιππίδης εκφράζεται κάπως διαφορετι
κά: αν επιχειρούσαμε μία «εκ τού πονηρού» μετάφραση τών λόγων του θά δια
βάζαμε: «Μήν κάνετε αλισβερίσια εσείς γιά νά κάνω έγώ, γιά νά μείνει τό πεδίο
ανοικτό. 'Αφήστε τό εμπόριο γιά έμενα». 'Αλλά κι έτσι νά μήν είναι τά πράγμα
τα, ή ειδυλλιακή παρουσίαση υπάρχει. Λόγου χάρη στον Κωνσταντίνο Μάνο, ό
που πάλι παρουσιάζεται (τό 1802) δτι τυχερός είναι ό άνθρωπος πού δούλευα
στους αγρούς, σέ αντίθεση μέ τους αστούς· ό χωρικός κουράζεται δσο νά δύσει
ό ήλιος, καί άμα δύσει, γυρνάει σπίτι του καί δλα είναι ωραία: τρώει ήσυχα τό
ψωμί του μέσα σέ οικογενειακή γαλήνη.
Έχει δημιουργηθεί πιά σαφώς ή ομάδα πού δέν ζει μ' αυτόν τόν τρόπο, πού
έχει απομακρυνθεί αρκετά γιά νά μπορεί νά τήν βλέπα είδυλλιακά. Ένώ, ό Νε-
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κτάριος Τέρπος ακόμα δέν έχει απομακρυνθεί καί τήν βλέπει σάν απλή αξία, οχι
μέσα άπό ιδεολόγημα.
ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ: Συμφωνώ καί δέν συμφωνώ. Ισως νά μήν συμφωνώ έκεΐ πού
δέν σέ κατάλαβα. Είναι σίγουρο οτι ό Φιλιππίδης εκφράζει καί φαντάζομαι ανή
κει στό γαιοκτημονικό στρώμα τών πηλιορείτικων κοινωνιών. Ή ταξινόμηση
είναι σαφής. Υπάρχουν οί γαιοκτήμονες, —οχι σέ όλα τά χωριά, σέ ορισμένα
χωριά— οί πραματευτάδες καί οί δουλευτές.
ΑΛ. ΠΟΛΙΤΗΣ: 'Απλώς γαιοκτήμονας; Ό Φιλιππίδης δέν είναι, πού ό πατέρας
του φέρνει τό νερό, άρα εισάγει άλλου τύπου καλλιέργεια;
ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ: "Αλλου τύπου καλλιέργεια. Είναι γαιοκτήμονας. Είναι οί
άνθρωποι πού ζουν άπό τή γη καί έχουν τή συνείδηση —αυτοί πού έχουν τά πε
ρισσότερα— ότι ανήκουν στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας. Στην πράξη
φαίνεται κάτι διαφορετικό. "Οτι ανεβαίνουν οί άνθρωποι πού ασχολούνται μέ
τήν διακίνηση τών αγαθών, δηλαδή οί έμποροι ή οί ξενιτευόμενοι κτλ.
Σέ μία αντιδικία ανάμεσα στίς δύο μορφές συμμετοχής στην οικονομία ο
φείλεται καί ή κατάθεση τού Φιλιππίδη υπέρ τού αγροτικού τομέα, ό όποιος πα
ράγει αξίες ανταλλακτικές, δηλαδή έχει έμπορευματοποιήσιμα πλεονάσματα.
Αυτό δέν είναι κάτι πού δημιουργείται στή δεδομένη εποχή, είναι ένα φαινόμενο
μακράς διάρκειας όπως καί τό εμπόριο επίσης είναι ένα φαινόμενο μακράς διάρ
κειας· γιά τό συγκεκριμένο όμως χώρο είναι σχετικώς πρόσφατο: ανθίζει στό
δεύτερο μισό τού 18ου αιώνα — μιλάμε γιά τό Πήλιο. Αυτό δέ σημαίνει ότι τό
εμπόριο είναι μιά αποκλειστική ιστορία τού 18ου αιώνα — πρόκειται γιά μιά ιδέα
πού πρέπει νά τήν εγκαταλείψουμε. 'Οπωσδήποτε υπάρχει αυτή ή αντιδικία.
"Αλλά οί αντίδικοι δέ διαφιλονεικούν τήν αγορά: ό γαιοκτήμονας υπερασπίζεται
ένα ιδεώδες τό όποιο αρχίζει νά γίνεται παρελθόν. Δέν υπάρχει σύγκρουση δπου
κάποιος θέλει νά ιδιοποιηθεί τή διαδικασία τής εμπορευματοποίησης, γιατί τό
παιχνίδι τελικά δέν παίζεται στό Πήλιο στά αγροτικά, παίζεται στά βιοτεχνικά
προϊόντα. Πρόκειται γιά μιά κοινωνική τάξη πού βλέπει δτι ό άνεμος είναι υπέρ
κάποιας άλλης, καί υπερασπίζεται τό αγροτικό κοινωνικό μόρφωμα μέ δλες τίς
αναφορές τού έξιδανικευτικου τύπου πού αναφέρθηκαν.
TP. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Έγώ ήθελα νά φθάσω στην έσχατολογία, στό χρησμό, στην
προφητεία. Καί νά ξεκινήσω άπό τά κείμενα πού μας ύπομνημάτισες πού μι
λούν, πού προσπαθούν νά προφυλάξουν τόν πληθυσμό άπό τήν προοπτική της
αλλαγής τού κοινωνικού status.
"Ολοι λένε δέν θέλουν τόν εξισλαμισμό, δέν θέλουν τό εμπόριο, δέν θέλουν
τήν μή πληρωμή τών φόρων —πού θά έφερνε αναστατώσεις— καί γιά τόν Τέρπο
καί γιά τόν Κοσμά πού μάς ανάφερες— καί χρησιμοποιούν τήν έσχατολογία σάν
ένα μέσο γιά νά περάσουν πάνω στον πληθυσμό τίς απόψεις τους. Σκέπτομαι δτι
καί εκείνοι πού θέλησαν νά περάσουν τίς αντίθετες ακριβώς απόψεις, τά κηρύ
γματα τής ανατροπής, οί Βενετσιάνοι, οί Ρώσοι, οί πράκτορες τους, χρησιμο
ποίησαν πάλι τά ίδια μέσα. Ό Ρήγας έρχεται μετά, καί αυτός Άγαθάγγελο τυ
πώνει. Ό Άγαθάγγελος τήν ώρα πού βγαίνει, καί άπό τους χώρους πού φαίνε
ται ότι έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται άπό τόν ελληνισμό της Διασποράς, άπό
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τούς χώρους πού ζουν οί Έλληνες έμποροι, μακριά από τήν τουρκοκρατούμενη
«καθ' ημάς Ανατολή». Φαίνεται νομίζω φανερά δτι τό ϊδιο εργαλείο στά χέρια
διαφορετικών ανθρώπων ποθούσε νά βγάλει αντίθετα αποτελέσματα. Ποιοί μη
χανισμοί καί λειτουργίες διαμόρφωναν τόν Άγαθάγγελο σέ αποτελεσματικό ερ
γαλείο ώστε νά χρησιμοποιείται άπό τούς «συντηρητικούς» ανθρώπους καί άπό
αυτούς πού φέρνουνε τήν ανατροπή;
ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ: Καμιά διαφωνία, φυσικά, ως προς τό δεύτερο σκέλος. Θά ήθελα
όμως νά ξανάρθω στό πρώτο σκέλος, στην ένσωματική λειτουργία τού κη
ρύγματος. Έκ τών υστέρων ή παθητική αναφορά στην ήμερα της κρίσης
διαιωνίζει τήν υπάρχουσα κατάσταση. Στην ουσία οί φορείς της ιδεολογίας πι
στεύουν οτι τά προβλήματα τής ιστορίας ανήκουν στην πρόνοια· θά επιλυθούν
μέ τήν παρέμβαση τού Θείου. Τό σχέδιο τής πρόνοιας δέν πρέπει νά προσκρού
σει στην παρεμβολή μιας ελάσσονος δυσαρμονίας. Ή έλάσσων δυσαρμονία
είναι ή μερική ανυπακοή στον Καίσαρα, ό όποιος είναι ό 'Αντίχριστος: ό Τέρπος μέσω της μερικής υπακοής επιζητεί τήν πλήρη ανυπακοή, εξω δμως άπό τό
χώρο τής πράξης. Καθώς μιά σειρά ανθρώπων, εμείς ή ορισμένοι άπό μας, δέ δε
χόμαστε τήν προνοιακή αντίληψη τής ιστορίας, λέμε δτι τελικώς ό Τέρπος, ό
Κοσμάς, ή ιδεολογία πού εκφράζουν, διαιώνιζαν τήν κατάσταση. Χωρίς αντίρ
ρηση. 'Αλλά γιά τή συνείδηση τους δέν επρόκειτο γιά μιά υπόθεση καθησυχασμού τών μαζών γιά νά διαιωνιστεί ή οθωμανική κυριαρχία. 'Επρόκειτο γιά μιά
πράξη πού αποσκοπούσε στό νά μείνουν σαφή τά δρια ανάμεσα στίς δυό
κοινωνίες, ανάμεσα στίς δυό θρησκείες· άπ' αυτή τήν άποψη, βρισκόμαστε
μπροστά σέ ένα αρχαϊκό «αντιστασιακό» κίνημα.
Φ. ΗΛΙΟΥ: Ή μουσουλμανική θρησκεία ήθελε νά αφομοιώσει τή θρησκεία τών
καταπιεζομένων;
ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ: Ή οθωμανική εξουσία δέν είχε κανένα λόγο νά αφομοιώσει·
παρείχε, ωστόσο, δυνατότητες γιά μερικές ενσωματώσεις. 'Απόδειξη οί εξισλα
μισμοί πού παίρνανε γεωγραφική έκταση δπως στην 'Αλβανία, αρκετοί στην
Κρήτη, στην 'Ήπειρο, στην Πελοπόννησο, πού δημιουργούσαν ορισμένες κοιτί
δες. 'Υπήρχαν αυτές οί δυνατότητες. Ώ ς μηχανισμός κατάκτησης ή οθωμανική
Αυτοκρατορία δέν είχε λόγο —παρά κάποιες στιγμές πυρετού— νά αφομοιώσει
θρησκευτικά τούς υποταγμένους, γιατί τότε αναιρούνταν ή κατάκτηση. "Αρα υ
πήρχε μιά διαδικασία μερικής λειτουργίας ένσωματικών μηχανισμών. Έκεΐ θέ
λουν νά είναι σαφές τό σύνορο οί φορείς τής έσχατολογικής —στην περίπτωση
μας— αντίληψης· είναι ένας στόχος πού θέλει τή διαιώνιση της ταυτότητας τών
κατεχομένων. Τό συμπέρασμα αυτό είναι διαφορετικό άπό τό συμπέρασμα στό
όποιο θά καταλήγαμε επικαλούμενοι μόνο τά οντολογικά στοιχεία τής ιστορίας,
τά όποια θά μας ωθούσαν ενδεχομένως σέ μιά «αντικειμενικά» σωστή διατύπω
ση, ή οποία όμως θά ήταν εξω άπό τό σκεπτικό τών πρωταγωνιστών της ιστο
ρίας, έξω άπό τό σκεπτικό τών ανθρώπων πού ζουν τήν ιστορία. Τώρα, τό έσχατολογικό ιδεώδες έχει τήν παθητική καί τήν ενεργητική του έκφανση. Κάποια
στιγμή, έκεΐ δπου παίζεται τό παιχνίδι τών μεγάλων δυνάμεων, ξεσπά κάποια ε
ξέγερση: τότε τό έσχατολογικό ιδεώδες γίνεται ενεργητικό· εκείνοι πού έξεγεί-
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ρονται, θεωρούν ότι έφτασε ή στιγμή νά φύγει ό Αντίχριστος.
ΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει ένα θέμα τό όποιο δέν ξέρω κατά πόσο θά τό πω
σωστά. Δέν υπάρχει μιά παράλληλη πορεία στην έσχατολογία καί στην Θεία
Πρόνοια πού θά λύσει τά προβλήματα μεταξύ Χριστιανικής θρησκείας καί Μου
σουλμανικής; Υπάρχει μιά παράλληλη πορεία καί μιά χρησιμοποίηση καί άπό
τήν πλευρά τήν μουσουλμανική αυτού τού θέματος. Δηλαδή μέ δυό λόγια υπήρ
ξε τότε καί υπάρχει μιά παραποίηση της έννοιας ενός εδαφίου τού Κορανίου ό
σον άφορα τήν αντιμετώπιση —τήν ενεργητική— άπό τους πληθυσμούς τών επι
δημιών. Υπάρχει τελείως διαφορετική αντιμετώπιση άπό τους πληθυσμούς τους
τούρκικους, άλλα υπήρχε παρερμηνεία τού Κορανίου πού ένας Τούρκος τό έ
βγαλε στή μέση καί έλεγε: «Τό παρερμηνεύσατε: ή θρησκεία δέν λέει τέτοιο πρά
γμα — νά μένουμε απαθείς καί νά καταλήγουμε στην Θεία Πρόνοια».
Επομένως, απλώς λέγω μήν τυχόν πρέπει μέσα σ' αυτά τά πράγματα νά ε
ξεταστεί ή παράλληλη πορεία καί ή αλληλεπίδραση της νοοτροπίας πού είχαν
δημιουργήσει στίς μάζες οί δυό θρησκείες;
ΣΠ. ΑΣΛΡΑΧΑΣ: Αυτό πάλι αντιστρέφεται καί δέν σταματάει πουθενά, γιατί, έτσι,
τί γίνεται τό μουσουλμανικό μιλεναριστικό κίνημα, τό εβραϊκό μιλεναριστικό
κίνημα πού —σέ μιά ενεργητική του μάλιστα εκδοχή— οδηγεί σέ όσμωση μέ
τους Μουσουλμάνους; Πρόκειται γιά στάσεις «οικουμενικές». Τελικώς τό θεο
λογικό επιχείρημα είναι αυτό πού λέει ό Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης: «èva ερ
γαλείο πολλαπλής χρήσης». Ή δική μου ή άποψη είναι πώς δέν πρόκειται γιά
μιά χρήση ή οποία, γιά τους φορείς τής αντιλήψεως τύπου Τέρπου, Κοσμά Αι
τωλού, αποβλέπει, μέσω τής επίκλησης τής δεύτερης παρουσίας, στή διαιώνιση
τής οθωμανικής κυριαρχίας. Γιά τή συνείδηση τους ή οθωμανική κυριαρχία
είναι τό κράτος τού 'Αντίχριστου- ή «βιούμενη» ιστορία υπόκειται στην ιστορία
του σχεδίου τής πρόνοιας. Έξ αντικειμένου vai, ή παθητική έσχατολογία αποτε
λεί τό άκρο άωτο τής ενσωμάτωσης· άλλα γιά τό μάρτυρα τό πράγμα δέν έχει έ
τσι — γιά τό μάρτυρα τής εποχής.
Ή συζήτηση μάς έχει οδηγήσει στό ζήτημα τών εξουσιών, είδικότερα τών
σχέσεων πού αναπτύσσονταν ανάμεσα στά κοινωνικά μορφώματα τών κατακτη
μένων πληθυσμών (και, συνακόλουθα, τών μορφών εξουσίας πού παγιώνονταν
στό εσωτερικό τους) καί στην κεντρική εξουσία, δπως αυτή συμπυκνώνεται καί
συμβολοποιείται στό πρόσωπο τού Σουλτάνου, τού Βασιλέα, φορέα μάλιστα
«οικουμενικού» τύπου αυτοκρατορικών σχηματισμών.
