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Διά γυμνόν όφθαλμοϋ

Φωτιές καί ιερές περιουσίες

IC.L ένώ πήραμε φωτιά παντοΰ - πάνω άπό 1600 οί μικρές καί οί τεράστιες πυρ- 
καγιές αυτών των ήμερων - υπάρχουν κι εκείνοι πού έχουν τό δικό τούς χαβά. Ξε
χώρισαν ώστόσο αύτές τίς ήμερες μερικές διακεκριμένες περιπτώσεις ίδιάζουσας 
άναλγησίας:

Πρώτη καί καλύτερη ή Εκκλησία: Στην Καισαριανή κάπου δίπλα στό ιστορικό μο
ναστήρι τής Καισαριανής, καί μέσα στό δάσος πού τό περιβάλλει θέλει νά χτίσει 
ένα μεγαθήριο «πολιτιστικό κέντρο». Παλιά τά λέγανε άρχονταρίκια όπου τά μονα
στήρια τραπέζωναν τούς προσκυνητές. Τώρα, μιά τέτοια ονομασία μοιάζει κάπως 
κακόηχη ή πολύ παραδοσιακή, ξεπερασμένη. Προτίμησαν λοιπόν, ένα όνομα μοντέρ
νο: πολιτιστικό κέντρο. ’Αλλά τό ζήτημα δέν είναι τί θέλει νά χτίσει στό δάσος τής 
Καισαριανής ή έκκλησία, τό ζήτημα είναι ότι θέλει νά χτίσει, νά ρίξει τσιμέντο έκεΐ 
πού σώζονται άκόμα λίγα δέντρα, διατηρείται ένας άπό τούς έλάχιστους χώρους 
πού οί ’Αθηναίοι διαθέτουν, κοντά στήν πόλη, νά κάνουν ένα περίπατο κάτω άπό 
τά δέντρα, νά δει τό μάτι τούς λίγο πράσινο.

Κάτοικοι τής Καισαριανής, κι ό δήμαρχος μαζί, άντέδρασαν στήν αξίωση τού δε
σπότη τους νά φάει ένα κομμάτι τού δάσους. Μοιάζουν διατεθειμένοι νά μήν άφή- 
σουν νά ολοκληρωθεί τό εύαγές 'ίδρυμα ένώ οί άρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες 
φαίνεται ότι θά κάνουν τό χατηράκι στη μητρόπολη. Ποιος θά κερδίσει; Οί Καισα- 
ριανιώτες ή ό Δεσπότης; "Ενα είναι σίγουρο: ή εκκλησία κάθεται πάνω σέ άναμμένα 
κάρβουνα. Μοιάζει μέ ιεροσυλία, μέ πρόκληση αυτή ή άξίωση τού μητροπολίτη.

' Όν_>/πως ιεροσυλία καί πρόκληση είναι καί άπαίτηση τής μονής Πεντέλης νά άπο- 
χαρακτηρισθοϋν 250 στρέμματα καμένου δάσους, νά μήν προχωρήσει ή προβλεπόμε- 
νη άναδάσωση σέ περιοχή πού κρίθηκε ήδη άναδασωτέα. Τό παράδειγμα τής μονής, 
πού στηρίζεται στό ιερό τής δικαίωμα τής ιδιοκτησίας μιμείται λίγο παραπέρα συνε
ταιρισμός κατοικίας ’Αξιωματικών, τού οποίου ή καμένη δασική έκταση κρίθηκε έπί- 
σης άναδασωτέα. Αυτοί μάλιστα άπείλησαν ότι αν φυτευθοΰν δενδρύλια στήν ιερή 
έπίσης ιδιοκτησία τους θά τά ξεριζώσουν.

Στή Θεσσαλονίκη πάλι μέγα τό σκάνδαλο μέ τίς παραχωρήσεις μεγάλων έκτάσεων 
τής Χαλκιδικής, τής Καβάλας στήν Ιερά μονή Βατοπεδίου τού 'Αγίου ’Όρους. Ξεκί
νησε έπί ΠΑΣΟΚ καί τό ολοκληρώνει τώρα ή Νέα Δημοκρατία. Στό μοναστήρι 
αύτό μονάζουν κυρίως Κύπριοι καί είναι πλουσιότατο. Διαθέτει άπειρα άκίνητα σέ 
πολλές περιοχές τής Ελλάδας. Υπέρ τής μονής Βατοπεδίου έχουν κατοχυρωθεί 
45.000 παραλίμνιων έκτάσεων στή λίμνη Βιστωνίδα καί τή νήσο Μπούρου. Ή  ιδιο
κτησία αυτής τής μονής είναι κατοχυρωμένη μέ άρχαία βυζαντινά έγγραφα καί φιρ- 
μάνια τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας άπό τό 1700! Τό έλληνικό δημόσιο παραιτή
θηκε άπό τά δικαιώματα του υπέρ τής Μονής καί τώρα, μέσω τής Κτηματικής 
’Εταιρείας τού Δημοσίου ή Μονή τά άνταλλάσσει (έχει έπέλθει ήδη συμφωνία) μέ 
80 οικόπεδα στούς δήμους Μίκρας, Θέρμης, Πανοράματος, Ώραιοκάστρου καί Θερ
μαϊκού, σέ περιοχές δηλαδή υψηλής άξίας!
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Αιά γυμνού οφθαλμού

^Β έβαια  ολόκληρη ή εκκλησιαστική καί μοναστηριακή περιουσία άποτελεΐ ένα οδυ
νηρό σκάνδαλο άπό τότε πού ιδρύθηκε τό έλληνικό κράτος. Όμως αύτές οι τελευ
ταίες περιπτώσεις κι άλλες άνάλογες πού τρέχουν παράλληλα ή πού έχουν προηγη- 
θεΐ δείχνουν τί θά γίνει στά καμένα με αύτουργούς όχι μόνο τήν ’Εκκλησία άλλά 
καί τό χριστεπώνυμο πλήθος των έργολάβων, τών καταπατητών, τών έπιτηδείων ή 
καί άπλοΰ κοσμάκη. Δείχνουν τί θά γίνει μέ τά 400.000 στρέμματα δασικής έκτα
σης πού κάηκαν γιά τήν ώρα, πώς τό δάσος έντέλει άξιοποιεϊται καί τσοντάρει 
άδρομερώς στήν άνάπτυξη. Τής όποιας άναπτύξεως φύλακας καί διαχειριστής ό 
έκπρόσωπος τού Δημοσίου Συμφέροντος, τό Κράτος, καί καρπωτής ή 'Αγία Ιδιο
κτησία.

Δέν διατείνομαι ότι οί πυρκαγιές οφείλονται όλες σέ έμπρησμό καί οίκοπεδοφαγία. 
Υπάρχουν καί άλλες αίτιες, τυχαία περιστατικά, αύτοαναφλέξεις, ή κακιά ή ώρα, ή 
άμέλεια. Ωστόσο, καί είναι έγκύρως άποδεδειγμένο, 35 μέ 40% τών πυρκαγιών 
οφείλονται σέ σκόπιμους έμπρησμούς. Ούτως ή άλλως όμως, μέ τόν καιρό, ιδιαίτερα 
στις περιαστικές περιοχές τά καμένα χτίζονται. Έ τσι τό δάσος άπό δημόσιο άγαθό 
μετατρέπεται σέ άτομική ιδιοκτησία. Αυτό λέγει ή ιστορία τής φωτιάς. Καί δέν πρέ
πει νά έχουμε καμία αυταπάτη ότι όσο ή άτομική ιδιοκτησία καί ή άνάπτυξη έχουν 
τόν πρώτο λόγο ή ιστορία αύτή θά συνεχίζεται. Ίσως καταφέρουμε κάτι νά γλιτώσει 
άπ’ τήν άρπάγη της.
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Διά γνμνοϋ οφθαλμού

Μ εταπτυχιακές οπουδές: Άναζητοΰνται

Ί η.Ε/κρηξη παρατηρεΐται στά μεταπτυχιακά προγράμματα απουδών σύμφωνα με πρό
σφατα στοιχεία τοΰ Υπουργείου Παιδείας. ’Ενώ τό 2002-2003 τά μεταπτυχιακά στά 
ΑΕΙ τής 'Ελλάδας ήταν 233, τό 2005-2006 αυξήθηκαν σέ 435. Δηλαδή αύξηση 87%! Οί 
φοιτητές δε των προγραμμάτων αυτών άπό 12.000, πού ήταν τό 2003, αυξήθηκαν σέ 
25.000 τό 2006!

Κάθε πανεπιστημιακό Τμήμα πλέον οργανώνει άπό ένα έως περισσότερα μετα
πτυχιακά προγράμματα, πολλά έκ τών όποιων έχουν, βεβαίως, καί δίδακτρα. Οί ένδια- 
φερόμενοι πολλοί, όλο καί αυξάνονται- τόσο πού σέ πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν 
καί τίς «γνωριμίες» τους γιά νά είσαχθούν. Βεβαίως, τό βλέπουν σάν νά είναι μιά κά
ποια λύσις, πού έλεγε καί ό ποιητής, λύση πού είτε οδηγεί σέ περισσότερες πιθανότη
τες - σέ φαντασιακό επίπεδο όμως- έργασίας είτε οδηγεί σέ παράταση τού χρόνου 
σπουδών καί στήν έμμεση τιθάσευση τοΰ ποσοστού άνεργίας. ’Εθελουσίως, δηλαδή, συμ
βάλλουν οί άπόφοιτοι τών ΑΕΙ στή φαινομενική μείωση τής άνεργίας άφοϋ άκόμα 
έγγράφονται στήν κατηγορία τών φοιτητών. Φοιτητές πού μπορεί καί νά ξεπερνούν τό 
30ο έτος τής ηλικίας τους.

"Ενα μεταπτυχιακό, ό,τι κι άν είναι -καλό ή κακό-, άποτελεΐ οτό μυαλό τών 
ένδιαφερομένων μιά δυνατότητα έργασιακής άποκατάστασης. Πολλοί οί ένδιαφερόμενοι 
όμως, λίγα τά τμήματα πού παρέχουν έξειδίκευση κι έτσι άρχίζει ό κύκλος τής αύξη
σης: νέα έρευνητικά άντικείμενα, έξαιρετικά «πρωτότυπες» ειδικεύσεις, ευφάνταστα με
ταπτυχιακά προγράμματα, ή χρηματοδότηση τών όποιων βαρύνει οικονομικά -στις πε
ρισσότερες τών περιπτώσεων- τούς ίδιους τούς ένδιαφερόμενους, άφού πληρώνουν πολ
λές φορές άδρά γιά τό πολυπόθητο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.
Ύπό τό κάλυμμα τής μαγικής λέξης διεπιστημονικότητα, ή όποια παρέχει τό έπιστημο- 
νικό καί μεθοδολογικό άλλοθι τής σύγχυσης καί τής σαλατοποίησης, άκόμα καί τής 
ήμιμάθειας, οργανώθηκαν καί συνεχίζουν νά οργανώνονται άπίθανα μεταπτυχιακά προ
γράμματα.

"Εχει ξαναγραφτεί άπό τίς σελίδες αυτού τού περιοδικού, πώς άκόμα καί μέ 
έναν απλό σύνδεσμο, τό καί, ένοποιούνται οί έπιστήμες, τά γνωστικά άντικείμενα, οί 
μαθήσεις μέ άλλα λόγια. Ο συμπλεκτικός σύνδεσμος καί βοήθησε πολύ περισσότερο, βέ
βαια, στή δημιουργία πανεπιστημιακών Τμημάτων. Παράδειγμα: Σχολή ’Ανθρωπιστικών 
’Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας καί Κοινωνικής ’Ανθρωπολογίας. Πάντρεμα δηλαδή δύο 
έπιστημών. Υποτίθεται ή άναμένεται όσοι άποφοιτούν άπό ένα τέτοιο Τμήμα νά ξέ
ρουν άριστα καί τίς δύο έπιστήμες. Μάλλον λίγο δύσκολο...

Ό  νόμος τής προσφοράς καί τής ζήτησης, άμείλικτος καί νομοτελειακά καθορι
σμένος, έπιτάσσει τήν αύξηση, λοιπόν, τών διπλωμάτων ειδίκευσης καί, βεβαίως, γιά νά 
γίνει αύτό τή δημιουργία νέων προγραμμάτων -κάθε χρόνο όλο καί περισσότερων.

Υποτίθεται πάλι ότι ένα Τμήμα τού όποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου θά 
διαθέτει μεταπτυχιακά προγράμματα συναφή μέ τό άντικείμενό του. Καί όμως, δέν 
είναι φαίνεται πάντοτε έτσι. ’Εάν άνέμενε κάποιος, γιά παράδειγμα, στήν ’Ιατρική σχο
λή νά οργανωνόταν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ομοιοπαθητικής, τώρα μπορεί νά τό 
βρει, τώρα πού ή διεπιστημονικότητα έμπεδώθηκε ώς έννοια καί άξιοποιήθηκε άναλό- 
γως, στό «Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων καί Συστημάτων» πού έδρεύει 
στήν Έρμούπολη! Τί κοινό μπορεί νά έχει ή κλασική ομοιοπαθητική μέ τή σχεδίαση 
προϊόντων καί συστημάτων; Ίσως τή λέξη σύστημά Τό μεταπτυχιακό ονομάζεται 
«’Ολιστικά έναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα-Κλασική ομοιοπαθητική» καί θά λει-
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Διά γυμνού οφθαλμού

τουργεΐ άπό ιό  άκαδημαϊκό έτος 2007-2008. Ένας άπό τούς σκοπούς τού μεταπτυχια
κού αύτοΰ, όπως ορίζονται στόν οδηγό σπουδών, είναι:

«Ή μεταπτυχιακή έξειδίκευση ’Ιατρών καί 'Οδοντιάτρων ή όποια οδηγεί στήν άπόκτη- 
ση άντίστοιχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Έξειδίκευσης (ΜΔΕ) στη θεωρία καί 
εφαρμογή ολιστικών έναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων καί ειδικότερα στό χώρο 
τής Κλασικής 'Ομοιοπαθητικής». «Βασικά στοιχεία τού επιστημονικού άντικειμένου τού 
ΠΜΣ», πάλι όπως οί δημιουργοί τό ορίζουν, «είναι ή ολιστική θεώρηση καί κατ’ έπέ- 
κταση ή διεπιστημονικότητα. Τά στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν τό εύρος τού διεπιστη
μονικού πεδίου στό όποιο πρέπει νά βασίζεται ένα ΠΜΣ ολιστικών έναλλακτικών θε
ραπευτικών συστημάτων όπως ή Κλασική 'Ομοιοπαθητική, καί υποδεικνύουν τήν άνά- 
γκη δημιουργίας του μέσα σε ένα καθαρά διεπιστημονικό χώρο ό όποιος διέπεται άπό 
τά παραπάνω γνωστικά άντικείμενα καί τού όποιου ό πυρήνας είναι ή Όλιστικότητα 
τής Συστημικής Προσέγγισης».

« Τ 'ό  Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων καί Συστημάτων, χαρακτηρίζεται άπό 
μιά εύρύτατη διεπιστημονικότητα», άναφέρει τό ΦΕΚ 'ίδρυσης του μεταπτυχιακού.
"Αρα, έξαιτίας τής «εύρύτατης διεπιστημονικότητας» (sic) μπορούν νά είδικευθοϋν άπό 
μηχανικούς, μαθηματικούς, φυσικούς, πληροφορικούς, πού είναι οί καθηγητές αυτού 
τού Τμήματος, άκόμα καί ιατροί καί οδοντίατροι στις μεθόδους τής έναλλακτικής θερα
πείας πού ονομάζεται ομοιοπαθητική!

Τό ίδιον ή τό συναφές τής ειδικότητας είναι μία άπό τις γενικές άρχές ίδρυ
σης τών μεταπτυχιακών, έτσι όπως αυτές ορίζονται στό σχέδιο νόμου -προσφάτως κα
τατεθειμένο στή Βουλή πρός συζήτηση. «Π.Μ.Σ. οργανώνονται σέ Τμήματα στά όποια 
παρέχονται προπτυχιακές σπουδές καί άναφέρονται στις ίδιες ή σέ συναφείς ειδικότη
τες καί άποσκοποΰν στήν περαιτέρω προαγωγή τής έπιστημονικής γνώσης καί στήν 
προώθηση τής έρευνας». Δέν είναι καινούργια άρχή αυτή· υπήρχε άπό τήν πρώτη στιγ
μή πού συγκροτήθηκαν τά πρώτα μεταπτυχιακά προγράμματα στήν 'Ελλάδα. "Ας άντι- 
παρέλθουμε γιά τήν ώρα τό καίριας σημασίας ζήτημα τής προώθησης τής έρευνας. Τί 
νά προωθήσεις, άραγε, έάν δέν έχεις διδαχτεί τά έργαλεΐα, τίς μεθόδους; Ή  διδασκαλία 
τής έρευνας, ιδίως σέ μεταπτυχιακό έπίπεδο, είναι άκόμα ζητούμενο.

"Ας πάμε στήν έννοια τής συνάφειας. Παρόλο πού ή συνάφεια, λοιπόν, -κυρίως 
χάριν τής διεπιστημονικότητας- δέν έχει ιδιαίτερα στεγανά, εντούτοις, πολλές «υπερβά
σεις» έχουν γίνει στό όνομά της. ’Απολύτως σύμφωνα μέ τόν νόμο δηλαδή, ένας ιστορι
κός θά μπορούσε νά κρίνει έναν βιβλιοθηκονόμο ή ένας φιλόσοφος νά κρίνει έναν ιστο
ρικό! Μέ κάποιον τρόπο όλα είναι «συναφή» στις άνθρωπιστικές έπιστήμες καί όχι μό
νον.

Βεβαίως τό άντίστοιχο ή συναφές μιας ειδικότητας είναι άρκετά σαφές καί 
ορισμένο. Προφανώς δέν υπάρχει καμιά συνάφεια μεταξύ τού γνωστικού άντικειμένου 
ένός βιολόγου καί ένός φιλολόγου. Παρόλα αυτά όμως οί νέες μεθοδολογικές καί θεω
ρητικές προσεγγίσεις, π.χ. ολιστικές θεωρίες, ολιστικά συστήματα κ,λπ. μπορούν κάλλι- 
στα νά συνδέσουν δύο διακριτά έπιστημονικά πεδία δημιουργώντας ύβριδικά μορφώμα
τα τά όποια έν πολλοΐς θεσμοθετούνται. Χάριν τών νέων έρμηνευτικών καί θεωρητικών 
προσεγγίσεων -μάλλον μεταφυσικού τύπου- δημιουργεΐται ή συσχέτιση, ή συνένωση, ή 
περίφημη συνάφεια τών άντικειμένων κι έτσι μπορεί νά είδικευθεΐ π.χ. ένας πτυχιούχος 
τού Τμήματος σχεδίασης προϊόντων στήν κλασική 'Ομοιοπαθητική!
"Αχ, Διεπιστημονικότητα! Πόσα έγκλήματα διαπράττονται στό όνομά σου άλλά καί πό
σοι μνηστήρες σέ θέλουν!...

Μαρίνα Κόντη
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ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΛΙΟ ΕΧΕΙ ΨΥΧΗ
τοΰ Άντώνη Μανιτάκη

« Ή  καμπάνα έγινε ηλεκτρονική, κόπηκε τό ρεύμα, 
έπιαοε φωτιά καί σχοινί δεν υπήρχε γιά νά την χτυπήσουν...»

“ T j 1 ζησα άπό κοντά τίς τρομερές πυρκαγιές οτίς 
βουνοπλαγιές τοΰ άνατολικοΰ Πηλίου, στήν

---- ---- —I Πρόπαν (Καλαμάκι) καί στό Νεοχώρι, καί
είδα νά λαμπαδιάζουν καί νά καίγονται όλη τή νύχτα 
καστανιές, καρυδιές, έλιές καί πουρνάρια καί νά άφα- 
νίζονται άπό τή φωτιά ή μία μετά τήν άλλη οί κατα- 
πράσινες πλαγιές τοΰ Δήμου ’Αφετών καί νά άπει- 
λοΰνται ή νά καίγονται τά σπίτια τής Συκής.

Αντίκρισα τά έντρομα, τά άποσβολωμένα βλέμματα 
των χωριανών καί ακόυσα τίς κραυγές άπόγνωσης καί 
άναθεματισμοΰ τοΰ κράτους καί τών δημοσίων υπηρε
σιών του. Έζησα τήν άνικανότητα καί άναποτελεσματι- 
κότητα τοΰ κράτους καί ταυτόχρονα τήν άπόλυτη εξάρ
τηση τής έπιβίωσης καί τής σωτηρίας τών κατοίκων 
άπό τόν κρατικό μηχανισμό, πού μόλις άναθεμάτιζαν.

* Δημοσιεύτηκε στήν 'Ελευθεροτυπία, 15.7.2007.

Κατάλαβα πόσο άφελής καί άνεδαφική είναι ή εξάρ
τηση τής άποτελεσματικής προοταοίας τοΰ περιβάλλο
ντος άπό τό Σύνταγμα καί τό ταλαίπωρο άρθρο 24. 
Ή συνταγματική προστασία τοΰ περιβάλλοντος μετα
θέτει τήν ευθύνη στό άπρόσωπο καί άνεύθυνο κράτος 
καί στά δικαστήρια καί ενεργεί καθησυχαστικά γιά 
τούς χρήστες του.

Ένιωσα, ταυτόχρονα, τήν άνικανότητα ή τήν άνη- 
μποριά τοΰ ανθρώπου νά άντιδράσει, όταν μαίνονται 
τά στοιχεία τής φύσης καί τά έχει ό ίδιος υποτιμήσει 
ή δέν έχει υπολογίσει σωστά τή δύναμή τους καί τίς 
άναπόφευκτες συνέπειες άπό τήν υπερθέρμανση τοΰ 
πλανήτη. ’Εναποθέτοντας όλες τίς έλπίδες μας γιά τό 
σβήσιμο μιας πυρκαγιάς στήν Πυροσβεστική καί στά 
υδροφόρα άεροπλάνα, κατάλαβα πόσο άποξενωμένοι 
είμαστε άπό τή φύση καί τό οικοσύστημα.

Διότι τί άλλο παρά αποξένωση άπό τή φύση καί ά-

Έντουαρντ Χίλντεμπραντ, "Αποψη της Αθήνας, 1852, Μουσείο Μπενάκη
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Άντώ νης Μ ανιτάκης

διαφορία γιά τό δάσος δηλώνει αύτή ή άπόλυτη εξάρ
τηση τής σωτηρίας τοϋ περιβάλλοντος άπό τίς κατα
σβεστικές ικανότητες τοΰ απόμακρου κράτους; Γιατί 
άποροΰμε γιά τό μέγεθος τής καταστροφής, όταν βλέ
πουμε ότι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, δασαρχείο, 
τοπικές αρχές καί κάτοικοι άδιαφοροΰν όλο τόν χρό
νο γιά τούς κινδύνους πού εγκυμονούν στίς δασωθεΐ- 
σες περιοχές καί στά δάση τά σκουπίδια, τά ξερά καί 
άκοπα χόρτα, τά άπορρίμματα, ή άπουσία άντιπυρι- 
κών ζωνών καί ή έλλειψη γενικά φροντίδας γιά τόν 
καθαρισμό τους;

Είναι άργά, πολύ άργά, όταν φουντώσει ή πυρκαγιά 
στό δάσος. Δέν μάς σώζουν ούτε χίλια ούτε άλλα τό
σα υδροφόρα άεροπλάνα. ’Αντί νά άναζητάμε ευθύνες 
καί φταίχτες έκ των υστέρων καί νά οδυρόμαστε γιά 
τήν καταστροφή, καλύτερα θά ήταν νά διερωτόμαστε 
όχι γιατί δέν έσβησε, άλλά γιατί άναψε καί γιατί δέν 
τήν προλάβαμε. Ή  πρόληψη προέχει τής καταστολής.

Α π ’ όλην αύτή τήν τρομακτική έμπειρία πού έζησα 
θά σταθώ σέ πέντε μόνον πικρές διαπιστώσεις.

1. Στήν παράλυση τής τοπικής κοινωνίας καί στήν 
άπουσία κάθε συλλογικής αυτενέργειας. Τή μεγαλύτε
ρη άπογοήτευση τήν ένιωσα, όταν διαπίστωσα τήν 
άδρανοποίηση, τή συλλογική άποδιοργάνωση, τή διά
λυση τής κοινότητας ώς οργανωμένης ένότητας. Νέοι 
καί μεσήλικες έτρεχαν μέν άκατάπαυστα, μέ πραγμα
τική αυτοθυσία έδώ καί έκεΐ, μέ κλαριά στά χέρια, μέ 
άγροτικά έργαλεΐα, χωρίς νερό καί χωρίς ρεύμα, νά 
διασώσουν κάποιο σπίτι ή νά προλάβουν νά καταστεί- 
λουν τή φωτιά άπό τίς αυλές.

"Ολοι όμως είχαν έναποθέσει, τελικά, τίς ελπίδες 
τους στόν ούρανό, στή φορά τοΰ άνέμου καί στά υδρο
φόρα άεροπλάνα. Αυτά έσωσαν, είναι άλήθεια, τήν 
επομένη τόν οικισμό τού χωριού άπό τήν ολοκληρωτι
κή καταστροφή, αυτά, μέ τήν άποφασιστική συνδρομή 
των νέων τού χωριού. ΟΙ άλλοι κοιτάζαμε τή φωτιά 
παθητικά καί τή χαζεύαμε, όπως χαζεύουμε τά τηλεο
πτικά θεάματα. Αιχμάλωτοι τής κοινωνίας τού θεάμα
τος. Παθητικοί θεατές τής ζωής μας καί των δεινών 
μας, χωρίς ίχνος προσωπικής αύτενέργειας. Καταναλω
τές θεαμάτων.

2. Ή  πλήρης άποκοπή άπό τήν παράδοση καί τίς 
παραδοσιακές μεθόδους άντιμετώπισης τής φωτιάς. 
Διότι πυρκαγιές υπήρχαν βέβαια καί τότε, μόνο πού 
άντιμετωπίζονταν πιό έγκαιρα καί πιό άποτελεσματι- 
κά, άν καί μέ απαρχαιωμένα μέσα.