Τό γεγονός ότι πρόκειται γιά μιά κοινωνία κατακτημένη καί μία
κοινωνία κατακτητική δέν οδηγούσε στην άρση τής εξουσίας, στην άρση τής
έννοιας τού Βασιλέα· οδηγούσε σέ κοινωνικούς πυρετούς, οί όποιοι εξειδικεύον
ταν στή σύγκρουση τών πληθυσμών μέ τά τμήματα εκείνα τής εξουσίας μέ τά ό
ποια έρχονταν σέ σχέση καί μέ θετική αναγωγή στην κεντρική εξουσία. "Ας έρ
θουμε στό μηχανισμό τής ενσωμάτωσης: τίποτα δέ μας λέγει δτι ή βυζαντινή οι
κουμενικότητα δέ συνεχίζεται μέσα σέ μιά οθωμανική οικουμενικότητα. Βε
βαίως στό βαθμό πού έχουμε ιδεολογίες, προερχόμενες μάλιστα άπό τή Δύση,
τότε ή αντιδικία τίθεται στό επίπεδο τών εξουσιών: δν θά είναι ισλαμική ή θά
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είναι χριστιανική εξουσία· σέ μία τελευταία φάση, άν θά είναι ελληνική —αυτό
πού λέγαν τόν 12ο αίώνα «ελληνική»— ή τουρκική. 'Αλλά τούτα συμβαίνουν σέ
μιά κλίμακα πού διαφορίζεται μέσα στό χρόνο. Έρχεται δμως ό Λέανδρος
Βρανούσης καί σού φέρνει τή μαρτυρία τού Παπασυναδινοΰ πού «ίστορίζει» τόν
κακό βασιλέα. Ό κακός βασιλέας είναι οικουμενικό θέμα, άλλα γιά τίς συνειδή
σεις των ανθρώπων είναι ταυτίσιμος, είναι ό συγκεκριμένος βασιλέας. Ανεξάρ
τητα τού πού ανήκει «εθνολογικά» αυτός ό καλός ή ό κακός βασιλέας ανήκει σέ
μιά ηθικού τύπου έννοια, στην οποία εμείς θά ύποκαταστούσαμε μιά εθνικού τύ
που έννοια. 'Ωστόσο, ό μονάρχης δέν είναι ένας ορθόδοξος Σλάβος, ορθόδοξος
'Αρμένιος, εναντίον τού οποίου δέν υπήρχε καμία διαμαρτυρία· είναι Μουσουλ
μάνος. Έδώ ή «κοινωνική» θεωρία έχει δώσει τήν απάντηση της: είναι ό αντίχρι
στος. Πρόκειται γιά τήν έσχατολογική αντίληψη —άν τή θέλετε έτσι— της επο
χής πού δέν εκφράζει, φυσικά, τήν πολιτική τού Πατριαρχείου· γιά μιά αντίλη
ψη πού, ώς συλλογικό φαινόμενο, εγγράφεται στό έσχατολογικό κίνημα. Ή
μαρτυρία πάντως τού Παπασυναδινού τήν οποία σχολιάζουμε έδώ δέν έχει νά
κάνει μέ τό έσχατολογικό κίνημα, άλλα μέ τό σύστημα τών κοινωνικών ισορρο
πιών, οί όποιες όμως προϋποθέτουν ότι υπάρχει ό μεσότοιχος ανάμεσα στους
Χριστιανούς καί στους μή Χριστιανούς: γι' αυτό καί δέν πρέπει νά διαδίδεται τό
μυστικό πού, αποκαλυπτόμενο, μπορούσε νά επιφέρει τίς ανατροπές· γι' αυτό
καί ή πολεμική εναντίον της «άβανίας». Είναι τό αντίστοιχο τού μυστικού πού
πρέπει νά κρατιέται μέσα στίς οικογένειες, μέσα στό χωριό, στίς κοινότητες. Ή
μαρτυρία τού Τέρπου, τού Κοσμά τού Αιτωλού, αυτή μας πηγαίνει στην έσχα
τολογική αντίληψη, στό έσχατολογικό κίνημα πού λέει πώς θά έρθει ή δεύτερη
παρουσία. Τό λέει όλη ή εκκλησία, ναί, άλλα ή εκκλησία δέν λέγει επισήμως δτι
ό Μωάμεθ είναι ό Αντίχριστος, λέγει ότι είναι ψευδοπροφήτης. Είναι κάποιοι
άλλοι πού διατείνονται ότι ό Μωάμεθ είναι ό 'Αντίχριστος. Τό διατείνονται άπό
πολύ νωρίς· ή δοξασία αυτή διαιωνίζεται καί εμβολιάζεται μέ όλη τήν άντιχριστολογία πού έρχεται είτε άπό τους Λουθηρανούς εϊτε άπό τους Παπικούς, γιατί
καί ό Λούθηρος είναι ό 'Αντίχριστος καί ό Πάπας είναι ό 'Αντίχριστος. 'Ωστό
σο, ας μήν ταυτίζομε τό Πατριαρχείο μέ τό μιλεναριστικό κίνημα. Θά μού πείτε:
έδωσε στον Κοσμά τόν Αιτωλό τήν άδεια νά διδάξει. Ναί, γιά τήν καθησύχαση
ενός πληθυσμού πού βρισκόταν σέ ταραχή, σέ θρησκευτική μεταλλαγή. Ό Κο
σμάς όμως μέ κρυφό τρόπο, σέ σχέση μέ τόν Τέρπο, περνούσε τό μήνυμα τού
'Αντίχριστου- άν συνερχόταν ή Σύνοδος, θά τόν καταδίκαζε.
Θ. ΚΑΛΑΦΆΤΗΣ: Θά ήθελα νά κάνω δύο μικρές παρατηρήσεις σχετικά μέ τό
αρχικό πρόβλημα πού τέθηκε, πώς δηλ. μιά παραδοσιακή οικονομία αποδέχεται
τήν εισαγωγή τού χρήματος. Ή προσπάθεια πού έγινε άπό τόν εισηγητή απο
σκοπούσε νά δοθεί μιά ερμηνεία πέρα άπό τά γνωστά οικονομικά σχήματα καί
νά εισαχθούν κατά κάποιο τρόπο οί έννοιες τών οικονομικών συμπεριφορών.
Σέ κάποιο σημείο —άν κατάλαβα καλά— νομίζω ότι αυτές οί έννοιες συμπίπτουν
ή λειτουργούν μέ τό οικονομικό σύστημα. 'Αναφέρομαι συγκεκριμένα στίς
έννοιες της φιλανθρωπίας, της άγαθοσύνης κτλ., πού στην συγκεκριμένη ανάλυ
ση φαίνονται ότι είναι τμήματα αυτού τού συγκεκριμένου οίκονομικοΰ συστή-
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ματος. Πιστεύω έδώ δέν πρέπει νά ξεχνάμε πώς οί έννοιες αυτές άλλες φορές
είναι ανεξάρτητες άπό τό οικονομικό σύστημα, κάποτε προϋπάρχουν, ένώ πολ
λές φορές λειτουργούν καί αντίθετα. Τά πράγματα δέν συμπέσαν δμως μιά μόνο
φορά. Μέσα στό χρόνο οί έννοιες διαφοροποιούνται. Χωρίς νά μπορούν νά ερ
μηνευτούν πλήρως μέ τίς λειτουργίες τοϋ οικονομικού συστήματος. Θά ήθελα
νά προσθέσω κάτι ακόμα. Αυτό τό σύστημα της διανομής τοΰ πλεονάσματος μέ
τίς τρεις πλευρές μάς δείχνει τήν εικόνα μιας στατικής οικονομίας καί δέν δια
φαίνεται άπό κανένα σημείο τό γεγονός τής πρόβλεψης, πού δέν σημαίνει απλώς
μιά επέκταση παραπέρα τής αγροτικής παραγωγής, άλλα καί τήν διασφάλιση
καί άπό τόν κίνδυνο τής καταχρέωσης καί τής τοκογλυφίας.
Καί ένα τρίτο σημείο : Έγινε μία αναφορά ότι, στά δημοτικά τραγούδια, τά
σύμβολα αυτά άπεικονίζανε κατά κάποιο τρόπο τήν εισαγωγή τοΰ καινούριου
εκπολιτιστικού μοντέλου...
ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ: Δέ θέλω νά πώ τοΰ καινούριου, άλλα ενός μοντέλου πού κάποια
στιγμή τροφοδοτείται άπό εισαγόμενα αγαθά.
Θ. ΚΑΑΑΦΑΤΗΣ: Ναί, σ' αυτό τό σημείο όμως μπορούμε νά πούμε δτι αυτό δέν
εκφράζει μιά μειονεκτική κατάσταση καί πολλές φορές καί μιά υπέρβαση σέ σχέ
ση μέ τόν κατακτητή; Δηλαδή —άς πούμε ένα παράδειγμα— οί ληστές οί όποιοι
δέν τά τραγουδάνε άλλα φοράνε αυτά τά χρυσά πράγματα μέσα σέ μιά κοινωνία
πού δέν έχει καθόλου χρήμα· νομίζω ότι δέν μπορούμε νά πούμε δτι αυτό ακρι
βώς συσχετίζεται μόνο μ' αυτό τό πράγμα άλλα νά δούμε καί τήν πολιτική κατά
σταση πού επικρατούσε εκείνη τήν περίοδο.
Επίσης θά κάνω μιά τελευταία σκέψη (ϊσως νά είναι λίγο παρακινδυνευ
μένη), τήν έξης: υπήρξε μιά αναφορά στίς μεγάλες διάρκειες καί κατά πόσο δηλ.
υπάρχει μιά συνέχεια ή είναι πρόβλημα αναπροσαρμογής κτλ. Νομίζω δτι τά
φαινόμενα αυτά τώρα πού μελετώνται άπό τήν πλευρά τής ιστορίας έχουν καί
μιά άλλη επισήμανση άπό τήν πλευρά τής οικονομικής επιστήμης, δπου γίνεται
μελέτη τών μακρών κυμάτων ανάπτυξης καί κάμψης, μέ συμπεράσματα πού
μπορούν ωφέλιμα νά χρησιμοποιηθούν καί σέ άλλους χώρους. Π.χ., γιά τήν οι
κονομία μιας χώρας δέν μπορούμε νά πάρουμε ένα δείκτη γιά νά δείξουμε τήν
κάμψη- Στό ρεύμα τού ποταμού, στό επάνω μέρος τό νερό μπορεί νά πηγαίνει
προς μιά κατεύθυνση καί στην άλλη νά πηγαίνει προς τά πίσω. Δηλαδή αυτό τό
φαινόμενο μελετιέται άπό πολλές πλευρές καί οπωσδήποτε είναι χρήσιμη μιά
ανταλλαγή σέ άλλα επίπεδα, πού ϊσως ξεφεύγουν άπό τά δρια τής σημερινής συ
ζήτησης.
ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ: Ειμαι σύμφωνος απολύτως ώς προς τή σήμανση πού πρέπει νά
δίνεται στην έννοια τής μεγάλης διάρκειας. Κάποια στιγμή νομίζω πώς τό είπα:
υπόκειται σέ μιά διαδικασία προσαρμογών, οί όποιες ωστόσο μπορεί νά απολή
ξουν σέ διαφορετικά μορφώματα, σέ επιμέρους τομές. 'Ανάφερα δνα χαρακτηρι
στικό παράδειγμα, τή μαρτυρία τοϋ Παπατσώνη: τί γίνεται μέ τή γενναιοδωρία,
τή σπατάλη, ή οποία ανήκει στή λογική ενός συστήματος καί κάποια στιγμή αρ
χίζει νά μή συμβαδίζει μέ τή λογική τήν οποία συνεπάγεται ή διαφοροποίηση
πού συντελείται στό εσωτερικό ενός συστήματος ή μέ τή λογική ενός παράλλη-
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λου συστήματος πού συνυπάρχει άλλα είναι διαφορετικό. Ώς προς αυτό δέ βλέ
πω νά υπάρχει διαφωνία. "Οσο γιά τό θέμα τής επίδειξης, τό όποιο είναι οικου
μενικό θέμα, οπωσδήποτε έχει νά κάνει μέ τή δημιουργία του κοινωνικού κύ
ρους. Ό Μακρυγιάννης, υπηρέτης ακόμα, πηγαίνει —δταν τόν προσέβαλε τό α
φεντικό του γιατί πυροβόλησε, καί του έσπασε τό τουφέκι— στην εκκλησία μέσα
καί κάνει συμφωνία μέ τόν Άγιο: νά τόν βοηθήσει νά πλουτίσει καί νά φορέσει
άρματα ασημένια. Αυτό είναι τό μοντέλο τής εποχής, νά έχεις άρματα ασημένια.
Τά φοράει, εκπληρώνει τήν συμφωνία, κάνει τό τάμα: σχέση του ά^ρώπινου
καί τοϋ θείου έν όψει τής κοινωνικής προαγωγής. 'Ωστόσο, στό βαθμό δπου
διευρύνεται αυτού τοΰ τύπου ή συμπεριφορά, έχουμε τήν εμφάνιση των ανισορ
ροπιών στίς όποιες αναφέρεται ό Νεκτάριος Τέρπος.
Επικαλέστηκες τήν στατική οικονομία. Μά πρόκειται γιά μιά στατική οι
κονομία. Καί επειδή ακριβώς ή οικονομία είναι στατική, γι' αυτό τό λόγο οί συ
γκρούσεις δέ μεταλλάσσονται σέ ριζικές διαφοροποιήσεις καί γι' αυτό τό λόγο ή
συλλογική συνείδηση είναι εχθρική: εχθρική, μέ τήν προϋπόθεση πάντα δτι
πρόκειται γιά κοινωνικά μορφώματα καί νοοτροπίες πού λειτουργούν μέ τό μη
χανισμό τού συστήματος καί τού άντισυστήματος, τά όποια συνυπάρχουν καί
είναι συγχρόνως καί αντίπαλα, χωρίς δμως νά φτάνουν στή ριζική τους σύ
γκρουση. Κάθε φορά —κάπου τό έχει γράψει αυτό πολύ ωραία ό Αλέξης ό Πο
λίτης— μπορεί νά διαλέξεις τό ενα ή τό άλλο. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε τήν ίόεολογικοποίηση τών μεγάλων ισορροπιών πού βασίζονται στίς παραλληλίες
καί στίς διαδοχικές προσαρμογές πού τελικώς διατηρούν τό συνολικό σύστημα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ. Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Εισηγητής: Γιάννης Τσιώμης

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ. Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Παρουσίαση
ΛΡΟΥΛΙΑ: Έχουμε τήν ευχαρίστηση νά είναι απόψε μαζί μας ό
αρχιτέκτονας κύριος Γιάννης Τσιώμης πού διδάσκει άπό τό 1978 αρχιτεκτονική
καί ιστορία της αρχιτεκτονικής στην Ecole des Beaux Arts στό Παρίσι. Τά εν
διαφέροντα του κινούνται κυρίως γύρω άπό τήν Πολεοδομία. Ειδικότερα θά ή
θελα ν* αναφερθώ στό θέμα τής μεγάλης εργασίας του, τής διδακτορικής διατρι
βής (Doctorat d' état) πού έχει ώς επίκεντρο τήν 'Αθήνα, τήν πολυσυζητημένη
'Αθήνα μας. Athènes à soi-même étrangère. Πρόκειται γιά μιά έρευνα, επίμονη
καί εξαντλητική, γύρω άπό τή δημιουργία τής νέας πρωτεύουσας, γύρω άπό τά
θεωρητικά καί ιδεολογικά ρεύματα, τά δυτικοευρωπαϊκά, τά όποια τήν γέννησαν
Kui τήν έστησαν εκεί πού τήν έστησαν, τήν έκτισαν όπως τήν έκτισαν, τήν στό
λισαν καί τήν διαμόρφωσαν όπως τήν διαμόρφωσαν αμέσως άπό τά πρώτα
χρόνια πού ιδρύεται τό νέο ελληνικό κράτος.
'Αλλά μπορεί νά διερωτηθεί κανένας γιατί τό Κέντρο Νεοελληνικών
'Ερευνών, πού κινείται στό χώρο τής φιλολογίας καί τής ιστορίας, προσκαλεί
έναν άρχιτέκτονα-πολεοδόμο. Νομίζω ότι ή διατύπωση τής εισήγησης —εισήγη
σης πού ελπίζω ότι θά προκαλέσει πολλές συζητήσεις καί παρεμβάσεις στή
συνέχεια— μας δίνει τήν απάντηση. «Ό 'Αρχιτέκτονας. Ή 'Ιστορία. Ή διασταύ
ρωση ιδεών καί πρακτικής σέ διάφορους τομείς». Ό κ. Τσιώμης, δπως θά διαπι
στώσουμε σέ λίγο, βλέπει στενή τή σύνδεση ανάμεσα στον αρχιτέκτονα καί τήν
ιστορία, σύνδεση πού ξεκινάει ήδη άπό τίς αρχές του 19ου αϊ. δταν ό αρχιτέ
κτονας παύει νά είναι απλώς «πανεπιστήμων» καί μετατρέπεται σέ δέκτη καί
πομπό διαφόρων λογικών, του φυσικού, του στατικού καί λοιπά, άλλα καί του ι
στορικού.
Καί τούτο, γιατί καί ό αρχιτέκτονας, δπως ήταν φυσικό, επηρεάζεται άπό
τό κλίμα τού Διαφωτισμού πού τόσο έντονα είχε σημαδέψει τό δεύτερο μισό του
18ου αι. Πράγματι, ό αιώνας αυτός πού χαρακτηρίζεται άπό τήν πίστη στή
δύναμη τού ορθολογισμού καί άπό τίς ανακαινιστικές προσπάθειες στην αντιμε
τώπιση τών προβλημάτων, σφράγισε βαθιά τίς ανθρώπινες στάσεις καί συμπερι
φορές σέ όλες τους τίς εκφράσεις.
Θά πρέπει ωστόσο νά σημειωθεί δτι στην κίνηση του Διαφωτισμού ή αρ
χαιότητα δέν παραμερίστηκε άπό τίς νέες ΐδέες· αντίθετα μάλιστα, έγινε ή πηγή
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άπ' οπού οί άνθρωποι τής εποχής άντλησαν τά πρότυπα τους γιά την ελευθερία
της σκέψης, γιά τήν αξιοπρέπεια του άτομου. "Αν, δμως, ή Ευρώπη άπό την
'Αναγέννηση καί πέρα είχε ενδιαφερθεί γιά τήν ελληνική αρχαιότητα χωρίς νά
αισθάνεται τήν ανάγκη νά γνωρίσει άπό κοντά τή χώρα άπ' δπου είχε πηγάσει ό
λος αυτός ό πνευματικός πλούτος —ή γνωριμία της μέ τόν κλασικό ελληνισμό
είχε συντελεστεί μέσα άπό τήν 'Ιταλία—, ό αιώνας τού Διαφωτισμού θά μεταβά
λει τους τρόπους γιά τήν προσέγγιση μαζί του. Ή δίψα γιά μάθηση, ή διάθεση
νά μεταδοθούν σέ δλους οί νεοαποκτηθείσες γνώσεις καί ακόμα ή εσωτερική
ανάγκη γιά αυτοψία προκαλούν τή συχνή μετακίνηση καί τά ταξίδια, πολλαπλα
σιάζοντας έτσι τήν επικοινωνία καί τίς επαφές ανάμεσα στή Δύση καί τήν 'Ανα
τολή.
Ή Δύση τότε θά εντυπωσιαστεί άπό τήν άμεση επαφή μέ τά αρχαία μνη
μεία· θά προσπαθήσει νά τά αποτυπώσει, νά τά μετρήσει μέ ακρίβεια, νά τά σχε
διάσει στην κάθε τους λεπτομέρεια, νά μελετήσει τήν τοπογραφία τού περιβάλ
λοντος χώρου, νά βρει τίς αισθητικές τους αναλογίες, νά τά καταλάβει — μήν ξε
χνάμε πόσο ξαφνιάστηκε δταν εντόπισε ϊχνη άπό διακόσμηση, δταν συνειδητο
ποίησε τήν πολυχρωμία— νά τά κάνει δικά της καί τέλος νά τά μιμηθεί, νά τά εν
τάξει στή ζωή της, νά γίνουν καθημερινό της βίωμα, έκφραση της, τέχνη της.
Σπουδαστές τής αρχιτεκτονικής, ζωγράφοι, αρχαιολόγοι, φιλοπερίεργοι ταξι
διώτες θά επιδοθούν μέ κάθε τρόπο νά πάρουν πίσω μαζί τους, γιά νά τά μεταδώ
σουν καί στους άλλους, δ,τι είδαν καί έθαύμασαν στή μακρινή χώρα, δ,τι τους
εντυπωσίασε. Τό βιβλίο τού D. Le Roy, Les Ruines des plus beaux monuments
de la Grèce (Παρίσι 1758) καί περισσότερο ακόμα τό πολύτομο καί πολύτιμο έρ
γο των J. Stuart καί Ν. Revett, The Antiquities of Athens measured and delineared (ό πρώτος τόμος κυκλοφόρησε στά 1762) στάθηκε γιά τους ενδιαφερό
μενους, κυρίως τους αρχιτέκτονες, μιά αποκάλυψη ενός άγνωστου κόσμου. Ή
έκθεση των έργων τών σπουδαστών τής Γαλλικής 'Αρχαιολογικής Σχολής στή
Ρώμη πού παρουσιάζεται τώρα στην Εθνική Πινακοθήκη φωτίζει ανάγλυφα τή
συστηματική προσπάθεια πού έκανε έναν αίώνα αργότερα —άπό τά 1845 καί πέ
ρα— ή γαλλική κυβέρνηση προς τήν ϊδια κατεύθυνση, επιζητώντας ν' αποκτήσει
καί αυτή στενούς πολιτισμικούς δεσμούς μέ τήν Ελλάδα, δπως άλλωστε ή 'Αγ
γλία καί ή Γερμανία.
Ή έπανανακάλυψη τής Ελλάδας, ή ανακάλυψη «έκ νέου» της αρχαίας Ελ
λάδας, στην περίοδο πού γίνεται παράλληλα ή γνωριμία μέ τόν σύγχρονο ελ
ληνισμό, συντελεί στή διαμόρφωση τής θεωρίας τού νεοκλασικισμού καί, στό
χώρο τής αρχιτεκτονικής, φέρνει προς τόν «νεοκλασικισμό», δπως επικράτησε,
ανάμεσα σέ άλλες ονομασίες (ρομαντισμός, ρομαντικός κλασικισμός, επαναστα
τικός), νά λέγεται ό νέος ρυθμός πού εμφανίζεται σταδιακά άπό τά μέσα τού
18ου αϊ. καί κάνει τή δυναμική του παρουσία σ' δλο σχεδόν τόν 19ο αίώνα. Θυ
μίζω δτι τό πρώτο κτίριο στή Δυτική Ευρώπη μέ αρχαιοελληνικό ρυθμό ήταν ό
δωρικός ναός πού σχεδίασε ό Stuart στό Hagley Park τού Λονδίνου τό 1758.
'Ωστόσο δέν πρέπει νά λησμονούμε δτι, αν ή στροφή προς τήν κλασική αρ
χαιότητα ήταν απόρροια τού πνεύματος τού Διαφωτισμού, ό νεοκλασικισμός, δ-
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πως έχει υποστηριχθεί, προωθείται, σ' ένα μεγάλο του βαθμό άπό μιαν ευρύτερη
ώθηση του ρομαντικού κινήματος. Σ' αυτό τό κλίμα μαθητεύουν δσοι, ξένοι ή
Έλληνες, θά πρωταγωνιστήσουν αργότερα στή διαμόρφωση της νέας πρω
τεύουσας, «των Αθηνών», φέρνοντας μαζί τους, φέρνοντας πίσω, μετουσιωμένα
τά πρότυπα πού ξεκίνησαν άπ' αυτή τή γη. Ή νέα πόλη ξεπηδάει άπό τούτη τή
διπλή διαδρομή: Ελλάδα - Δύση, Δύση - Ελλάδα, άλλα φυσικά είναι κιόλας ση
μαδεμένη, δεσμευμένη άπό τά αρχαία της ερείπια, δπως επισημαίνει ô κύριος
Τσιώμης.
'Αλλά γιά τά ερείπια, γιά τήν πολυχρωμία ας αφήσουμε νά μας μιλήσει ό
πιό ειδικός· είναι τό θέμα του καί ανυπομονούμε νά τόν ακούσουμε.

Εισήγηση
ΤΣΙΩΜΗΣ: Ή έκθεση τών σχεδίων τών αρχιτεκτόνων της Σχολής
Καλών Τεχνών του Παρισιού καί υπότροφων της 'Ακαδημίας της Ρώμης, ανοι
χτή μέχρι προχθές στην Πινακοθήκη, θά μπορούσε νά ίδωθεϊ μέ δύο τρόπους :
Ό πρώτος : νά βασιστεί κανείς στον τίτλο «Παρίσι-Ρώμη-Άθήνα» καί στό αντι
κείμενο: «Έργα αναπαραστάσεων τών αρχαιοτήτων της Αθήνας».
'Αν σπρώξουμε λίγο πιό πέρα τήν περιέργεια ανάγνωσης, θά προστεθούν
τά έξης στοιχεία: Ό τίτλος «Παρίσι-Ρώμη-'Αθήνα» εκφράζει ένα δρομολόγιο.
Είναι αυτό πού επιτελούν οί αρχιτέκτονες μέ αφετηρία τή Γαλλία, ή μάλλον, καί
έχει σημασία ή διευκρίνιση, τό Παρίσι καί οχι τήν Γαλλία. Τό Παρίσι, πού θέλει
νά είναι κέντρο της Γαλλίας —καί είναι— άλλα καί κέντρο του κόσμου (εκεί είναι
κάπως λιγότερο).
Τό δρομολόγιο, λοιπόν, φέρνει τους αρχιτέκτονες, τους καλύτερους σπου
δαστές της Beaux Arts —αν κρατήσουμε σάν κριτήριο τό αποτέλεσμα ενός δια
γωνισμού καί σάν μέθοδο επιλογής τών καλύτερων μέσα άπό τόν διαγωνισμό—
άπό τό Παρίσι στή Ρώμη καί, μετά άπό ένα ταξίδι στή Σικελία - Μεγάλη Ελλά
δα, στην 'Αθήνα κατ' αρχήν (αργότερα καί σέ άλλους αρχαιολογικούς χώρους
της Ελλάδας). Τό δρομολόγιο συνοδεύεται άπό μιά παραγωγή σχεδίων. 'Ορι
σμένα αφορούν τά μνημεία της Ρώμης. Άλλα αφορούν μνημεία της Πομπηίας,
της Ποσειδωνίας ή της Σικελίας. Άλλα, τέλος, μνημεία της Αττικής πρώτα καί
ύστερα μνημεΐα-άρχαιολογικά ευρήματα της υπόλοιπης Ν. Ελλάδας (τό βορειό
τερο σημείο της όντας οί Δελφοί), ή καί, λίγο αργότερα, μνημεία της Μ. Ασίας.
Μέ τό νέο αυτό στοιχείο πού δίνω τώρα, μιλώντας γιά τήν Μ. Ασία, επεκτείνω
τό δρομολόγιο καί μέ τό «λίγο αργότερα» προσθέτω τό στοιχείο του χρόνου.
Μπορώ νά θεωρήσω δτι τό αντικείμενο της έκθεσης, τά σχέδια, είναι καί τό
αντικείμενο προσοχής τών άρχιτεκτόνων-σπουδαστών, ό σκοπός τους καί ή πα
ραγωγή τους.
Ά ν κοιτάξω αυτά τά σχέδια θά βγάλω καί ορισμένα άλλα συμπεράσματα.
Πρόκειται γιά αναπαραστάσεις μνημείων σχεδιασμένων μέ έναν ορισμένο τρόπο
λίγο πολύ κωδικοποιημένο:
ΓΙΆΝΝΗΣ
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α) Κάτοψη, τομή, όψεις —μερικές φορές κανένα προοπτικό— ουδέποτε α
ξονομετρικό, καί, ακόμη, άφθονες λεπτομέρειες σέ πιό μεγάλες κλίμακες.
β) Τό βασικό χαρακτηριστικό είναι ή χρησιμοποίηση τοΰ χρώματος.
γ) Ή παραγωγή άφορα τώρα δύο μεγάλες κατηγορίες σχεδίων : είναι απο
τύπωση αύτοϋ πού υπάρχει, αυτού πού είδε ό αρχιτέκτονας· καί ε?ναι άναπαράσταση αυτού πού μέ διάφορα στοιχεία συγκέντρωσε, ανάλυσε, συζήτησε καί τέ
λος σχεδίασε· δηλαδή είναι ή κατάσταση «τώρα» έτσι δπως είναι καί ή κατάστα
ση «τότε», «άλλοτε» έτσι δπως ήταν ή έτσι δπως θά ήθελαν νά ήταν.
Είπα πρίν τίς λέξεις: «στοιχεία» καί ακόμη «συγκέντρωση», «ανάλυση»,
«συζήτηση» καί τέλος «σχέδιο». Θά επανέλθω σέ δλα αυτά. Αυτό πού θέλω νά
σημειώσω άπό τώρα είναι δτι δλα αυτά σημαίνουν διεργασία, σημαίνουν διαδι
κασία, σημαίνουν σκέψη, σημαίνουν συνεργασία μέ κάποιον άλλον, καί τέλος
σημαίνουν δουλειά. Καί φυσικά αποτέλεσμα.
"Αφησα γιά τελευταίο τό στοιχείο τού χρόνου στό όποιο αναφέρθηκα πιό
πρίν. "Αν τό συνδέσω μέ τό δρομολόγιο των αρχιτεκτόνων θά επισημάνω δτι τό
ενδιαφέρον τους καθώς καί τό ενδιαφέρον των αρχιτεκτονικών σχολών της Γαλ
λίας, ή μάλλον τοΰ τμήματος αρχιτεκτονικής τών Beaux Arts, καί 'Ακαδημίας
γιά τήν Ελλάδα επισημοποιείται στίς 22 Φεβρουαρίου 1845 δπου δίνεται ή ά
δεια στους τροφίμους της Villa Medici τής Ρώμης μέ τόν έξης τρόπο : «Γίνεται
πρόταση, ώστε οί υπότροφοι αρχιτέκτονες νά έχουν τήν δυνατότητα νά μελετή
σουν γιά 4 μήνες τίς αρχαιότητες τής Αθήνας» (Compte Rendu de l'Acad. des
Beaux-Arts, Procès Verbaux des séances). Ή άδεια αυτή σπρώχνει τό δρομολό
γιο μέχρι τήν Αθήνα, μετά άπό μιά ορισμένη ημερομηνία (22/2/1845), πράγμα
πού σημαίνει δτι πρίν δέν θεωρούνταν απαραίτητο τό ταξίδι μέχρις έδώ.
Κλείνω έτσι, μέ αυτόν τόν τρόπο, τήν πρώτη ανάγνωση πού μπορώ νά
κάνω τής έκθεσης, διευκρινίζοντας βέβαια δτι θά πρέπει νά προσθέσω πολλά άλ
λα στοιχεία συγκεκριμένα, άς τά πούμε ίστορικά, ώστε ή είκόνα νά είναι πλήρης.
"Ας κάνω λοιπόν μιά περίληψη αυτής τής πρώτης ανάγνωσης :
Ό χρόνος-τό δρομολόγιο : Μέχρι τό 1845 οί άρχιτέκτονες-ύπότροφοί τής
'Ακαδημίας τής Ρώμης δέν έρχονται στην 'Αθήνα, τουλάχιστον επίσημα, καί
αρκούνται στην άποτύπωση-άναπαράσταση τών αρχαιοτήτων της Ρώμης, τής
Πομπηίας, της Ποσειδωνίας, τής Σικελίας. 'Από τό 1845 δίνεται ή «άδεια» καί τό
δρομολόγιο επεκτείνεται στην 'Αθήνα. Λίγο αργότερα αρχίζουν τά ταξίδια στά
μεγάλα κέντρα τής Στερεάς, της Πελοποννήσου, τών νησιών, καί, τέλος, σέ ε
κείνα τής Μ. 'Ασίας (1895).
Τό αντικείμενο : άφορα τήν παραγωγή ενός dossier,.τήν παραγωγή σχεδίων
μέ τά χαρακτηριστικά πού έδωσα πιό πρίν, πού αποτελούν τήν «αποστολή», αυ
τό πού λέγεται «envoi». Τέλος, άφοΰ ολοκληρωθεί ή αποστολή, ό αρχιτέκτονας
επιστρέφει στην Γαλλία καί μπαίνει στην επαγγελματική ζωή, δουλεύοντας έδώ
ή έκεΓ, στό Παρίσι ή στίς άλλες πόλεις τής Γαλλίας. Ό φωτοστέφανος τοΰ ταξι
διού, ή ολοκλήρωση του μέ αυτό πού λέγεται «envoi» θά τοΰ ανοίξει δικαιωματι-
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κά τίς πόρτες εϊτε μιας θέσης στον κρατικό μηχανισμό, εϊτε, σάν ελεύθερος επαγ
γελματίας, τίς πόρτες των σαλονιών μιας ευκατάστατης πελατείας. Τό νά είναι
κανείς «Prix de Rome» είναι όχι μόνο τίτλος άλλα καί διαβατήριο γιά μιά καριέ
ρα σίγουρη καί εξασφαλισμένη. Αυτό είναι αναμφισβήτητο καί απόλυτο.
Έδωσα τώρα μιά τρίτη διάσταση σ' αυτή τήν πρώτη ανάγνωση: τίς
κοινωνικοοικονομικές προϋποθέσεις γιά τόν αρχιτέκτονα, πού θά του εξασφα
λίσουν μιά ευτυχισμένη ζωή. Θά μπορούσα καί έδώ νά δώσω πάρα πολλά στοι
χεία πιό συγκεκριμένα: τίς ταξικές διασυνδέσεις, τά οικονομικά συμφέροντα, τά
επαγγελματικά δρομολόγια, τά επίσημα στυλ, τόν καταμερισμό της εργασίας μέ
σα στά αρχιτεκτονικά γραφεία —πού εξαρτάται άπό τό αν είσαι ή δέν είσαι «Prix
de Rome», τό νά έχεις κάνει ή δχι τό ταξίδι Ρώμη-Άθήνα. Μπορώ νά προσθέσω
σέ αυτά όλα καί τά ονόματα. Γνωστά ονόματα, δπως αυτό του Charles Gamier,
του αρχιτέκτονα της "Οπερας του Παρισιού, πού δουλεύει στην Αίγινα, του
Henri Labrouste, πού χτίζει τό μεγάλο αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης
καί τήν Βιβλιοθήκη της St. Geneviève, καί πού δουλεύει στην Ποσειδώνια, του
Jacques Tetaz, πού αποτυπώνει καί αναπαριστά τό Ερεχθείο, ένώ στην Γαλλία
γίνεται υπεύθυνος της συντήρησης και αναστύλωσης του Chateau de Pau καί
των αυτοκρατορικών στάβλων του Quai d'Orsay (αποστολή 1860), ή του Alexis
Paccard, πού αποτυπώνει καί αναπαριστά τόν Παρθενώνα (1850)· στην επιστρο
φή του, συμμετέχει στην αποπεράτωση του Λούβρου καί τών Tuileries, γίνεται
υπεύθυνος αρχιτέκτονας του πύργου Rambouillet καί του Fontainebleau, καί
χτίζει σάν ελεύθερος επαγγελματίας. Ό Theodore Ballu (Αθήνα — Παρ
θενώνας, 1854), Παρίσι : Υπεύθυνος αρχιτέκτονας του Δήμου του Παρισιού καί
πολλών έργων της πόλης του Παρισιού: αναστύλωση του πύργου St. Jacques
στό Chatelet, εκκλησία St. Germain l'Auxerrois. Χτίζει τό Δημαρχείο τού Παρι
σιού (Hôtel de Ville). 'Ό V. Laloux πού σχεδιάζει τήν "Αλτι της 'Ολυμπίας
(1883) και χτίζει στην πόλη Tours τό δημαρχείο καί τόν σιδηροδρομικό σταθμό,
τό δημαρχείο της πόλης Roubaix, τήν Gare d'Orsay στό Παρίσι καί τό κεντρικό
κτίριο της τράπεζας τού Crédit Lyonnais. Ακόμα δύο καί θά τελειώσω μέ αυτό
τόν πρόχειρο κατάλογο. Ό Albert Thomas ('Αποστολή στή Μίλητο, 1878),
Γαλλία: Υπεύθυνος πολλών έργων καί διαγωνισμών, ιδιαίτερα στην επαρχία.
Στό Παρίσι: Υπεύθυνος, μαζί μέ δύο άλλους αρχιτέκτονες, γιά τό Grand Palais,
πού χτίστηκε γιά τήν έκθεση του 1900. Καί ακόμα ένας αρχιτέκτονας, πιό κον
τινός μας: "Ο Henri-Paul Nenot. 1882 στην Ελλάδα: Δήλος (μέ ίδιαίτερο ενδια
φέρον, γιά τή δομή της πόλης). Στή Γαλλία: Διαγωνισμός γιά τή Νέα Σορβόννη
καί χτίσιμο της στά 1901 [δλα τά σημερινά κτίρια, έκτος φυσικά άπ' τήν εκκλη
σία τού Lemercier (1635), τό 'Ινστιτούτο 'Ωκεανογραφίας (St. Jacques)]· καί, τέ
λος, στά 1926, τό πρώτο βραβείο τού κτιρίου της «Κοινωνίας τών Εθνών» στή
Γενέβη μέ τρεις άλλους «ακαδημαϊκούς», πού «τρώνε» τή λύση τών Le Corbusier καί Jeauneret.