Ή διήγηση τού γείτονά μου, καταπονημένου άγρό- 
τη, είναι άποκαλυπτική καί έξόχως διδακτική, πι
στεύω. Τό χωριό τά καλοκαίρια ήταν διαρκώς σέ έπα- 
γρύπνηση, έλεγε. Φύλαγαν έξάλλου νύχτα μέρα ό ά- 
γρονόμος καί ό δασονόμος. "Ολοι προσέφεραν υπο
χρεωτικά στήν κοινότητα πέντε μεροκάματα. Καθάρι
ζαν καί έκοβαν τά χόρτα πριν ξεραθούν καί πήγαιναν 
στά κτήματά τους καί στό δάσος γιά νά κόψουν, 
οργανωμένα, κλαδιά καί ξύλα γιά τό χειμώνα. Δέν 
άφηναν ξερά χόρτα στόν κήπο τους άκοπα, όποιος τά 
άφηνε πλήρωνε πρόστιμο.

Μετά καίγανε τά ξεραμένα χόρτα καί πηδούσαν τίς 
φωτιές ξορκίζοντάς τες τού Αϊ-Γιαννιού τού Κλήδο
να. "Οταν έπιανε κάπου φωτιά, χτυπούσε ή καμπάνα,

Έντουαρντ Λίρ, Άποψη τοΰ Παρναοοοΰ, Τό 'Ελληνικό Τοπίο, Παναγιώτης Ν. Δουκέλης, Εοτια 2005
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Kl όμως καί τό Πήλιο έχει ψυχή

μαζεύονταν στήν πλατεία καί μετά όλοι μαζί πήγαιναν 
οτήν έοτία της μέ τρακτέρ, μέ άξίνες καί φτυάρια καί 
ό,τι άλλο είχαν, έκαναν ένα μεγάλο φαρδύ αυλάκι γύ
ρω άπό τή φωτιά γιά νά μην περάσει ή έβαζαν έσκεμ- 
μένα φωτιά οέ ένα μέρος γιά νά δημιουργηθεΐ καμένη 
ζώνη καί νά σταματήσει ή γιά νά διώξει ή μιά φωτιά 
τήν άλλη. Είχαν μεγάλες κοινοτικές δεξαμενές μέ νε
ρό καί κουβαλούσαν τό νερό μέ τά μουλάρια καί τό 
έριχναν κοντά στή φωτιά.

«Καί τώρα γιατί δέν έγιναν όλ’ αύτά;», ρώτησα τόν 
κυρ Σπύρο. «Διότι έγώ δέν ακόυσα τήν καμπάνα ούτε 
έγινε μάζωξη στήν πλατεία, απ’ ό,τι ξέρω». «Ή κα
μπάνα δέν κτύπησε», μοϋ άπάντησε, «διότι πρόπερσι 
έγινε ήλεκτρονική καί κόπηκε τό ρεύμα μόλις έπιασε 
ή φωτιά καί σχοινί δέν υπήρχε πιά γιά νά τήν κτυπή- 
σουν. Τό φοβερό όμως ήταν ότι δέν είχαμε ούτε νερό, 
άφού είχε κοπεί ή ύδ^οδότηση τού χωριού, διότι ή 
άντλία τού νερού, πού ήταν ήλεκτρική καί αύτή, στα
μάτησε νά δουλεύει καί νά αντλεί νερό, έπειδή κόπη
κε τό ρεύμα, ένώ οί δεξαμενές τού χωριού ήταν εγκα
ταλειμμένες καί ξεραμένες. Τά πυροσβεστικά δέν είχαν 
άπό πουθενά νά πάρουν νερό». Ό  έκσυγχρονισμός 
έμπόδισε τήν κατάσβεση καί μάς άφησε χωρίς νερό 
καί φως.

3. ΟΙ άποζημιώσεις καί ή άποκατάσταση τού περι
βάλλοντος μηδαμινές ή άνύπαρκτες. Έρχονται μέ τρία 
ή τέσσερα χρόνια καθυστέρηση, είναι άσήμαντες σέ 
σχέση μέ τή ζημιά καί δέν οδηγούν σέ πλήρη άποκα
τάσταση τού καμένου. Ποιος θά ξαναφυτέψει τά ε
λαιόδεντρα, τις καστανιές ή τίς καρυδιές καί ποιος θά 
τις περιποιηθεΐ ώστε νά ξαναδώσουν καρπό; Πόσα 
χρόνια πρέπει νά περάσουν; Εξήντα χρόνια τά δού
λευαν οί σημερινοί άγρότες.

4. Μόνον άν οί ίδιοι οί κάτοικοι, μόνον άν οί τοπι
κές κοινωνίες έπανιδιοποιηθούν τόν ζωτικό τους χώρο 
καί τόν δούν όχι ώς υπεραξία οικοδομήσιμη άλλά ώς 
πηγή ζωής καί άνετου βιοπορισμού μπορεί νά έλπίζου- 
με στή σωτηρία τού φυσικού περιβάλλοντος. Μόνον 
όταν άναλάβουν οί ίδιοι οί κάτοικοι, σέ συνεργασία μέ 
τίς άρμόδιες τοπικές αρχές καί τίς δημόσιες υπηρεσίες, 
τήν προστασία τού περιβάλλοντος καί τή δούν ώς αυ
τοπροστασία τους, είναι δυνατόν νά περάσουμε άπό 
τήν καταστολή στήν πρόληψη. Μόνον μέ τή συλλογι
κή αύτοπροστασία καί αυτενέργεια των τοπικών κοι
νωνιών μπορεί κάτι νά γίνει.

5. Καί τελευταία αυτό πού καίει τούς κατοίκους τών 
καμένων περιοχών είναι, τώρα, ό έπικείμενος κίνδυνος 
τής πλημμύρας. Πώς θά προστατεύ σουν τά σπίτια 
τους καί τά κτήματά τους, πώς θά κρατήσουν τό 
χώμα άπό τήν κατολίσθηση καί πώς θά ένεργήσουν 
γιά νά ξαναγεννηθεΐ τό πράσινο, τά δέντρα, οί θάμνοι, 
τά πουρνάρια.

Τό χωριό Καλαμάκι (Πρόπαν) στό Πήλιο είναι πε
ρικυκλωμένο άπό βουνοπλαγιές καί θά πνιγεί άπό τά 
όμβρια ύδατα. Συγκροτήθηκε ήδη μιά ομάδα αυτοπρο
στασίας, πού μαζεύεται κάθε μέρα στό καφενείο καί 
συζητά τά μέτρα πού χρειάζονται νά παρθούν γιά νά 
μήν πνιγούν οί κάτοικοι, τώρα πού δέν κάηκαν. Σκέ
φτονται τήν άλλη μέρα, γιά νά μήν βρεθούν πάλι ά- 
προετοίμαστοι. Ξεκινούν μόνοι τους χωρίς νά περιμέ
νουν τό κράτος, δημιουργώντας ένα πρότυπο συλλογι
κής αύτενέργειας.

Θέλουν νά δώσουν συνέντευξη Τύπου καί νά καλέ- 
σουν δημόσια τίς τοπικές αρχές, τόν δήμαρχο ’Αφετών, 
τόν νομάρχη Μαγνησίας, τόν περιφερειάρχη, τούς βου
λευτές τού νομού καί κάθε καλόπιστο πολίτη καί νά 
έκθέσουν τίς προτάσεις τους γιά τά άντιπλημμυρικά 
μέτρα πού πρέπει νά ληφθούν άμέσως χωρίς γραφειο
κρατικές χρονοτριβές: νά ξαναφτιάξουν άμέσως τήν 
παλιά «σούδα», τό περιμετρικό αύλάκι προστασίας τού 
χωριού άπό τό δάσος, νά ανοίξουν τά ρέματα, νά κό
ψουν δέντρα καί νά βάλουν διπλούς κορμούς ώς άσπί- 
δα προστασίας άπό τή λάσπη, καί άλλα απλά καί άμε
σα πράγματα.

Ά πό τούς πολιτικούς καί τό κράτος δέν περιμένουν 
καί πολλά. Τούς ξέρουν, τούς βλέπουν στήν τηλεόρα
ση νά λογομαχούν, άνούσια καί στημένα, μέ ξύλινη καί 
στερεότυπη γλώσσα, καί νά νοιάζονται μόνο γιά τήν 
έπανεκλογή ή τήν έκλογή τους, γιά τή διατήρηση ή 
έπανάκτηση τής έξουσίας. Ούτε καί άπό τήν τηλεόρα
ση προσμένουν τίποτε. Τά κανάλια ζούν, ώς γνωστόν, 
άπό τόν τρόμο, τό φόβο καί τήν άπόγνωση τών αν
θρώπων. Δέν πουλάει ή πρόληψη ούτε ή άποκατάστα
ση τού περιβάλλοντος, ή φωτιά πουλάει.

Μόνοι τους όμως οί κάτοικοι, χωρίς τή συνδρομή 
τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης καί τών άρμόδιων δασι
κών υπηρεσιών, χωρίς τήν προσοχή τών ΜΜΕ, έντυ
πων καί ήλεκτρονικών, καί τής κεντρικής έξουσίας δέν 
μπορούν κάνουν τίποτε.

Κ ύ ρ ιε  υπουργέ τού Περιβάλλοντος, δέν θά είσθε, 
φυσικά, έκεϊ γιά νά τούς άκούσετε. Ξέρω, προέχει ή 
Πάρνηθα άπό τήν όποια έξαρτάται ό μισός πληθυσμός 
τού τόπου μας. Σάς είδα ικανοποιημένο στήν τηλεό
ραση. Τό ύφος σας ήταν καθησυχαστικό. Δέν κάηκε 
όμως μόνον ή Πάρνηθα, κατακάηκε καί τό Πήλιο καί 
δέν είπατε λέξη γι’ αυτό, λές καί δέν υπάρχει στό χάρ
τη. Τό ξεχάσατε;

Καί τό Πήλιο έχει ψυχή, δέν έχει βέβαια πολλούς 
ψηφοφόρους, όπως ή ’Αττική, έχει όμως μοναδικές 
ομορφιές καί μεγάλη ιστορία καί παράδοση. Δέν ζητά 
πολλά, λίγη προσοχή καί φροντίδα πραγματική. Ψ ί
χουλα σέ σχέση μέ αύτά πού θά δώσετε ατούς έργο- 
λάβους τής ’Αθήνας.

Κύριε νομάρχα, τί περιμένετε; Νά πνιγούμε καί με
τά νά στείλετε στά χωριά τού Δήμου ’Αφετών έναν 
μηχανικό καί έναν δασικό; Δέν πρέπει νά προλάβουμε 
τίς πρώτες καταιγίδες;
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ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ
τοΰ 'Αγγέλου Έλεφάντη

'Αφιερώνεται στον Μιχάλη Μοδινό 
πού πριν 30 χρόνια είχε γράφει οτόν Πολίτη 

μιά έξοχη μελέτη γιά τά δάση τού Πηλών

Καμένη έκταση
Έ τ η Γ  αλλία Ισ π α ν ία Ιτα λ ία Ε λ λ ά δα Π ο ρ το γα λ ία Σ ύνολο

2002 301.300 1.074.640 407.680 63.130 1.243.650 3.087.700

2003 732.770 1.481.720 918.030 35.170 4.256.580 7.424.270

2004 137.100 1.341..930 601.760 102.670 1.289.370 3.472.830

2005 221.350 1.886.720 475.750 64.370 3.382.620 6.030.810

2006 61.500 1.399.740 282.420 142.120 723.640 2.609.420

Σύνολο 1.454.020 7.184.750 2.685.640 404.460 10.895.860

αρέθεσα τόν πίνακα (αναδημοσίευση άπό τήν 
Καθημερινή, 4/7/2007) των καμένων εκτάσεων 
(σέ στρέμματα) πέντε χωρών τής Νότιας Ευρώ

πης: Γαλλία, 'Ισπανία, ’Ιταλία, Πορτογαλία καί Ελλά
δα. "Οπως βλέπετε, πρωταθλήτρια γιά τά έτη 2002- 
2006 είναι ή Πορτογαλία μέ σχεδόν 11 έκατ. καμένα 
στρέμματα, έπονται ή Ισπανία, ή ’Ιταλία, ή Γαλλία 
ένώ ή 'Ελλάδα έρχεται τελευταία καί καταϊδρωμένη μέ 
404.460 καμένα στρέμματα. Ωστόσο ό πίνακας αυτός 
δέν είναι παρά μιά ένδειξη τής πραγματικότητας. Γιά 
νά δούμε τήν πραγματική έκταση τής πυρκαγιάς στις 
έν λόγω χώρες καί γιά τό ίδιο χρονικό διάστημα θά 
έπρεπε νά είχαμε σταθμισμένα στοιχεία σχετικά μέ τό 
καμένο δάσος. Δηλαδή σύγκριση τής συνολικής έκτα- 
σης τής κάθε χώρας, τής συνολικής δασικής έκτασης 
καί τής έκτασης τών καμένων. ’Αλλά καί μόνο μ’ αυτό 
τόν (άτελή) συγκριτικό πίνακα βλέπουμε ότι ή Ελλά
δα «πάει πολύ καλά» σέ σχέση μέ τις άλλες χώρες καί

μόνο ή Γαλλία, άν είχαμε σταθμισμένα στοιχεία, θά 
έρχόταν πρώτη ώς πρός τις καταστροφικές συνέπειες 
τών πυρκαγιών πού τήν έπληξαν αύτά τά χρόνια. Νά 
προσθέσουμε ότι σέ χώρες όπως (καί κυρίως) ή Γαλ
λία καί ή ’Ιταλία ή οργάνωση τής δασοπροστασίας 
είναι τερατώδης σέ μηχανικά καί άλλα μέσα. ’Αλλά κι 
έκεΐ, όταν φυσάει π.χ. ό Μιστράλ άπό τή Λυών πρός 
τή Μασσαλία, μέ μέση ταχύτητα άέρος 150 χιλ. τήν 
ώρα, ή όταν φυσούν οί άέρηδες τού Βισκαϊκού Κόλ
που, τόσο τά έπίγεια (πεζοπόρο καί μηχανικά) όσο 
καί τά έναέρια μέσα άποδεικνύονται άτελέσφορα. 
«Απλώς» άλλού υπάρχουν πολύ καλά συστήματα πρό
ληψης, ταχύτητα τοΰ έντοπισμού τών έστιών τής φω
τιάς καί έγκαιρη έπέμβαση τού πυροσβεστικού μηχα
νισμού. Έγκαιρη έπέμβαση γιατί ή φωτιά όταν φου
ντώνει, όταν απλωθεί σέ μέτωπα μεγάλου πλάτους καί 
βάθους δέν τήν σταματάει τίποτε. Γνωρίζουμε άλλωστε 
πυρκαγιές γιγαντιαίων διαστάσεων στήν Αφρική, τις
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Όσοι πιστοί ατά παρατηρητήρια

ΗΠΑ, τήν Αυστραλία πού ή φωτιά έκαιγε γιά βδομά
δες καί άποτέφρωσε πολλά έκατομμύρια στρέμματα 
δάσους.

Ή 'Ελλάδα προστατεύεται άπό τό ρελιέφ (τό άνά- 
γλυφο) τού έδάφους της. Σέ ολόκληρη τή ραχοκοκα- 
λιά της, -προέκταση των Δειναρικών "Αλπεων- άπό 
τά σύνορα ως τήν Πελοπόννησο καί τήν Κρήτη δια
δέχονται πολλά υψηλά βουνά τό ένα μετά τό άλλο, τό 
ένα δίπλα στ’ άλλο κι ύστερα έρχεται ό χορός των χα
μηλότερων βουνοσειρών. Άνάμεσά τους κοιλάδες, λογ- 
γές, ρεματιές, φαράγγια, κλεισούρες, πεζούλες στίς 
υπώρειες, πού καί πού, ιδίως πρός τά παράλια, μικρές 
πεδιάδες, μέ ένα μόνο κάμπο τής προκοπής, τόν Θεσ- 
σαλικό κάμπο καί τόν Πηνειό του καί άπειρα νησιά. 
Σέ ένα τέτοιο άνάγλυφο, οσάκις ξεσπά φωτιά κάτω 
άπό τά 1600 μέτρα -πάνω άπό τά 1600-1700 μέτρα 
δέν μπορεί νά πιάσει φωτιά γιατί στήν άλπική ζώνη 
δέν υπάρχουν δένδρα ούτε κάν θάμνοι- δέν έχει πολύ 
δασότοπο νά κάψει. "Οπου άπόμεινε κάποιο πευκοδά
σος ή έλατόδασος δέν έχει μεγάλο βάθος, σέ λίγα χι
λιόμετρα σταματάει. Οί μεγαλύτερες πυρκαγιές πού ξε- 
σπάνε στά βουνά μας καί στίς ύπώρειές τους σπάνια 
ξεπερνούν τά 30.000 στρέμματα καμένου τόπου (όπως 
αυτή ή τελευταία στήν Πάρνηθα). Ή  φωτιά θά κάψει 
όσο δύναται νά κάψει καί θά σταματήσει σέ κάποιο 
ποτάμι, σέ κάποια ρεματιά, στή μισγάγκεια τών λό
φων, σέ κάποιο γκρεμό, όταν σταματήσει ό άνεμος 
άφοϋ θά έχει χορτάσει ή μανία της. Τού χρόνου πάλι 
τό ίδιο σενάριο, άπό άρχαιοτάτων χρόνων έως σήμε
ρον. ’Ασταμάτητο, σάν τό πεπρωμένο, τό έργο τής 
πυρκαγιάς, άσταμάτητη ή άποδάσωση. Οί έργώδεις 
προσπάθειες δασοπροστασίας τών τελευταίων χρόνων 
καί ό σημαντικός έξοπλισμός δέν έμπόδισαν τό έργο 
τής φωτιάς: τό έργο τής φωτιάς πού έβαλαν άνθρω
ποι έπί τούτου ή άπό άσύγγνωστη άμέλεια. Τό φαλα
κρό τοπίο είναι άποτέλεσμα άνθρωπογενές, βοηθούσης 
καί τής διάβρωσης τού έδάφους πού στέλνει τό χώμα 
κατά έκατομμύρια κυβικά στή θάλασσα. Καί τότε:

Γιάννη γιατί έκοψες τό δένδρο
/  γιατί, γιατί;
'Αέρας θάναι λέει ό Γιάννης
/  καί περπατεΐ.

Ο  Γιάννης όμως πού έκοβε ή έκαιγε τό δένδρο δέν 
υπάρχει πιά- πέταξε τά τσαρούχια, φόρεσε παπούτσια, 
φούτερ καί βερμούδες, έφοδιάστηκε μέ 4x4, κινητά, βί
ντεο καί άπολαμβάνει άνά σαββατοκύριακο δυνατές 
χαψιές καθαρού άέρα καί αγνά προϊόντα τής υπαί
θρου. Στά βουνά δέν άκούγεται πιά τό τσεκούρι τού 
ξυλοκόπου πού ξύλευε τό δάσος γιά νά μαγειρευτεί τό 
φαΐ καί νά ζεσταθεί τό σπίτι τούς άτέλειωτους μήνες 
τού χειμώνα, γιά νά φτιαχτεί ξυλεία. Τό έργο τό άνέ- 
λαβαν τά ηλεκτρικά μηχανήματα καί ή ΔΕΗ, μέχρι τό 
πιό άπόμακρο χωριουδάκι τών δέκα κατοίκων. Ή  ξύ

λευση δέν είναι πιά γιά τό δάσος παρά δευτερεύον 
πρόβλημα. Ούτε βάζουν φωτιά στά δάση γιά νά φτιά
ξουν χωράφια καί λιβάδια στά ορεινά καί τά ημιορει
νά. "Εχουν άπό καιρό παρατήσει κι έκεΐνα τά χωρά
φια πού υπήρχαν, τό δάσος μέ ταχείς ρυθμούς άνακτά 
τά δικαιώματά του. Τά κοπάδια, κι ιδιαίτερα έκείνη ή 
άχόρταγη γίδα, δέν είναι πλέον έλευθέρας βοσκής. Στίς 
πλαγιές τών βουνών δέν άκοΰς κουδούνια, βελάσματα, 
σφυρίγματα τού τσοπάνη, γαυγίσματα τού τσοπανό
σκυλου. "Εφυγε καί ή Γκόλφω. Τί νά κάνει ό Τάσος, 
έφυγε κι αύτός, έχοντας «πιάσει τό υπονοούμενο» της. 
Τά ζώα, πού τρώμε, ένσταβλίστηκαν. Ούτε ή βόσκηση, 
λοιπόν, άποτελεΐ πρόβλημα σοβαρό, ένώ άλλοτε ρήμα
ζε τά τρυφερά καινούργια φύτρα καί έμπόδιζε τήν 
άνανέωση τού δάσους. Μέ έξαίρεση τά νησιά, όπου τά 
αιγοπρόβατα τά μετέτρεψαν σέ γλειμένα άπό τή 
βόσκηση ξεροβούνια.

Α π ’ άλλου έρχεται ό κίνδυνος, πολύ πιό άπειλητικός 
άπό τό τσεκούρι τού ξυλοκόπου καί τό κοπάδι τού βο
σκού. Ο κίνδυνος ονομάζεται αέναη επέκταση τού πε- 
ριαστικοϋ ορίζοντα στίς μεγάλες πόλεις, κυρίως στήν 
’Αττική, άλλά καί τις μικρότερες πόλεις τής χώρας καί 
τις κωμοπόλεις άκόμα. Αύτή ή άδηφάγος επέκταση 
τών πόλεων είναι ό μοντέρνος καί συχνότατα πραγμα- 
τωμένος κίνδυνος. Πλάι σ’ αύτόν ένας άλλος έξίσου 
σοβαρός καί πιό νευρικός: τό όνειρο τής δεύτερης κα
τοικίας, αύτό τό όραμα τού Νεοέλληνα πού γίνεται 
πραγματικότητα, «νομίμως» ή παρανόμως. Είναι ή 
αιχμή τού δόρατος πού χώνεται μέσα στά περιαστικά 
δάση. Διευκολύνεται άπό τήν κρατική άβελτηρία, αύτή 
τή νωθρότητα τής κρατικο-διοικητικής σκέψης πού 
πάει μαζί μέ τήν πλήρη άνικανότητα, τήν άδαημοσύ- 
νη, ένώ πάντα βρίσκει τρόπους νά συνταιριάζεται μέ 
τήν ιδιοτέλεια πού θά βολέψει μικρά καί μεγάλα συμ
φέροντα, όσα ορέγονται διαμερίσματα στίς νέες άστι- 
κές έπεκτάσεις καί οίκους δεύτερης κατοικίας, έκεΐ 
πού στεγάζεται ή εύτυχία.

«"Ενα σπιτάκι ονειρεύομαι νά χτίσω».
Τό έχτισε καί γαΐα μιχθήτω πυρί.

Α έ ν  θά έπεκταθώ στό σημείο αύτό. Γράφονται, λέ
γονται καί καταγγέλλονται τόσα καί τόσα γιά τούς 
δασοκτόνους νόμους, γιά τήν οίκοπεδοφαγία, γιά τήν 
κατανάλωση δημόσιας γής καί τήν έλλειψη στοιχειώ
δους οικολογικής φροντίδας. Οί δασικοί χάρτες καί τά 
κτηματολόγια άργούν. Είναι σωστά τά περισσότερα 
άπ’ αύτά πού λέγονται καί καταγγέλλονται. ’Ένα 
πράγμα μόνο θά άρνηθώ άπ’ αύτόν τόν κοινωνιολογι
κό καταγγελτισμό: ώς πρός τό δάσος οί Νεοέλληνες 
παρουσιάζουν μιά καταπληκτική έθνική ενότητα. 
Πλούσιοι καί φτωχοί, προλετάριοι καί μεγαλοαστοί, 
εύαίσθητοι έλληνολάτρες καί βαρετοί μικροαστοί, έκα
στος καί έκάστη τό κατά δύναμιν, είμαστε μιά κοινω-
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νία τοΰ δασοφονιά, ένώ καταγγέλλουμε ταυτόχρονα 
τόν διπλανό μας ώς απαίσιο δασοφονιά. Ό  έκ-πολιτι- 
σμός, ή «άστυφιλία» πού λέγαμε παλιά, αυτή ή άκα
τάσχετη ροπή πρός τήν πόλη, έτσι όπως μετέτρεψε τήν 
πλειοψηφία τοΰ συνολικού πληθυσμού σέ αστούς μέσα 
σέ λιγότερο άπό πενήντα χρόνια, συνοδεύτηκε άπό 
τρόπους ζωής καί πρακτικές συμπεριφορές μέ έκδηλη 
περιφρόνηση καί πρός τήν πόλη στήν όποια συσσωρευ
τήκαμε καί πρός τά χωριά μας -  γίναμε άστοί τής 
συμφοράς. Ρίξαμε κυριολεκτικά πέτρα πίσω μας, βάλα
με στό σημάδι τά χωριά καί τά δάση πού τά περιέβα
λαν. Ή  περιφρόνηση πρός τήν χθόνια χλωρίδα καί πα
νίδα μάς έφοδίασε μέ τή λουσάτη δορά τού άστού, 
άρκεΐ άπ’ τό άρμεγμα τής περιφέρειας νά κερδίζαμε τό 
περιαστικόν άγροτεμάχιο πού στό περιφραγμένο χώρο 
του θά εγείρονταν, έστω προκάτ, παραθεριστικό 
ένδιαίτημα. Ούδείς ψόγος' είναι εύλογία πού οί Νεοέλ
ληνες άπέκτησαν δεύτερη κατοικία. ’Αλλά τό έξοχικό 
δέν είναι άθώο. Θυσιαστήριο τού περιβάλλοντος είναι. 
Δέν χρειάζονται ιερείς. Ιερέας είναι ό ίδιος ό χρήστης, 
είναι ό ιερέας τοΰ έαυτού του. Τό κάψιμο τού δάσους, 
ή φωτιά κι ό καπνός είναι ή κνίσα τής θυσίας στούς 
θεούς τής εύτυχίας. Ά πό δασόβιοι δασοκτόνοι. Τό 
άνθρωπογενές έδαφος είναι πάντα δασοκτόνο.