"Οσοι άπό σας είναι αρχιτέκτονες, ξέρουν τή σημασία αύτοΰ του διαγωνι
σμού γιά τή σύγχρονη αρχιτεκτονική, ώστε νά μήν επιμείνω περισσότερο. Πι-
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θανώς νά σας κουράζω αναφέροντας αυτά τά ονόματα, ταξίδια καί κτίρια. 'Αλλά
σας κουράζω επίτηδες· είναι γιά νά τονίσω τήν προέλευση, τήν θέση αυτών τών
αρχιτεκτόνων άλλα καί τήν παραγωγή τους.
Προέλευση· αφού οί περισσότεροι άπό τους παλαιότερους είναι μαθητές του
Le Bas στή Beaux Arts (τού αρχιτέκτονα πού χτίζει τις φυλακές της Rognette)
καί, αν μελετούν τήν Ελλάδα, είναι γιατί «λύθηκε» τό πρόβλημα της «άδειας»
γιά τό ταξίδι, καί άρθηκε ή απαγόρευση, γιατί έπεσε ή δικτατορία τού Quatremère de Quincy. Θά δούμε σέ λίγο γιά ποιόν πρόκειται.
Θέση και ρόλος κοινωνικός αυτών τών αρχιτεκτόνων· αφού, δπως είδαμε,
κατέχουν τίς πιό περίβλεπτες επαγγελματικές θέσεις καί κατευθύνουν —φαινο
μενικά ή δχι, είναι άλλη υπόθεση— τό αρχιτεκτονικό στυλ.
Παραγωγή, τέλος, αφού αυτοί οί Γάλλοι αρχιτέκτονες - «Prix de Rome», δχι
μόνο χτίζουν πολύ, άλλα κυρίως χτίζουν αυτά πού στή γαλλική αρχιτεκτονική
ορολογία ήδη άπό τόν 19ο αιώνα ονομάζονται équipements. Δηλαδή κτίρια εξο
πλισμού της πόλης, δημόσια κτίρια, μικρά καί μεγάλα, πού ό κατάλογος τους ε
πεκτείνεται άπό νοσοκομεία, φυλακές, άσυλα φτωχών καί τρελών μέχρι μου
σεία, ανάκτορα, θέατρα, σχολεία, λαχαναγορές, χρηματιστήρια, εκκλησίες κλπ.
Τώρα νομίζω δτι πρόσθεσα ένα νέο στοιχείο, σημαντικό κατά τή γνώμη
μου, ή μάλλον κατά τή θέληση μου, γιά τήν παραπέρα ανάπτυξη. Οί αρχιτέ
κτονες αυτοί είναι αρχιτέκτονες τού κράτους ή μάλλον της κρατικής αντίληψης
γιά τή διάρθρωση τού χώρου, ή, ακόμα καλύτερα, προτιμώ νά τους ονομάσω
άρχιτέκτονες-δημόσιους άνδρες (άνδρες, αφού γυναίκες δέν υπάρχουν· δλη αυ
τή ή ιστορία είναι τελικά ιστορία ανδρών). Καί γιά τήν πληροφόρηση σας: άπό
τους 27 αρχιτέκτονες πού εκτίθενται οί 23 έχουν γένια, μούσια ή μουστάκια, 2
είναι μόνο μέ μαλλιά καί γιά 2 δέν έχουμε στοιχεία. "Αν δέν σημαίνει υποχρεωτι
κά δτι μόνον τά «Prix de Rome» παίζουν αυτό τό ρόλο, άπό τήν άλλη είναι υπο
χρεωτικό —καί θεμιτό— γιά ολα τά «Prix de Rome» νά παίξουν αυτό τό ρόλο.
Αυτό είναι αξίωμα.
Μίλησα στην αρχή γιά δύο δυνατούς τρόπους μέ τους οποίους θά μπορού
σε νά δει κανείς τήν έκθεση καί μέχρι τώρα δέν μίλησα γιά τόν δεύτερο. Ή μάλ
λον μίλησα σχετικά χωρίς νά τόν επισημοποιήσω καί νά τόν ανακοινώσω. Είπα
στην αρχή δτι θά μπορούσα νά βασιστώ στό δρομολόγιο (Παρίσι-Ρώμη-Άθήνα)
καί στό αντικείμενο (τις αναπαραστάσεις). Στό μεταξύ πρόσθεσα διάφορα άλλα
στοιχεία «ιστορικά», δηλαδή γεγονότα σημαντικά γιά τήν πορεία μέσα στον
χρόνο αυτών τών αρχιτεκτόνων (προέλευση καί κατάληξη επαγγελματική) καί
σας ομολογώ τώρα δτι αυτή ή πρώτη ανάγνωση, έστω καί διανθισμένη μέ άλλα
πιό συγκεκριμένα γενικά ή προσωποποιημένα στοιχεία, μού φαίνεται ακόμα ατε
λής· δχι λάθος, αλλά ατελής. Κανένα στοιχείο άπό αυτά στά όποια αναφέρθηκα
δέν είναι ψεύτικο ή δέν είναι έξω άπό τ"ά γεγονότα: ημερομηνίες, ονόματα, κτί
σματα, καταστάσεις (γιά τίς όποιες άν θέλετε μπορούμε νά επανέλθουμε στην
συζήτηση), ολα αυτά είναι αυτό πού λέμε ή «πραγματικότητα». Ποια «πραγματι
κότητα»; Αυτή πού διάλεξα έγώ ό ϊδιος σ' αυτή τήν πρώτη φάση της ομιλίας
μου. Μιά πραγματικότητα δμως πού αποτελεί μέρος μιας άλλης πού σέ τελευ-
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ταία ανάλυση δέν μ' ενδιαφέρει, γιατί θά σήμαινε ταύτιση του «τώρα» μέ ένα
«άλλοτε» καί ενα «άλλου». "Αλλοτε τό Παρίσι καί ή 'Αθήνα, καί £να άλλο Παρίσι
ή μιά άλλη 'Αθήνα, φανταστική ή πραγματική. Αυτό πού θά μ' ενδιέφερε, γιατί
καί αυτό μπορώ νά κάνω, είναι νά ξέρω άπό τώρα δτι δέν θά μπορέσω νά ανασυ
στήσω μία εποχή, άλλα νά κάνω ένα σενάριο πάνω σε μιά εποχή, δπου κανένα ά
πό τά στοιχεία πού θά τό συνθέσουν (καί μερικά άπό αυτά ήδη τά γνωρίζετε) δέν
θά είναι μιά καθολική γνώση στό θέμα τους, καί δλα μαζί δέν θά μπορεί νά είναι
ή συνολική γνώση. Μιλώ πάντα μέσα στά πλαίσια της ιστορίας της αρχιτεκτονι
κής. Αυτή τήν ιστορία μέσα στην οποία κινούνται οί αρχιτέκτονες των εποχών
πού εξετάζουμε καί αυτή τήν ιστορία πού κάνουν. Καί οπωσδήποτε οί δυό αυτές
ιστορίες δέν συμπίπτουν.
Είπα: οί αρχιτέκτονες τών εποχών στον πληθυντικό. Θά πρέπει τώρα νά
δώσω ακόμα μιά διευκρίνιση πάνω σ' αυτό: Ή αντιδικία ανάμεσα στον Le Corbusier καί τόν Nenot, σέ σχέση μέ τό Μέγαρο της «Κοινωνίας τών Εθνών» στή
Γενέβη, μας θυμίζει μιά άλλη πάλη: εκείνη τών «ακαδημαϊκών» (καί στό στόμα
του Le Corbusier σας θυμίζω πώς ή λέξη είναι βρισιά) εναντίον του μοντέρνου
αρχιτεκτονικού κινήματος. Έξαλλου, γι' αυτή τήν τυπική γιά τήν εποχή της ι
στορία, μιλά καί ό ϊδιος ό Gropius.
Αυτόματα μπορεί νά γίνει ëva μεγάλο λάθος: ξεκινώντας άπό αυτό τό ϊδιο
τό αντικείμενο (τό σχέδιο τών Αποστολών), ενσωματωμένο σέ ένα θεματικό
σύνολο (οί 'Αποστολές τών Γάλλων «Prix de Rome» στην 'Αθήνα), νά εξομοιώ
σω τίς εποχές πίσω άπ' τήν μοναδικότητα του θέματος καί νά πώ: Nenot του
20ού / Labrouste τού 19ου αί. Περιττό νά σας πώ δτι αυτό τό λάθος δέν θά τό
κάνω. Καί γι' αυτό θά παραμείνω σέ μιά εποχή δπου ή ακαδημαϊκή προέλευση
είναι ό απαράβατος δρος γιά τήν εξάσκηση της αρχιτεκτονικής καί τήν κατοχή
τού τίτλου. Λέγοντας αυτό μιλώ τελικά γιά τάσεις μέσα στον αρχιτεκτονικό χώ
ρο, τάσεις τελείως αντιθετικές (ό Labrouste τής τομής καί κάλυψης τής Εθνικής
Βιβλιοθήκης λίγη σχέση έχει μέ τόν Ch. Gamier της "Οπερας), τάσεις πού σέ μιά
εποχή, πρίν τό 1845 —στά 1835 ακριβώς— χτυπιούνται μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά
θεωρείται τό ταξίδι στην 'Αθήνα παράδοξο αίτημα καί ιεροσυλία.
"Οταν στά 1835 ό αρχιτέκτονας Baltard ζητά άπό τήν 'Ακαδημία τής Ρώμης
νά πάει στην 'Αθήνα, ή 'Ακαδημία τού αρνείται τό ταξίδι. Μπορώ νά βγάλω σάν
συμπέρασμα δτι γιά τόν Baltard πού κατασκευάζει, άπό σίδερο, τήν κεντρική α
γορά τού Παρισιού, τίς Halles, στά 1851, τό ταξίδι στην 'Αθήνα είναι μοντερνι
σμός. Τά πράγματα δμως εμπλέκονται ακόμα περισσότερο αν ξέρω δτι τελικά
δέν είναι ό Γδιος ό Baltard πού διάλεξε τό μοντέρνο υλικό άλλα ό Ναπολέοντας
Γ' πού τού τό επέβαλε! Γιατί τό παράδειγμα τού Baltard; Γιά νά πώ δτι: δταν μι
λώ γιά τάσεις στην αρχιτεκτονική θά πρέπει νά βγώ άπό τήν απαίτηση της γραμ
μικής περιγραφικής εξέτασης τών στοιχείων, νά βγώ δηλαδή άπό τή λογική της
εξίσωσης τού καθρέφτη : τέτοια τάξη = τέτοια αρχιτεκτονική. Νά βγώ, δηλαδή,
άπό τήν παραφθορά καί τόν χυδαϊσμό της διαλεκτικής, καί νά μπω μέ διαλεκτι
κή στην ϊδια τή λογική τής αρχιτεκτονικής. Ή μάλλον στή λογική πού φτιάχνα
μιά αρχιτεκτονική, στή λογική μιας κάποιας 'Ιστορίας μέσα στην οποία κινείται
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ή αρχιτεκτονική, στή λογική τέλος μιας ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Τέτοια θά
είναι τώρα ή πρόσβαση μου στό θέμα κοιτάζοντας ξανά τήν έκθεση «Παρίσι Ρώμη - Αθήνα», μέ οδηγό δυό λέξεις-σκέψεις: Τό χρώμα καίτό ερείπιο, καί μέ α
φορμή δυό βασικά ονόματα, πού χωρίς αυτά δέν θά υπήρχε μέ αυτό τόν τρόπο
τουλάχιστον ή ιστορία τών 'Αποστολών. Τά ονόματα είναι του Γάλλου αρχιτέ
κτονα —γερμανικής προέλευσης— Jacques Ignace Hittorff, καί του θεωρητικού
τής άρχαιολογίας-άρχιτεκτονικής Quatremère de Quincy, πνευματικού μαθητή
καί θαυμαστή τού Winckelmann. Επιτρέψτε μου, πολύ σύντομα, νά σας δώσω
μερικές πληροφορίες γι' αυτούς. 'Αρχίζοντας άπό τόν Hittorff, πού είναι ό πρώ
τος πού έκανε πλήρη έγχρωμα σχέδια ελληνικών αρχαιοτήτων.
Ό Hittorff, ανάμεσα στά 1822 καί 1824, κάνει τό πατροπαράδοτο ταξίδι
στην 'Ιταλία. 'Αλλά αντί νά σταματήσει στή Ρώμη ή στην Πομπηία, τήν οποία
είχαν σχεδιάσει καί επιβάλλει πιά σάν κοινή μόδα του γαλλικού γούστου οί δά
σκαλοι του Perder καί Fontaine, προχωρεί μέχρι τή Σικελία καί κάνει τήν απο
τύπωση καί αναπαράσταση πολλών ελληνικών αρχαιοτήτων: Έγεστα, Σελινοϋς, Συρακούσες, 'Ακράγας κ.ά. Προχωρώντας πιό κάτω άπό τήν Ποσει
δώνια, δηλώνει οτι πάει πιό κοντά στην Ελλάδα. 'Ανάμεσα στά 1827-29 δημο
σιεύει τήν 'Αρχαία αρχιτεκτονική τής Σικελίας δπου, ένώ εμφανίζει τήν πολυ
χρωμία στά σχέδια του, στό γραπτό μέρος τής δουλειάς τήν αναφέρει μέ διακρι
τικότητα. Στά 1830 ό Hittorff αποφασίζει νά ξεσπαθώσει δηλώνοντας, σέ αντίθε
ση μέ τό τότε άρχιτεκτονικό-άρχαιολογικό πνεύμα τής εποχής, δτι «ή πολυχρω
μία στά αρχαία κτίρια ήταν καθολική» καί δχι συμπληρωματικό-διακοσμητικό
στοιχείο. Δημοσιεύει συγχρόνως μιά πρώτη συντετμημένη έκδοση του Ναοΰ του
Εμπεδοκλή (μερικά άπό τά σχέδια αυτά είδατε στίς διαφάνειες στην αρχή — τήν
ολοκληρωμένη δουλειά του στή Σικελία δημοσιεύει στά 1850-52). Τελικά, βασί
ζει τήν φήμη του σάν αρχιτέκτονας σ' αυτό τό «κάτι άλλο» καί καινούριο πού
προσφέρεται τότε στην κοινή αρχιτεκτονική σκέψη. Τό χρώμα παντού («τό πολυχρωμικό σύστημα ήταν μόνιμο στους Έλληνες» — δπως γράφει ό ίδιος) τού
χρησιμεύει πραγματικά, αν κρίνουμε τελικά άπό τήν επαγγελματική του σταδιο
δρομία: ακαδημαϊκός καί συνάμα αρχιτέκτονας πάμπολλων κτιρίων στό Παρίσι,
ιδιωτικών καί δημοσίων· συμμετέχει επίσης καί στή διαμόρφωση ανοιχτών χώ
ρων. Θά αναφέρω ορισμένα άπό αυτά τά έργα: Gare du Nord, χειμερινό τσίρκο
κοντά στην République, νέα διαμόρφωση τής πλατείας 'Ομονοίας, διαμόρφωση
τής Etoile, μέ τά κτίρια (κυρίως τίς όψεις) πού τήν περιτριγυρίζουν, τό Τσίρκο
τής Αυτοκράτειρας στά 'Ηλύσια καί ή διαμόρφωση τών Ηλυσίων Πεδίων άπό
τήν 'Ομόνοια έως τήν Etoile, εκκλησία St. Vincent-de-Paul, Opéra Comique.
Δέν χρειάζεται μετά άπό δλα αυτά νά επιμείνω στό πόσο ό Hittorff ήταν «ύλιστής» καί προσγειωμένος. Γράφει στά 1851 γιά τόν εαυτό του: «Ό βασικός
στόχος τών μελετών μου, εϊτε είχαν σάν αντικείμενο τά αρχαία εϊτε τά σύγχρονα
μνημεία, ήταν πάντα νά βρώ έκεϊνα τά κατάλληλα στοιχεία πού θά μέ εξυπηρε
τούσαν μέ χρήσιμο τρόπο στην επαγγελματική εξάσκηση της αρχιτεκτονικής».
Ή χρησιμοποίηση τής αρχαιολογίας άπό τόν Hittorff (αναμφισβήτητος γνώ
στης της) πάει έτσι πιό πέρα άπό τή σύγκρουση του μέ αυτούς πού θέλουν μιά

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

137

λευκή Ελλάδα: πιό πέρα σημαίνει ότι ξαναγυρίζει στό Παρίσι καί τό επιστη
μονικό επιχείρημα γίνεται πρακτικό όπλο, μέ όλους τους κινδύνους πού φυσικά
αυτό συνεπάγεται. Καί αν ό Labrouste χτυπά τόν Hittorff, πάλι στό ϊδιο επίπεδο
του άπαντα: Δηλαδή μέσα άπό τήν αρχαιολογία καί τήν ιστορία άπαντα πάνω
στά προβλήματα αρχιτεκτονικής σύλληψης καί θεωρίας. Εναντίον της «χωρίς
εγκράτεια» χρησιμοποίησης τοΰ χρώματος στό χειμερινό τσίρκο, πού είναι κτί
ριο οκταγωνικό βαμμένο σέ έντονο ρόζ χρώμα, μέ βαθυκόκκινους θριγκούς (έ
κτος άπό τό χρώμα φυσικά μοιάζει μέ τό βαφτιστή pio της Φλωρεντίας), ό La
brouste γράφει: «Ό κ. Hittorff δέν πήρε νομίζω αρκετά υπόψη του τίς διαφορές
πού υπάρχουν σέ δ,τι άφορα τήν καθαρότητα καί τήν ένταση του φωτός στή
Γαλλία καί τήν Ελλάδα». Έτσι ό Labrouste, μέσω Ελλάδας πάλι, άπαντα γιά
ένα σύγχρονο καί καθαρά παριζιάνικο κτίριο, συμπεριφερόμενος τελικά μέ τόν ϊ
διο τρόπο πού συμπεριφέρεται καί ό ϊδιος ό Hittorff. Επιχείρημα εναντίον επι
χειρήματος, ή επιστροφή στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική καί τό ερώτημα φυσι
κά είναι αν πρόκειται γιά επιστροφή στην Ελλάδα ή αν καί οί δυό τους δέν μι
λάνε γιά μιά άλλη αρχιτεκτονική στή Γαλλία. Νομίζω ότι γι' αυτό πρόκειται (καί
επιτρέψτε μου νά μήν τό αναπτύξω έδώ) άλλα όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί τελικά, ή
σχέση μέ άλλους χώρους επιστημονικούς καί ή γνώση τοΰ αντικειμένου τους,
αυτών δηλαδή της ιστορίας καί της αρχαιολογίας, είναι απαραίτητα συστατικά
γιά τήν ϊδια τήν κατοχύρωση καί επιβολή τους ώς αρχιτέκτονες. Κατοχύρωση
σέ τρία επίπεδα: θεσμική, νομική καί επαγγελματική.