Α λλά  είμαστε καί Εύρωπαΐοι. 'Ολόιδιοι μέ τούς άλ
λους Εύρωπαίους. Στήν Εύρώπη, λοιπόν, έκτος άπό 
τήν περιμεσόγεια περιοχή, ή γεωργία άργησε νά έμφα- 
νισθεΐ. Η πρώτη κοιτίδα τής πρωτογεωργίας καί τών 
πρωτογεωργών έμφανίζεται στό χρόνο μαζί μέ τήν πρω- 
τοκτηνοτροφία καί τούς πρωτοκτηνοτρόφους, στήν ύ
στερη παλαιολιθική έποχή στά μέρη τής Μέσης ’Ανα
τολής -στήν Μαγδαληναία έποχή, όπως λέγεται, 10 
ώς 12 χιλ. χρόνια πριν τή χρονολογία μας. Στή Δυτι
κή καί Βόρεια Εύρώπη άρχισαν νά καλλιεργούν ά- 
γρούς καί νά τρέφονται άπό τούς καρπούς καί τούς 
σπόρους τών άγρών πολύ άργότερα, περίπου 3 χιλ. 
χρόνια πριν τήν χρονολογία μας. 'Ώς τότε σέ χώρες 
πού σήμερα ονομάζονται Γαλλία, ’Αγγλία, Βέλγιο, 'Ολ
λανδία, Γερμανία, Δανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ούκρα- 
νία, Ρωσία κλπ. οί άνθρωποι ζούσαν στά δάση καί άπό 
τά δάση. Μιά άπέραντη δασική έκταση κάλυπτε τή 
Δυτική καί Βόρεια Εύρώπη ώς πέρα στά Ουράλια, 
διακοπτόμενη πού καί πού άπό χαμηλές βουνοκορφές 
ένώ τήν διέσχιζαν τεράστιοι ποταμοί: ό Γκαρόν, ό Ση
κουάνας, ό Ρήνος, ό Έλβας, ό Δνείπερος, ό Δούναβης 
κλπ. Νοτιότερα ορθώνονταν οί Άλπεις, τά όρη τής 
’Ιταλικής Χερσονήσου, τά Καρπάθια, τά όρη τής Βαλ
κανικής. Άλλοι οί θεοί στά μέρη μας.

Στό Βορρά δέν καλλιεργούσαν άκόμα σιτηρά ούτε 
είχε φέρει ό Κολόμβος άπ’ τή Ν. Αμερική τό καλα
μπόκι, τήν πατάτα, τήν ντομάτα. ’Αλλά άρχισαν κι 
αύτοί, οί «βάρβαροι», νά έκπολιτίζονται. Μετά τό 
1000 π.Χ. καλλιεργούσαν χωράφια καί έτρεφαν κοπά
δια, έτσι πού, μετά τις έπιδρομές τών Βαρβάρων, ήδη

άπό τόν πρώιμο Μεσαίωνα, αύτή ή Εύρώπη έγινε μιά 
άπέραντη γεωργοκτηνοτροφική περιοχή. Κι άργότερα 
στόν μέσο Μεσαίωνα έγινε Εύρώπη τών σιτηρών. Γιά 
νά έπεκταθεϊ στά μέρη αύτά ή γεωργία καί ή κτηνο
τροφία έπρεπε νά γίνουν χωράφια καί λιβάδια. Ή δια
δικασία άπλή: ή φωτιά. 'Εκατομμύρια στρέμματα δά
σους άπ’ τήν Ισπανία ώς τά Ούράλια κάηκαν μέσα σέ 
κάτι λίγους αιώνες καί ή φωτιά μετέτρεψε αύτό τό τε
ράστιο δάσος στήν ονομαζόμενη «Μεγάλη Πεδιάδα 
τού Βορρά». 'Εδώ οί άνθρωποι άρχισαν νά φτιάχνουν 
κάποια πολίσματα, πού μέ τόν καιρό, τρώγοντας δά
σος καί καλλιεργώντας χωράφια, έγιναν οί πόλεις πού 
ξέρουμε σήμερα: Βαρσοβία, Βρυξέλλες, Κίεβο, Παρίσι, 
Βερολίνο, Βιέννη καί τόσες άλλες πόλεις τού πολιτι
σμού. Τό κινούν μέσον τού έκπολιτισμού ήταν ή φω
τιά. Θύμα τό δάσος. Αλλά ήταν αύτός ό φόνος πού 
έδωσε ζωή: καρπό, -ψωμί, κοπάδι, ξύλο νά γίνει σπίτι, 
φωτιά γιά ζέσταμα, πόλη γιά ν’ άνοίξει ή άνοιχτότη- 
τα τού πολιτισμού. Μόνο πού ό Νότος προηγήθηκε 
κατά πολύ. 'Όμως έδώ καί πέντε έξι αιώνες εκσυγχρο
νίστηκε ό Νότος μέ τόν Βορά. Ό  Κάιν καί ό Άβελ, 
ό φονιάς καί τό θύμα, συναδελφώθηκαν πάλι μέσα 
στόν πολιτισμό. Αλλά τώρα πιά γιά τόν πολιτισμό τού 
μπίλντινγκ, τού κομπιούτερ, τής ψηφιοποίησης καί τής 
πληροφορίας, τού αυτοκινήτου, τής έντούρο, τής ταχύ
τητας, τού έξοχικού, τής άπροσδιόνυσης μουσικής. Καί 
έκείνο τό πυρακτωμένο παρελθόν δέν είναι παρά άνει- 
κονικός είκονισμός, ένας διάκοσμος καί δόσεις ύγιεινι- 
σμού. Ή έκπύρωση τού ’Ηράκλειτου, άπό κίνηση καί 
μεταβολή, άποβαίνει άκινησία στήν πολυθρόνα άπ’ 
όπου ό θεατής θά παρακολουθήσει στό γυαλί του, λε
πτομερώς, τό θέαμα τού αύτοαφανισμού του, όλοφυ- 
ρόμενος καί άπαθής.

Ολοφυρόμενος; Βεβαίως. Έπεσε πολύ κλάμα, όδυρ- 
μός καί θρηνωδία αύτές τις μέρες στό θέαμα τής καιό- 
μενης Πάρνηθας. Κανείς δέν ήταν άνειλικρινής, μηδέ 
τού συνοφρυωμένου Πολύδωρα μπροστά στό άποτέλε- 
σμα τής «σχετικής έπιτυχίας» του. Αλλά καί οί πά- 
ντες στάθηκαν άπαθεΐς, μηδέ τού βαρύγδουπου πρω
θυπουργού πού ύποσχέθηκε, ώ τής άδαημοσύνης, ότι 
«τό δάσος θά ξαναγίνει δάσος».

"Ομως παρά τά φιλοσοφικοειδή πού παρέθεσα πα
ραπάνω, καί μολονότι όλα τά φιλοσοφικοειδή είναι ΰ- 
ποχρεωτικώς πεσιμιστικά καί πεισιθάνατα, γιατί άλ- 
λιώς δέν θά είχαν περιωπή λόγου ένορατικού καί «βα
θιού», ό ολοφυρμός αύτών τών ήμερών δέν ήταν πα
ντού άνειλικρινής. Πόναγαν οί άνθρωποι βλέποντας τό 
ψημένο ελάφι. Κι αύτός ό πόνος δέν ήταν πάντα με
λοδραματικός, θρηνωδία πριμαντόνας. Είχε ένα κου
κούτσι ζωντανό, μιά οργή, σπάραζε κάτι μέσα μας, 
όπως όταν ό οδοντίατρος μάς ξεριζώνει τό δόντι.

Άρα;
Ά ρα, άφού ή φωτιά δέν καταστέλλεται άκόμα κι άν 

έπέμβουν όλα τά F16 τών ΗΠΑ μ’ ένα κρεμασμένο
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κουβαδάκι, όπως τό άπεικόνιοε ό Ήλίας Πετρουλάκης, 
κάτι πρέπει νά γίνει. Τή φωτιά όταν πάρει πλάτος καί 
βάθος δεν μπορεί νά τή σβήσει κανείς. Ούτε ή Πανα
γία ή Σουμελά, άσε πού δεν είναι τής ειδικότητάς της 
καί τής άρμοδιότητάς της.

”Αρα;
Ή  φωτιά δεν καταοτέλλεται άκόμα κι άν πάνε στόν 

Κορυδαλλό οί έμπρηστές, άκόμη κι άν συνταχθοΰν με
λέτες κι ό Σαρακατσάνος πάρει τά πράγματα στά χέ
ρια του, φτιαχτούν οί δασικοί χάρτες καί τά κτηματο
λόγια, συντονιστούν οί άσυντόνιστες υπηρεσίες, έκπαι- 
δευτούν οί άνεκπαίδευτοι (άμποτε όλα αύτά, αμέσως).

Καί έπομένως;
Ή φωτιά σβήνει μόνον όταν δέν άνάψει γιά τά κα

λά. "Οταν μιά πρώτη έστία, μιά κολόνα άναθρώσκο- 
ντος καπνού έπισημανθεΐ νά προστρέξει ταχύτατα σ’ 
αυτήν ό πυροσβεστικός μηχανισμός. Νά καταφτάσουν 
τά άεροπλάνα, τά καμιόνια, οί πεζοπόροι, πριν ξεπε- 
ταχθεΐ τό δωδεκακέφαλο τέρας τής Άποκαλύψεως μέ 
τις πύρινες γλώσσες.

'Αρα;
Ά π’ τίς αρχές τού Ίούνη ως τά τέλη τού Σεπτέμβρη 

-μαζί μέ όλα τά στοιχεία έτοιμότητας: ντεπόζιτα νε
ρού, δρόμοι, οχήματα, καναντέρ, έλικόπτερα παντός 
καιρού, τά ξέρουν πολύ καλά οί ειδικοί τής δουλειάς- 
παντοϋ παρατηρητήρια, παντού καραούλια. Μέρα καί 
νύχτα άνά πεντακόσια μέτρα τά παρατηρητήρια, ιδιαί
τερα στις έπικίνδυνες, τίς «εύφλεκτες» περιοχές. Τό 
κράτος δέν διαθέτει, δέν μπορεί νά διαθέσει τόσα λε
φτά γιά νά φτιαχτεί αυτή ή πελώρια λεγεώνα παρα
τηρητών πληρώνοντας. Τό είπε κι ό Φούρλας, κάτι ξέ
ρει άπό φωτιά.

'Αρα;
νΑρα όσοι πονούν γιά τήν ψημένη κόκκινη έλαφο κι 

έκεΐνο τόν έρημο σπίνο, γιά τά έλατα πού κάηκαν, 
όσοι άναλογίζονται τή δροσιά πού δέν θά μάς ξανάρ- 
θει, αυτόν τόν υπέροχο δρόσισμά τής νύχτας άπό τόν 
Υμηττό, τήν Πεντέλη, τήν Πάρνηθα, τόν κρύο βορρά 
πάνω στήν πυρακτωμένη πόλη μας, τή γεμάτη στά 
άποκαΐδια, τήν πυρακτωμένη άσφαλτο καί τό τσιμέ
ντο, όσοι πιστοί στά παρατηρητήρια. 'Υπάρχουν ήδη 
κάτι λίγα. Μά τί; Γιατί δέν ξεφύτρωσαν πεντακόσια 
νέα καραούλια, τώρα μετά τήν πυρκαγιά τής Πάρνη
θας; Έχουμε άκόμα τρεις μήνες άβροχο καλοκαίρι 
μπροστά μας. Μέ συναυλίες θά άποτραπεϊ ή αυριανή 
πυρκαγιά ή μέ μηνύματα στό e-mail τού πρωθυπουρ
γού; Τό είχε πρωτοσέλιδο τίτλο καί ή Αυγή -τρομά
ρα μας.

Δέν είναι δά κανένας σπουδαίος ηρωισμός ή αύτο- 
θυσία ό καθένας νά προσφέρει δύο μέρες ή δυό νύχτες 
άπ’ τό καλοκαίρι του σκοπιά στά παρατηρητήρια.

"Αρα;
Αυτό θά ήταν τό πρώτο, τό άμεσο καθήκον των πε- 

ριαστικών δήμων καί των δημοτών: νά οργανώσουν 
δηλαδή τήν περίσσεια τής υπαρκτής διαθεσιμότητας,

τής υπαρκτής πολιτοφροσύνης, τού υπαρκτού σπαραγ
μού γιά τά δάση πού κάηκαν, γιά τά δάση πού θά κα
ούν. Αυτό θά ήταν στράτευση.

"Ελληνες, στά παρατηρητήρια γιατί χαθήκαμε!

Υστερόγραφο: Μπορείτε νά άποτανθεΐτε στούς ’Ε
θελοντές Δασοπροστασίας Αττικής. Τό δίκτυο αυτό ά- 
ριθμεΐ περίπου 2.000 έθελοντές δασοπροστασίας www. 
edasa.gr και info@edasa.gr. ’Ανάλογες ομάδες έθελο- 
ντών δασοπροστασίας έχουν οργανώσει καί οί 14 
δήμοι τού άνατολικού Λεκανοπεδίου.
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Σκέψεις μέ αφετηρία τό βιβλίο 

«Οί Έλληνες Μηχανικοί» τοΰ Γιάννη Αντωνίου
τοΰ Μάριου Κονταράτου

Π ρόσφατα κυκλοφόρησε στίς έκδόσεις Βιβλιόρα- 
μα τό βιβλίο τοΰ Γιάννη ’Αντωνίου μέ τίτλο

______«Οί "Ελληνες Μηχανικοί». Πρόκειται γιά μία
ειδική μελέτη πού άφορά την ιστορία των μηχανικών 
άπό τά τέλη τοΰ 19ου αιώνα ως τό τέλος τοΰ μεσο
πολέμου. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται γιά τή μελέ
τη μιας κοινωνικής ομάδας τής μικροαστικής τάξης 
στή συγκεκριμένη περίοδο, άπό αυτές πού λείπουν άπό 
τήν ελληνική βιβλιογραφία, μέ συνέπεια στίς άναλύσεις 
της ή ’Αριστερά νά μήν μπορεί νά ξεπεράσει τίς γενι- 
κολογίες καί τούς μύθους πού έχουν δημιουργηθεΐ τσι- 
τάροντας άπλώς μαρξιστικές έννοιες καί άναλύσεις 
άλλων κοινωνικών σχηματισμών. Ή  μελέτη στηρίζεται 
σέ ένα μεγάλο εύρος άρχειακών πηγών πού άποκαλύ- 
πτουν τό ζητούμενο. Συγκεκριμένα, ποιά ήταν ή θέση 
τών έλλήνων μηχανικών στόν έλληνικό σχηματισμό, 
ώστε νά άποτελέσουν ένα στρώμα-στήριγμα τής άστι- 
κής τάξης μέ ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα, καί 
έπιδιώκοντας συνάμα νά ήγηθοΰν τοΰ κινήματος νεω- 
τερικότητας πού έφερνε ό καπιταλισμός στό τέλος τοΰ 
19ου καί στίς άρχές τοΰ 20οΰ αιώνα.

Στό κείμενο πού άκολουθεϊ έπιδιώκω νά παρουσιά
σω δεύτερες σκέψεις πού μοΰ προκάλεσε ή άνάλυση 
τοΰ Γ.Α. Γιά αύτές βέβαια τίς σκέψεις δέν έχει καμιά 
ευθύνη ό συγγραφέας, τόν όποιο όμως εύχαριστώ για
τί μοΰ έδωσε τήν ευκαιρία νά ένδοσκοπήσω στήν κοι
νωνική ομάδα πού άνήκω καί νά μορφοποιήσω διά
σπαρτες σκέψεις καί θέσεις πού έχω συγκροτήσει 
έμπειρικά γι’ αυτήν. "Αλλωστε γιά τίς άνάγκες τής με
λέτης του θεωρώ ότι άποτελεΐ πλεονέκτημα τοΰ συγ-

γράφεα ότι ό ίδιος δέν είναι μηχανικός, άλλά ιστορι
κός, μέ συνέπεια νά μάς έξασφαλίζει μιά ματιά έκ τοΰ 
μακρόθεν τής θέσης τής ομάδας αυτής, καί κατά συ
νέπεια ματιά έπιστημονική μακριά άπό ένσταλαγμέ- 
νους μύθους περί τών μηχανικών στήν 'Ελλάδα.

Δ ύ ο ,  κατά τή γνώμη μου, είναι οί χαρακτηρισμοί 
πού μπορούν νά άποδοθοΰν σ’ αυτό τό κοινωνικό 
στρώμα.

Πρώτον, στήν υπό μελέτη περίοδο ήταν μία κοινω
νική ομάδα προοδευτική. ’Ενστερνίστηκε τήν ιδεολογία 
τής νεωτερικότητας, πού έφερνε ένα νέο σχέδιο: τή με
λέτη καί κατασκευή μεγάλων έργων έκσυχρονισμοΰ ώς 
παροχές ένός εξελιγμένου κράτους πρός όλες τίς κοι
νωνικές τάξεις. Ή  καθολικότητα αυτή βέβαια δέν άπέ- 
φευγε τίς άνισότητες στόν τελικό σχεδίασμά καί λει
τουργία τών έργων αυτών. Ή συνεισφορά τών μηχα
νικών στά μεγάλα αυτά κοινωνικά σχέδια υλοποιήθη
κε μέ τήν έπικράτηση ένός πνεύματος ορθολογισμού 
στίς άποφάσεις, άλλά καί στή μελέτη τών έργων αυ
τών. Ό  ορθολογισμός έμπεδώθηκε τόσο μέ τήν οργά
νωση τής εκπαίδευσής τους, όσο καί μέ τήν οργάνω
ση τοΰ έπαγγέλματός τους. Ή συνοχή τους άλλά καί 
αυτή τών ήγετών τους (τών καθηγητών τοΰ ’Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου) διατηρήθηκε παρά τίς μεγά
λες κοινωνικές άνακατατάξεις καί τίς συνακόλουθες 
πολιτικές άναταραχές (διχασμός, δικτατορίες, βενιζελι- 
σμός, άντιβενιζελισμός). Ή  συνοχή (όχι όμως τό σχέ
διο) κατέρρευσε τή στιγμή τής σύγκρουσης τοΰ ΕΑΜ·
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οί μηχανικοί προσπαθούν νά κατακτήσουν τήν πολιτι
κή ήγεμονία καί νά ήγηθοΰν στήν άνάπτυξη τοΰ κα
πιταλισμού. Στήν προσπάθεια αύτή άπέτυχαν, πιθανόν, 
έπειδή άποτελοΰσαν μία μικρή άριθμητικά ομάδα, καί 
δεν έπιδίωξαν νά έκφράσουν τά συμφέροντα τοΰ συ
νόλου τής μικροαστικής τάξης, περιχαρακωμένοι στις 
δικές τους ιδέες άπό τις όποιες άλλωστε άπέρρεε ένας 
ελιτισμός αν τούς συγκρίνουμε μέ τίς υπόλοιπες τάξεις 
τής κοινωνίας. 'Η άπόστασή τους άκόμα καί άπό τήν 
άστική τάξη άποδεικνύεται άπό τήν προσκόλλησή τους 
στό κράτος καί τήν έπικράτηση των μηχανικών τών 
κατασκευών έναντι τών μηχανικών τής παραγωγής. Ο 
Γ.Α. άναφέρει ότι μόλις στό μεσοπόλεμο ξεπερνιέται ή 
μειονεκτική θέση αυτών πού σπουδάζουν μηχανολογία 
(δηλαδή αποτελούν στελέχη τής παραγωγής) καί όχι 
στις σχολές τών κατασκευών, μολονότι καί στήν πε
ρίοδο αύτή εμπιστεύονται κατά κύριο λόγο τίς κρατι
κές έπένδυσεις στή βιομηχανία. Συγκεκριμένα, ούσια- 
στικές έπενδύσεις θεωρούνται αύτές τού στρατού καί 
όχι τών μεμονωμένων βιομηχάνων, μέ αποτέλεσμα στό 
ΕΜΠ νά ιδρύσουν τή σχολή τών μηχανολόγων άερο- 
πορίας (άεροναυπηγών). Γενικά, ή κριτική πού 
άσκούσαν στήν άστική τάξη ήταν υποτονική ή/καί 
άδιάφορη, άποδεχόμενοι τίς περιορισμένες δραστηριό
τητες στις όποιες αύτή έπιδίδετο. Ή  άντιμετώπιση τής 
άνεργίας τών μελών τους κυρίως στρεφόταν γύρω άπό 
τήν πολιτική τής μοιρασιάς τής ΰπάρχουσας «πίτας» 
άπό τά μεγάλα δημόσια έργα καί όχι άπό τήν άνά- 
πτυξη τής βιομηχανίας, τής μείωσης τών εισακτέων 
στό ΕΜΠ καί τής περιχαράκωσής τους γύρω άπό τά 
έπαγγελματικά δικαιώματα πού κανείς άλλος δέν 
έπρεπε νά άποκτήσει.

Δεύτερον, ήταν μία κοινωνική όμάδα-στήριγμα τής 
άστικής τάξης, πού ποτέ δέν έθεσε στήν ήμερήσια διά
ταξη τό συνολικό «κοινωνικό ζήτημα». Αύτό φαίνεται 
άπό α) τόν τρόπο πού έπιλέγονταν τά μέλη, μέ τίς 
αύστηρές εισαγωγικές έξετάσεις στό Πολυτεχνείο, πού 
όπως άναφέρει ό Γ.Α., τά θέματα ξέφευγαν άπό τή δι
δακτέα ύλη τού Γυμνασίου, β) τήν προσπάθεια έξα- 
σφάλισης έπαγγελματικών δικαιωμάτων μόνο γιά τούς 
άπόφοιτους τού ΕΜΠ, άποκλείοντας έμπειρους εργο
δηγούς άλλά άκόμα καί άλλοδαπούς μηχανικούς, γ) τή 
νομιμοποίηση τού Τεχνικού ’Επιμελητηρίου πέρα άπό 
συνδικάτο σέ σύμβουλο τού κράτους. Οί πολιτικές αύ
τές έξασφάλιζαν τήν προνομιακή θέση τής ομάδας 
αύτής στό κράτος, ένώ ποτέ δέν έθεσαν τό πρόβλημα 
τών σχέσεων παραγωγής, καί δέν συζήτησαν άλλες 
μορφές διάρθρωσης καί διεύθυνσης τής παραγωγής.

Αυτό όμως πού έντυπωσιάζει στήν άνάλυση τού 
Γ.Α., δέν είναι ότι ή ομάδα αύτή τελικά προσπάθησε 
νά έκφράσει τά συμφέροντα τής άστικής τάξης ώστε 
οί ήγέτες της (οί καθηγητές ΕΜΠ) νά άποτελέσουν 
τούς διανοούμενους αύτής τής συμμαχίας. ’Αλλά έφτα
σε στό σημείο νά άποστασιοποιηθεΐ τόσο πολύ άπό τό 
κοινωνικό ζήτημα, έκφράζοντας τόν τεχνικό ορθολογι

σμό, πού πίστεψε καί συνεργάστηκε μέ τή δικτατορία 
τού Μεταξά. Μάλιστα δύο καθηγητές, ήγετικές φυσιο
γνωμίες στό χώρος τους (ό Κ. Γεωργικόπουλος καί ό 
Ν. Κιτσίκης), όπως άναφέρει ό Γ.Α., τιμήθηκαν άπό 
τό Γ ' Ράιχ καί άνακηρύχθηκαν έπίτιμοι διδάκτορες 
γερμανικών Πολυτεχνείων κατά τήν γιορτή τών έκατό 
χρόνων τού ΕΜΠ.

Έδώ έγείρονται σοβαρά ζητήματα. Μήπως ή μικρο
αστική τάξη, ή τουλάχιστον τμήμα αύτής, τήν περίο
δο τού μεσοπολέμου ήταν έτοιμη νά έκφασιστεΐ; Γιά 
νά ύλοποιήσει τό σχέδιο στό όποιο θά καταλάμβανε 
ένα ιδεολογικά ήγεμονικό ρόλο, πού θά τής έξασφάλι- 
ζε μακροπρόθεσμα προνομιακή θέση στή συμμαχία της 
μέ τήν άστική τάξη, άποδέχτηκε τήν κατάλυση τής δη
μοκρατίας;

Τά παραπάνω ερωτήματα οδηγούν σέ ένα τρίτο 
έρώτημα κρίσιμο γιά τήν έποχή τοΰ μεσοπολέμου. Για
τί δέν προχώρησαν στό φασισμό καί στήν κατάκτηση 
τής πολιτικής ηγεμονίας οί μηχανικοί; Πιστεύω ότι δέν 
υπήρχαν στήν ’Ελλάδα οί δύο προϋποθέσεις πού έθε
σε γιά κάτι τέτοιο ό Πουλαντζάς μελετώντας τόν φα
σισμό στήν Γερμανία καί τήν ’Ιταλία. Πρώτον, δέν 
υπήρχε έπαναστατική προσπάθεια κατάληψης τής έ- 
ξουσίας άπό τήν έργατική τάξη καί φάση ήττας της, 
ή άλλιώς δέν υπήρχε κάν άνησυχία στήν άστική τάξη 
γιά άμφισβήτηση τής εξουσίας της, άφού οί «έπικίν- 
δυνες τάξεις» ήταν πολύ άδύναμες. Μάλιστα ή έργα
τική τάξη δέν είχε εμπειρίες (ή/καί ήττες), άφού ούτε 
κομμούνες έγιναν στήν ’Ελλάδα, ούτε έργατικά συμ
βούλια, ούτε προσπάθεια κατάληψης τής εξουσίας άπό 
έργάτες όπως στήν Ελβετία (άπό ίταλούς εργάτες) ή 
στή Γερμανία Δεύτερον ή μονοπωλιακή άστική τάξη 
δέν διεκδικούσε τήν ήγεμονία, γιατί δέν είχε άμεσα 
συμφέροντα στήν παραγωγή. Κυρίως έπιδίδετο σέ δα
νεισμούς στό κράτος καί σέ τοκογλυφία. Δέν χρειαζό
ταν δηλαδή ένα εθνικό σχέδιο έντονης άνάπτυξης τού 
καπιταλισμού, ώστε νά συναγωνισθεϊ τούς άντιπάλους 
της στις παγκόσμιες άγορές. Ακόμα καί άν κάνω λά
θος άνάλυση μέ τά παραπάνω, ή θέση ότι στήν 'Ελλά
δα δέν έπικράτησε ποτέ ό φασισμός, θέση πού έκφρά- 
ζουν πολλοί καί ειδικοί ιστορικοί, πιστεύω ότι χρειά
ζεται καλύτερη άνάλυση ώς πρός τό ποιοι παράγοντες 
άπέτρεψαν αύτή τήν έξέλιξη καί ποιές κοινωνικές τά
ξεις άντιστάθηκαν. Προσωπικά άπό τήν άνάλυση τού 
Γ.Α. καί τήν παρουσίαση τού άρχειακού υλικού πού 
κάνει, καταλήγω ότι ό μή έκφασισμός δέν άποτέλεσε 
πανλαϊκό έλληνικό διακύβευμα καί ούτε «ίδιον τής 
Ελληνικής Ψυχής».

Τελικά διανοούμενοι τής άστικής τάξης καί συγκε
κριμένοι ήγέτες τών μηχανικών προσχωρούν στό ΕΑΜ. 
Ό  Γ.Α. άναφέρει ότι μήνες πριν τήν άπελευθέρωση 
άπό τή γερμανική κατοχή ό Ν. Κιτσίκης προσπαθεί νά 
περάσει ώς άπόφαση άπό τή Σύγκλητο τού ΕΜΠ τό 
ριζοσπαστικό σχέδιό του, πού άποβλέπει νά έξυπηρέ- 
τησει τό νέο ρόλο τών μηχανικών στήν έποχή τής άνα-
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συγκρότησης, άπόφαση πού πλειοψηφεί. Ή προσχώρη
ση αυτή γίνεται μέ όρους πού δεν νομίζω ότι μπορούν 
νά χαρακτηριστούν ώς συνάντησή του μέ τόν σοσιαλι
σμό. Νομίζω ότι τά άρθρα στό περιοδικό ’Ανταίος 
άλλά καί ή συγκεντρωτική μελέτη τοΰ Ν. Μπάτση, την 
όποια ό Γ.Α. χαρακτηρίζει ώς opus magnum τής ’Αρι
στερός, άποτυπώνουν άπόλυτα τούς όρους αυτούς. Τό 
βιβλίο ή «Βαρειά Βιομηχανία στήν 'Ελλάδα» τοΰ Ν. 
Μπάτση πού έκδόθηκε τό 1947, θεωρώ ότι άποδέχε- 
ται πλήρως τή γραμμή τοΰ ΚΚΕ περί «λαϊκής δημο
κρατίας», καί ώς πρός τή δομή του άποτελεΐ ένα στα
λινικό κείμενο (παρά τις στρογγυλεύσεις τής Ε. Παπ- 
πά στό πρόλογο τής τελευταίας του έκδοσης).

Πρώτον, τεκμηριώνει τίς δυνατότητες τής 'Ελλάδας 
νά κερδίσει τήν έθνική της αυτονομία, άφοΰ έχει τούς 
φυσικούς πόρους καί κατά συνέπεια μπορεί νά λει
τουργήσει μία αυτόνομη βαριά βιομηχανία. Δεύτερον, 
τό σχέδιο αυτό όμως έκτιμά ότι δέν μπορεί νά τό 
έκτελέσει σέ συμμαχία μέ τήν άστική τάξη, τήν όποια 
χαρακτηρίζει σύσσωμη ώς μαυρογορίτικη. Μπορεί νά 
τό έκτελέσει μόνο κάτω άπό τήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ. 'Ό 
ταν όμως δέν άναγνωρίζει τήν πραγματοποίηση καμιάς 
συμμαχίας μέ τήν άστική τάξη καί τούς συμμάχους 
της, τότε ή άνασυγκρότηση δέν μένει παρά νά γίνει 
μετά άπό τήν έπικράτηση τοΰ ΚΚΕ, δηλαδή μιάς πε
ριορισμένης πλειοψηφίας. Νομίζω ότι αυτή ή θέση 
υποκρύπτει τήν άποδοχή επικράτησης των δυνάμεων 
τοΰ ΕΑΜ, μετά τήν όποια άναμένεται ή έπικράτηση 
τοΰ νέου πολιτικοΰ πρωταγωνιστή, πού θεωρούν οί 
διανοοούμενοι αυτοί ώς τήν κατάλληλη δύναμη. Τρί
τον, δέν άναφέρεται στό ζήτημα τών παραγωγικών 
σχέσεων. Δέν άναφέρονται ποιές κοινωνικές τάξεις καί 
μέ ποιούς ταξικούς όρους θά πραγματοποιήσουν τό 
σχέδιο αυτό. Θεωρώ ότι υπονοείται, ότι ή υλοποίησή 
του προϋποθέτει τήν άπόλυτη έπικράτηση τών άστι- 
κών σχέσεων, όπου οί μηχανικοί, οί οικονομολόγοι κ.ά. 
θά είναι οί άδιαμφισβήτητοι ήγέτες τής παραγωγής σέ 
μικροοικονομικό έπίπεδο καί πολιτικοί ήγέτες σέ μα
κροοικονομικό έπίπεδο. Τό τρίτο ζήτημα μέ οδήγησε 
νά χαρακτηρίσω τό κείμενο σταλινικής προοπτικής, 
γιατί στό σημείο αυτό δέν μπορώ νά άποφύγω τήν 
άνάλυση τοΰ Σάρλ Μπετελέμ στό βιβλίο του («Οί τα
ξικοί άγώνες στήν ΕΣΣΔ»), Ό  Μπετελέμ, παρά τή δι- 
χοτομία πού έφερε στήν ’Αριστερά, άφοΰ πραγματο
ποίησε μία μεγάλη έργασία στηριζόμενη σέ άρχειακό 
υλικό, στό 3ο καί 4ο τόμο τοΰ βιβλίου του (πού δέν 
έχουν μεταφραστεί στά ελληνικά σέ άντίθεση μέ τούς 
πρώτους δύο τόμους;!) κατέληξε ότι ή ήττα τοΰ έργα- 
τικοΰ κινήματος καί συνακόλουθα τών σοβιέτ καί ή νί
κη τής άστικής τάξης στήν ΕΣΣΔ, πού βρισκόταν κυ
ρίως στό κράτος καί διατηρούσε τή σχετική της αύτο- 
νομία, άρχισε στά τέλη τής δεκαετίας τοΰ '20, δηλαδή 
μέ τήν άρχή τοΰ σταλινικού φαινομένου όπως ονομά
στηκε.

Στό σημείο αυτό τίθεται τό έρώτημα. Πώς άντιλαμ-

βάνονται τό ΚΚΕ οί διανοούμενοι πού προσχωρούν 
στήν πολιτική του, καί τά στρώματα πού εκπροσω
πούν ή προσπάθησαν νά ένεργοποιήσουν; ’Ενώ ή έργα- 
τική τάξη βλέπει τό ΚΚΕ καί τούς ήγέτες του ώς τούς 
μεγάλους καθοδηγητές πού άποβλέπουν στήν σοσιαλι
στική καί δημοκρατική άλλαγή (καί πιθανώς ή ταξική 
καί ιδεολογική τους θέση νά ήταν τέτοια), οί άστοί 
πού διολισθαίνουν άπό τόν Μεταξά στό ΕΑΜ καί τό 
ΚΚΕ μέ τό ίδιο πολιτικό σχέδιο, νομίζω ότι τό βλέ
πουν ώς μία πολιτική δύναμη μέ τήν όποια μπορούν 
νά συμμαχήσουν γιά νά τό υλοποιήσουν. Ή μικροαστι
κή τάξη λοιπόν καί οί διανοούμενοί της (πού δέν είναι 
κομμουνιστές) βλέπουν ότι τό ΚΚΕ μπορεί νά άποκτή- 
σει τήν ήγεμονία, χωρίς νά άπαιτοΰνται σοβαρές ταξι
κές συγκρούσεις, άφοΰ ούτε τό ΚΚΕ θέτει τό πρόβλη
μα τών σχέσεων παραγωγής καί τό σοσιαλισμό στήν 
ήμερήσια διάταξη τή συγκεκριμένη εποχή (άλλωστε ή 
έπανάσταση στήν 'Ελλάδα είχε χαρακτηρισθεΐ άστικο- 
δημοκρατική).

’Όμως ή άστική τάξη τής έποχής τοΰ έμφυλίου πο
λέμου δέν μπορεί νά χαρακτηριστεί σύσσωμη ώς μαυ- 
ραγορίτικη. Διαχωριζόταν σέ ομάδες, όπου βέβαια ή 
μαυραγορίτικη άστική τάξη ήγεμόνευε καί έξαντλοΰσε 
όλη της τήν έπιθετικότητα, ώστε νά συμπαρασύρει ό
λες τίς πολιτικές δυνάμεις στόν εμφύλιο πόλεμο. Υ 
πήρχε όμως καί ή παλιά βιομηχανική τάξη. Ή  τελευ
ταία είχε βέβαια μία άπέχθεια στή συνεργασία μέ τήν 
έργατική τάξη άλλά καί μεγάλη άδυναμία λόγω τής 
καταστροφής τών κεφαλαίων της στήν Κατοχή, μέ 
άποτέλεσμα νά συμμαχήσει μέ τόν διεθνή παράγοντα 
άπό όπου τελικά ένισχύθηκε στή δημιουργία τών νέων 
κεφαλαίων της καί τής θέσης της στό συγκρότημα 
έξουσίας. Γι’αυτό άλλωστε τό ΚΚΕ, έχοντας ώς σταθε
ρή γραμμή τήν ένταξή του στό τότε πολιτικό σύστη
μα, προσπάθησε καταρχήν νά συμβιβαστεί καί νά συ
ζητήσει τουλάχιστον μέ αυτά τά στρώματα τής άστι
κής τάξης, παλινδρομώντας βέβαια λόγω τής ισχυρής 
πολιτικής καί στρατιωτικής του δύναμης.

Ά ν  ή παραπάνω άνάλυση είναι σωστή, έκεΐνο πού 
κάνει έντύπωση είναι ότι τόσο στόν Ανταίο όσο καί 
στό βιβλίο τοΰ Ν. Μπάτση δέν τίθεται καμία συζήτη
ση περί τέτοιας συμμαχίας, παρότι πολλοί άπό τούς 
διανοούμενους αύτούς προέρχονταν άπό τή βενιζελική 
παράταξη καί άσφαλώς πρέπει νά είχαν σχέσεις μέ 
τήν παλιά βιομηχανική άστική τάξη. Μήπως λοιπόν ή 
μικροαστική τάξη (ή τό τμήμα της) προσπάθησε νά 
κατακτήσει τήν πολιτική ήγεμονία πλέον όχι διαμέσου 
τοΰ έκφασισμοΰ της άλλά τοΰ έκκομμουνισμοϋ της; 
Όμως καί στις δύο περιπτώσεις τό πολιτικό καθεστώς 
πού θεωρούσε άναγκαΐο τό έβλεπε ώς ένα δικτατορι- 
κό καθεστώς.

Κάτι τέτοιο μέ πείθει, ότι όλη ή φιλολογία περί σχε
τικότητας τοΰ φασισμού καί τοΰ κομμουνισμού, πού ή 
’Αριστερά άντιμετωπίζει σήμερα, δέν βρίσκεται μόνο 
στά πολιτικά άποτελέσματα τής δομής τοΰ λενινιστι-
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κοΰ κόμματος, άλλα κυρίως στήν ιδεολογία των μικρο
αστών πού βλέπουν τά δύο κόμματα καί τά άντίστοι- 
χα πολιτικά συστήματα μέ τόν Ιδιο τρόπο.

Ώς πρός τό πρώτο, άσφαλώς άποδέχομαι τή θέση 
τοϋ Ν. Πουλαντζά καί τής άνανεωτικής ’Αριστερός, 
ότι ή άδυναμία των κομμουνιστικών κομμάτων ήταν 
ότι άποδέχτηκαν τήν ηγεμονία μιας μικρής ομάδας, υ
ποτίθεται τής πρωτοπορίας, καί όχι ενός κόμματος πού 
ώριμάζει ώς συλλογικός διανοούμενος (όπως λέει ό 
Γκράμσι), ένώ δέν άποδέχτηκαν τήν πολυκομματική 
κοινωνία καί τήν άντιπροσωπευτική δημοκρατία. Τό 
άποτέλεσμα ήταν νά μαραζώσει ή άμεση δημοκρατία 
(τά σοβιέτ) καί νά άναδειχτεϊ σέ δικτατορία ή μικρή ο
μάδα τής ηγεσίας.

Ώς πρός τό δεύτερο, θεωρώ ότι μπορεί ή μικροαστι- 
—___κτμ^τάζιμΛ'άΐιιίν έχει σχέδιο γιά τήν οργάνωση ένός δι

κού της τρόπου παραγωγής (πολλές φορές νομίζω λαν
θασμένα άναφέρεται ώς έλλειψη ιδεολογίας), άλλά 
άγωνίζεται νά καταλάβει τήν πολιτική έξουσία στή βά
ση τής δικής της ιδεολογίας. Γιά νά υλοποιήσει τό σχέ
διο αυτό είναι έτοιμη νά συμμετάσχει σέ όποιοδήποτε 
πολιτικό καθεστώς, μέ τόν όρο νά γίνουν άποδεκτά τά 
πολιτικά της συμφέροντα, άλλιώς είναι έτοιμη γιά τήν 
καταστροφή. ’Ακόμα καί στή δημοκρατία, όπως έδει
ξε καί ή πρόσφατη έλληνική ιστορία, διά τού λαϊκι
σμού έπιτίθεται καί καταστρέφει όλους τούς θεσμούς 
τής κοινωνίας. Μήπως τελικά είναι μία τάξη πού είναι 
φύσει άντιδραστική καί έκτρέψει δικτατορίες; 'Απλώς 
δέν έχει πάντα τέτοια όρμή καί δύναμη, ώστε νά διεκ- 
δικεϊ τήν πολιτική ηγεμονία, οπότε έμφανίζεται ώς δη
μοκρατική καί υπερευαίσθητη; Τό σίγουρο είναι ότι ή 
’Αριστερά πρέπει νά έχει πάντα ένα άκοικτό ιδεολογι
κό μέτωπο μ’ αυτήν.

Βέβαια τό νά καταλήξει κανείς σέ τέτοια «άντικει- 
μενική» διατύπωση περί τής φύσης μίας κοινωνικής 
τάξης είναι μάλλον παρακινδυνευμένο. Γι’ αύτό όρθό 
είναι νά έπικαλεστεΐ τή μαρξιστική θεωρία καί νά κα- 
ταλήξει σέ συμπεράσματα πού χαρακτηρίζονται άπό 
έντοπιότητα. Οί κοινωνικές τάξεις δέν διαμορφώνονται 
πριν άπό τήν ταξική πάλη άλλά κατά τή διάρκειά της 
καί στό συγκεκριμένο κοινωνικό σχηματισμό. Κατά συ
νέπεια τό κοινωνικό στρώμα των μηχανικών στήν 'Ελ
λάδα κατέλαβε τή συγκεκριμένη ταξική θέση καί εμπο
τίστηκε άπό άντισοσιαλιστική ιδεολογία, μέ τόν τρόπο 
πού πολιτεύτηκε στις συγκεκριμένες ελληνικές συν
θήκες καί στό πλαίσιο τού ελληνικού κοινωνικού σχη
ματισμού. 'Η συνεκτικότητα τής ιδεολογίας τού τεχνι
κού ορθολογισμού πού χρησιμοποίησε τό άνέδειξε σέ 
πολιτική δύναμη πού διεκδίκησε τήν ήγεμονία, διαχω
ριζόμενο πλήρως άπό άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως 
έργοδηγοί, σχεδιαστές, έργάτες κλπ., συμβάλλοντας 
έτσι καί στή δημιουργία των διακριτών ταξικών θέ
σεων καί τών ομάδων αυτών. ’Αλλιώς κινδυνεύουμε νά 
καταλήξουμε σέ σταλινικού τύπου συμπεράσματα, ότι 
τό τμήμα αύτής τής κοινωνικής ομάδας άπό τήν άρχή

πού προσχώρησε στό ΕΑΜ ψεύδετο, όταν άναφερόταν. 
στήν κοινωνική άλλαγή, καί ήταν «πουλημένοι πρά
κτορες τής άστικής τάξης». ’Εξετάζοντας τό ζήτημα 
πώς πολιτεύτηκαν οί "Ελληνες μηχανικοί, μπορεί νά 
τεθεί τό έρώτημα καί σέ γενική μορφή. Μήπως ή 
ιδεολογία τού τεχνικού ορθολογισμού αντικειμενικά 
καί σέ παγκόσμιο επίπεδο δημιουργεί τά ίδια άποτε- 
λέσματα; Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν νά καταλήξου
με σέ αντικειμενικούς προσδιορισμούς καί σέ προσδιο
ρισμούς πού ξεπερνούν τήν έντοπιότητα γιά τήν ταξι
κή θέση πού καταλαμβάνουν καί τήν πολιτική πού 
έφαρμόζουν οί ομάδες πού κατέχουν τήν ιδεολογία 
αύτή;

’Επανερχόμενος στό βιβλίο τού Γ.Α., θεωρώ ότι άπο- 
τελεϊ συμβολή στήν έλληνική βιβλιογραφία, καί πρέπει 
νά γίνουν καί άλλες παρόμοιες μελέτες άλλων κοινω
νικών ομάδων τής μικροαστικής τάξης, ώστε νά διαφω
τιστούμε πλήρως ώς πρός τή δομή καί τά κοινά συμ
φέροντα τών διαφόρων τμημάτων της άλλά καί ώς 
πρός τήν πολιτική τους. 'Ο Ν. Πουλαντζάς στό βιβλίο 
του «Φασισμός καί Δικτατορία» άναφέρει ότι τμήμα
τα τής τάξης αύτής, πού θεωρήθηκαν έν δυνάμει σύμ
μαχοι τής έργατικής τάξης στή Γερμανία τού μεσοπο
λέμου, επιφύλαξαν στήν τελευταία μεγάλες έκπλήξεις. 
Τέλος, πιστεύω ότι γιά νά ολοκληρώσει τή μελέτη του 
ό Γ.Α. γιά τήν κοινωνική θέση άλλά καί τήν άντισο- 
σιαλιστική ιδεολογία τών έλλήνων μηχανικών θά μπο
ρούσε νά προχωρήσει στή μελέτη τής δομής, τής ιε
ραρχίας καί τής πειθαρχίας τών μελετητικών γρα
φείων, τών έργοταξίων, τής βιομηχανικής παραγωγής, 
καί τής κρατικής γραφειοκρατίας. Έκεΐ όπου διεξάγε
ται όχι μόνον ή ταξική πάλη μεταξύ τών μηχανικών 
καί τών κατωτέρων κοινωνικών τάξεων άλλά καί με
ταξύ αύτών τών ίδιων. Σήμερα βέβαια- είναι φανερό 
ότι οί μηχανικοί δέν άνήκουν στήν ίδια κοινωνική 
ομάδα, άλλά θά ήταν ένδιαφέρον νά άποδειχτεΐ άν 
αύτό συνέβαινε καί στό σημείο έκκίνησης τής άνάπτυ- 
ξης τού έπαγγέλματος αύτού. ’Εκείνη όμως πού ανα
μένεται μέ ένδιαφέρον είναι μελέτη του γιά τούς μη
χανικούς στήν δεκαετία τού ’40, ή όποια φαίνεται ότι 
είναι έτοιμη γιά έκδοση.

Ε ν α ς  ιστορικός έστησε ένα καθρέπτη γιά μάς τούς 
μηχανικούς όπου κανείς μπορεί νά τρομάξει βλέποντας 
τίς συνέπειες πού μπορεί νά έχει ό τεχνικός ορθολογι
σμός μας, όταν λειτουργεί σέ άπόσταση άπό τό κοι
νωνικό ζήτημα. Γι’ αύτό ό μηχανικός πρέπει νά έξελι- 
χθεϊ σέ έναν κοινωνικό έπιστήμονα πού νά άντιλαμβά- 
νεται καί νά προσδιορίζει τίς κοινωνικές συνέπειες τών 
έργων πού πραγματοποιεί. ’Επίσης, ή διδασκαλία στό 
Πολυτεχνείο πρέπει νά ξεπεράσει τήν παράθεση στεί
ρων τεχνικών γνώσεων, άλλά νά τίς έντάσσει στό κοι
νωνικό πλαίσιο καί νά έπικαλεΐται τίς άνάγκες πού 
υποτίθεται ότι αυτές έξυπηρετούν. Αυτή πρέπει νά
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είναι μία ιδεολογική μάχη πού νά διαλύει τή συνεκτι
κότητα τής ιδεολογίας τής τεχνοκρατίας, ή όποια δια
μορφώνει ειδικούς καί οί όποιοι είναι δυνατόν νά επι
βάλλουν τή βούλησή τους καί τίς άπόψεις τους στό σύ
νολο τής κοινωνίας καί ατούς έκλεγμένους αντιπροσώ
πους της. Μία τέτοια σύνθετη εκπαίδευση μπορεί νά 
διαμορφωθεί μέ ένα πρόγραμμα σπουδών πού προσφέ
ρουν καθηγητές τεχνικών έπιστημών αλλά καί άλλοι 
βασικών έπιστημών.

Ό  Γ.Α. έγραψε τό βιβλίο αυτό στό πλαίσιο τής δι
δακτορικής του διατριβής στό μεταπτυχιακό τμήμα 
πού συμμετέχουν τό ΜΙΘΕ τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών καί ή ΣΕΜΦΕ τού ΕΜΠ. Ή  τελευταία είναι σχο
λή τού Πολυτεχνείου πού συγκροτείται άπό μαθηματι
κούς, φυσικούς, ιστορικούς καί φιλοσόφους. Είναι μία 
σχολή πού, κατά τή γνώμη μου, θά έπρεπε νά λειτουρ
γεί μόνο σέ μεταπτυχιακό έπίπεδο έμπλουτίζοντας 
όμως τή διδασκαλία των μηχανικών σέ προπτυχιακό 
έπίπεδο, θέση πού δέν άπέχει άπό τή πρόταση τού Ν. 
Κιτσίκη γιά μία παρόμοια σχολή στή δεκαετία τού ’40.

Andre Malraux
το φανταστικό μουσείο

Στο Φανταστικό Μουσείο, ο Αντρέ Μαλρώ 
καταφέρνει να ανασυντάξει μέσα από ένα 
χαοτικό σάμπαν και μια αδυσώπητη εποχή 
την τελευταία ίσως μεγάλη επική αφήγηση 
της τέχνης στη Δύση και να δώσει συνο
πτικά τη ζωντανή σχέση ανάμεσα στο 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. 

πρόλογος: Ντένης Ζαχαρόπουλος 
μετάφραση: Νίκος Ηλιάδης

ΠΛΕΘΡΟΝ I εικαστικά

Ή  διαφορά έγκειται ότι έκεϊνος στά πλαίσια τού κα
θαρά τεχνοκρατικοΰ χαρακτήρα τών μηχανικών τήν 
έβλεπε μόνο ώς σχολή μαθηματικών καί φυσικής. Θά 
ήμουν ό τελευταίος πού θά παραγνώριζα ότι ή μελέ
τη τών δύο αυτών έπιστημών σέ ένα άνώτερο έπίπε
δο δέν ολοκληρώνουν τή θεωρητική συγκρότηση τών 
μηχανικών. "Ομως, στό έπίπεδο τής ιδεολογίας, στή 
βάση τών όσων συζητήθηκαν παραπάνω, όρθώς σήμε
ρα ή σχολή θεραπεύει τά Μαθηματικά, τή Φυσική, τήν 
Ιστορία καί τή Φιλοσοφία.

Βέβαια, έμεϊς οί μηχανικοί υποβαθμισμένοι πλέον 
κοινωνικά καί πολιτικά, καλούμαστε νά καταλάβουμε 
τήν άνάλογη θέση ώς στρώμα στήν μικροαστική τάξη. 
Ό  «μακρύς 20ός αιώνας τών μηχανικών» τελείωσε. 'Ο 
καπιταλισμός τών υποδομών καί ό σταλινισμός τοΰ 
έξηλεκτρισμοΰ τελείωσε. Τή θέση του καταλαμβάνει ό 
καπιταλισμός τών υπηρεσιών, τών άϋλων προϊόντων 
καί τών υπηρεσιών (βιοτεχνολογικής) υγείας. Νέα στε
λέχη άνατέλλουν, καί στήν περίπτωση πού συγκροτη
θούν σέ συνεκτικό κοινωνικό στρώμα θά διεκδικήσουν 
τήν πολιτική έξουσία: Μπασκετμπολίστες καί ήθοποιοί 
τής τηλεόρασης, στατιστικολόγοι τής άνθρώπινης συ
μπεριφοράς καί δημοσιογράφοι τής τηλεόρασης, αισθη
τικοί χειρουργοί καί βιοτεχνολόγοι. Ή δη έμφανίζονται 
ώς ηγέτες στις έκλογές καί στά κόμματα. Βασικές τους 
έπιστήμες θά είναι ή ψυχολογία καί ή βιολογία. "Ηδη 
άπό παντού άναζητούνται οί ψυχολόγοι γιά τά παι
διά, γιά τά σχολεία, γιά τίς φυλακές, γιά έμπλεκόμε- 
νους στά άτυχήματα, γιά τούς χώρους έργασίας, γιά 
τά νοσοσκομεΐα κλπ. Νομίζω ότι καί ή σημερινή κρί
ση κυρίως στό ΠΑΣΟΚ, πηγάζει άπό τό γεγονός ότι 
οί έργολάβοι, οί μηχανικοί καί οί γεωπόνοι δέν έχουν 
πιά τό κύρος άλλά καί τήν ιδεολογική συνοχή νά άπο- 
τελοΰν τά στελέχη τών όργανώσεών του. Ενώ οί και- 
νούργοι δέν έχουν άκόμα συγκροτηθεί σέ ηγετικό κοι
νωνικό στρώμα, ώστε νά ένοποιήσουν τήν μικροαστι
κή τάξη καί νά τήν οδηγήσουν σέ ταξικές συμμαχίες 
γιά τήν κατάληψη τής πολιτικής έξουσίας.