Είναι λάθος, λάθος πού γίνεται συχνά νομίζω, ό διαχωρισμός αυτών των
τριών επιπέδων. Γιατί ή επαγγελματική συμπεριφορά, άν έχει μιά σχέση μέ τήν α
γορά καί τήν οικονομική κατάσταση, άλλη τόση έχει μέ τή δεοντολογία, πράγμα
πού σημαίνει κωδικοποίηση της πρακτικής. Έτσι περνάμε στή νομική κατοχύ
ρωση, πού σημαίνει οχι μόνο τακτοποίηση τών σχέσεων τών αρχιτεκτόνων με
ταξύ τους άλλα καί μεταξύ τών αρχιτεκτόνων καί τών «άλλων». "Ολων τών άλ
λων. Αυτό σημαίνει θεσμική κατοχύρωση, οχι πιά τοΰ αρχιτέκτονα άλλα της λει
τουργίας τής αρχιτεκτονικής μέσα στό κράτος. Τό μοντέρνο κράτος εννοώ, ή άν
θέλετε τό αστικό, αυτό έν πάση περιπτώσει πού αρχίζει νά λειτουργεί κανονικό
τατα τήν εποχή πού ό Hittorff συζητά γιά χρώματα. Επομένως, τό τρίπτυχο θε
σμικό - νομικό καί επαγγελματικό, χαρακτηρίζοντας το μέ τή λέξη status, ση
μαίνει κατοχύρωση καί του υποκειμένου (του αρχιτέκτονα) άλλα καί τοΰ αντι
κειμένου (τής αρχιτεκτονικής).
Ό Γάλλος αρχιτέκτονας είναι απόλυτος γνώστης αυτής της κοινωνικής
πραγματικότητας, πράγμα πού τόν υποχρεώνει καί νά γίνει παραδεκτός σάν τέ-"
τοιος: νά μιλά γιά αρχιτεκτονική, νά ασχολείται μέ αρχιτεκτονική καί νά κάνα
τόσο αρχιτεκτονική δσο φυσικά καί πολιτική. (Έδώ δέν εννοώ νά πολιτικολογεί
καί επιμένω σ' αυτήν τήν παρένθεση). Νά μιλά γιά αρχιτεκτονική, σημαίνει νά
είναι στό κέντρο τής διακίνησης ιδεών καί της διαχείρισης τους, δανειζόμενος
τόσο γνώσεις δσο καί επιχειρήματα, έκεϊ πού πρέπει, δταν πρέπει. Ό αισθητικός
λόγος, αυτός καθαυτός (τόσο τά σχέδια δσο καί ή γραπτή θεωρία), δέν είναι Ιτσι
τό «κάτι» παραπάνω, δέν είναι φυγή οΰτε περίσσια προσκόλληση στό περιττό.
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Είναι άμεση απασχόληση του αρχιτέκτονα. Είναι μέσα στίς υποχρεώσεις του.
Ή μόνιμη συνεργασία των αρχιτεκτόνων μέ τους αρχαιολόγους, πού μας
δηλώνει αυτή ή έκθεση, παραδείγματα ακόμη πιό φανταχτερά δπως αυτό τών
χημικών Semper καί Faraday πού αναλύουν δείγματα γιά νά αποφανθούν ώς
προς τή σύσταση τών χρωμάτων, πού ϊχνη τους σώζονται στά μάρμαρα, ή
προσφυγή στον Πλίνιο, τόν Παυσανία κλπ., δηλαδή ή προσφυγή στον φιλόλογο
ελληνιστή πού θά αποφανθεί γιά τό άν στά Προπύλαια υπήρχαν τοιχογραφίες
μέσα στή λεγόμενη Πινακοθήκη ή κρεμασμένοι πίνακες, τά στατικά επιχειρήμα
τα πού αφορούν στην κάλυψη τών ναών, καί δλη ή φιλολογία γύρω άπό τους υ
παίθριους —ή μή— περίπτερους ναούς (πού έχουν σχεδιαστεί μέ διαφορετικό
τρόπο άπό τήν κάθε Αποστολή), όλα αυτά δέν είναι σέ πρώτη φάση σχολαστικι
σμοί αλλά συλλογή γνώσεων, γιά νά λυθεί ένα πρόβλημα: εκείνο τοΰ φωτός καί
της χρησιμοποίησης του, όταν πέφτει κατακόρυφα σέ εσωτερικό χώρο. Πρόβλη
μα αρχιτεκτονικό, καί άν είναι!
Οί βάσεις μιας διεπιστημονικής συνεργασίας είναι παλαιότερη υπόθεση,
πού είχε τεθεί ήδη άπό τήν περίοδο τοΰ Εγκυκλοπαιδισμού. Σέ τούτη τήν περί
πτωση όμως πού μας απασχολεί έχουμε μιά φανερή εφαρμογή της, πού άφορα
τήν παράθεση καί υπέρθεση γνώσεων (δέν έχουμε ακόμα διαπλοκή) άπό διαφο
ρετικούς ορίζοντες πάνω στό ϊδιο αντικείμενο. Αυτό σημαίνει δτι ή παρουσίαση
της γνώσης είναι αντικειμενική; "Οχι φυσικά. Γιατί τό πρόβλημα δέν είναι ό επι
στημολογικά λανθασμένος διαχωρισμός άντικειμενικός/ύποκειμενικός, άλλα τό
γεγονός αυτό καθαυτό του τρόπου συλλογής αυτής της γνώσης. Ά π ό έκεϊ καί
πέρα ό τρόπος χρησιμοποίησης της άφορα κάθε εποχή καί τήν ϊδια τήν εποχή
γιά τόν εαυτό της. Έδώ αναφέρομαι φυσικά στην ιδεολογία.
Θά ήθελα τώρα νά βγάλω ορισμένα πρώτα συμπεράσματα ή μάλλον νά εκ
θέσω πιό συγκεντρωτικά μερικές πρώτες σκέψεις. Πρώτα άπ' δλα αυτό πού είδα
με, δηλαδή ότι ή αισθητική διαμάχη έχει ανάγκη τή χημεία, ό αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός τήν ιστορία, ένα σχέδιο τομής τήν φιλολογία, καί ένα γενικό σχέδιο
κάτοψης τού αρχιτέκτονα τήν αρχαιολογία. Καί θά μπορούσε νά ειπωθεί" καί τό
αντίθετο. Τό γιατί ή χημεία έχει ανάγκη τήν αισθητική, τό αφήνω στή φαντασία
σας ή γιά τή συζήτηση. Θέλω μόνον έδώ νά τονίσω δτι ή διαμάχη, τότε, γιά τόν
αρχαίο χώρο καί τή χρησιμοποίηση τοΰ χρώματος άφορα τόσο στον ίδιο τόν
αρχαίο χώρο δσο καί στό σύγχρονο, καί αυτό δέν μπορεί φυσικά νά μετρηθεί
μόνο μέ τίς πολιτικές προσχωρήσεις τού Α ή τού Β αρχιτέκτονα. (Επιτρέψτε
μου νά θυμίσω γι' αυτούς πού δυσπιστούν δτι ό Florimond Boulanger, πού έχτι
σε τή Μητρόπολη τής 'Αθήνας, ήταν «Prix de Rome», οπαδός τοΰ Fourrier, ου
τοπικός σοσιαλιστής, αντιπολιτευόμενος καί άθεος).
Ή δεύτερη υπενθύμιση: ό διαχωρισμός πού έκανα πιό πάνω γιά τά συστα
τικά τού status, γίνεται επομένως γιά καθαρά μεθοδολογικούς λόγους καί δέν ά
φορα τή ζωή, άρα ούτε καί τήν αρχιτεκτονική. Νομίζω, έτσι, δτι δχι μόνο δέν α
πομακρύνθηκα άπό τό ζήτημα καί πρόβλημα τοΰ χρώματος πού βάζει ό Hittorff
εκείνη τήν εποχή, άλλα δίνω καί μιά απάντηση, οπωσδήποτε μερική, γιά τήν κα
τανόηση μιας ιστορίας παλιάς, πού πάθιασε, διαχώρισε ή ένωσε ανθρώπους καί
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τάσεις, πού ίσως νά μήν είχαν καν μεγάλη σχέση μεταξύ τους. Έκαναν παρανοή
σεις; 'Όχι τακτικούς ελιγμούς· αυτό έκαναν. Νά ένα παράδειγμα. Γιά τό ναό της
Έγέστας ό Hittorff γράφει πάνω στό Γδιο τό σχέδιο του, δπου εμφανίζει èva τοί
χο άβαφο σχεδιάζοντας καί τους αρμούς: «Αυτή ή αναπαράσταση δέν εϊναι πλή
ρης. "Αν οί αρμοί έχουν σχεδιαστεί" είναι γιατί ό κύριος σκοπός είναι νά δαχτεΐ ό
τρόπος μέ τόν όποιο είναι δομημένο τό κτίριο. Αυτή ή λεπτομέρεια (του αρμού)
εξαφανίζονταν στά μνημεία της Σικελίας μιά πού τά είχαν καλύψει μέ έγχρωμο
επίχρισμα». Μέσα όμως στό κείμενο της παρουσίασης, ό Hittorff μιλάει γιά τό
χρωματικό σύστημα των Ελλήνων καί αφού αναφερθεί σ' αυτά πού «είδε» ό ί
διος (Συρακούσες, Ακράγας, Κατάνη κλπ.), καί σέ εκείνα πού «είδαν» άλλοι
('Αθήνα, Αίγινα, Φυγάλεια), προσθέτει δτι «δέν μπορεί πιά νά ύπάρξα αμφιβολία
ότι οί αρχαίοι έκαναν χρήση τού χρώματος [...] δχι μόνο στό εσωτερικό τών
ναών άλλα ακόμα καί στό εξωτερικό, στον πρόδομο, στους κίονες, στό θριγκό,
στίς μετόπες, στά αετώματα, ακόμα καί στά κεραμίδια».
"Ορισμένοι άπό εκείνους πού ασχολήθηκαν μέ τόν Hittorff σημείωσαν αυτή
τή διαφορά ανάμεσα στό σχέδιο καί τό λόγο - θεωρία (δπως ή M.F. Billot). "Ας
προσέξουμε καί εμείς αυτή τήν μεγάλης σημασίας πρακτική διαφορά. Κοιτώ ένα
σχέδιο, βλέπω ένα τοίχο συμβατικά σχεδιασμένο καί κατατάσσω τόν αρχιτέ
κτονα στή χορεία όλων αυτών πού σχεδιάζουν κατά τά είωθότα έναν τοίχο
ναού. Πού είναι τό σκάνδαλο; Τό σκάνδαλο βρίσκεται δταν ό ίδιος ό αρχιτέ
κτονας μέσα στό θεωρητικό κείμενο του αποδυναμώνει τήν έννοια του σχεδίου,
λέγοντας δτι τελικά δλα αυτά είναι χρωματισμένα άπό πάνω μέχρι κάτω. Έτσι
κάτι σημαντικό συμβαίνει έδώ. Ή δομική αλήθεια (ή εμφάνιση τών αρμών) πού
επιβάλλει ένα συνηθισμένου τύπου σχέδιο είναι πρόσχημα έπιστημονικοφανές,
ενώ ό θεωρητικός λόγος, κατοχυρωμένος μέ λίγο ή πολύ σωστά επιχειρήματα
(βασισμένα στην αρχαιολογία καί τή φιλολογία), γίνονται σύμβουλοι καί σύν
τροφοι της πιό έξαλλης φαντασίας. "Αρα, δέν μπορώ έδώ νά ξεχωρίσω τόν γρα
πτό λόγο άπό τόν σχεδιασμένο. Είναι τό πρώτο σημείο· καί δέν μπορώ, οχι γιατί
συμφωνούν καί αλληλοσυμπληρώνονται άλλα αντίθετα γιατί συγκαλύπτονται
καί φαινομενικά αντικρούονται. Τό δεύτερο συμπέρασμα: Ό λόγος, ô γραπτός,
αναφέρεται τελικά σέ μιά τελείως φανταστική αναπαράσταση καί ζητά μιά τρο
μαχτική φαντασία, ένώ τά επιχειρήματα είναι, ή εμφανίζονται, σάν επιστημονικά
ή αντικειμενικά — πρόκειται γιά αρχαιολογικά ευρήματα. Έτσι, ό λόγος γίνεται
σχέδιο.
Τό τρίτο σημείο: τό συμβατικό σχέδιο καθησυχάζει τό βλέμμα του κριτή
πού δέν δέχεται ή δέν έχει ακόμα δεχτεί τήν πολυχρωμία. Τό συμβατικό σχέδιο
καθησυχάζει μέ άλλα λόγια τήν υπάρχουσα ή τήν καθεστηκυία θεωρία ή τήν
θεωρία-καθεστώς. Τό συμβατικό σχέδιο είναι δχι μόνο τό σχέδιο του συμβο
λαίου, τό μόνο δυνατό σχέδιο μέ τόν εργολάβο, άλλα καί τό σχέδιο πού, γιά νά
«σταθεί», χρειάζεται νά είναι σύμφωνο μέ τή συμβατική θεωρία. Μέχρι τήν πτώ
ση της. Γι' αυτό καί στην υπόθεση αυτή του Hittorff είμαστε μπροστά σέ μία
αναστροφή: τό σχέδιο γίνεται λόγος συνετός γιά νά μή θίξει προσωρινά τή θεω
ρία. Ή θεωρία περιγράφει ένα σχέδιο τολμηρό στή φαντασία, άλλα δέν μετου-
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σιώνεται σέ ειδική αρχιτεκτονική γραφή. Ή θεωρία είναι σχέδιο έν αναμονή. Νά
γιατί τό χρώμα στην υπόθεση αυτή μπορώ νά τό ονομάσω καταλύτη καί τίμημα
γιά τήν αρχιτεκτονική. Τό χρώμα είναι τίμημα ή δημιούργησε διαφορές σύγ
χρονες, προώθησε ή διέλυσε συμμαχίες, εξώθησε στό νά γίνουν θεωρητικολογίες άπό τό τίποτε καί νά χαθούν στό τίποτε λίγο μετά, ή αντίθετα συνέτεινε στό
νά συμπληρωθούν πραγματικές θεωρίες μέ δλο τό βάρος της λέξης. "Οντας μέσα
στή σύγκρουση τήν επιστημονική, γι' αυτό καί είναι αισθητική.
Ποιος φοβάται τελικά τόν J. I. Hittorff; Καί ποιόν φοβάται ό ϊδιος ώστε νά
υπάρχει ανάγκη τόσων ελιγμών καί διπλωματίας; Αυτούς πού φοβάται στά
1828 μέ '30 είναι μέρος της 'Ακαδημίας, μέρος τών κριτών, επικριτών καί λογοκριτών, πού διαθέτουν τήν επιστήμη — θέση καί μέρος του επίσημου αρχιτε
κτονικού λόγου, άλλα όχι ολόκληρου του επίσημου λόγου.
Ένας άπό αυτούς είναι καί ό Quatremère de Quincy, μέγιστο πολιτικό
πρόσωπο της Παλινόρθωσης (είναι υπέρ της συνταγματικής βασιλείας τό 1789
καί εναντίον της Τρομοκρατίας), καί μέγιστος παντοκράτωρ του αρχιτεκτονικού
λόγου μέσα άπό τά έργα του, άλλα καί τή θέση του ως ισόβιος γραμματέας της
"Ακαδημίας Καλών Τεχνών. Θεωρητικός τού Μουσείου γύρω στά 1778, ένας ά
πό τους εκδότες τής 'Εγκυκλοπαίδειας, ό Panckoucke, τού αναθέτει τή Μεθοδι
κή Εγκυκλοπαίδεια τής 'Αρχιτεκτονικής, πού βγαίνει έως τό 1825. Πρώτο στί
γμα: ό Quatremère de Quincy συμμετέχει σέ μία άνευ προηγουμένου επιχείρηση
γιά τήν απογραφή, κατάταξη καί διάταξη τής αρχιτεκτονικής σκέψης. "Οταν στά
1832 γράφει τό δεύτερο μεγάλο έργο του, τό 'Ιστορικό Λεξικό τής 'Αρχιτεκτονι
κής (πού είναι συμπλήρωση τής Μεθοδικής Εγκυκλοπαίδειας), ή κατάταξη καί
συστηματοποίηση τής γνώσης είναι φυσικά κοινός τόπος. Αυτό πού είναι ενδια
φέρον γιά μας τώρα, είναι δτι ό Quatremère de Quincy δίνοντας σέ μορφή λεξι
κού τόν 'Αρχιτεκτονικό Λόγο, δηλαδή διαλέγοντας τή μορφή ανάλυσης λέξεων
—εννοιών— καί οχι τή μορφή γενικής θεωρίας μέσα άπό συνεχή γραμμή, τόν
κάνει ουδέτερο καί επιστημονικό. Δηλαδή ή μορφή λεξικού ένώ άπό τή μιά
κλείνει τήν λέξη-έννοια μέσα στον ορισμό (ή καί ορισμούς), άπό τήν άλλη επι
τρέπει στον χρήστη τή δημιουργία τού δικού του λεξιλογίου, δηλαδή τήν επιλο
γή γιά συνδυασμούς. Διπλή κατάσταση υποχρέωσης καί καταναγκασμού, άπό
τή μιά, μέσα άπό τόν λεξικογραφικό διευκρινισμό καί τήν δυνατότητα έκφρασης
τής ελεύθερης αρχιτεκτονικής σκέψης, μέ τήν διόρθωση της κατά βούληση, άλ
λα καί μέ τήν κοινή παραδοχή τών εννοιών μέσα άπό τόν κοινό ορισμό.