Στό σημείο αυτό μπορεί νά τεθεί τό έρώτημα. Αυτά 
τά νέα μικροαστικά στρώματα έκφράζουν μία νέα τε
χνοκρατία πού σέ κάποια ιστορική φάση  ̂ μπορεί νά 
έπιβληθεΐ έπί τού κοινωνικού συνόλου; Είναι δηλαδή 
πιθανόν νά έκφασιστοΰν; Δέν ξέρω τί είχε άντιληφθεί, 
άλλά ό Ν. Πουλαντζάς ήδη τό 1968 μάς λέει ότι πραγ
ματοποίησε τή μελέτη του γιά τό φασισμό όχι μόνο 
γιά άναλυτικούς καί ιστορικούς λόγους, άλλά γιατί 
άνησυχούσε ότι ή Ευρώπη θά τόν αντιμετωπίσει ξανά.

Είναι φανερό ότι περιμένουμε πολλές τέτοιες μελέ
τες σάν τού Γιάννη ’Αντωνίου, γιά όλα τά κοινωνικά 
στρώματα, ώστε νά συζητάμε έπί τού πραγματικού καί 
όχι έπί κάποιων υποτίθεται μαρξιστικών σταθερών 
πού προκύψανε άπό τήν άνάλυση άλλων κοινωνικών 
σχηματισμών. Βέβαια ή γενίκευση καί ή άναγνώριση 
παγκόσμιων σταθερών καί θεωριών είναι πάγια έπι- 
στημονική διαδικασία, όμως πάντα έπεται.
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ΟΥΓΚΟ ΦΟΣΚΟΛΟ:
’Από την «προσάρτηοη» 

στη λήθη
Σημειώσεις στην ώα τής έθνικής 

λογοτεχνίας
τοΰ Δημήτρη Άρβανιτάκη

Τοϋ Άγγελον Δ., 
πού αγαπάει νά κουβεντιάζει γι’ αυτά

τό ώραΐο έπετειακό λεύκωμα γιά χά έκατό χρό
νια άπό τόν θάνατο τοΰ Φόσκολο (1827), τό 
όποιο έπιμελήθηκε ή Μαριέττα Γιαννοπούλου 

Μινώτου, άνάμεσα σέ άλλα κείμενα, μπορούσε κανείς 
έπίοης νά διαβάσει:

«Κολλήσαμε ένα ώ μέγα στήν προπαραλήγουσα- 
παροξυτονίσαμε κακοηχότατα, τή γενική. Προ- 
σαρτήοαμε τοϋ μισοέλληνα καί τρίψαμε τά χέρια 
μας άπό έθνική υπερηφάνεια σ' έμπνευσμένα χρο
νογραφήματα! Οί έπίοημοι δέ θά έχασαν τήν 
ευκαιρία νά φρασεολογήσουν με τή χαρακτηριστι
κή τους μεγαλόπρεπη κουφότητα. Ποιοι κατάλα
βαν, συγκινήθηκαν με τό έργο τοΰ άξιου ποιητή; 
[...εξαιρώντας τή Μαριέττα Γιαννοπούλου Μινώ- 
τον...]. Δυό, τρεις άκόμα, ίσως ειδικοί. Οί άλλοι; 
Αυτοί δέ λογαριάζουν παρά μόνο πώς ή μάνα 
του ήταν Έλληνίδα. Φοβούμαι πολύ, καί μεγαλεί- 
τερης άξίας ποιητής άν ήταν, πώς άν ό Φόσκο- 
λος δέν είχε έλληνικό αίμα στις φλέβες του, δέ 
θά λιβανιζόταν τόσο στόν τόπο μας. [...]. "Ολα 
τ’ άνάγουμε στήν πατριδοκαπηλεία: τό ίδιο γίνη- 
κε καί μέ τόν Άντρέα Σενιέ, έπειδή έτυχε νά γεν- 
νηθή άπό πολίτισσα. Αύριο θά γίνη τό ίδιο μέ τή 
Ματίλντη Σεράο, ξένης φύτρας, μέ σάρκα πατρι- 
νής. [...] Γελοιοποιηθήκαμε πρό χρόνων θελήσα- 
ντες νά δώσουμε σπαρτιατικά ή βολιώτικα χαρ
τιά στό γιαπωνέζο Κουρόκι. Γιά όνομα τοΰ Θεού! 
"Ας άγαπήσουμε, άς θαυμάσουμε τό Φόσκολο δί
χως νά τόν προσαρτήσουμε!».1

Λόγια τοΰ 1927. Τήν εποχή πού ή 'Ελλάδα, άλλά

Ούγκο Φόσκολο

καί ή γενέθλια γή τοΰ Φόσκολο, ή Ζάκυνθος, τιμούσαν 
τόν άνθρωπο πού γεννήθηκε στό Ίόνιο2 3 καί πέθανε αύ- 
τοεξόριστος καί πάμφτωχος στό μακρινό Λονδίνο, στίς 
10 Σεπτεμβρίου τοΰ 1827. Μιά μέρα πρίν, ό τελευταίος 
άνθρωπος πού τόν συνάντησε ζωντανό, ήταν ό παλιός 
του φίλος Ιωάννης Καποδίστριας, όταν κατέβαινε γιά 
ν’ άναλάβει τή διακυβέρνηση τοΰ κράτους.' Παλιές α
γάπες είχανε κάποτε ένώσει τούς δρόμους τους: οί τύ

1. Μ[ίμης] Βάλσας, «Προσαρτήσεις (Σχετικά μέ τήν 
έλληνικότητα τοΰ Φόσκολου)», Πανηγυρικόν Λεύκωμα Ζα
κύνθου διά τήν έκατονταετηρίδα τοϋ Ονγου Φωοκόλου, 
έκδοσις Ίονίου Ανθολογίας, 1927, σ. 80.

2. Ό  γενέθλιος τόπος τοΰ ποιητή άμφισβητήθηκε. Στήν 
πρώτη βιογραφία του τό ζήτημα θεωρούνταν λυμένο, πα
ρά τό ότι, σημείωνε ό συγγραφέας, «δέ γνωρίζω πώς ήταν 
δυνατόν νά έγερθοϋν αμφιβολίες γιά τόν τόπο τής γέννη
σής του, άν δηλαδή έλαβε χώρα στή Βενετία ή σέ κάποιο 
νησί τοΰ Ίονίου...» (: Giuseppe Pecchio, Vita di Ugo Fo
scolo, έκδ. Ruggia, Λουγκάνο 18 30- χρησιμοποιώ τήν έπα- 
νέκδοση, μέ έπιμέλεια τοΰ Giuseppe Nicoletti, έκδ. Longa- 
nesi, Μιλάνο 1974, σ. 125). Τό ζήτημα παρέμεινε, περιθω
ριακά έστω, οτή συζήτηση: βλ. Spiridione de Biasi, «Dei 
parenti di Ugo Foscolo. Lettera al prof. Bartolomeo 
Mitrovic’, autore dell’opuscolo Ugo Foscolo a Spalato», 
στό: Camillo Antona-Traversi, D e’ Natali, de' Parenti, della 
Famigli di Ugo Foscolo, έκδ. Fratelli Dumolard, Μιλάνο 
1886, σσ. 431-448.

3. Ugo Foscolo, Epistolario, τ. 2 [=Opere edite e postu- 
me, τ. 7], έπιμ. F. S. Orlandini-E. Mayer, έκδ. Le Monnier,
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Δημήτρης Άρβανίτάκης

χες τής κοινής μικρής πατρίδας, τοΰ Ίονίου' ή έκπαί- 
δευση καί ό κόμης Γκύλφορδ- τό ζήτημα τής Πάργας. 
"Ενα παραμυθητικό κρυστάλλωμα τής έθνικής ιδεολο
γίας έπέμεινε στό συμβολισμό τής στιγμής, καθώς ήθε
λε νά υποβάλει τήν ιδέα ότι ευοίωνες συμπτώσεις κυ
βερνούν τή ρότα τοΰ έθνους, κανονίζοντας ώστε νά μή 
μένει ορφανό: όπως κι ό Σολωμός γεννήθηκε τή χρο
νιά πού έκτελέστηκε ό Ρήγας.

Λίγο παλιότερα, όταν τό 1870 ή ’Ιταλία διεκδικοΰσε 
τά όστά τοΰ Φόσκολο άπό τήν ’Αγγλία, ή Ζάκυνθος 
είχε έγείρει έπίσης λογικές άξιώσεις. Τό ζήτημα έληξε, 
όταν ό Φόσκολο βρήκε άνάπαυση οτό Πάνθεο τών 
’Ιταλών, στήν φλωρεντινή έκκλησία τής Santa Croce.4 
’Αλλά τό ζήτημα τής ταυτότητας τοΰ ποιητή, μέ τόν 
ένα ή μέ τόν άλλο τρόπο, μοιάζει άνοιχτό.

"Ελληνας ή ’Ιταλός ό Φόσκολο, λοιπόν; Μιά πρό
σφατη έκδοση θέλει τόν «Φώσκολο [νά] άποτελεΐ μιά 
έξέχουσα λογοτεχνική μορφή τοΰ άπόδημου ελληνι
σμού»,5 καί μιά άντίστοιχη λογική προβάλλει -μέ άλ
λα, είναι αλήθεια, έπιχειρήματα- ό Στέφανος Ροζάνης 
στήν λίγο παλαιότερη έκδοση μεταφρασμένων ποιημά
των τοΰ Φόσκολο.6 7

Τό ζήτημα τής έλληνικότητας τοΰ Φόσκολο, δέν 
άπασχόλησε πραγματικά τήν έλληνική σκέψη, έκτος, 
νομίζω, άπό τήν έπτανησιακή κοινωνία, πού θεωρεί 
«τέκνο» της τόν «Φώσκολο», καί τήν έπτανησιακή λο
γιοσύνη, πού τόν διατηρεί στό Πάνθεό της. Σέ βαθμό 
μάλιστα, πού τό 2007, έχει «άνακηρυχθεΐ» σέ τοπικό 
έπίπεδο «έτος Φώσκολου». Πέρα άπό τήν άπλουστευ- 
τική συζήτηση περί φολκλόρ ή τοπικισμού, νομίζω ότι 
τέτοιες κινήσεις κάτι έχουν νά μάς ποΰν γιά τίς τοπι
κές άντιστάσεις καί τίς συναφείς δυναμικές άπέναντι 
στά έκάστοτε (έθνικά, πολιτιστικά, διοικητικά) κέντρα.

"Ελληνας ή ’Ιταλός, λοιπόν, ό Φόσκολο; ’Αλλά τό ζή
τημα έτσι τοποθετημένο μοιάζει νά αγνοεί τίς ιστορι
κές πραγματικότητες καί νά ομογενοποιεί τό παρελ
θόν, προσαρμόζοντάς το σέ μεταγενέστερα, άλλά κα
θόλου ομόλογα σχήματα. Στήν περίπτωση αυτή, όπως 
καί σέ κείνη τοΰ Σολωμοΰ καί τοΰ Κάλβου, άλλοι πα
ράγοντες πρέπει νά ληφθοΰν ύπ’ όψη, παράγοντες πού 
άπαιτοΰν τήν κατανόηση δυναμικών καί παραδόσεων 
γιά τίς όποιες ή κριτική δέν άφιέρωσε ιδιαίτερο κόπο. 
Τό ζήτημα σχετίζεται μέ τούς διαμορφωμένους άξονες 
άναφοράς τών τοπικών κοινωνιών καί μέ τή μετεξέλι
ξή τους, τή διαφοροποίησή τους κατά τήν έποχή τής 
διαμόρφωσης τών έθνικών ιδεών. Έν τέλει, συνδέεται 
άναπόφευκτα μέ τούς διαύλους διά τών όποιων έπι- 
κοινωνοΰσαν οί κοινωνίες, μέ τίς παραδομένες άξιες 
διά τών όποιων άντιλαμβάνονταν τόν έαυτό τους, μέ 
τίς συνέπειες τών νέων οριζόντων έπί τών παλαιών βε
βαιοτήτων. Μεθοδολογικά, βέβαια, σχετίζεται άναπό- 
σπαστα μέ τήν ιστορικότητα τών έργαλείων καί τών 
σχημάτων μέσω τών όποιων ό ιστορικός έπιχειρεΐ νά 
άντιληφθεϊ τό παρελθόν. ’Αλλιώς: σέ καμία περίπτωση 
ζητήματα τέτοιου είδους δέν μπορεί νά κατανοηθοΰν 
μέσω τών μεταγενέστερα διαμορφωμένων βεβαιοτήτων,

μέσω τής χρήσης τών κατοπινών δηλαδή γλωσσικών 
καί έθνικών συνόρων,1

Ε ν  προκειμένω, είναι άπαραίτητο νά θυμόμαστε ότι 
προτού τό θέμα τεθεί, στόν βαθμό πού τέθηκε, σέ 
ευρύτερο (έθνικό, έννοώ) πλαίσιο, τό θέμα υπήρξε ζω
ντανό γιά τήν έπτανησιακή λογιοσύνη. Κι όχι μόνο μέ 
έπετειακές ευκαιρίες. Άποτέλεσε άλλωστε μία άπό τίς 
πτυχές τής πραγματικότητας αυτού τοΰ τόπου, μιας 
πραγματικότητας πού έμπεριεΐχε τήν έπικοινωνία (έ
στω ώς περιφέρεια, έστω μέσω ένός έτεροχρονισμένου 
διαλόγου) μέ τήν ’Ιταλία. Στό Ίόνιο ό Φόσκολο, καί 
ζώντας καί πεθαμένος, υπήρξε παρών. Γιά μιά μακρά 
περίοδο ή έπτανησιακή λογιοσύνη υπήρξε οπωσδήπο
τε παρούσα στις συζητήσεις τών Ιταλών γιά τό ζήτη
μα τοΰ Φόσκολο. Θυμόμαστε ότι ό Σολωμός υπήρξε

Φλωρεντία [1853], σ. 401' Bruno Lavagnini, «Dionisio 
Solomos, primo biografo di Ugo Foscolo», Saggi di Lettera- 
tura Italiana in onore di Gaetano Trombatore, έκδ. Cisal- 
pino-Goliardica, Μιλάνο 1973 (άνάτυπο), σ. 316.

4. Γιά τό ζήτημα βλ. συνοπτικά: Λεωνίδας Ζώης, Λεξι
κόν ιστορικόν καί λαογραφικόν Ζακύνθου, ’Αθήνα 1963, 
σσ. 694-695 (όπου καί βιβλιογραφία).

5. Φανή Καζαντζή, Μιά παλιννόστηοη. Οί έλληνικές με
ταφράσεις τών έργων τοΰ Ugo Foscolo, έκδ. University 
Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006 (ή φράση άπό τό σημείω
μα στό οπισθόφυλλο). ’Αντίστοιχα ευδιάκριτο νόημα έχει 
βέβαια ό τίτλος.

6. Ο Ροζάνης δέν θεωρεί ότι τό έργο τοΰ Φόσκολο θά 
έπρεπε νά ένταχθεϊ στήν έλληνική γραμματεία. «Άλλο 
όμως αυτή ή έλληνική γραμματεία κι άλλο ό "Ελληνας 
Φόσκολο. "Ελληνας, όχι βέβαια μόνο καί μόνο έπειδή είδε 
τό φως τής ζωής του στή Ζάκυνθο -αυτό θά ήταν απλο
ποίηση- μά "Ελληνας κατ’ έξοχήν, διότι μέσα οτό πνευμα
τικό universum τής έποχής του τής ρομαντικής εισέβαλε 
μέ πάθος καί βοή καί έμόρφωσε ώς τέκνο τής διασποράς 
(καί ξέρουμε τώρα τί σήμανε ή διασπορά γιά τά νεοελλη
νικά μας) τά φαντάσματά του τά ποιητικά, πού στή συνέ
χεια έγονιμοποίησαν τήν ποιητική θεωρία τοΰ Σολωμοΰ 
καί τοΰ Κάλβου, [...]». "Αλλού, άναφερόμενος στήν κρίση 
τοΰ Σολωμοΰ γιά τήν τέχνη τοΰ Φόσκολο καί βρίσκοντας 
ότι ό Σολωμός μαθητεύει κοντά του, καταλήγει: «’Έτσι 
λοιπόν μιλά ό "Ελληνας Σολωμός γιά τόν "Ελληνα Fosco
lo» (βλ. Ugo Foscolo. Ποιήματα μεταφρασμένα άπό Έπτα- 
νήοιους, είσαγωγή-έπιμέλεια Στέφανος Ροζάνης, έκδ. Ώκε- 
ανίδα, ’Αθήνα 1997, σσ. 10 καί 13 άντίστοιχα). ’Εδώ μάλι
στα ή έννοια τής διασποράς γίνεται κομβική, έπενδυόμενη 
επιπλέον κι ένα άλλο νόημα: «Καί οί τρεις (σσ. Σολωμός, 
Κάλβος Φοσκολο) τέκνα τής διασποράς εντός ή έκτος τής 
γενέθλιας γής τους» (ό.π., ο. 15). Βλ. καί στή συνέχεια.

7. Γιά τίς άρχές μιάς τέτοιας συζήτησης, βλ. Δημήτρης 
Άρβανίτάκης (έπιμ.), Άνδρε ας Μ  ο νοτοξύδης-Αιμίλιος Τυ- 
πάλόος. ’Αλληλογραφία (1822-1860), έκδ. Μουσείο Μπενά- 
κη-Κότινος, ’Αθήνα 2005, σσ. 97-107' ό ίδιος, «Γλώσσα καί 
έθνική ταυτότητα στό Ίόνιο κατά τόν δέκατο ένατο αιώ
να», Τά 'Ιστορικά 46 (’Ιούνιος 2007), ύπό έκδοση.
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Ούγκο Φόσκολο: Από τήν «προσάρτηση» στη λήθη

πράγματι, ύπό μίαν έννοια, ό «πρώτος βιογράφος τού 
Φόσκολο»,8 9 μέ τό συγκλονιστικό Elogio di Ugo Fosco
lo, πού ό εΐκοσιενιάχρονος κόντες έξεφώνησε στόν κα
θολικό ναό τού 'Αγίου Μάρκου, στή Ζάκυνθο, τόν 'Ο
κτώβριο τού 1827, λίγο μόνον καιρό μετά τόν θάνατο 
τού συμπολίτη του. Στή διάρκεια τής ζωής τους, οί 
πραγματικότητες είχαν άλλάξει: οί δύο ποιητές, πού 
ποτέ δέ συναντήθηκαν, είχαν γεννηθεί στό νησί τού 
Ίονίου: ό ένας όταν αύτό ήταν στήν κυριαρχία τής Βε
νετίας κι ό άλλος όταν έρχονταν οί Γάλλοι. Τώρα πιά 
όμως ήταν άγγλικό προτεκτοράτο καί ή τέως κυρίαρ
χος Βενετία ύπό αυστριακή κατοχή. 'Ο Φόσκολο είχε 
μόλις πεθάνει στήν Αγγλία καί ό Σολωμός δέν έχασε 
τήν ευκαιρία νά θυμίσει: «Ό  "Αγγλος ποιητής ανα
παύεται στή γη τών πατέρων του, ό "Ελληνας όχι», 
ύπαινισσόμενος φυοικά τόν Μπάυρον

Αλλά καί άργότερα, όταν στήν ’Ιταλία έτίθετο τό 
ζήτημα τής σύνταξης τής βιογραφίας τού δύσκολου 
Φόσκολο, τού άνθρώπου πού είχε προκαλέσει συζητή
σεις βίαιες καί έχθρητες μεγάλες, καί πάλι οί Έπτα- 
νήσιοι ήταν παρόντες. "Ενας 'Επτανησο-βενετός, ό κε- 
φαλονίτης Αιμίλιος Τυπάλδος, έπιθύμησε νά γράψει τή 
βιογραφία του, συγκέντρωσε χειρόγραφα καί μαρτυ
ρίες. Παρά τίς ποικίλες άντιρρήσεις γιά τήν έπάρκειά 
του, γιά χρόνια διέδιδε ότι τό έργο είναι σέ έξέλιξη. 
Καί είχε δύο, βεβαίως όχι τούς καταλληλότερους, συμ
βούλους: τόν Δαλματό Νικολό Τομαζέο (Niccolo Tom- 
maseo) καί τόν Κερκυραΐο Άνδρέα Μουστοξύδη. Κα
νένας τους δέν έκρυβε τήν άντιπάθειά του γιά τόν Φό
σκολο.10 11 Τό έγχείρημα δέν ολοκληρώθηκε ποτέ καί τή 
βιογραφία τήν έγραψε ό Λουίτζι Καρρέρ (Luigi Car- 
rer)." Οί διαβολές ή οί αυστηρές κρίσεις τών έχθρών 
τού Φόσκολο συνεχίζονταν. Κι όταν άργότερα ό 
Γκιουζέπε Ματσίνι (Giuseppe Mazzini) έπιχείρησε νά 
υπερασπιστεί τό έργο τού βαλλόμενου ποιητή, στό 
πλαίσιο τών στοχεύσεών του γιά τή μόρφωση μιας ιτα
λικής νεολαίας πού θά πειθόταν γιά τήν άναγκαιότη- 
τα καί τή δυνατότητα τού Risorgimento, βρήκε πάλι 
μπροστά του τόν έπίμονο Τομαζέο. Καί πάλι οί Έπτα- 
νήσιοι έμπλεξαν στή συζήτηση. 'Ο Τυπάλδος ζήτησε 
άπό τόν Μουστοξύδη τό φυλλάδιο-άπάντηση τού Το
μαζέο στόν Ματσίνι νά βγει στήν Κέρκυρα. 'Αλλά ό 
Μουστοξύδης φοβήθηκε τίς άντιδράσεις τών Ζακυνθι- 
νών, «οί όποιοι δέν θά δέχονταν νά έπιτεθει κανείς 
εναντίον τού ειδώλου τής ιδιαίτερης πατρίδας τους».12 13 
Ή  συμμετοχή τών Έπτανησίων συνεχίστηκε στή διάρ
κεια τού αιώνα: είδαμε ήδη τή συμβολή τού Σπυρίδω
νος Δέ Βιάζη στόν τόμο τού Antona-Traversi. Δέν 
ήταν ό μόνος.

Καί βέβαια ή έμπλοκή τών 'Επτανησίων, ή σχέση 
τρόπον τινά μέ τόν Φόσκολο φαίνεται καί άλλιώς: δέν 
χρειάζεται παρά νά θυμίσουμε ότι ό Άνδρέας Κάλβος 
είχε μιά μακροχρόνια σχέση μαζί του, σχέση μαθη
τείας, πού όμως δέν είχε εύτυχή κατάληξη. Καί ήταν 
εκείνος πού τό 1846 δημοσίευσε στό κερκυραϊκό πε
ριοδικό Giornale di Legislazione... ένα άγνωστο άπό-

σπασμα τών Χαρίτων τού Φόσκολο. ’Αλλά καί ό Σο
λωμός, πέρα άπό τήν («έμμεση», διά χειρός Λουδοβί
κου Στράνη) άφιέρωση στόν Φόοκολο τού πρώτου 
έργου του, τών Rime improvvisate (Κέρκυρα 1822), πέ
ρα άπό τό Elogio καί τό ποίημα στή μνήμη του («In 
morte di Ugo Foscolo»), έφτιαξε τή Γυναίκα τής Ζά- 
κυΟος, πατώντας έν μέρει στά χνάρια τής Ύπερκάλυ- 
■ψης τού Φόσκολο.

’Αλλά καί σ’ ένα άλλο έπίπεδο άποδεικνύεται ή συγ
γένεια, ή έπικοινωνία, ή άναμέτρηση: σ’ έκεϊνο τών με
ταφράσεων. Τά έργα του, όσα κατά τόν δέκατο ένα
το καί τόν εικοστό αιώνα είδαν τό φως μεταφερμένα 
στήν έλληνική γλώσσα, προέρχονταν στή συντριπτική 
πλειονότητά τους άπό τήν άγάπη καί τή γραφίδα τών 
Έπτανησίων (Στ. Μαρτζώκης, Μ. Σίγουρος, Γερ. Σπα- 
ταλάς, Άντ. Μάτεσις, Γ. Καλοσγοΰρος, Γερ. Μαρκο- 
ράς, Ναθ. Δομενεγίνης, Λ. Μαβίλης, Μ. Γιαννοπούλου 
Μινώτου κ.ά.) -αν  καί όχι βεβαίως άποκλειστικά (Ήλ. 
Καλαμογδάρτης- Χαρ. Χριστόπουλος, Ά γ. Βλάχος, 
Άλ. Σοϋτσος, Γ. Ζαλοκώστας κ.ά.)." Κάποιοι, ώστόσο, 
άπό τήν τελευταία αύτή ομάδα συνδεόταν ποικιλοτρό- 
πως μέ τήν Ίόνια ή τήν ιταλική πραγματικότητα.

Π ά ς  άντιλαμβάνονταν τόν Φόσκολο οί συγκαιρινοί 
καί συντοπίτες του; Ό  δάσκαλός του, ό 'Αντώνιος 
Μαρτελάος, μέσα στό πλαίσιο τού διαμορφωνόμενου 
εθνικού λόγου, στό ποίημα πού τού άφιέρωσε, έγραφε: 
«Τού κάκου Φράγκο θέλουν νά σέ κάμουνε- / πού είσ’ 
'Έλληνας τά Μνήματα φωνάζουνε».14 'Ο Σολωμός πά
λι στό Εγκώμιο σημείωνε:

8. Bruno Lavagnini, «Dionisio Solomos», ό.π. (κυρίως: 
σσ. 318 κ.έ.). 'Ο Lavagnini άναδεικνύει τά σαφώς βιογρα- 
φικά στοιχεία πού έκεΐ περιέχονται καί ιχνηλατεί τίς πη
γές τού Σολωμοΰ.

9. «’Εγκώμιο γιά τόν Ούγκο Φόσκολο», Διονυσίου Σο- 
λωμοϋ "Απαντα, τ. 2 (Παράρτημα: Ιταλικά ποιήματα καί 
πεζά), μτφρ. Λίνου Πολίτη, 'Αθήνα 1991 3, σ. 91.

10. Γιά τό ζήτημα βλ. Άρβανιτάκης (έπιμ.), Άνδρέας 
Μουοτοξύδης-Αίμίλιος Τυπάλδος, ό.π., σσ. 80-96 (όπου καί" 
σχετική βιβλιογραφία).

11. Luigi Carrer, Prose e poesie edite ed inedite di Ugo 
Foscolo ordinate da Luigi Carrer e corredate della Vita 
dell’autore, έκδ. Gondoliere, Βενετία 1842.

12. Πρόκειται γιά τά κείμενα: Giuseppe Mazzini, Scritti 
politici inediti di U. Foscolo raccolti a documentare la vita 
e i tempi, Λουγκάνο 1844 καί Niccolo Tommaseo, Intorno 
ad U. Foscolo lettere due, indirrizzate al Conte A[lberto] 
N[ugent], Πράτο 1847. Γιά τό ζήτημα, βλ. καί Άρβανιτά- 
κης, ό.π., σσ. 693-703.

13. Γιά τό σύνολο τών μεταφράσεων στήν έλληνική, βλ. 
Φανή Καζαντζή, ό.π., κυρίως σσ. 141-170.

14. Βλ. Γ. Θ. Ζώρας (έπιμ.), Ποίησις καί πεζογραφία τής 
'Επτάνησου [= Βασική Βιβλιοθήκη 14], έκδ. Αετός Α.Ε., 
’Αθήνα 1953, σ. 79.
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Δημήτρης Άρβανιτάκης

«Καί μέ τήν τόση φήμη του είναι μάλιστα φυσι
κό νά υπόθεση κανείς πώς άλλοι, γιά νά τόν 
πουν δικό τους, θά βρουν στήριγμα στή γλώσσα 
όπου έγραψε τά υπέροχα κείμενα, άλλοι στή μα
κροχρόνια παραμονή στή χώρα τους, κι’ άλλοι 
μπορεί καί στό φθαρτό του λείψανο, πού τοΰ 
δώσαν τό στερνό κομμάτι γης. Σε όλα τούτα τά 
ζηλόφθονα επιχειρήματα, όχι δίχως ζηλοφθονία 
κι' έμεϊς θά δώσουμε άπόκριση σήμερα άναθυμί- 
ζοντας μέ κλάματα πώς ό δοξασμένος έκεΐνος 
γεννήθηκε άνάμεσό μας. [...] ’Επειδή αυτός, [...] 
δέν άφησε ποτέ ούτε ή μακρινή άπόσταση ούτε 
τό πέρασμα τοΰ καιρού ούτε ή ηδονή τού έπαί- 
νου [...], νά τοΰ σβήσουν τήν άγάπη πού τόσο 
πολύ τόν θέρμαινε γιά τό άμοιρο τούτο περιβο
λάκι».15

Καί μέ άντίστοιχο τρόπο, στό ποίημα γιά τόν θάνατο 
τοΰ ποιητή, ζητούσε άπό τόν νεκρό νά στείλει στήν 
πατρίδα κάποιον πού νά τοΰ μοιάζει.16 Ποιό είναι τό 
«περιβολάκι», λοιπόν, ποιά είναι ή πατρίδα πού θρη
νεί; Ο Σολωμός έδώ μιλούσε γιά μιά «πατρίδα» δια
φορετικά οριζόμενη άπό έκείνη πού τότε άκριβώς δια
μορφωνόταν. Ποιά είναι ή πατρίδα; Είναι τό νησί, 
είναι ό κοινός τους γενέθλιος τόπος· είναι ή patria 
nativa, στή γλώσσα πού καί οί δύο καλύτερα καταλά
βαιναν: ένας άναβαθμός δηλαδή πριν τή διαμόρφωση 
τών νέων πραγματικοτήτων.

Ή πατρίδα είναι καταρχάς ό τόπος, οριζόμενος βέ
βαια στήν πολλαπλότητα καί τήν ευρύτητα πού υπερ
βαίνει τήν άσφυξία τών σαφών ορίων, τών περιχαρα
κώσεων, τών συνόρων: άπαρτίζεται έτσι άπό πολλα
πλά επίπεδα καί έμπεριέχει ευρύτερους άλλ’ όχι μονο
σήμαντους άξονες αναφοράς, πού νοηματοδοτοΰν τήν 
τοπικότητα. Χρήσιμο νά θυμηθούμε ότι ή έπτανησια- 
κή τοπικότητα νοηματοδοτούνταν στό σημείο συνά
ντησης τής εύρωπαϊκής (κυρίως βεβαίως ιταλικής) καί 
τής έλληνικής πραγματικότητας. "Ας μή λησμονούμε 
επίσης ότι τήν ώρα πού μιλάει ό Σολωμός τό νήμα 
τών έθνικών έπαναστάσεων (καί τής έλληνικής) έχει 
άρχίσει νά ξετυλίγεται. Οί άξονες άναφοράς μετακι
νούνται, οί νοηματοδοτήσεις άλλάζουν καί οί πατρίδες 
θά άρχίσουν νά μορφοποιούνται άλλιώς. Ό  Σολωμός 
νομίζω λοιπόν ότι σκεφτόταν μέσα άπό τίς δυναμικές 
τής παράδοσης, μέσα άπό τίς όποιες ό ίδιος καί ή 
έπτανησιακή λογιοσύνη έπικοινωνούσαν μέ τήν ’Ιταλία. 
Πατρίδα τού Σολωμού ήταν ή Ζάκυνθος. Αλλά βε
βαίως πατρίδα του γινόταν σταδιακά καί ή Ελλάδα, 
καθώς τό άπέδειξε μέσα άπό τό έργο του. ’Αλλά, πρώ
τιστος πατρίδα του ήταν ή δυνατότητα έπικοινωνίας 
μέ μιά πραγματικότητα πού ένεΐχε φυσικά (οργανικά: 
βιωματικά, διανοητικά) καί τόν Φόσκολο.

Σέ μιά τέτοια συνάφεια προβληματισμών, τυχαίος 
δέν νομίζω ότι είναι ό τρόπος πού διάλεξε ό Σολωμός 
γιά νά κλείσει τούτο τό ’Εγκώμιο σ’ έναν ποιητή γιά 
τόν όποιο δέν είχε καμιά άμφιβολία ότι θά σταθεί στά 
γόνατα τού θεού:

« Ώ  άθάνατη ψυχή, μά τήν άγάπη πού είχες γιά 
κάθετι τό ξεχωριστό, σίμωσε στό θρόνο τού Πα
ντοδύναμου, πέσε καί άνασπάσου τό υποπόδιο 
τών ποδιών του, κι’ άν νόμος τής Παράδεισος δέν 
έμποδίζει τά δάκρυα, παρακάλεσέ τον μέ δάκρυα 
καί μέ φωνές, νά στείλη στήν κοντινή πατρίδα τή 
λευτεριά».17

Χρόνια άργότερα, όταν πέθανε ό ίδιος ό Σολωμός, 
στις παραμονές πιά τής ιταλικής ένοποίησης, τίποτα 
δέν έμπόδισε τόν Ιταλό Αουίτζι Μερκαντίνι (Luigi 
Mercantini), μέτοχο κι αύτόν τών ίδιων πολιτιστικών 
παραδόσεων, τών ίδιων γλωσσικών καί πνευματικών 
πραγματικοτήτων, νά βάλει τόν Σολωμό νά δείχνει τόν 
δρόμο στόν ιταλικό άγώνα.18

Ό  έλληνοϊταλός Φόσκολο, λοιπόν, ό συμπολίτης τού 
έλληνοϊταλού Σολωμού.

Ό  βιογράφος του, ό Giuseppe Pecchio, τό έργο τού 
όποιου γιά ποικίλους λόγους, πολύ πολεμήθηκε στήν 
εποχή του (1830), σημείωνε:

«Ό  ίδιος αύτοαποκαλούνταν πάντοτε 'Έλληνας 
ώς πρός τή γέννηση (di nascita) καί Βενετός έκ 
δικαίου (di diritto).19 Τό νά κλέψει κανείς άπό 
τούς σύγχρονους 'Έλληνες ένα λαμπρό όνομα 
είναι άκριβώς σάν νά κλέβει έναν φτωχό. Ή ’Ιτα
λία πρέπει νά άρκεστεϊ στήν τιμή τής υιοθέτησης 
(adozione)20 καί στή λάμψη πού έκεΐνος προσέθε
σε στή φιλολογία της. "Ας άφήσουμε στούς Άλι- 
τζερίνους τό επάγγελμα τής κλοπής άνθρώπων. 
Υπήρξαμε έναν καιρό μεγάλοι όπως κι αύτοί (σσ. 
οί "Ελληνες), καταπιεσμένοι κατόπιν όπως κι 
αύτοί, δυστυχείς όσο κι αύτοί».21 

Ό  ίδιος πάλι ό Φόσκολο, άντιπαρατιθέμενος στόν 
Μπαρτόλδυ, σημείωνε:

«Μολονότι ’Ιταλός ώς πρός τή μόρφωση καί ώς

15. «Εγκώμιο γιά τόν Ούγκο Φόσκολο», ό.π., σσ. 76-77.
16. «Se non vuoi che tua patria si consigli / Col dolor del 

suo danno, e pianga sempre, / Fa che nasca per lei chi ti 
somigli» (μτφρ. Λίνου Πολίτη: «"Αν δέν θέλης ή πατρίδα 
οου νά κλειστή στόν πόνο της γιά τή συφορά της καί νά 
κλαίη ολοένα, κάμε νά γεννηθή κάποιος πού νά σοΰ μοιά- 
ζη»): Διονυσίου Σολωμού, "Απαντα, τ. 2 (Πεζά καί Ιταλι
κά), έκδοση-σημειώσεις Λίνου Πολίτη, έκδ. Ίκαρος, Αθή
να 19682, σ. 148 καί: ό.π., τ. 2 (Παράρτημα), έκδ. Ίκαρος, 
Αθήνα 19913, σ. 50 (μετάφραση).

17. «’Εγκώμιο γιά τόν Ουγκο Φόσκολο», ό.π., σ. 97.
18. Βλ. τό ποίημα «In morte di Dionigi Solomos», τό 

όποιο δημοσιεύτηκε στή Γένοβα τό 1857. Βλ. Cantidi Luigi 
Mercantini (Nuova edizione con I'aggiunta di molte poesie 
inedite e un discorso di Giovanni Mestica), έκδ. Oreste 
Ferrario, Μιλάνο 1885, σσ. 287-289.

19. Εννοείται ώς Βενετός υπήκοος.
20. Στήν ιταλική, «patria d’adozione» σημαίνει «θετή 

πατρίδα».
21. Pecchio, ό.π., σ. 127.
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Ουγκο Φοσκολο: Απο τήν <<̂ ο ο ΐΦζψΏ]>>_πτη λήθη

πρός τήν καταγωγή (italiano d ’educazione e 
d’origine), καί «αποφασισμένος, σέ κάθε περίπτω- 

___ση^Α^άφήαω τά κόκαλά _μσυ κάτω άπό τά ερεί
πια τής ’Ιταλίας παρά στή σκιά των φοινίκων 
(palme)22 όποιασδήποτε άλλης πιό ένδοξης καί 
χαρούμενης γης, έγώ, όσο έχω συνείδηση τού 
εαυτού μου, δεν θά λησμονήσω ποτέ ότι γεννή
θηκα άπό έλληνίδα μητέρα, ότι τράφηκα μέ γά
λα έλληνίδας παραμάνας καί ότι είδα τήν πρώτη 
άχτίδα τοΰ ήλιου στήν ολοκάθαρη καί δασώδη 
Ζάκυνθο, πού άντηχοΰσε άκόμη άπό τούς στίχους 
μέ τούς όποιους τήν εγκωμίαζαν ό 'Όμηρος καί 
ό Θεόκριτος».23

Ό  Φόσκολο ποτέ δέν έλησμόνησε ούτε τή γενέθλια 
γή του (έχει σημασία νά θυμόμαστε ότι στήν έποχή οί 
Ιταλοί τήν ονομάτιζαν patria nativa), ούτε τήν ’Ελλά
δα στίς ώρες τής πώλησης τής Πάργας, στις κατοπι
νές ώρες τής ’Επανάστασης. ’Αλλά, έπίσης δέν πρέπει 
νά λησμονήσουμε ότι έξ άρχής ό ποιητής καί πολίτης 
Φόσκολο υιοθέτησε ώς γλώσσα καί ώς πατρίδα τήν 
’Ιταλία. Μέ τή δική της πολιτική άσχολήθηκε, γιά τή 
δική της άνεξαρτησία πολέμησε, μέ τή δική της λογιο
σύνη άναμετρήθηκε, τή δική της φιλολογία πλούτισε: 
ή ιταλική γλώσσα μορφοποίησε τόν κόσμο του καί ό 
ιταλικός προβληματισμός τόν έκανε νά γράψει άξεπέ- 
ραστες σελίδες γιά τή φιλοσοφία τής γλώσσας. Κι άν 
πάντα θεωρούσε τον "Ομηρο πατέρα -δέν ήταν άλλω
στε ό μόνος, δέν ήταν άλλωστε άδικαιολόγητος ό στο
χασμός του-, κάτω άπό τή σκιά τοΰΔάντη μεγάλωσε 
καί ή σφραγίδα τού μοναχικού καί ανυποχώρητου 
Άλφιέρι τόν σφράγισε- άνεξίτηλα.

’Όσον άφορά τόν Φόσκολο, τόν Σολωμό καί τ δ ν \  
Κάλβο, έχει διατυπωθεί ή άποψη γιά τήν «έξορία τής 
γλώσσας»,24 25 26 άποψη πού είναι πολύ κοντά σέ κείνη τοΰ 
Σεφέρη γιά τούς τρεις μεγάλους μας ποιητές πού δέν 
ήξεραν ελληνικά. Δέν ξέρω πόσο ή «έξορία τής γλώσ
σας» μπορεί νά ίσχύοει (ή νά ίσχύσει μέ τόν ίδιο τρό
πο) γιά τόν Φόσκολο. Ά ς  κρατήσουμε όμως τήν έπι- 
λογή του: στήν έποχή τής έπιλογής πατρίδας ό Σολω
μός διάλεξε, ό Κάλβος διάλεξε, ό Φόσκολο διάλεξε* 
όπως διάλεξε ό Τομαζέο καί ό Ματσίνι. Δέν θέλω σέ 
καμία περίπτωση νά πώ ότι ή επιλογή έγινε μηχανι
κά. Κάθε άλλο. Θά ήθελα μάλλον νά πώ ότι ή επιλο
γή δέν έγινε μέ τά ίδια κριτήρια ή τις ίδιες προϋπο
θέσεις: άλλιώς ό Κοραής κι άλλιώς ό Σολωμός. ’Εκείνο 
δηλαδή πού πρέπει νά προέχει γιά μάς είναι ή κατα
νόηση καί όχι ή καταστροφή των παραδειγμάτων. Κι 
αύτή ή επιλογή έγινε σέ μεγάλο βαθμό μέσα άπό τις 
πραγματικότητες, τίς δυναμικές, τόν κόσμο τελικά τής 
γλώσσας.

'Όπως ό Σολωμός έγινε «’Έλληνας» μέσα άπό τήν 
παραίνεση τού Γκιουζέπε Μοντάνι, μέσα άπό τήν πα
ραίνεση τού Σπυρίδωνα Τρικούπη, μέσα άπό τήν κο
σμογονία τής έθνικής έπανάστασης, μέσα άπό τόν πε
ριβάλλοντα γλωσσικό ορίζοντα, καί τίς ιστορικές δυνα
μικές τού τόπου του, έτσι καί ό Φόσκολο έγινε «’Ιτα

λός»: μέσα άκριβώς άπό τίς άντίστοιχες δημιουργικές 
άναγκαιότητες. "Αν ό Φόσκολο γεννήθηκε «’Έλληνας», 
δέν μπορούσε φυσικά νά παραμείνει τέτοιος, άκολου- 
θώντας τό δρόμο πού διάλεξε, ή πού ή ανάγκη διάλε
ξε γι’ αυτόν. Αυτές τίς δυναμικές, τούς τριγμούς τής 
συγχρονικότητας, τούς έγνώριζαν οί άνθρωποι πού 
βίωναν τήν έποχή. Ό  Σολωμός στό 'Εγκώμιο αναφέ
ρει γιά τόν Φόσκολο, όταν έφτασε έφηβος στήν Ιτα
λία:

«Εμπρός, θά τού είπαν (σσ. οί μεγάλοι τής 
’Ιταλίας: ό Τσεζαρότι, ό Μόντι καί ό Παρίνι), κα
λότυχο παλληκάρι, δώσε έσύ τήν άπόδειξη πώς 
τό πνεύμα σας είναι θράκα σκεπασμένη μέ στά
χτη καί πώς δέ χρειάζεται παρά νά τή συδαυλί- 
ση ένα χέρι γιά νά σπιθοβολήση καί ν’ άναδώση 
φλόγα καί πάλι».2' Γιατί ό Φόσκολο έρχόταν άπό 
τόν «έλληνικό ορίζοντα».

Ά λλ’ όμως ό Φόσκολο τής δεκαετίας τού 1790 παρέ- 
μεινε άνάλλαχτος; ’Ό ταν τό 1822 ό Λουδοβίκος Στρά- 
νης προέτασσε στίς σολωμικές Rime improvvisate τήν 
άφιερωτική έπιστολή στόν Φόσκολο (ήμερομηνία: Ζά
κυνθος, 15 ’Ιανουάριου 1822), μάς έδινε μιάν άπάντη- 
ση:

«Ωστόσο παροτρύνετέ τον (σσ. τόν Σολωμό) 
καί Σείς νά μελετά όσο μπορεί τ’ άρχαΐα ελληνι
κά, γιά νά μπορή νά καρπώνεται μεγαλύτερα 
πλούτη άπό τή γλώσσα, καί κάνοντας έτσι, μέ τό 
νά γράφη τή μητρική γλώσσα, θά είναι περισσό
τερο δικός μας άπ’ ό,τι είσθε Σείς».20 

Γιά τούς Έπτανήσιους λοιπόν οί δρόμοι τής έπικοινω- 
νίας, τής πολιτισμικής κοινότητας δέν χάνονταν, δέν 
είχαν άκόμη χαθεί. Στήν προοπτική όμως τής έθνικής 
γλώσσας, τής έθνικής λογοτεχνίας, ή έπιλογή, ή έμβά- 
θυνση, η καλλιέργεια τής μιάς ή τής άλλης γλώσσας 
θά ήταν καταλυτικήςό Σολωμός, γράφοντας έλληνικά, 
θά είναι περισσότερο δι^ιός μας, περισσότερο "Ελλη
νας, άπ' ό,τι εισθε πλέον ΣέΙζ:----------- ----- :-----—___

22. «Palma» σημαίνει «φοίνικας», άλλά καί «βραβείο, 
δόξα, τιμή γιά τόν νικητή».

23. 'Απόσπασμα άπό τήν περίφημη έπιστολή του πρός 
τόν Μπαρτόλδυ (Μιλάνο, 29 Σεπτεμβρίου 1808): Ugo Fo
scolo, Epistolario, τ. 2 [= Edizione Nazionale delle Opere, 
τ. 15], έπιμ. Plinio Carli, έκδ. Felice Le Monnier, Φλωρε
ντία 1952, σ. 492. Πβ. Giuseppe Chiarini, La vita di Ugo 
Foscolo, έπιμ. Guido Mazzoni, έκδ. Barbera, Φλωρεντία 
1910, o. 2 καί τή γνώμη τοΰ Guardione: «Ε la sua anima 
fu sempre italo greca infuocando i suoi estri da Omero e 
Pindaro a Dante e al Petrarca»: Francesco Guardione, «Le 
aspirazioni e i palpiti dell’esule per la madre patria», Πανη
γυρικόν Λεύκωμα, ό.π., σ. 114.

24. Ροζάνης, ό.π., σσ. 13-14.
25. «Εγκώμιο γιά τόν Ούγκο Φόσκολο», άπ., σσ. 78-79.
26. Διονυσίου Σολωμοΰ, "Απαντα, τ. 2 (Πεζά καί Ιταλι

κά), έκδοση-σημειώσεις Λίνου Πολίτη, έκδ. "Ικαρος, ’Αθή
να 19682, σσ. 300 καί 302 (μετάφραση).
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Κι άν ό Φόσκολο παρέμεινε έφ’ όρου ζωής «πλάνης 
θεόθεν καί άλήτης», αυτό δέν οφείλεται, νομίζω, οτήν 
απώλεια τής πραγματικής-ίστορικής γενέθλιας γης του 
ή στην δήθεν γλωσοική έξορία του, άλλά στην ίδια την 
προσωπικότητά του, στήν ψυχή του -άν επιτρέπονται 
πλέον αυτοί οί όροι. 'Ο ίδιος άπό πολύ νωρίς είχε 
φροντίσει νά βρει τά προσωπεία μέσα άπό τά όποια 
θά άποκάλυπτε τόν έαυτό του: πρώτα τόν Jacopo Ortis 
καί κατόπιν τόν Ντίντιμο Κιέρικο (Didimo Chierico). 
Ό  Ντίντιμο, πού διαδέχεται τήν υπέρτατη έμπειρία 
τού αύτόχειρα Ortis,27 είναι πάντα ό ίδιος ό Φόσκολο, 
άλλά ποιος είναι ό Ντίντιμο; "Ενας άνθρωπος πού ζεΐ 
στή σιωπή, αύτοεξόριστος άπό παντού- δίχως πατρίδα. 
"Ενα προσωπείο, ό Ντίντιμο Κιέρικο, πού «υπαινίσσε
ται τή φυσική κλίση τού Φόσκολο, ένός άνθρώπου 
ταγμένου στή σύγχρονη καί “λαϊκή” ιεροσύνη, σέ μιάν 
άποστολή προφήτη καί μύστη (a una missione di 
profeta e di vate)».28

Κι άν ό Φόσκολο-Ντίντιμο «στήν πραγματικότητα 
^βαθιά-έντός τσττ-άπθξητοΰοε_^ιιάν άλλη ’Ιταλία: τήν 

Ιταλία τού Ντάντη καί του ΙΙετραρχή καί τοτΓ' 
Άλφιέρι κι όχι εκείνη τήν ’Ιταλία πού τού προσφερό- 
ταν ώς θέαμα καί πρόταση ζωής»,29 30 αύτό δέν οφείλε
ται στήν άδυναμία έπιστροφής στόν γενέθλιο τόπο, 
άλλά στήν άνυπαρξία ένός τόπου γιά ψυχές όπως τού 
Φόσκολο.-'0 Τό νόημα των έργων μέ τά όποια άποχαι- 
ρέτησε τήν ’Ιταλία τό μαρτυρεί: Della servitu.
dell ’Italia, Hypercalypsis.

Δέν έχει νόημα, ώς έκ τούτου, ή συζήτηση περί τού 
τί θά συνέβαινε «άν...»: άν ό Φόσκολο δέν ήταν φτω
χός, άν ό Φόσκολο είχε έπιστρέψει, άν ό Σολωμός συ
νέχιζε νά γράφει στά ιταλικά, ά ν ...31 32 Τό ζήτημα μοΰ 
φαίνεται πώς είναι ότι ό πολύπλευρος καί δυναμικός 
πλούτος τών άνθρώπων αυτής τής κατηγορίας μπήκε 
στήν νέα εποχή έπιλέγοντας: τήν 'Ελλάδα καί τή γλώσ
σα της ό Σολωμός καί ό Κάλβος, τήν Ιταλία καί τή 
γλώσσα της ό Φόσκολο. Άλλά εκείνο πού προσιδιάζει, 
μάλλον έκεΐνο πού καταλυτικά σφραγίζει αυτές τίς 
προσωπικότητες είναι ότι ένιωθαν κομμάτια μιας ιστο
ρίας, μιάς παράδοσης, ένός διαλόγου, μιας δυνατότη
τας διαφορετικής άπό τόν «κανόνα». Καί δέν ήταν οί 
μόνοι. ’Αρκεί νά θυμηθούμε τό μεγάλο επίσης παρά
δειγμα τού δαλματού Νικολό Τομαζέο ή τού δικού μας 
Γεωργίου Τερτσέτη. Καί δέν μιλάω γιά τήν πολυπρι- 
σματικότητα πού θά άφορούσε έναν ιδεολογικό κόσμο 
πού ύπερέβαινε τίς πατρίδες (κάτι πού θά μάς έξη- 
γούσε τήν ευρωπαϊκή πατρίδα τού Γκιουζέπε Ματσί- 
νι), άλλά γιά τούς άνθρώπους πού τραβούσαν τίς ρί
ζες τους άπό συγκεκριμένους τόπους (patria nativa) 
καί έπέλεγαν μιά γλώσσα -καί άρα έναν κόσμο: ταυ
τιζόταν πάντα ή lingua madre μέ τήν lingua d ’adozio- 
ne\ Στά παραδείγματά μας αύτό δέν συμβαίνει πάντα.

Φ ώ σκολος λοιπόν ή Φόσκολο; "Ελληνας λοιπόν ή 
’Ιταλός; Τό ζήτημα δέ μπορεί νά τεθεί σχηματικά. Συ-

ναρτάται άπόλυτα μέ τό ζήτημα τής ιστορικότητας 
τών πραγματικοτήτων, ζήτημα πού θά μάς οδηγήσει 
ευθέως σέ κείνο τής συγκρότησης τών ορίων τής εθνι
κής λογοτεχνίας καί τών πηγώ ν της.