Νά ποιόν φοβάται ό J.I. Hittorff. "Οχι γιατί ό Quatremère de Quincy είναι
κατ' αρχήν αντίθετος μέ τό χρώμα —δέν μπορεί νά είναι άπό τή στιγμή πού υ
πάρχει ή απόδειξη, αυτή πού τού παρέχει τό εύρημα τού αρχαιολόγου— άλλα
γιατί δέν επιτρέπει τίς γενικεύσεις τού αρχιτέκτονα, χωρίς τήν δδεια τών άλλων
ειδικών πού ασχολούνται μέ τά τεκμήρια. Επιτρέψτε μου νά σταθώ σ' αυτή τή
βασική λέξη, φθάνοντας τώρα στό τέλος τής ομιλίας μου. Σταματώ στά τεκμή
ρια γιατί μάς δίνουν ένα άλλο κλειδί ανάγνωσης τών 'Αποστολών.
Ό ορισμός κατά τόν Quatremère de Quincy είναι ό έξης: Τεκμήρια (authorités): «Χρησιμοποιείται ή λέξη τεκμήρια στον πληθυντικό, στην αρχιτεκτονική,
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στό σχέδιο ή στην αναπαράσταση των αρχαίων ερειπίων, καί δίνεται σέ κάθε μέ
ρος ή μικρό τμήμα πού μας χρησιμεύει ώστε νά αποδείξουμε ότι τό παλιό σύνο
λο ήταν σύμφωνο μέ τήν αποκατάσταση πού έγινε. Μέ αυτόν τόν τρόπο τά υπο
λείμματα των θεμελίων, τών βάσεων, κομματιών άπό τόν θριγκό, πού βρίσκον
ται ακόμα στή θέση τους, θά είναι τεκμήρια πού θά μας επιτρέψουν νά αναπαρα
στήσουμε μέ τό σχέδιο τό μνημείο καί νά αποδώσουμε τήν ολότητα πού προ
ϋποθέτουν αυτές οί πολύτιμες επαγωγές. Έτσι ό αρχιτέκτονας, πού μέσα άπ' τίς
αναπαραστάσεις του θά θελήσει νά εμπνεύσει εμπιστοσύνη, θά φροντίσει πάντα
νά τονίσει τά τεκμήρια πού πάνω τους στηρίχθηκε».
Νά γιατί ό Hittorff υπολογίζει τόν Quatremère de Quincy. Ή τεκμηρίωση
είναι υποχρέωση του αρχιτέκτονα. Δέν απαγορεύει τήν αναπαράσταση. Τήν κα
θοδηγεί. 'Αλλά αν άπό τή μιά είναι υποχρέωση, άπό τήν άλλη είναι καί πρόσχη
μα. Άπό τήν απογραφή καί τήν περιγραφή τών στοιχείων, δηλαδή άπό τή μαρτυ
ρία, θά περάσουμε έτσι στην επόμενη φάση πού είναι ή επεξεργασία της γιά τό α
ποτέλεσμα. Γίνεται έτσι όχι μόνο απογραφή άλλα καί αναγραφή του ερείπιου. Οί
επιπτώσεις γιά τό σχέδιο είναι, νομίζω, φανερές. Τό τεκμήριο, τονισμένο σάν
στοιχείο σέ τόνους λίγο βαθύτερους άπό εκείνα πού τό περιβάλλουν, παίζει στό
σχέδιο τό ρόλο της μαρτυρίας, της βιβλιογραφίας θά έλεγα, της υποσημείωσης
στή «σχεδιασμένη» Ιστορία. "Οχι μόνον ό υπεύθυνος της αποστολής θά τό χρη
σιμοποιήσει σάν δείγμα της εντιμότητας του, άλλα καί μπορεί νά παίξει —βάζον
τας το εκεί πού πιθανότατα δέν πρέπει κατά τήν επιστήμη (πού δέν μπορείδμως
ν' αποδείξει τό λάθος)— άλλα καί χρησιμοποιώντας το γιά μιά αρχιτεκτονική, ε
κείνη πού μπορεί νά φανταστεί άπό τό τίποτα.
Νά ή διπλή υπόσταση τοΰ ερειπίου μετά τή φάση της αποτύπωσης. Άπό
τή μιά υπάρχει τό ερείπιο γιά τή γνώση, σάν αρχαιολογικό εύρημα, μέ νούμερο
καί ετικέτα. Καί άπό τήν άλλη υπάρχει τό ερείπιο γιά τή φαντασία, τό έναυσμα
πού επιτρέπει νά φανταστώ ότι μπορεί νά ήταν καί κάπως αλλιώς τό κτίριο πού
κείται μπροστά μου. 'Ή μάλλον, καλύτερα, επιτρέπεται νά είναι αλλιώς τό κτίριο
πού κατασκευάζω. Καί αυτό, στό όνομα της πιστότητας!
"Ολη ή θεωρία της οργανικής αρχιτεκτονικής, πού αναπτύσσεται ίδιαίτερα
στή Γερμανία, βασίζεται οχι μόνο στή φυσιολογία καί τό νατουραλισμό, άλλα
καί στή διανοητική επεξεργασία τοΰ ερειπίου. "Οχι σάν ταμπού, άλλα πρόσχημα
γιά δράση. Είναι αυτό πού επιτρέπει στον Klenze άπό τή μιά νά είναι γνώστης
βαθύς τής αρχαιολογίας καί άπό τήν άλλη νά είναι βαθιά άντιμνημειακός καί νά
τολμά νά λέει ότι «τό πνεύμα τής ελληνικής αρχιτεκτονικής επιτρέπει τόν τρού
λο».
Άπό τό αρχαιολογικό εύρημα περνάμε έτσι στό αρχιτεκτονικό εφεύρημα,
πού δέν είναι πιστή μορφολογική αναφορά καί μίμηση κυματίων ή αετωμάτων,
άλλα σκέψη, διανοητική δουλειά πάνω στην Ιστορία. Είναι αυτό πού δέν κατά
λαβε (καί επιτρέψτε μου νά κάνω έδώ λίγη πολεμική) τό λεγόμενο μεταμοντέρνο
κίνημα. Τό γιατί ό μοντερνισμός περνά άπό τό 1780 έως καί τό 1830 μέ 1840 μέ
σα τά αετώματα, είναι υπόθεση καί ιστορία τοΰ 19ου αιώνα. Κι έπειτα δέν υπάρ
χουν μόνον αετώματα: θά ήθελα νά θυμίσω τό κτίριο της Bau Akademie, τή
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Σχολή 'Αρχιτεκτονικής τοΰ Βερολίνου, έργο του Schinkel, πού μοιάζει μέ εργο
στάσιο, καί αυτό επίτηδες. Μήπως σημαίνει δτι σήμερα, στον αρχιτεκτονικό χώ
ρο τουλάχιστον, ή σχέση μέ τήν 'Ιστορία είναι ά-κριτική καί απεγνωσμένη; Μή
πως ή συχνή μορφολογική αναφορά καί χρήση μιας ορισμένης 'Ιστορίας ση
μαίνει τελικά καί απάθεια απέναντι στην 'Ιστορία καί στην ϊδια μας τήν 'Ιστο
ρία; "Αν σήμερα είναι συζητήσιμο, γιά τόν 19ο αιώνα δέν μπορούμε νά μιλάμε
φυσικά ούτε γιά απάθεια, ούτε γιά διφορούμενη αρχιτεκτονική. Ή αρχιτεκτονι
κή είναι πολυσήμαντη. Είναι μέ όλες αυτές τίς αποσκευές πού ξεκινά ό υπότρο
φος γιά τήν 'Αθήνα, γνώστης ότι.τά τεκμήρια θά χρειαστούν τή φαντασία του
καί ή φαντασία του τά τεκμήρια, καί δτι στό τέλος-τέλος ή φαντασία του στην
'Αθήνα μπορεί νά γίνει τεκμήριο στό Παρίσι, δηλαδή αρχιτεκτονική της πόλης,
δσο καί ή φαντασία του στό Παρίσι μπορεί νά γίνει τεκμήριο τοΰ τόπου ανασκα
φής στην 'Αθήνα, καί τεκμήριο αυτής της ίδιας της 'Αθήνας. 'Αλλά αυτό μας
πάει αλλού, στην τεράστια υπόθεση τού μουσείου σάν πραγματικότητα καί σάν
ιδεολόγημα. Επιτρέψτε μου νά μήν τό αναπτύξω απόψε.

Συζήτηση
ΑΚΡΟΑΤΉΣ...
Γ.ΤΣΙΩΜΗΣ: Λένε

δτι βλέπανε χρώματα στό Ερεχθείο καί σέ διάφορους ναούς.
Έχει γίνει μιά ολόκληρη συζήτηση αν τό κιτρίνισμα ορισμένων μαρμάρων δέν
είναι χρώμα πού ξεβάφτηκε μέ τό χρόνο. 'Υπάρχουν φυσικά καί μπορούμε νά
δούμε στοιχεία τών χρωμάτων στό Μουσείο της 'Ακροπόλεως σήμερα. Πάντως
δλη αυτή ή αναπαράσταση πού γίνεται, γίνεται πιθανώς μέ βάση μισό τετρα
γωνικό χιλιοστό ή ένα τετραγωνικό χιλιοστό δείγματος, τό όποιο παίρνεται.
Ένα άλλο στοιχείο πού θά ήθελα νά δώσω σέ σχέση μέ αυτό είναι δτι πολλά άπό
τά χρώματα πού όντως υπήρχαν —γιατί σέ διαφορετικές εποχές έχουμε διάφορα
γραπτά πού μας λένε δτι στό τάδε μέρος σώθηκε αυτό τό κόκκινο χρώμα, π.χ.
γιά τό ναό της 'Αφαίας έχει ειπωθεί αυτό τό πράγμα αρκετές φορές— εξαφανί
στηκαν γιατί έγιναν πάρα πολλοί εκμαγεία καί εξαιτίας της επανάληψης καί τοΰ
τρόπου πού γίνονταν τά εκμαγεία. Γιά τήν χημική τους σύνθεση : είναι φυτικά
αυτά τά χρώματα, καί είναι σίγουρα λιγότερο επεξεργασμένα, είναι λιγότερο αν
θεκτικά άπό τά χρώματα τών Αίγυπτίων· γι' αυτό δέν υπάρχει αμφιβολία· ή δια
φορά επίσης είναι δτι είναι χρώματα πού εκτίθενται δλη μέρα στην ατμόσφαιρα,
ένώ τά χρώματα τών Αίγυπτίων συνήθως δέν έμπαιναν εξωτερικά. 'Αλλά τήν α
κριβή χημική τους σύνθεση δέν τήν ξέρω, καί δέν νομίζω δτι τήν ξέρουμε τε
λείως συγκεκριμένα· εκείνο πού ξέρουμε σίγουρα είναι δτι πρόκειται γιά φυτικά
χρώματα.
ΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλήσατε γιά τεκμήρια, καί στην *έρώτηση πού θά σας
κάνω έχετε δώσει προηγουμένως μιά απάντηση σέ ένα μέρος αύτης, δσον άφορα
τά χρώματα. Θά ήθελα λοιπόν νά ρωτήσω δν στην τεκμηρίωση αύτης της απο
στολής, μέ τή μεγάλη διάρκεια, έχουν ερευνηθεί οί σχέσεις μεταξύ τών ντοκου
μέντων τών αρχιτεκτόνων της, καί αυτών πού είχαν προηγηθεί. Μιλώντας γιά
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προηγούμενα ντοκουμέντα, εννοώ τίς αποτυπώσεις καί παρατηρήσεις πού είχαν
κάνει τόν 18ο αίώνα ό Le Roy, οί Stuart καί Revett, καί άλλοι. Ισως θά πρέπει
νά αναφερθούμε καί στον ζωγράφο Cole, μιά πού ζωγράφισε τά μνημεία της
'Αθήνας, τό 1833, απελευθερωμένα άπό τά κτίσματα πού τά κάλυπταν, μιά καί
τά τελευταία είχαν καταστραφεί στή διάρκεια της επανάστασης.
Υπάρχουν πρόσθετα καί οί μαρτυρίες τόσων καί τόσων αρχαιοκαπήλων
καί αρχαιολόγων πού περιέγραψαν ή αποτύπωσαν μνημεία, έτσι ώστε νά είναι
δυνατή ή σύγκριση μεταξύ τών παλαιών καί νέων ντοκουμέντων αποτύπωσης
καί απόδοσης τών μνημείων. Στή σημασία αυτής της σύγκρισης, δέν θά επεκτα
θώ.
Γ. ΤΣΙΩΜΗΣ: Αυτά πού είπα έγώ αφορούν χονδρικά τήν περίοδο ως τό 1860,
1880. Μετά τό 1880 ή στάση καί της Beaux Arts καί τών μαθητών της Beaux
Arts αλλάζει· οπωσδήποτε οί αρχιτέκτονες αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά ιδιαί
τερα τόν Le Roy, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά καί τήν διαφορά ανάμεσα στον
Le Roy καί τους Stuart καί Revett, δηλαδή ποιος μετράει καλύτερα, ό Γάλλος ή
ό 'Αγγλος, γιατί παίζεται καί σ' αυτό τό επίπεδο ή ιστορία, καί ξέρανε πολύ καλά
γιατί απλούστατα είχαν ενα μάθημα ειδικό αρχαιολογίας στην Beaux Arts, τό ό
ποιο έκανε ό Quatremère de Quincy ως τά 1835.
ΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θά ήθελα νά σας διακόψω, άν μοΰ τό επιτρέπετε, καί νά
διατυπώσω λίγο πιό συγκεκριμένα τό ερώτημα μου, δηλαδή άν στό υλικό αυτής
τής αποστολής υπάρχουν αμφισβητήσεις γιά τά προηγούμενα ντοκουμέντα ή μέ
άλλα λόγια υπάρχουν διαφοροποιήσεις; Τή διαφοροποίηση τήν τοποθετήσατε
κατά κάποιο τρόπο καί είπατε δτι είχαμε ακόμη καί εθνικιστικές διαφορές καί
πολλές άλλες, ϊσως. Ό προβληματισμός μου λοιπόν είναι κατά πόσο καί σέ ποια
έκταση τό υλικό τής αποστολής δέχεται, διαφοροποιεί ή αρνείται τά ντοκουμέν
τα τών όσων προηγήθηκαν αυτής.
Καί μιά πού θέσατε εθνικιστικές διαφορές, θά ρωτήσω πρόσθετα άν καί κα
τά πόσο ή εργασία πού έκαναν οί Rey καί Chenavard, της σχολής της Λυών, εί
χε κάποια σχετική επίδραση, μιά πού αυτοί είχαν προηγηθεί.
Γ. ΤΣΙΩΜΗΣ: Γιά τό πόσο έχουν γνώση ή όχι- δχι μόνο έχουν γνώση οί
αρχιτέκτονες, αλλά διαθέτουν μία ολόκληρη βιβλιογραφία. Δηλαδή υπάρχει, άν
θέλετε, τό γραφικό μέρος πού δίνουν στά ντοσιέ τους καί υπάρχει καί τό θεωρη
τικό μέρος, μέσα στό όποιο —μπορεί νά είναι 3, 5, 10 σελίδες— αναφέρουν ποιες
διαφορές υπάρχουν ανάμεσα σ' αυτό τό όποιο οί ίδιοι σχεδίασαν καί σ' αυτό πού
είδαν στον Le Roy καί στους προκατόχους τους. Πρέπει νά ξέρετε δτι δλα αυτά
τά σχέδια υπάρχουν, όπως τά είδαμε άλλωστε έδώ, στην βιβλιοθήκη της Beaux
Arts όπου έμπαιναν κατευθείαν μόλις γινόταν ή κρίση του «envoi» καί υπάρχει
πάντα τεκμηρίωση υπό τήν έννοια δτι έλεγαν δτι αυτό τό στοιχείο τό παίρνουν
άπό τό τάδε βιβλίο, ή τήν τάδε πηγή, διαφωνώ γι' αυτό τό στοιχείο μέ τους τάδε
καί τάδε γι' αυτό τό λόγο, έδώ δέν έχω άλλα στοιχεία, αλλά προτιμώ τόν Le Roy
ή τόν άλφα ή βήτα γι' αυτό καί γι' αυτό τό λόγο. Εξαρτάται τώρα καί άπό τους
αρχιτέκτονες. Πρέπει νά ξέρετε δτι ή άπατη στην αρχιτεκτονική μέσα άπό τό
σχέδιο είναι πάρα πολύ εύκολη καί εξαρτάται καί άπό τό ενδιαφέρον της.Όπωσ-
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δήποτε ένας αρχιτέκτονας, όπως λ.χ. ό Hittorf, δέν κάνει άπατη στό μέτρημα,
κάνει άλλου γιά τους λόγους τους οποίους εξήγησα, καί δέν κάνει άπατη επίσης,
γιατί ενδιαφέρεται, είναι γνώστης αυτής τής αρχιτεκτονικής. 'Από τήν άλλη με
ριά υπάρχουν καί άλλοι αρχιτέκτονες οί όποιοι απλώς θέλουν νά τελειώσουν τό
«envoi», ορισμένοι βρέθηκαν καί «κατά λάθος» έδώ. Δηλαδή νομίζω δτι καί αυτό
πρέπει επίσης νά ειπωθεί— σέ μιά ορισμένη στιγμή παίρνει ένα διαφορετικό στυλ
αυτή ή ιστορία καί δέν υπάρχει ή σιγουριά γιά τήν χρησιμότητα της. Έτσι έχου
με αρχιτέκτονες μετά τό 1880, οί όποιοι είναι, θά έλεγα, υπότροφοι, πίνουν τό
ποτήρι ως τό βάθος καί γυρίζουν στή Γαλλία δπου κάνουν άλλα πράγματα. Γιά
νά τελειώνω, υπάρχει συνήθως μιά μεγάλη τεκμηρίωση σ' αυτά, καί σύγκριση μέ
τίς προηγούμενες αποτυπώσεις.
ΑΚΡΟΑΤΗΣ: "Ολη ή ομιλία πού κάνατε, νομίζω δτι ήταν δχι περιορισμένη άλλα
σαφώς όριοθετημένη στά πλαίσια τής προβληματικής πού αναπτυσσόταν στην
Beaux Arts· θυμάμαι άπό τήν ιστορία δπως τήν έμαθα στή σχολή — είμαι αρχιτέ
κτονας— δπως τήν έμαθα στην 'Αρχιτεκτονική σχολή του Choisy, δτι παράλλη
λα υπήρχε τό Ecole de Pont ή δτι 30 χρόνια μετά ό "Αιφελ φτιάχνει τόν πύργο
του· πιό πρίν κατασκευάζεται τό κρυστάλλινο γιά τήν Έκθεση τοΰ Baxton στό
Λονδίνο. Τό ερώτημα: αυτοί οί αρχιτέκτονες τής Beaux Arts ανακαλύπτουν, άν
κατάλαβα καλά, τό χρώμα π.χ. χρησιμοποιώντας καί τήν φαντασία καί άπό μιά
ανάγκη δημιουργίας, ανακαλύπτουν τό χρώμα στά αρχαία μνημεία καί τό χρη
σιμοποιούν πολλές φορές αυθαίρετα, δπως φαίνεται καί άπό τήν έκθεση τής
Έθν. Πινακοθήκης. Προχωρούν λοιπόν τήν αρχιτεκτονική τους δημιουργία μέ
μικρά βήματα χρησιμοποιώντας γνώσεις άπό τήν αρχαιολογία, άπό τήν φιλολο
γία, όπως λέγατε. Τώρα άπό τήν άλλη, τά χρόνια εκείνα, μπορεί καί νά κάνω λά
θος, Ίσως λίγο αργότερα, τόν "Αιφελ —αναφέρομαι σ' αυτόν γιατί είναι ό πιό
γνωστός— δλα αυτά τά πράγματα δέν τόν ενδιαφέρουν καί χρησιμοποιώντας α
πλώς τήν αισθητική τού μετάλλου καί τής δομικής του τέχνης, φτιάχνει τόν
πύργο του. Αυτοί τώρα οί αρχιτέκτονες τής Beaux Arts ποια στάση τηρούν α
πέναντι σέ δσα συμβαίνουν;
Γ. ΤΣΙΩΜΗΣ: Δέν ξέρω άν προσέξατε, είπα πρίν —καί γι' αυτό έδωσα τά ονόματα
καί τά παραδείγματα τά συγκεκριμένα, δταν μίλησα γιά τόν Labrouste καί τόν
Baltard, δηλαδή γιά αρχιτέκτονες πού έρχονται στην Ελλάδα (ό ένας θέλει νά
έλθει τό 1835 εν πάση περιπτώσει καί ό άλλος έρχεται τό 1840 τόσο)— είπα δτι
είναι αρχιτέκτονες καί συνάμα στό Παρίσι χρησιμοποιούν τό μέταλλο καί θεω
ρούν τό μέταλλο ώς τό μέλλον τής αρχιτεκτονικής. Ή Γδια περίπτωση, πού τήν
βλέπουμε έξαλλου στην Γερμανία· οί αρχιτέκτονες γιά ορισμένους συμβατικούς
λόγους, άπό τους οποίους μερικούς ανέφερα έδώ πέρα, μπορεί νά χρησιμο
ποιούν τά έντονα ελληνορωμαϊκά μορφολογικά στοιχεία άλλα άπό τήν άλλη
διατυπώνουν ολόκληρες θεωρίες γιά τήν χρήση τού μετάλλου. Δίνω τό παράδει
γμα τού Schinkel ό όποιος, κάνοντας ό ϊδιος τό σχέδιο γιά τό παλάτι τοΰ "Οθωνα
πάνω στην 'Ακρόπολη, μιά ιδέα τελείως ουτοπική, νεοκλασική μέ τήν αρνητική
έννοια, άπό τήν άλλη γράφει δτι τό μέλλον τής 'Αρχιτεκτονικής είναι τό μέταλ
λο καί τό γυαλί, πρίν χτιστεί βέβαια αυτό τοΰ Baxton στό Κρύσταλ Πάλλας, έ-
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πειδή στά 1806 βλέπει στό Λονδίνο τίς σέρες γιά τά λουλούδια πού είναι άπό μέ
ταλλο καί γυαλί καί καταλαβαίνει δτι εκεί είναι ή νέα αρχιτεκτονική. Δηλαδή
είναι ενδιαφέρον τό ερώτημα πού βάζετε, ένώ δέν τό έθιξα καθόλου, γιά τήν σχέ
ση μηχανικών καί αρχιτεκτόνων στην Γαλλία εκείνη τήν εποχή, γιατί τό θέμα
δέν ήταν αυτό· είναι ενδιαφέρον μέ τήν έννοια δτι τό 1840 οί αρχιτέκτονες έ
χουν χάσει κατά κάποιο τρόπο τό παιχνίδι, αλλά δίνεται μιά μάχη μέ μηχανι
κούς καί αρχιτέκτονες άπό τό 1780, δηλαδή άπό τήν στιγμή πού τό corps d'
Etat, δηλαδή οί οργανισμοί, οί επαγγελματικοί οργανισμοί πού εξαρτώνται άπό
τό κράτος, δηλ. οί μηχανικοί, γίνονται, άς τό πώ έτσι, οί μόνοι έπιστήμονεςύπάλληλοι του κράτους οί όποιοι είναι υπεύθυνοι γιά τήν διαχείριση του χώρου,
ένώ ό αρχιτέκτονας ρίχνεται μέσα στό χώρο του ελεύθερου επαγγελματία. 'Αλ
λά αν τό δώ αποκλειστικά ώς μοναδικό στοιχείο της διαφοροποιήσεως τους, άν
πάρω αυτό τό στοιχείο μόνο, σημαίνει δτι θά αδιαφορήσω γιά τό τρίπτυχο πού
είπα, θεσμικό, επαγγελματικό, νομικό, καί γι' αυτό δταν μιλάμε γι' αυτήν τήν
διαφοροποίηση μηχανικών καί αρχιτεκτόνων πρέπει νά λέμε πάνω σέ τί, γιατί
μήν ξεχνάτε δτι πολλοί άπό τους τελευταίους είναι στην Beaux Arts γιά νά πά
ρουν τόν τίτλο του αρχιτέκτονα πού δέν δίνει ή Ecole Polytechnique, γιατί βρή
καν έναν άλλο δρόμο γιά νά εξασκήσουν τό επάγγελμα καί ώς μηχανικοί. Ή
σχέση πάντα υπάρχει. Ή υπόθεση του "Αιφελ νομίζω δτι είναι κάτι άλλο καί πο
λύ μεταγενέστερο.
ΠΩΡΓΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ: Υπάρχουν βάσιμες υποθέσεις δτι οί ανασκαφές, οί
αποτυπώσεις καί συνεπώς οί αναστηλώσεις πού ξεκινούν στην 'Ιταλία καί στην
Ελλάδα καί στά παράλια τής Μ. 'Ασίας συνεισφέρουν σημαντικά στην διαμόρ
φωση τής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής τόν 19ο αί. 'Εξάλλου είναι κάτι τό όποιο
ιστορικά μπορεί κάποιος νά τό εξακριβώσει· αποτελεί λίγο-πολύ ένα κοινό τόπο.
Εκείνο όμως πού συμβαίνει ταυτόχρονα είναι δτι ακριβώς αυτή ή δυνατότητα
ανακάλυψης κάποιων αρχαίων τεκμηρίων ανοίγει τό πεδίο στην χρησιμοποίηση
τών τεκμηρίων αυτών. Κατά συνέπεια ανακύπτει τό θέμα της χρήσης τής ιστο
ρίας, όπως έθιξες πρίν, ώς προς τήν πρακτική τής 'Αρχιτεκτονικής κατά τήν
διάρκεια του 19ου αι. καί έχουμε τό φαινόμενο του νεογοτθικοΰ, νεορωμανικού
καί πάει λέγοντας. Εκείνο πού θέλω νά σέ ρωτήσω, καί βέβαια αποτελεί èva
γενικότερο πρόβλημα, είναι δτι στά τέλη του 19ου αί. ή δραστηριότητα, τήν ο
ποία έχουν αυτές οί αποστολές τής Beaux Arts, καί αυτή ή πειραματική διαδικα
σία τής αποστολής ενός αρχιτέκτονα στά πλαίσια τής εκπαίδευσης του στην
Ιταλία ή στην Ελλάδα, έχουν σχέση μέ ένα γενικότερο κλίμα διαμόρφωσης
μιας έκλεκτικιστικής στάσης, απέναντι δχι μόνο στους αρχαίους Έλληνες, άλλα
απέναντι νομίζω στην ϊδια τή ζωή. Τό ερώτημα μου είναι άν αυτή ή στάση, αυτό
πού συμβαίνει στην Beaux Arts, μπορεί νά θεωρηθεί σάν περιφερειακό φαινό
μενο στά πλαίσια τών τεραστίων αντιθέσεων καί τής πολυπλοκότητας τών κατα
στάσεων πού υπάρχουν στην Beaux Arts, στό Παρίσι γενικά εκείνη τήν εποχή,
ή άν ενδεχομένως μιά ερμηνεία του ίστορικού αύτου φαινομένου μας ανοίγει κά
ποια πιθανότητα νά τό δούμε ώς προς τή σχέση προς αυτό πού έρχεται μετά, δχι
μόνο γραμμικά, ιστορικά, άλλα μέ τόν μοντερνισμό στην τέχνη καί τήν άρχιτε-
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κτονική, δηλ. αν είναι ένα περιφερειακό φαινόμενο ή αν είναι φαινόμενο πού α
κριβώς μέσα άπό τό πέρασμα μιας έκλεκτικιστικής στάσης καί μέσα άπό τήν ερ
μηνεία καί τήν χρήση της ιστορίας της 'Αρχιτεκτονικής, κατά κάποιο τρόπο δη
μιουργεί, αν θέλετε, ένα πλαίσιο αναφοράς πού δέν αποτελεί τό τέλος άλλα μία
μετάβαση σέ κάτι τό όποιο έρχεται αργότερα. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγ
μα, όπως είπατε, ή ιστορία τής αρχιτεκτονικής του Choisy. Δηλαδή τό ερώτημα
άφορα ακριβώς τήν σχέση αυτής τής κατάστασης τής Beaux Arts μέ τήν διαμόρ
φωση τής αρχιτεκτονικής παιδείας καί πρακτικής στά τέλη του 19ου αί.
Γ. ΤΣΙΩΜΗΣ: Δέν ξέρω αν μπορώ νά απαντήσω σ' αυτή τήν ερώτηση, γιατί δέν
έχω ασχοληθεί μέ τό τί είναι ή Beaux Arts στά τέλη τοϋ 19ου αι. Έξαλλου δέν
έχω ασχοληθεί μέ τό τί είναι καί στην αρχή τοϋ 19ου αϊ. Μελέτησα μόνο τί είναι
ή Beaux Arts τήν ενδιάμεση εποχή. Καί τώρα κάνω μιά διαφοροποίηση ανάμεσα
σέ Beaux Arts καί νεοκλασικό κίνημα, τό όποιο υπάρχει στή Γαλλία· νομίζω δτι
αυτό πρέπει επίσης νά προσεχθεί. Άπό τήν άλλη είναι φανερό δτι υπάρχουν φά
σεις μέσα στην Beaux Arts καί τάσεις, οί όποιες είτε αποδέχονται τελείως μον
τέρνα στοιχεία είτε τά απορρίπτουν. Ή ωραιότερη περίπτωση είναι του Violletle-Duc πού σφυρίζεται όταν κάνει τό πρώτο του μάθημα καί δέν επανέρχεται
πλέον στην Beaux Arts, γιατί θέτει τό πρόβλημα τής δομής στην αρχιτεκτονική
καί τής δομικής σκέψης γιά τήν ανάλυση τής αρχιτεκτονικής· τόν πετάνε. Ό
Choisy, 30-35 χρόνια μετά, είναι ή επίσημη φωνή τής αρχιτεκτονικής θεωρίας, ή
βασίζεται στον Viollet-le-Duc καί είναι ό αντίστοιχος Quatremère de Quincy στό
τέλος του 19ου αι., πού σημαίνει δτι ό Viollet-le-Duc στην αρχή αποδιωγμένος
άπό τήν Beaux Arts άλλα δχι άπό τή θέση του γενικού συντηρητή δλων τών αρ
χαιοτήτων τής Γαλλίας (δηλ. τό κράτος τόν αποδέχεται μέν, δέν τόν αποδέχεται
δμως μέσα στή σχολή, γιατί ή σχολή τόν αποδιώχνει) σέ μιαν άλλη φάση δι
καιώνεται αφού γίνονται αποδεκτές οί θεωρίες του. Ή Beaux Arts έχει μείνει τε
λικά μέ τήν εικόνα τής μάχης πού έδωσε τελικά ό Le Corbusier στον 20ο αϊ. δπου όλα αυτά τά στοιχεία μας είναι λίγο πολύ γνωστά, καί είναι αλήθεια δτι έτσι
ήτανε, ενα είδος απολιθωμάτων έκει μέσα, απολιθώματα ώς τό 1965, δχι δμως ά
πό τήν αρχή πού γίνεται ή Beaux Arts, δηλαδή άπό τό 1816-1860. 'Οπωσδήποτε
έκει είναι ό χώρος δπου παίζεται τό παιχνίδι τής αρχιτεκτονικής καί της θεωρίας
τής αρχιτεκτονικής· μετά τό 1860, 1865 βγαίνει άπό τήν Beaux Arts καί πη
γαίνει άλλου.
ΣΤ. ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έγώ έχω νά παρατηρήσω, καί φαντάζομαι δτι θά είναι καί
γνώμη σας, δτι υπάρχει συνέχεια μεταξύ εκείνων τών ταξιδιωτών καί αρχιτε
κτόνων όπως οί Stuart καί Revett, καί τών μετέπειτα, άπό τό γεγονός δτι, νομί
ζω, είναι ό ίδιος αυτός ό Hittorff ό όποιος μεταφράζει στά γαλλικά τόν τόμο An
tiquités inédites de Γ Attique καί επίσης φαντάζομαι έχει σχέση αυτός μέ τους
Γάλλους τής Expédition Scientifique de Morée, γιατί στον τρίτο τόμο της εκδό
σεως του έργου της άπό τόν Abel Blouet εμφανίζονται έγχρωμες είκόνες τών
μνημείων.
Γ. ΤΣΙΩΜΗΣ: Υπάρχει, έγώ θά έλεγα, περισσότερο γνώση τώρα ή συνέχεια.
Υπάρχει συνέχεια τής γνώσης, θά έλεγα, σέ σχέση μέ τά ελληνικά· δέν υπάρχει
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συνέχεια μέ τήν έννοια ότι ό Hittorff ζει σέ μιά άλλη εποχή καί άπό τους Stuart
καί Revett καί άπό τόν Le Roy, καί σέ ένα άλλο κόσμο βέβαια, οί μέν στην Αγ
γλία, αυτοί στή Γαλλία. Δέν νομίζω δηλαδή δτι υπάρχει μία ανάγκη απομίμη
σης· νομίζω τελικά δτι αυτός ό κόσμος είναι πάρα πολύ σίγουρος γιά τόν εαυτό
του, πολύ σίγουρος καί γιά τό μέλλον του· δέν τους βλέπω καθόλου —άπό τά λί
γα πού έχω διαβάσει γιά τίς εντυπώσεις άπό τό ταξίδι τους— δέν τους βλέπω κα
θόλου ανήσυχους, αντίθετα πολύ δυναμικούς σέ σχέση μέ αυτό πού βλέπουν, σέ
σχέση μ' αυτό πού τελικά κατακτούν μ' αυτό τό ταξίδι· κατακτούν βλέποντας
έναν καινούριο κόσμο καί κατακτούν επίσης καί ένα μέλλον γιατί αυτό τό ταξίδι
τους δίνει τό μέλλον τους ώς αρχιτέκτονες. Δέν καταλαβαίνω πολύ καλά, δταν
λέτε συνέχεια, τί εννοείτε.
ΣΤ. ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό πού λέω είναι δτι ό τόμος αυτός των Unedited
Antiquities of Attica πού είναι έκδοση των Dilettanti είναι συνέχεια —μιλάμε
πάντα γιά τήν γαλλική μετάφραση άπό τόν οίκο Didot— της μετάφρασης σέ τέσ
σερις τόμους των Antiquities of Athens των Stuart καί Revett καί συχνά πουλιέ
ται σάν 5ος τόμος της. Αυτό ήθελα νά πώ.