’Η έλληνική λογιοσύνη ή ή έλληνική ιστορία τής λο
γοτεχνίας ποτέ δέν διεκδίκησε πραγματικά τόν Φόσκο
λο· καί δικαιολογημένα. "Οπως εύστοχα έχει ειπωθεί, 
ή γλώσσα μας προσπάθησε πολύ λιγότερο νά καταλά
βει τόν Φόσκολο καί περισσότερο τόν Ούγκώ, τόν 
Σέλλευ ή τόν Μπάυρον." Μήπως γιατί τό έργο τών 
τριών σχετιζόταν μέ τήν κύρια έμπειρία τού «έθνους», 
ένώ τού πρώτου μέ μιά χαμένη (ή μήπως καί άβολη;) 
τοπικότητα;

"Οσες φωνές άκούστηκαν προέρχονταν είτε άπό τήν 
τάση διεκδίκησης γιά τό «έθνικό» όλων όσων είδαν τό 
φως σέ έλληνικό χώρο (άπό τόν Λευκάδιο Χέρν μέχρι 
τόν Ντέ Κίρικο...) είτε άπό τήν έμμονή στήν ταύτιση 
τού «έλληνικού» μέ τό κλασικιστικό ύφος στήν τέχνη^^" 
Αλλά καμία σοβαρή διεκδίκηση «προσάρτηαης» δέν 
υπήρξε, γιατί καμιά αληθινή- έπικσινώνΐα δέν υπήρξε 
άνάμεσα στή- (νεο)ελληνική πραγματικότητα καί στό 
έργο τού Φόσκολο: γιατί δέν μπορούσε νά υπάρξει. 
Ακόμη περισσότερο, καμία ταύτιση δέν μπορούσε νά 
γίνει. Τό άντίθετο συνέβη (συνέβη■ δέν συμβαίνει πιά)

27. Ή πρώτη ήδη φράση τού Ortis, φωτίζει τήν κατά
ληξή του: «Ή θυσία τής πατρίδας μας έχει ολοκληρωθεί: 
όλα χαθήκαν καί ή ζωή, ακόμη κι άν μάς έπιτραπεΐ, δέν 
θά είναι άλλο παρά θρήνος γιά τίς άτυχίες μας καί τίς 
ντροπές μας»; Ultime lettere di Jacopo Ortis [= Edizione 
nazionale delle Opere di Ugo Foscolo, τ. 4], έκδ. Le 
Monnier, Φλωρεντία 1970, σ. 137 (μέ βάση τήν έκδοση τού 
1802).

28. Ή  άποψη τού Luigi Russo άναφέρεται άπό τόν 
Mario Martelli, Ugo Foscolo, έκδ. Le Μonnieι̂  ,Φλώρεντία 
1988, σ. 45 σημ. 17. Τό προσωπείο αΰτό^τσ'χρησιμοποίη- 
σε αρχικά ώς ψευδώνυμο στήν ιταλική μετάφραση τού 
Sterne, πού έκανε ό^ΐποφκαί'έκδόθηκε στήν Πίζα τό 1813. 
Γιά τήν προσβοακότητα τού Didimo, βλ. τό πορτρέτο πού 
φιλοτέχνησε ό Φόσκολο, ώς παράρτημα τής μετάφρασης 
τού Sterne: «Notizia intorno a Didimo Chierico», στό: 
Sterne-Foscolo, Viaggio sentimentale di Yorick lungo la 
Francia e ΓItalia, έκδ. Garzanti, Μιλάνο 1983, σσ. 335-346· 
Ugo Foscolo, Opere, τ. 2 (Prose e saggi), έκδ. Einaudi- 
Gallimard, Τορίνο 1995, σσ. 345-353 καί 905-911 (σχόλια 
τών εκδοτών).

29. Ροζάνης, δ.π., σσ. 16-17.
30. Σωστά ό Ροζάνης εντοπίζει έδώ, άντλώντας άπό τόν 

Walter Binni (: «Ugo Foscolo -  La vita», στό Ultime lettere 
di Jacopo Ortis, έκδ. Garzanti, Μιλάνο 1981, σ. vii), τήν 
πηγή τής «θέλησης γιά μιά ποίηση έλληνο-ιταλική», μέσα 
βεβαίως στόν κόσμο τού κλασικισμού καί τού πολυεπίπε- 
δου ρομαντισμού (Ροζάνης, άπ., σ. 18 σημ. 9).

31. Βλ. ένδεικτικά τίς άπόψεις τών Θωμά Βελιανίτη καί 
Σπυρίδωνα Θεοτόκη άπό τό Πανηγυρικόν Λεύκωμα, δ.π., 
σσ. 79 καί 90-91 άντίστοιχα.

32. Ροζάνης, ό.π., σ. 9.
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Ούγκο Φόοκολο: Από τήν «προσάρτηση» στη λήθη

μέ τήν έπτανηαιακή λογιοσύνη, ή όποια ένιωθε ζωντα
νή τήν έπικοινωνία, ακόμη καί τήν ταύτιση. Λόγω τής 
ιστορίας, λόγω τής γλώσσας, λόγω τής patria nativa.

Γιά νά τό πώ διαφορετικά. Υποθέτοντας ότι συγκρο
τεί κανείς τήν ιστορία τής έλληνικής λογοτεχνίας, καί 
συζητώντας γιά τίς ρίζες της, θά ένέτασσε έκεΐ τόν 
Φόοκολο; Προφανώς όχι. ’Αν όμως κάποιος ϋπερέβαι- 
νε τόν καταναγκασμό τού κανονιστικού καί μονοσή
μαντου έθνικοϋ καί έπιχειροΰσε νά συγκροτήσει τήν 
ιστορία τού σχηματισμού της, άς τήν πούμε, προεθνι- 
κής τοπικότητας (ώς ιστορίας, ώς ταυτότητας, ώς νοο
τροπίας), θά βρισκόταν μπροστά σέ άλλου τύπου προ
βλήματα. Ή  συγκρότηση τής ιστορίας τής έπτανησια- 
κής λογοτεχνίας (καί τής ομόλογης λογιοσύνης, -θά  
τολμούσα νά πώ: τής ταυτότητας) θά έπρεπε νά υπο
στηρίζεται άπό μιά πολυεστιακή θεώρηση. Έν τοιαύτη 
περιπτώσει, ό Φόοκολο θά ήταν άναμφιβόλως ένας 
άπό τούς γενάρχες τής επτανησιακές λογοτεχνίας. 'Ό 
πως άντίστοιχα, τό γνωρίζουμε, θά ήταν καί ό Δάντης, 
τουλάχιστον γιά τόν Σολωμό.

Αλλά άν αύτή ή συζήτηση μοιάζει νά άφορά τήν το- 
πικότητα (στήν ούσία άφορά τόν σχηματισμό τών ταυ
τοτήτων καί τήν ιστορικότητα τών όρων), θά μπςκ 
ρούσε νά θέσει κανείς τό άκόλουθο έρώτημα: ό 'Αρώρέ- 
ας Κάλβος, όχι μόνο μεγάλωσε «συζητώντας μέ τόν 
Φόοκολο καί τόν Άλφιέρι, άλλά γνφρίζδυμε ότι γιά 
άρκετά (πόσα;) χρόνια δοκιμάστηκε επιχειρώντας νά 
συνθέσει στήν ιταλική, σγχ^ξΰμ.ισνόχαν μέσα άπό τίς 
έπίσης πολλαπλές^φαλτίίες πραγματικότητες. Γιατί δέν 
πρέπει νά ληρμΜΌυμε ότι υπήρχαν έπίσης πολλές Ίτα- 
λίες,^πβίνΌίην ’Ιταλία. Χρωστάμε στόν Μάριο Βίττι 
τήν πληροφορία ότι στά 1814 ό Κάλβος μετέφρασε 
στά ιταλικά τή σικελική ποίηση τού σικελού άρκαδι- 
κού ποιητή Giovanni Meli." Μπορεί ό Κάλβος νά υιο
θέτησε κατόπιν τήν έλληνική, ποιος όμως μπορεί νά 
ισχυριστεί στά σοβαρά ότι τά ζητήματα τών ιταλικών 
άγώνων του είχαν σβηστεΐ μες στό μυαλό του; Αντί
στοιχα, όποιος μελετάει τόν Διάλογο τού Σολωμού ή 
τό δοκίμιο τού Μουστοξύδη γιά τήν έλληνική γλώσ
σα,'4 δέ μπορεί νά μήν άναγνωρίσει έκεΐ μέσα πολύν 
Vincenzo Monti, Alessandro Manzoni, Giulio Perticari, 
Gian Battista Niccolini, Giuseppe Montani, Pietro 
Giordani κ.ά. Ό  λόγος δηλαδή γιά τήν ιταλική έμπει- 
ρία τών ποιητών μας καί τίς μεταπλάσεις της μέσα 
στίς στοιβάδες τής έπόμενης έλληνικής έμπειρίας. Πώς 
συμπλέκονται αύτές;

Τέλος. Τί σημαίνουν γιά τόν ιστορικό αύτά τά έπί- 
πεδα διαμόρφωσης τών δημιουργών; Πώς τά μελετάμε; 
Συνήθως ή μονοσήμαντη καί τελεολογική έρμηνεία τά 
άγνοεΐ, ή έν πάση περιπτώσει τά θέτει σέ δευτερεύου- 
σα μοίρα. 'Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι χωρίς τόν Δά- 
ντη, χωρίς τόν Φόοκολο, χωρίς τόν Μόντι35 καί τόν 
Μανζόνι,’" ό Σολωμός δέν θά ήταν Σολωμός.'7 Κι όσα 
καί νά τού είχε πει ό Τρικούπης, όσο δημοτικό τρα
γούδι κι άν είχε χωνέψει, όση λαϊκή γλώσσα κι άν είχε 
έμπεδώσει, δίχως αύτούς, ό έλληνικός Παρνασσός δέν

θά είχε βρει τόν Δάντη του οτό πρόσωπο τού ζακυν- 
θινοΰ ποιητή. Ξέρω οτι αύτά πού λέω είναι αυτονόη
τα, άλλά ό ’Έλληνας Σολωμός χρωστάει πολλά στόν 
’Ιταλό Σολωμό.

Ή  συζήτηση άρα γιά τήν έλληνικότητα ή όχι τού 
Φόοκολο μάς οδηγεί κατ’ ανάγκην άλλού: στό ζήτημα 
τής πρόσληψης τού παρελθόντος, στό ζήτημα τής χρο- 
νικότητας τής ιστορίας καί τών πραγματικοτήτων, στό 
ζήτημα τής ιστορικότητας τού βλέμματός μας. Αλλιώς: 
στό ζήτημα τών πολλαπλών κόσμων, τών πολλαπλών 
δυνατοτήτων, τών πολλαπλών ταυτοτήτων πού ξέφτι
σαν καί κάποτε έξαφανίστηκαν μέσα στό πλαίσιο τών 
καταναγκασμών τού έθνους καί τής γλώσσας του καί 
φυσικά τής εικόνας του, όπως αύτή σμιλευόιαν^πία 
μέσα άπό τήν τέχνη του· φυσικά καί^ύ^τΓτή λογοτε
χνία του.

Ά ν  λοιπόν ̂ δικαιολογημένα δέν θά γιορταστεί φέτος 
«έτος Φόσ*6λο» στήν Ελλάδα, θά γιορταστεί όμως 
στά 'Επτάνησα. Έστω ώς σκιά υπαρκτών κάποτε κι 
ώστσσο πιά χαμένων γλωσσών, πραγματικοτήτων, δυ- 
,νάτοτήτων.

33. Πρόκειται γιά τό «Le stagioni dell’abate Meli sicilia- 
no, tradotte da un certo Didimo Laico, Firenze MDCCCXIV» 
(χειρόγραφο). Βλ. Mario Vitti, A. Kalvos e i suoi scritti in 
italiano, Istituto Universitario orientale, Νάπολη 1960, σσ. 
175-226 καί σσ. 29-33 (σχόλια). Προφανώς ύπό τήν έπή- 
ρεια καί τού Φόοκολο, ό όποιος είχε έπίσης άσχοληθεΐ μέ 
τόν σικελό ποιητή. "Ας μήν μάς διαφύγει έπίσης ό υπό
γειος διάλογος Φόσκολο-Κάλβου, όπως άναδεικνύεται άπό 
τήν έκ μέρους τού τελευταίου υιοθέτηση τού ψευδώνυμου 
Didimo Laico, απαντώντας έτσι στόν δάσκαλό του, ό 
όποιος ήδη άπό τό 1813 (βλ. παραπάνω) είχε υιοθετήσει 
τό Didimo Chierico.

34. Andrea Mustoxidi, «Alcune considerazioni sulla pre
sente lingua de’ Greci», Antologia 17C (Ίανουάριος-Μάρ- 
τιος 1825), σσ. 44-73. Τό κείμενο μεταφράστηκε πολύ άρ- 
γότερα στά έλληνικά άπό τόν Παναγιώτη Χιώτη: Παρατη
ρήσεις έπί τής παρούσης έλληνικής γλώσοης, Ζάκυνθος 
1852.

35. Βλ. τή διαφορετική γνώμη τού Σολωμοϋ γιά τόν 
Monti στό νεανικό 'Εγκώμιο (: ό.π., σσ. 85-86) καί στίς ώ
ριμες συζητήσεις μέ τόν Giuseppe Regaldi (: Canti e prose, 
έκδ. Sebastiano Franco e Figli, Τορίνο 1862, τ. 1, σ. 398)· 
πβ. Lavagnini, ό.π., σ. 329 σημ. 23.

36. «Ό  ποιητής πού θαύμαζε περισσότερο άνάμεσα 
στούς συγχρόνους ήταν ό Άλεσάντρο Μαντσόνι»: Regaldi 
(ό.π.).

37. Ροζάνης, ό.π., αο. 9-10: «Ούτε άλλωστε στοΰ Σολω- 
μοΰ καί τού Κάλβου τό έξαίσιο έργο έφρόντιοε ό λόγος 
μας ό νεοελληνικός ν’ άποκαλύψει τό κραταιό πρόοωπο 
τού Foscolo, θέλω νά πώ τών ποιήσεων τού Foscolo, κι 
έτσι ν’ άποκαλύψει συγχρόνως τό υλικό, τό πάθος καί τήν 
ποιητική έξαρση πού έχάρισαν στή γλώσσα μας τούς δυό 
μεγάλους μας -τόν Σολωμό καί τόν Κάλβο».
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Καί μην ξεχύσω καπέλο, άντιηλιακό, μαγιό (δεν πολνχρειάζι \

MICHEL ONFRAY
Πραγματεία περί άθεολογίας. 
Φνοική τής μεταφνοικής
Μετάφραση-οημειώσεις: Σαπφώ Διαμαντή 
’Εκδόσεις Εξάντας, ’Αθήνα 2006, σελ. 277
τής Ελένης Περδικούρη

φετηρία γιά τό έν λόγω βιβλίο τοΰ Όνψρέ 
(Michel Onfray) συνιστώ προφανώς ή οδυνηρή 
διαπίστωση ότι ζοϋμε μιά έποχή παλινόρθω

σης. Όταν λέω «παλινόρθωση» άναφέρομαι στήν 
ιστορική περίοδο πού άκολούθησε στήν Γαλλία -καί 
ευρύτερα στήν Ευρώπη- τήν πτώση τοΰ Ναπολέοντα 
καί τήν προσωρινή ήττα τής Γαλλικής ’Επανάστασης: 
Επιστροφή στήν έλέω θεού μοναρχία, άρνηση τών 
αιτημάτων γιά ελευθερία καί δημοκρατία, έπαναφορά 
τής 'Εκκλησίας ώς οργάνου άπονομιμοποίησης τής 
χειραφέτησης πού είχε διαδώσει ό Διαφωτισμός καί 
νομιμοποιήσει ή Γαλλική ’Επανάσταση. Τηρουμένων 
τών άναλογιών, μετά τήν πτώση τών καθεστώτων 
τού Υπαρκτού, έχουμε είσέλθει σέ μιά περίοδο αντι
δραστικών πολιτικών καί ιδεολογιών, καί συνάμα 
άκραίου οικονομικού φιλελευθερισμού. "Ενα άπό τά 
γνωρίσματα αυτής τής άντιδραστικής παλινόρθωσης 
είναι ή έπιστροφή στή θρησκεία ή όποια φαινόταν, 
άν όχι νά πνέει τά λοίσθια, τουλάχιστον νά έχει πε
ράσει στή θέση τού κομπάρσου τής ιστορίας.

Τό έρώτημα πού θέτει ή έπανισχυροποίηση τής 
θρησκείας είναι άν αποτελεί άπλό σύμπτωμα τής συ
γκεκριμένης ιστορικής περιόδου. Είναι ή τελευταία 
άναλαμπή πριν ή φλόγα της σβήσει έντελώς, ή δια
θέτει άκόμα σημαντικά άποθέματα πού είχαν άπο- 
κρυβεΐ στήν προηγούμενη ιστορική περίοδο λόγω πο
λιτικών συγκυριών; Ο Όνφρέ φαίνεται νά πιστεύει 
ότι συμβαίνει τό δεύτερο. Θεωρεί, σωστά κατά τήν 
γνώμη μου, ότι ό μηδενισμός δέν ταυτίζεται μέ τήν 
άθεΐα καί ότι ή μηδενιστική στάση τής έποχής μας 
διαθέτει θεολογικό υπόβαθρο. Ώ ς αντίδοτο στήν έπι
στροφή τής «άντιφιλοσοφίας» (τού ιστορικού κινήμα
τος ένάντια στόν Διαφωτισμό) προτείνει μία φιλοσο
φική έργασία «ένδοσκόπησης» πού θά άποδομεΐ τούς 
σκοταδιστικούς μύθους τών μονοθεϊστικών θρησκειών 
στηριζόμενη στήν «δυτική ορθολογική παράδοση», 
δηλαδή στόν Διαφωτισμό, τήν όποια ονομάζει «άθεο-

Το μαρτύριο τοΰ Αγίου Σεβαστιανού

λογία». Αυτή ή θεραπευτική διαδικασία οδηγεί στήν 
άθεΐα ώς «άνακτημένη νοητική ύγιεία». ’Αλλά αυτό 
δέν είναι τό μόνο ζητούμενο τής έν λόγω διαδικα
σίας. ’Ό πως σωστά λέει, ή άθεΐα δέν είναι αυτοσκο
πός αλλά άφετηρία γιά μιά νέα ήθική.

"Ομως, τόσο ή μέθοδος τής «άθεολογίας» πού άκο- 
λουθεί ό Όνφρέ, όσο καί ό σκοπός τής νέας ήθικής 
παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα. Αφενός, ή μέ
θοδός του συνιστά μιάν ακατάσχετη περιγραφή, πού 
πείθει βέβαια γιά τά δεινά πού έχουν σωρεύσει στόν 
κόσμο οί μονοθεϊστικές θρησκείες (όσους δέν ήταν 
ήδη πεπεισμένοι γι’ αυτό), άλλά δέν καταφέρνει νά 
εξηγήσει ικανοποιητικά άπό πού άντλούν τήν τερά
στια δύναμή τους. 'Αφετέρου, ό σκοπός τής μεθόδου, 
πού είναι ή οικοδόμηση μιάς νέας, μεταχριστιανικής 
καί κοσμικής ήθικής, παρουσιάζεται ώς ένα συνονθύ
λευμα ώφελιμισμού, πραγματισμού καί ήδονισμού χω
ρίς άναφορά σέ μιά (κανονιστική) βάση έπί τής 
όποιας θά μπορούσαν νά συνδυαστούν.

νΑς δούμε πρώτα τή μέθοδο. Παρά τις έπανειλημέ- 
νες έκκλήσεις στή φιλοσοφία καί τήν ιστορία, δηλα
δή τήν ορθολογική χρήση έπιχειρημάτων καί τήν 
προσεκτική, μή άναχρονιστική χρήση ιστορικών περι
πτώσεων, ή μέθοδος πού άκολουθεΐ έν τέλει είναι 
αυτό πού ονομάζει «δειγματοληψία». Πρόκειται γιά 
μιά περιγραφική μέθοδο πού άναζητεΐ παραδείγματα 
γιά νά εικονογραφήσει τόν κατάλογο τών γνωρισμά
των πού είναι κοινά στις τρεις μονοθεϊστικές θρη
σκείες: μίσος γιά τήν ευφυΐα, γιά τή ζωή, τήν έπιθυ- 
μία, τόν έαυτό, τις γυναίκες κ.λπ. Ά π ’ αυτή τήν 
είκονογραφική περιγραφή καί τόν συνακόλουθο κυ
κεώνα παραπομπών προκύπτουν τά περισσότερα 
προβλήματα πού παρουσιάζουν οί άναλύσεις τού βι
βλίου.

Πρώτα-πρώτα ή συνεχής χρήση παραπομπών οδη
γεί σέ συνειρμική ταύτιση εποχών ή θεωριών πού 
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ό  συγ
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γραφέας συμφύρει, χωρίς νά άντιλαμβάνεται τή δια
φορά των έποχών άλλα καί χωρίς νά έπιχειρηματο- 
λογεΐ γιά τήν πιθανή σχέση τους, τόν Σωκράτη με 
τόν Παύλο, τούς θεούς τού Όμηρου με τόν Γιαχβέ, 
τόν έν τούτω νίκα τού Κωνσταντίνου με τούς Μετα
φυσικούς Στοχασμούς τού Καρτέσιου. Δεν διαφωνώ 
έπί τής αρχής μέ τόν συσχετισμό θεωριών άπό άπο- 
μακρυσμένες χρονικά ιστορικές περιόδους, άρκεΐ ό 
συσχετισμός πού έπιχειρεΐται νά άποδειχθεΐ. Όμως, 
ό Όνφρέ έκλαμβάνει τόν συσχετισμό ώς ίσχύοντα έκ 
τών προτέρων. Γιά παράδειγμα, άντί νά προσπαθήσει 
νά άποδείξει ότι ό Πλάτων πιστεύει στή μετά θάνα
τον ζωή, ή όποια προϋποθέτει άτομική συνείδηση, 
πού μάλλον άπουσιάζει άπό τόν Πλάτωνα, τό θεωρεί 
δεδομένο. "Αν όμως ύφίσταται τέτοια συγγένεια με
ταξύ τού Πλάτωνα καί τής θεολογίας, είναι άπορίας 
άξιον γιατί ό θεολογικός Μεσαίωνας, δυτικός καί 
άνατολικός, χριστιανικός καί μεωμεθανικός, άγνοεΐ 
σχεδόν όλοσχερώς τόν Πλάτωνα ένώ σχολιάζει κατά 
κόρον τόν ’Αριστοτέλη. Είναι άκατανόητο γιατί οί 
νεοπλατωνικοί έπιτίθενται μέ πάθος στόν χριστιανι
σμό καί τίς παραφυάδες του -άντιγνωστικές πραγμα
τείες τού Πλωτίνου, άντιχριστιανικά συγγράμματα 
τού Πορφύριου- καί γιατί οί χριστιανοί τούς τιμω
ρούν μέ τέτοιο μένος -κάψιμο τού δεκαπεντάτομου 
έργου πού συνέγραψε ό Πορφύριος κατά τών χρι
στιανών, δολοφονία τής νεοπλατωνικής φιλοσόφου 
καί μαθηματικού Ύπατίας, κλείσιμο τής ’Ακαδημίας 
τής Αθήνας. Είναι επίσης άκατανόητο γιατί ή ’Ανα
γέννηση, πού αϋτοπροσδιορίζεται ώς άντιχριστιανική 
σέ μεγάλο βαθμό, στηρίζεται στήν έπανανακάλυψη 
τού Πλάτωνα.

Τό άλλο σοβαρό πρόβλημα πού προκύπτει άπό τήν 
δειγματοληπτική μέθοδο τού Όνφρέ είναι ή απόδοση 
ευθυνών σέ μιά φιλοσοφική θεωρία γιά τή μεταγενέ- 
στερη χρήση της γιά σκοπούς άλλους άπ’ αύτούς γιά 
τούς όποιους προτάθηκε. Ό  Όνφρέ περίπου κατηγο
ρεί τόν ’Αριστοτέλη γιά τήν ευφάνταστη χρήση τής 
θεωρίας του περί ουσίας καί συμβεβηκότων άπό τούς 
χριστιανούς θεολόγους πού προσπαθούν νά εξηγή
σουν φιλοσοφικά τό μυστήριο τής Ευχαριστίας. Ό  
'Αριστοτέλης βεβαίως θά έφριττε άν άκουγε ότι ή 
ουσία τού άρτου τής Ευχαριστίας είναι τό σώμα τού 
’Ιησού ή όποιουδήποτε άλλου. Γι’ αυτόν ή ουσία τού 
ψωμιού είναι νά είναι ψωμί καί τίποτε άλλο. Ό  συγ
γραφέας όμως έχει τήν άφελή άποψη ότι άν άντί 
γιά τήν άριστοτελική θεωρία τής ουσίας είχε έπικρα- 
τήσει ή άτομική θεωρία τού ’Επίκουρου, τότε οί θεο
λόγοι δέν θά είχαν τή δυνατότητα νά στηρίξουν φι
λοσοφικά τό μυστήριο τής Ευχαριστίας. "Ομως, τό 
μυστήριο τής μετουσίωσης εξηγείται μέ τήν θαυμα
τουργή παρέμβαση τού Θεού καί ώς γνωστόν τά 
θαύματα δέν κωλύονται άπό φιλοσοφικές καί έπιστη- 
μονικές θεωρίες. "Αλλωστε, ή άπόρριψη τού μυστη
ρίου τής Ευχαριστίας, καί των μυστηρίων έν γένει,

άπό τόν Λούθηρο, δέν νομίζω νά στηρίχτηκε στήν 
υιοθέτηση κάποιας υλιστικής θεώρησης τού κόσμου.

Τό πρόβλημα βρίσκεται στήν κάπως άπλοϊκή πίστη 
τού Όνφρέ ότι ό υλισμός, ώς άρνηση τής υπερβατι
κότητας, είναι άσύμβατος μέ τόν χριστιανισμό καί 
τήν ήθική του. Όμως, γιά παράδειγμα, οί Στωίκοί 
ήταν έξίσου υλιστές μέ τόν ’Επίκουρο (άν καί όχι 
άτομιστές), έφόσον σύμφωνα μέ τήν οντολογία τους 
υπάρχουν μόνο σώματα: άκόμα καί ή ψυχή, πού φυ
σικά δέν είναι άθάνατη, άλλά καί ό Θεός είναι σώ
ματα. Τό γεγονός ότι οί Στωίκοί είναι υλιστές καθό
λου δέν έμπόδισε τήν ήθική τους όχι μόνο νά έπη- 
ρεάσει τήν χριστιανική ήθική, άλλά νά επικρατήσει, 
παραλλαγμένη βέβαια, ώς τήν τομή πού έπέφερε 
στήν ήθική ό Κάντ. Αύτό πού όντως διακρίνει τόν 
’Επίκουρο (καί τούς άτομιστές) άπό όλους τούς 
άλλους φιλοσόφους τής άρχαιότητας είναι ότι 
άρνεΐται τήν προνοιακή διευθέτηση τού κόσμου, 
πράγμα πού τόν καθιστά βέβαια άσύμβατο καί μέ 
τούς άρχαίους καί μέ τούς χριστιανούς. ’Αλλά όπως 
φαίνεται άπό τήν περίπτωση τών Στωϊκών ή πίστη 
στήν προνοιακή διευθέτηση τού κόσμου δέν είναι 
άσύμβατη μέ τόν υλισμό.