Γ. ΤΣΙΩΜΗΣ: Ναί, αυτό είναι αλήθεια καί ό Hittorff δχι μόνο έχει κάνει αυτή τή
μετάφραση, άλλα έγινε καί επανέκδοση της, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυ
χία. Καί τήν μετάφραση τήν κάνει σέ μιά εποχή, κατά τήν οποία συνεχίζει, άπό
τήν άλλη, καί τήν δική του ιστορία σέ σχέση μέ τό χρώμα, σέ σχέση μέ τήν αρχι
τεκτονική κλπ. κλπ. Δέν είναι απλώς ένας τοποτηρητής ό Hittorf, θά έλεγα.
ΣΤ. ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιά τίς έγχρωμες εικόνες πού εμφανίζονται στον 3ο τόμο της
Expedition Scientifique de Morée του Blouet, αυτές προηγούνται ή έπονται της
εργασίας τού Hittorff;
Γ. ΤΣΙΩΜΗΣ: Αυτές προηγούνται καί έχουμε καί άλλες —ναί, είναι ένα στοιχείο
πού πιθανώς έπρεπε νά τό δώσω— δέν σημαίνει δτι ήταν άγνωστο, δηλ. δέν ανα
καλύπτουμε μέ τόν Hittorff τήν πολυχρωμία. Ή αρχαιολογία δέν ανακαλύπτει
μέ τόν Hittorff τό πρόβλημα τού χρώματος, ή αρχιτεκτονική τό ανακαλύπτει, ή
μάλλον τό βάζει μέσα στην προβληματική της γιά τόν ίδιο της τόν εαυτό· έκεΐό
Hittorff είναι σημαντικός, γιά τήν αρχιτεκτονική· δέν είναι τόσο γιά τήν αρχαιο
λογία. Βέβαια ή διαφορά είναι ή έξης : δτι αρχιτέκτονες καί αρχαιολόγοι κινούν
ται σέ στενή συνεργασία μεταξύ τους — αυτό δέν τό είπα, δτι οί αποστολές συμ
περιλάμβαναν πάντα και τίς δυό ειδικότητες, δηλ. δέν επρόκειτο γιά έργο ενός
αρχιτέκτονα, άλλα καί ενός αρχαιολόγου μαζί, ενός ζευγαριού, αν θέλετε, συνή
θως.
ΣΤ. ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: 'Αλλά ό λόγος πού τό λέω είναι γιατί ή εργασία αυτή της
Expédition Scientifique de Morée χωρίζεται σέ δύο τμήματα· καί τό τμήμα τού
Blouet ήταν τό αρχαιολογικό, ένώ τού Bory de Saint Vincent τό αρχιτεκτονικό.
ΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μιά συμπλήρωση, μιά παρατήρηση, δν θέλετε. Νομίζω δτι
δλη αυτή ή συζήτηση πού κάνατε μέ τόν κ. Φινόπουλο, θά μπορούσε ίσως νά
συνοψιστεί σέ μιά ανεκτή συμπερασματική κατάληξη, πού προκύπτει καί άπό
τίς σχέσεις πού οριοθετήσατε στην αρχή της συζήτησης μας, δτι δηλαδή οί
pionniers, αν τό θέλετε έτσι, πού ήσαν οί προηγηθέντες αρχιτέκτονες, άλλα καί

148

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΜΗΣ

οί κατοπινοί των άρχων του 19ου αίώνα, δπως οί Haller, Cockerel, κ.ά., υπήρ
ξαν èva ερέθισμα γιά τήν προσπάθεια τής αποστολής. Ερέθισμα πού οδήγησε σέ
πρακτικές εφαρμογές, μετά άπό τήν άμεση πραγματογνωμοσύνη καί εμπειρία α
πό τά μέλη τής αποστολής, γιά τά δσα είχαν αποτυπωθεί ή γραφεί προηγου
μένως. Οί επεκτάσεις των πραγματικών δεδομένων άπό τή συστηματική αυτή έ
ρευνα, καί οί αρχιτεκτονικές εφαρμογές, τίς όποιες οδηγήθηκαν νά προτείνουν
καί νά πραγματοποιήσουν, είναι βεβαίως δική σας, των αρχιτεκτόνων, υπόθεση.
Β. ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ: Ξεκινώ μέ μιά απορία καί θά ήθελα νά δώσεις απάντηση: εννοώ
αυτή τήν περίεργη απαγόρευση, νά φύγουν άπό τήν 'Ιταλία καί νά 'ρθοϋν στην
Ελλάδα οί αρχιτέκτονες τής Beaux Arts, ελάχιστα χρόνια μετά τήν μνημειώδη,
ακόμα καί σήμερα, δουλειά τής Expédition scientifique de Morée καί επιπλέον —
κάτι πού δέν είναι άγνωστο καί ελπίζω νά τό φέρω σέ φώς— τήν τεράστια συμ
βολή του γαλλικού Μηχανικού στίς κατασκευές καί δημόσια έργα στην Ελλά
δα. 'Υπάρχουν πραγματικά «εργοτάξια» μέ τους Γάλλους μηχανικούς στην Ελ
λάδα, οί πιό γνωστοί είναι οί Garnot, Peytier, υπάρχει ό Audoy, υπάρχει ό Σταμ.
Βούλγαρης ό όποιος ήταν ενταγμένος στό γαλλικό Μηχανικό κλπ., ένώ ση
μειώνουμε δτι μόλις τό 1835 τελειώνει ό "Ατλαντας τής Ελλάδας άπό τήν Το
πογραφική Υπηρεσία του γαλλικού στρατού· δέν απέχει, λοιπόν, ή περίοδος αυ
τή, παρά μόνο κατά 5 χρόνια άπό τό ταξίδι τών αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα.
Πώς είναι δυνατό, λοιπόν, μετά άπό τόση τεράστια, μνημειώδη δουλειά, ή οποία
καί σήμερα άπό επιστημονική πλευρά είναι αξιόλογη, νά υπάρχει αυτή ή απαγό
ρευση ;
Γ. ΤΣΙΩΜΗΣ: Ναί· άλλο στρατός άλλο οί αρχιτέκτονες.
Β. ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ: Μιά στιγμή· ή Γαλλική 'Επιστημονική 'Αποστολή δέν είναι
καθόλου στρατός! 'Από τό άλλο μέρος, τήν εποχή εκείνη δέν βλέπουμε άλλο
φορέα νά αναλαμβάνει έργα έκτος άπό τόν στρατό.
Γ. ΤΣΙΩΜΗΣ: Ναί, ναί· επίτηδες τό λέω έτσι γιά νά σέ πειράξω. Αυτό πού θέλω νά
πώ είναι δτι τό πρόβλημα τών αρχιτεκτόνων, καί τό πρόβλημα τής Beaux Arts,
καί τό πρόβλημα του Quatremère de Quincy, δέν είναι ή Ελλάδα του 1830 τό
σο, είναι ή 'Αρχαία Ελλάδα. Ό Quatremère de Quincy στή θεωρία του — πού
είναι κάτι τό πολύ σημαντικό γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο βλέπει τά πράγματα—
στή θεωρία του γιατί δέν πρέπει νά φύγουν τά αρχαία άπό τήν 'Ιταλία, λέει δτι
τά αρχαία στον τόπο τους βρίσκονται έκει δπου πρέπει νά βρίσκονται καί δέν
μπορούμε νά τά πάρουμε άπό τόν ίταλικό λαό· καί δταν βλέπει τά μάρμαρα τά
ελληνικά στό Βρετανικό Μουσείο, λέει ευτυχώς πού ό Έλγίνος τά πήρε άπό
τους βάρβαρους καί έτσι διασώθηκαν. Δηλαδή αυτό πού είναι γιά μένα περίερ
γο, είναι δτι σ' δλα τά κείμενα τού Quatremère de Quincy —καί είναι εκατοντά
δες σελίδες— δέν υπάρχει μία αναφορά γιά τήν σύγχρονη του τότε Ελλάδα. Τό
γιατί, δέν ξέρω νά σοΰ απαντήσω· δηλαδή είναι μιά ολόκληρη ίστορία τό γιατί
δέν μπαίνει ακόμα τότε τό πρόβλημα τής συμμετοχής τών αρχιτεκτόνων στίς
βλέψεις τής γαλλικής πολιτικής, σέ σχέση μέ τήν 'Ελλάδα. Δηλαδή ή αρχαιολο
γική προσοχή, ας τό πώ έτσι, πού δίνεται άπό τήν Γαλλία στην Ελλάδα, συμβα
δίζει επίσης μέ μιαν ορισμένη αντίληψη· δταν διαβάζει κανείς αυτά πού λέει ό
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Ντυπρέιγ πρίν στείλει τους πρώτους μαθητές της γαλλικής σχολής, νομίζω δτι
φαίνεται πάρα πολύ καθαρά τό πώς αντιλαμβάνεται καί τόν επιστημονικό καί
τόν διπλωματικό τους ρόλο. Ένα άλλο στοιχείο : πιστεύω δτι αυτός ό χώρος
θεωρούνταν λιγάκι στή δικαιοδοσία των Γερμανών. Μία δηλαδή άπό τίς επιση
μάνσεις πού βρίσκονται στά κείμενα τών Γάλλων αυτής τής εποχής, είναι δτι τά
αρχαία καί ή αρχιτεκτονική ανάλυση τους γίνονται στην Ελλάδα άπό τους Γερ
μανούς. Ό Klenze έρχεται έδώ τό 1834, ό Ross είναι εκείνος ό όποιος κάνει τίς
ανασκαφές κλπ. στην 'Ακρόπολη. Δέν υπάρχει μέσα στην είκόνα τής Beaux
Arts αυτή ή ευαισθησία. Δέν ξέρω ακριβώς πώς καί γιατί δέν υπάρχει. Καί μένα
μού κάνει εντύπωση. Τώρα ή άρνηση γιά τό 1845 δέν έχει καμιά σχέση μέ τά δι
πλωματικά προβλήματα, έχει σχέση μέ τήν ανάλυση πού γίνεται γιά τό τί θά πά
ρει καί τί θά κερδίσει ό μαθητής άν έλθει στην 'Αθήνα ή άν μείνει στην Ρώμη ή
αν μείνει στην 'Ιταλία γενικά· δηλ. ή ίδέα είναι δτι μιά γνώση ολοκληρωτική τής
ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής μπορεί νά αντληθεί στην 'Ιταλία: ή Σικελία γιά
τά ελληνικά μέ τήν Ποσειδώνια· ή Ρώμη γιά δλη τήν ίστορία τής αρχιτεκτονι
κής (αυτό πρέπει επίσης νά ειπωθεί, δτι ή Ρώμη θεωρείται δλη ή ίστορία τής άρ
χιτεκτονικής)· καί ή Πομπηία γιά τό χρώμα. Καί τούτο είναι τό ενδιαφέρον, νά
δούμε δηλαδή δτι ή Ελλάδα δέν αντικρίζεται σάν μάθημα αρχιτεκτονικής παρά
μόνο επιτόπου, παρά μόνο τό 1845 καί μετά.
ΑΚΡΟΑΤΉΣ : Θά ήθελα μέ αφορμή μιαν απάντηση πού έδωσες δταν μίλησες γιά
αρχιτέκτονα καί αρχαιολόγο, πού πηγαίνανε δίπλα-δίπλα κατά τήν περίοδο πού
πραγματεύεσαι, νά πώ δτι αυτό δίνει καί μιά συγκεκριμένη εικόνα τής σχέσης
τής εποχής αυτής μέ τό παρελθόν. Ή ερώτηση μου, μιά καί δέν κατάφερα νά τό
συγκρατήσω, άπό αυτά πού είπες, είναι ή έξης: ποια ήταν ή σχέση αυτής τής
γενιάς, ή σχέση εκείνου του παρόντος μέ τό παρελθόν καί ποια ή διαφορά σχέ
σης, μέσα στον γενικό κώδικα, τόν κλασικό, ό όποιος, κατά ορισμένους καί συμ
φωνώ καί εγώ, αρχίζει άπό τόν Brunelleschi ώς τήν οριστική ρήξη πού γίνεται
πρόσφατα· ποιες είναι οί διαφορές μέ τό παρελθόν αυτής τής γενιάς σέ σχέση μέ
τήν Αναγέννηση καί μάλιστα μέ τήν ίταλική; Δηλαδή ποιες είναι οί ουσιαστικές
ιδεολογικές διαφορές, γιατί ή αρχιτεκτονική κινείται κατά βάση στό χώρο τής ι
δεολογίας. Δέν είναι εύκολα τά ζητήματα, άλλα ποιο δράμα καί ποιες αντιλή
ψεις, ας πούμε, έπενδύανε σ' αυτά τά όποια έκαναν.
Γ. ΤΣΙΩΜΗΣ: Μιλάτε γιά τή διαφορά τους μέ ποιους αρχιτέκτονες; τους δικούς
μας; τους σημερινούς;
ΑΚΡΟΑΤΉΣ: "Οχι. Μέ τους προηγούμενους άπ' αυτούς, δηλαδή τής ίταλικής
'Αναγέννησης, τήν σχέση τους μέσα σ' αυτόν τόν κώδικα, γιατί μεγάλη διαμάχη
γίνεται μέσα στον κλασικό κώδικα· ένώ γιά έναν πού δέν είναι είδήμων του
φαίνεται δτι δέν υπάρχει διαφορά, υπάρχουν σοβαρότατες αντιθέσεις καί δια
φωνίες.
Γ. ΤΣΙΩΜΗΣ: Ή μεγάλη διαφορά είναι τό βλέμμα, τό βλέμμα τό πραγματικό στό
αντικείμενο άπό τή μιά καί τό βλέμμα στό βιβλίο άπό τήν άλλη · δηλαδή ένώ υ
πάρχει μιά ηθική σχέση μέ τόν λόγο τόν αρχιτεκτονικό πού περνά μέσα άπό τόν
Βιτρούβιο, σέ μιά ορισμένη φάση ή σχέση γίνεται αίσθητική, ακόμα καί δταν λέ-
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με «όπως λέει καί ό Βιτρούβιος» καί κάνουμε άλλο πράγμα. Αυτό πού είναι πολύ
ενδιαφέρον είναι νά δει κανείς —καί αυτό γίνεται τήν εποχή του Diderot— τό
πώς απορρίπτουν τόν Βιτρούβιο. "Ολοι οί πρίν άπό τήν εποχή του 1750, πρίν α
πό τήν δουλειά του Piranese βασικά, δλοι αναφέρονται στον Βιτρούβιο μέ σχο
λαστικό τρόπο, καί όλη τους ή σχέση μέ τήν αρχαιότητα είναι ό Βιτρούβιος, σέ
τέτοιο σημείο μάλιστα, πού ένώ βλέπουν δτι οί περιγραφές τοΰ Βιτρούβιου δέν
συμφωνούν πάντα μέ τήν πραγματικότητα, μ' αυτά πού έχουν μπροστά στά μά
τια τους, παρ' ολα αυτά ώς πραγματικότητα παίρνουν τόν Βιτρούβιο: τό Πάν
θεον είναι άπό τά καλύτερα παραδείγματα τέτοιου είδους διαστροφής. Σημαίνει
πιά ότι τό βλέμμα είναι πιά βλέμμα τής σκέψης, δτι μπαίνει πιά μέσα ή ανάγκη ε
πιστημονικής κατοχύρωσης καί δουλειάς τοΰ αρχιτέκτονα, πού σημαίνει δτι
πρέπει νά πετάξει τό Ευαγγέλιο, καί ό Βιτρούβιος είναι ένα Ευαγγέλιο, είναι
ένας κορσές τρομαχτικός, τόν όποιο ορισμένοι τόν πετάνε άλλα δέν πολυτολμοϋν νά τόν πετάξουν, καί μόνο δταν αρχίζει ή συζήτηση ανάμεσα στους σύγ
χρονους καί τους παλιούς, δλη ή μάχη τής μίμησης (οί παλιοί σέ τί μας χρησι
μεύουν; γιά νά τους αντιγράψουμε ή γιά νά κάνουμε άλλα πράγματα νέα, νά πά
με πιό μπροστά;), δταν λοιπόν δίνεται αυτή ή μάχη πού είναι μάχη της φιλολο
γίας, πού είναι μάχη τής ιδεολογίας επίσης, τότε αποφασίζουν νά πετάξουν τόν
Βιτρούβιο. Υπάρχει τεράστια διαφορά, χωρίς αμφιβολία. Άπό τήν μιά δείχνεται
θρησκευτική προσήλωση στό κείμενο άπό τόν Brunelleschi π.χ., ό όποιος ξέρει
απέξω κι ανακατωτά τόν Βιτρούβιο: άπό τήν άλλη δμως δταν αντιγράφει ό ίδιος
τήν αρχαιότητα καί κάνει τά κομμάτια του —δέν ξέρω αν τά έχετε δει στή Φλω
ρεντία— λέει δτι αυτά τά σχεδίασε επειδή τά είδε στή Ρώμη — υποτίθεται δτι Ε
κανε αποτυπώσεις στή Ρώμη, δέν έκανε τίποτε· διατυπώνει μιά δική του ερ
μηνεία κιόνιου, καί αυτό πού ενδιαφέρει ακριβώς είναι αύτη ή ευκολία μέ τήν ό
ποια προδίδει καί κανένας δέν βγαίνει νά τού πει δτι ό Βιτρούβιος δέν λέει αυτό.
Άπό μιά ορισμένη δμως εποχή καί μετά, άν πεις κάνω αποτύπωση, κάνεις απο
τύπωση καί δέν διχάζεσαι ανάμεσα στην πιστότητα καί τήν δημιουργική ελευθε
ρία.
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