Ή δειγματοληπτική μέθοδος, τέλος, οδηγεί τόν 
Όνφρέ σέ συνωμοσιολογική καί ώς έκ τούτου μή πο
λιτική άντιμετώπιση τής ιστορίας, καί σέ άναγωγι- 
σμό. ’Όπως είπαμε, ή «άθεολογία» συνίσταται σέ μία 
συστηματική κατάδειξη τών μηχανισμών τής κατα
σκευής τών μονοθεϊστικών θρησκειών καί τής έπιβο- 
λής τους στόν κόσμο. Στήν προσπάθειά του νά ξε
σκεπάσει αύτούς τούς μηχανισμούς δέν άντιλαμβάνε- 
ται ότι ό μηχανισμός έπιβολής δέν έπαρκεϊ γιά νά 
έξηγήσει τήν έπιτυχία τής έπιβολής αύτού πού έπι- 
βάλλεται. "Ετσι, γιά παράδειγμα, άρνεΐται τήν ιστορι
κότητα τού ’Ιησού λέγοντας ότι οί ύπεράνω υποψίας 
μαρτυρίες σέ κείμενα ρωμαίων (έθνικών) ιστορικών 
γιά τήν ύπαρξή του ίσως έχουν προστεθεί άπό άνώ- 
νυμους μοναχούς, άντιγραφεΐς τών άρχαίων χειρο
γράφων. Βέβαια, είναι γνωστό σέ όσους άσχολούνται 
μέ άρχαΐα κείμενα ότι δέν διαθέτουμε τά πρωτότυ
πα, άλλά άντιγραφές άντιγραφών πού μέ τά λάθη 
καί τίς προσθήκες τους μπορεί νά έχουν άλλοιώσει 
κάποιες άπό τίς άρχικές θεωρίες. Παρά τήν έπιφύλα- 
ξη τούτη, πάντως, είναι δύσκολο νά υποστηρίξει κα
νείς ότι ένας άντιγραφέας, αιώνες μετά τήν άρχική 
συγγραφή τού κειμένου, κατάφερε νά μιμηθεΐ τόσο 
καλά τή γλώσσα καί τό στύλ τού συγγραφέα ώστε 
νά προσθέσει παραγράφους ολόκληρες καί αυτές νά 
περάσουν άπαρατήρητες άπό τούς φιλολόγους. Άλλά 
άκόμα καί άν ήταν έτσι τά πράγματα, προφανώς ή 
κατασκευή τού προσώπου τού Ιησού δέν άρκεΐ γιά 
νά έξηγήσει τήν έπιτυχία τής θρησκείας πού ίδρυσε.

Ό  συγγραφέας ξέρει ότι πολλά άπ’ αυτά πού κα
ταλογίζει στις μονοθεϊστικές θρησκείες προϋπάρχουν 
αυτών ή χαρακτηρίζουν τίς θρησκείες έν γένει. Όσο
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μανιακός μισογύνης κι άν ήταν ό Παύλος, ή άρχή 
τής πατριαρχίας χάνεται στά βάθη τής προϊστορίας, 
άφήστε πού μέ μικρές παραλλαγές παρατηρεϊται 
απανταχού τής γής. Τό μίσος γιά τή λίμπιντο δια
περνά βέβαια καί τίς τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, 
φαίνεται όμως πώς τό δέος απέναντι στήν ερωτική 
έπιθυμία χαρακτηρίζει ήδη τήν στάση των Ρωμαίων 
άπέναντι σ' αύτήν, σέ άντίθεση μέ τή οτάση των 
άρχαίων ’Ελλήνωνϊ' ''Αλλωστε, όπως τό λέει καί ό 
μ ^ ς 'ο  Ονφρέ, οί πρακτικές άκρωτηριασμού των 
γεννητικών οργάνων προηγούνται τής έμφάνισης τού 
μονοθεϊσμού.

Ακόμα πιό προβληματική είναι ή άναγωγή όλων 
των δεινών τής άνθρωπότητας σέ μιά καί μοναδική 
αιτία, τή θρησκεία. Γιά παράδειγμα, έχει δίκιο ότι ό 
σύγχρονος ισλαμισμός, ώς φονταμενταλιστική έκδοχή 
τού Ίσλάμ, είναι φασιστικός. Ό  φασισμός όμως, πού 
φαίνεται νά κυριεύει τίς μωαμεθανικές χώρες στις 
μέρες μας, δέν έχει πολιτικά καί οικονομικά αίτια;
Ή  μήπως τό πολιτικό καί τό οικονομικό είναι 
έκφράσεις τού θρησκευτικού; "Αλλο παράδειγμα: Πα
ρουσιάζει τήν άποικιοκρατία ώς έγκλημα τής έκκλη- 
σίας. Δέν υπάρχει καμία άμφιβολία γιά τόν ρόλο τής 
καθολικής εκκλησίας στή γενοκτονία τών ’Ινδιάνων 
τής Νότιας ’Αμερικής. Είναι έπίσης άνατριχιαστικό 
ότι ό Ίωάννης-Παύλος ό Β ' τίμησε τά 500 χρόνια 
άπό τήν άνακάλυψη τής ’Αμερικής μιλώντας γιά τόν 
«μεγαλύτερο ευαγγελισμό» τής ’Ιστορίας. “Ομως τά 
έκατομμύρια τών ιθαγενών πού πέθαναν μαζικά στό 
άργυρωρυχεΐο τού Περού, οί άφρικανοί σκλάβοι στις 
φυτείες, θυσιάστηκαν στόν βωμό τής θρησκείας ή 
τού άναδυόμενου καπιταλισμού;

Ή κριτική στή θρησκεία είναι έπιβεβλημένη άλλά 
καί εύκολη σέ μιά έποχή άν όχι μεταχριστιανική, 
πάντως μηδενιστική. Ή ταν ήδη στήν έποχή τού 
Μάρξ, γιά νά θυμηθούμε τήν προτροπή τού νεαρού 
Μάρξ στούς άριστερούς έγελιανούς ότι άφού κατα
πιάστηκαν μέ τά εύκολα, δηλαδή τήν κριτική τής 
θρησκείας, ήταν καιρός νά καταπιαστούν καί μέ τά 
δύσκολα, δηλαδή τήν κριτική τής πολιτικής οικονο
μίας.

Ο άναγωγισμός τού Όνφρέ έχει σοβαρές συνέπειες 
κυρίως ώς πρός τόν σκοπό τής οικοδόμησης μιας 
νέας ήθικής, όπως ήδη άνέφερα. Γιά παράδειγμα 
εναντιώνεται στήν έννοια τής έλευθερίας τής βούλη- 
σης χωρίς πουθενά νά έξηγεϊ τούς λόγους γι’ αυτό, 
καί τούτο τόν οδηγεί σέ μία κριτική τού δικαίου 
πού στήν ουσία συνιστά (φιλελεύθερο) πατερναλισμό. 
Ό  βιαστής μικρών παιδιών, λέει, δέν έχει έπιλέξει 
έλεύθερα αυτό πού κάνει, όπως κάποιος άλλος δέν 
επιλέγει νά έχει καρκίνο. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι ό παραβάτης πρέπει νά άντιμετωπίζεται ώς 
άρρωστος. "Ομως, τόσο τά προβλήματα τού σωφρονι
στικού συστήματος όσο τού δικαίου έν γένει δέν λύ
νονται μέ μόνη τήν έπίκληση τής ψυχανάλυσης ή τής

σταθερής άναγωγής σέ μιά ένόρμηση θανάτου τήν 
όποια εκλαμβάνει ώς δεδομένη, χωρίς νά μπει στόν 
κόπο νά επιχειρηματολογήσει γιά τήν ισχύ της.

Τό χειρότερο ώστόσο είναι, κατά τήν γνώμη μου, 
ότι δέν μπορείς νά ευαγγελίζεσαι έναν άνθρωπο 
ελεύθερο, πού νά διαθέτει τήν ικανότητα νά έπιλέξει 
τήν άφοβη παραδοχή τής έλλειψης κάθε υπερβατικό
τητας άπέναντι στήν τρομαγμένη έπιλογή μιας υπερ
βατικής έλπίδας, καί ταυτόχρονα νά θεωρείς ότι ή 
έλευθερία τής βούλησης είναι τέχνασμα τών παπά
δων. Κάποιου είδους έλευθερία τής βούλησης προϋ
ποθέτει ή κατάφαση τής πραγματικότητας, καί άν ή 
ίδια ή διατύπωση τής έν λόγω έννοιας, όπως καί οί 
σχετικές μ’ αύτήν θεωρίες, παρουσιάζουν σημαντικά 
προβλήματα, αυτά σίγουρα δέν λύνονται μέ έπικλή- 
σεις συνωμοσίας.

Ούτε βέβαια ό συνθηματολογικός συμφυρμός δια
φορετικών μεταξύ τους θεωριών, όπως ό υλισμός, ό 
ώφελιμισμός καί ό πραγματισμός μπορεί νά δημιουρ
γήσει μία πειστική καί συνεκτική νέα ήθική θεωρία. 
Ό  συγγραφέας, όπως ήδη άνέφερα, δέν προτείνει 
κάποια κοινή βάση γιά νά συνδυαστούν αυτές οί 
θεωρίες. Θά πάρουμε άπό τήν καθεμιά ό,τι μάς άρέ- 
σει καί θά άφήσουμε ό,τι μάς προκαλεϊ άμηχανία;
Τό πανοπτικό πρότυπο, άς πούμε πού, όπως μάς θυ
μίζει, έπικρίνει ό Φουκώ, θά τό κρατήσουμε μαζί μέ 
τόν Μπένθαμ, ή όχι; Ή  προτίμηση τού Όνφρέ στις 
έν λόγω θεωρίες στηρίζεται στό ότι άποδέχονται τό 
πραγματικό ώς τό μόνο υπαρκτό. Αλλά τί είναι 
πραγματικό; Αύτό πού διαπιστώνει ή έμπειρία μας; 
Καί άν ή έμπειρία μας διαπιστώνει ότι υπάρχει μόνο 
άδικία ή δικαιοσύνη άνήκει στήν σφαίρα τού μή 
πραγματικού, τών πλατωνικών ιδεών; Μία ήθική 
θεωρία δέν έχει άνάγκη άπό κανονιστικότητα; Ενώ 
μάς προειδοποιεί στό τέλος τού βιβλίου του γιά τούς 
κινδύνους τού σχετικισμού, σέ όλο τό εύρος τού βι
βλίου φαίνεται νά άπορρίπτει τήν κανονιστικότητα, ή 
όποια μπορεί νά μάς προστατεύσει άπό τόν σχετικι
σμό άκριβώς πού άπορρίπτει.

“Ολοι οί παραπάνω λόγοι συντείνουν στό νά μήν 
καταλήγει τό βιβλίο τού Όνφρέ σέ τίποτε άλλο πέ
ραν τής καταγγελίας. Ή  Πραγματεία περί άθεολο- 
γίας είναι ένα βιβλίο περιγραφικό καί συνειρμικό. Ή 
άκρίβεια τών έπιμέρους περιγραφών του δέν τό σώ
ζουν άπό τή γενικότερη άδυναμία του νά άρθρώσει 
μία πειστική καί συνεκτική έξήγηση τού προβλήμα
τος, ούτε άπό τήν άδυναμία του νά προτείνει μιά 
δεσμευτική πρόταση γιά τήν λύση του. Αύτό όμως 
δέν πρέπει νά μάς άποκρύψει τή σημασία τού διακυ- 
βεύματος μέ τό όποιο καταπιάνεται. Ή  έπιστροφή 
στόν Διαφωτισμό μέσω τής συγκρότησης μίας κοσμι
κής σκέψης καί μίας κοσμικής ήθικής είναι καί καί
ρια καί έπείγουσα. Μόνο πού δέν μπορεί νά γίνει μέ 
τά έργαλεΐα τού Όνφρέ.
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Μιά ορισμένη ιδέα τής Γαλλίας

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ
Κατάθεση
Μετάφραση: Ευάγγελος Δ. Νιάνιος, πρλ.: Σ. Παπαθεμελής 
’Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. '285
τοϋ Γιάννη Παπαθεοδώρου

1. Ή  πολιτική σέ πρώτο πρόσωπο

Σ τις μέρες μας, ένας δοκιμασμένος καί άρκετά 
πετυχημένος τρόπος γιά νά γνωρίσουμε τούς

____ 1  πολιτικούς είναι μέσα άπό τή διαμεσολάβηση
τού πολιτικού μάρκετινγκ, τήν προβολή τους άπό τά 
ΜΜΕ καί τά ποικιλώνυμα κέντρα «έπικοινωνιακής πο
λιτικής». Συνεντεύξεις, άφίσες, τηλεοπτικές έμφανίσεις, 
φαντασμαγορικές συγκεντρώσεις, προσωπικές ιστοσελί
δες καί, κυρίως, λάιφ-στάϊλ πορτρέτα στόν έντυπο καί 
ήλεκτρονικό Τύπο εκθέτουν μέ έπιμέλεια καί έντυπω- 
σιακή πληροφοριακή συσσώρευση τήν ίδια τήν εικόνα 
τοϋ υποψηφίου, προθέτοντας πλάι στήν έκλογική προ
τίμηση τή γοητεία καί τή «λάμψη» τού προσώπου. 
Στήν κοινωνία τού θεάματος καί στόν «πολιτισμό τής 
εικόνας», ό διάβολος κρύβεται στίς λεπτομέρειες, καί 
αύτό τό γνωρίζουν καλά όσοι δουλεύουν στά κομματι
κά καί δημοσιογραφικά έπιτελεΐα τής πολιτικής επι
κοινωνίας. Ή  τηλεοπτική άναμέτρηση τού Νικολά Σαρ- 
κοζί μέ τήν Σεγκολέν Ρουαγιάλ, στίς παραμονές των 
γαλλικών προεδρικών έκλογών, ήταν άρκετά ένδεικτι- 
κή γιά αύτή τήν «προσωποκεντρική» πολιτική πού 
έφερνε σέ άντιπαράθεση τίς σφιγμένες γκριμάτσες καί 
τήν πυγμή τού Σαρκό μέ τό φωτεινό χαμόγελο καί τή 
φιλοπαίγμονα διάθεση τής Σεγκό. ’Εξίσου ένδεικτικά 
ήταν καί τά άποτελέσματα τών γαλλικών έκλογών.

’Ανάμεσα στά άλλα μέσα προβολής, τό βιβλίο, τό βι
βλίο τών πολιτικών πού γράφουνε σέ «πρώτο πρόσω
πο» γιά τίς ιδέες καί τά έργα τους, μοιάζει νά κερδί
ζει όλο καί περισσότερο έδαφος. Ή  έπιστροφή τοϋ πο
λιτικού βιβλίου άπό τά πρόσωπα πού ένεπλάκησαν ή 
διεκδικοϋν τήν άσκηση έξουσίας είναι γεγονός.1 2 Κι εί
ναι καλοδεχούμενη τούτη ή έπιστροφή τοϋ πολιτικού 
βιβλίου, ιδίως όταν προέρχεται άπό τήν οπτική γωνία 
τών ίδιων τών πρωταγωνιστών, όχι μόνο γιατί έξυπη- 
ρετεΐ τό δημοκρατικό διάλογο, άλλά καί γιατί έπιτρέ- 
πει μιά πιό συνεκτική παρουσίαση καί κριτική τής

σκέψης τών πολιτικών προσώπων, μακριά άπό τούς 
αύτοματισμούς πού έπιβάλλουν οί μηχανισμοί άπεικό- 
νισης τοϋ μιντιακοϋ τους ειδώλου. Δέν χρειάζεται βέ
βαια νά υπενθυμίσω πώς ή γραφή έχει καί αύτή τούς 
δικούς της όρους σκηνοθεσίας, στρατηγικής καί έργα- 
λειοποίησης -ό  σχηματισμός τού λόγου είναι μιά δια
δικασία συχνά πιό περίπλοκη καί άπό τήν εικόνα- καί 
άρα, ή έπίκληση τής «διαφάνειας» τής γραφής είναι 
τουλάχιστον ρομαντική άν δέν είναι άφελής. ’Ωστόσο, 
αύτή άκριβώς ή σκηνοθεσία μάς ένδιαφέρει, άφού ή 
«σκηνή τής γραφής» είναι κατεξοχήν πολιτική, γιατί 
μάς τοποθετεί μπροστά σέ κορυφαία ιδεολογικά προ
βλήματα τής πολιτικής, γνωστά ήδη άπό τήν έποχή 
πού αύτή διεξαγόταν μέ τούς όρους τής Ρητορικής: 
τόν καθορισμό τοϋ πολιτικού προβλήματος, τήν άνά- 
πτυξη τού έπιχειρήματος, τήν τέχνη τής πειθοϋς, καί 
κυρίως τό «ήθος» τού ρήτορα.’ Ή  περίπτωση τού Νι-

1. Στή μικρή κλίμακα, μπορεί κανείς νά παρακολουθή
σει τό φαινόμενο καί στήν ελληνική βιβλιοαγορά, διαπι
στώνοντας τήν πύκνωση τών εκδοτικών οίκων, πού έντάσ- 
σουν στίς σειρές τους βιβλία γνωστών πολιτικών, έπιστη- 
μόνων καί διανοουμένων γύρω άπό άπολογισμούς πολιτι
κών περιόδων (π.χ. τήν οκταετία τοϋ «έκσυγχρονισμοϋ», ή 
γύρω άπό θέματα τής τρέχουσας έπικαιρότητας πού διχά
ζουν (π.χ. ό διάλογος γιά τό «άρθρο 16»),

2. Δέν είναι καθόλου τυχαίο, μάλιατα, πώς ό Αριστοτέ
λης έπέμενε ιδιαίτερα σέ αύτή τήν κατηγορία τής Ρητορι
κής, άφού θεωρούσε πώς τό «ήθος» τού πολιτικού είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό γιά τήν άξιολόγηση τοϋ προσώπου ώς 
πολιτικού υποκειμένου πού διεκδικει τήν ένταξή του στά 
κοινά καί τή διαχείριση τής έξουσίας. Γιά τήν έννοια τού 
ήθους (ethos), ώς άναλυτική κατηγορία τής Ρητορικής πού 
άναφέρεται στή δημόσια εικόνα τού ρήτορα όπως αύτή 
κατασκευάζεται μέσα άπό τά λόγια καί τίς στρατηγικές 
τής άφήγησής του, άπό τόν 'Αριστοτέλη ώς τόν Πιέρ 
Μπουρντιέ βλ. τή συνθετική εργασία τής Ruth Amossy, L'
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κολά Σαρκοζί καί τοϋ προεκλογικού βιβλίου του μέ 
τόν τίτλο Κατάθεση είναι μιά τέτοια περίπτωση.

Θά άξιζε, σήμερα, στην έποχή τού έκλογικοΰ του 
θριάμβου νά ξαναγυρίσουμε σέ αυτό τό βιβλίο όχι γιά 
νά διαπιστώσουμε ομοιότητες καί διαφορές άνάμεσα 
στίς έξαγγελίες καί στίς πραγματώσεις, άλλά γιά νά 
κατανοήσουμε τόν ίδιο τόν πυρήνα τής σαρκοζικής ρη
τορικής- μιάς ρητορικής πού έπανέφερε, μέ τόν πιό 
αιφνίδιο καί έντυπωσιακό τρόπο, τήν «παράδοξη έπι- 
στροφή τής πολιτικής», όπως σωστά παρατηρούσε άπό 
τίς στήλες τού προηγούμενου Πολίτη, ό Άνδρέας Πα- 
νταζόπουλος."' Στό κάτω κάτω, αύτή ή συγκεκριμένη 
«πολιτική σέ πρώτο πρόσωπο» έπιβραβεύτηκε μέ ένα 
πλειοψηφικό ποσοστό πού τή μετέτρεψε σέ έπίσημη 
πολιτική τής 5ης γαλλικής δημοκρατίας. ’Ενδεχομένως, 
λοιπόν, νά πρέπει νά τή γνωρίσουμε -τουλάχιστον στίς 
διακηρύξεις της- καί σίγουρα πρέπει νά τή κρίνουμε, 
άφού πρόκειται νά άπασχολήσει όχι μόνο τούς Γάλ
λους πολίτες άλλά καί τούς άλλους Εύρωπαίους συ
μπολίτες μας. Στό κείμενο αύτό θά προσπαθήσω νά 
δώσω έμφαση στούς τρόπους μέ τούς όποιους «αύτο- 
παρουσιάζεται» καί αύτοσυστήνεται ό Γάλλος πρόε
δρος. Ή  άνάδειξη των συγκεκριμένων στρατηγικών 
αύτοαναπαράστασης μπορεί νά φωτίσει -μέ πλάγιο, 
έστω, τρόπο- καί στή συνολικότερη θεώρηση τού «σαρ- 
κοζισμού»- ένός ιδεολογικού φαινομένου άρκετά σύν
θετου καί πολυσυλλεκτικού, πού έχει, ώστόσο, ξεχωρι
στή σημασία όχι μόνο γιά τή άνασύσταση τής «νέας 
Δεξιάς» άλλά καί γιά τήν κριτική τής Άριστεράς.

2. Ή  «κρίση τής κοινωνίας» 
καί ό hom o politicus

«’Όσο μπορώ νά θυμούμαι, άπό μικρός πάντα άγα- 
πούσα τή δράση. Στό μυαλό μου ό λόγος, οί ιδέες καί 
ή έπικοινωνία έχουν νόημα στό μέτρο πού έπιτρέπουν 
καί προπαντός διευκολύνουν τή δράση. Αύτό πού πά
ντοτε μέ γοήτευε ήταν ή άλλαγή τής καθημερινότητας, 
νά καθιστώ προβλέψιμο τό άδύνατο καί νά βρίσκω τά 
περιθώρια χειρισμών. Γι’ αύτό, έξαιτίας αύτού, καί μέ 
αύτό, άνέλαβα άπό πολύ μικρός εύθύνες καί μπήκα 
στήν κατάκτηση αύτού πού γενικά ονομάζουμε έξου- 
σία» (σ. 9). Ή δη άπό τήν εισαγωγική παράγραφο τού 
βιβλίου, βρισκόμαστε μπροστά σέ ένα άπό τά πιό κε
ντρικά μοτίβα τού βιβλίου: τή φιλοδοξία τής δράσης. 
Ή  πολιτική περιγράφεται άπό τόν Σαρκοζί ώς ένας 
τρόπος δράσης, στράτευσης καί πειθούς, πού «γεμίζει» 
τόν πολιτικό μέ ένα σκοπό, ένα στόχο ζωής, μιά άπο- 
στολή. ’Από τήν άρχή καταλαβαίνουμε πώς ή πολιτι
κή είναι μιά υπόθεση «δοσμένων» καί έξαιρετικών ά- 
τόμων. «Θέλω άκριβώς νά έκθέσω μιά ζωή στήν οποία 
ή φιλοδοξία τής δράσης παίζει μεγάλο ρόλο» (σ. 13). 
Η βούληση γιά δράση καί ή θέληση γιά δύναμη είναι 
αύτή πού άντιπαρατίθεται στήν άδράνεια, στήν παραί

τηση, στήν έλλειψη δημιουργικότητας, στήν παρατετα- 
μένη παράλυση μιάς ολόκληρης κοινωνίας. Ή  αύτοπα- 
ρουσίαση τού Σαρκοζί ώς «άνθρώπου τής δράσης» γί
νεται μαζί μέ τήν παράλληλη διαπίστωση (ή, μήπως, 
επινόηση;) μιάς γενικευμένης κρίσης καί καταστροφο
λογίας. «Ή καταστροφή ήρθε τόσο γρήγορα στόν ιδιω
τικό όσο καί στό δημόσιο χώρο. [...] Ή  χώρα μας περ
νάει μιά βαθιά κρίση, ή όποια πλήττει κατά πρόσωπο 
τούς πολιτικά υπεύθυνους. Ή  κοινωνία μας χαρακτη
ρίζεται άπό τήν άπουσία έλπίδας, ένώ σκοπός τής πο
λιτικής είναι νά τής τή δώσει. Άρνούμαι τή μοίρα. Ή 
λέξη, ή ιδέα, οί συνέπειές της μού είναι άνυπόφορες. 
Τόσοι άνθρωποι παραιτήθηκαν», (σ. 13).

Τό έξουσιαστικό ύφος ήδη διαφαίνεται παντού, ά
φού, στήν ούσία, ό Σαρκοζί σκηνοθεΐ τόν έαυτό του 
ώς υποψήφιο πρόεδρο μέ όρους υποχρεωτικής «έλευ
σης», μέ όρους Ιστορικής άποστολής γιά τήν πλησμο
νή ένός «πολιτικού κενού», μέ όρους άνοικοδόμησης 
τής ίδιας τής κοινωνίας. «Τό οικοδομώ είναι μαζί μέ 
τό άγαπώ, μιά άπό τίς πιό ώραίες λέξεις τής γαλλι
κής γλώσσας. Οικοδομούμε τό σπίτι μας, τή ζωή μας 
τήν οίκογένειά μας... [σ. 12] Σέ αύτή τήν ιδιότυπη πο
λιτική άρχιτεκτονική, ό homo politicus έκθέτει τίς τρεις 
βασικές άρετές του: τή φιλοδοξία τής δράσης, τήν 
απαίτηση τής πειθούς («άγαπώ νά πείθω»),* 3 4 τήν άπο- 
τελεοματικότητα τής παρέμβασης. Στήν εισαγωγή τού 
βιβλίου περιγράφεται μιά κοινωνία σέ παρακμή καί σέ 
άναμονή- μιά κοινωνία πού ζητάει ένα νέο ηγέτη γιά 
νά άναλάβει πρωτοβουλίες. Στά κεφάλαια πού άκολου- 
θούν θά ξεκαθαριστεί άκόμη περισσότερο έτούτη ή συ
νολική στράτευση τού ηγέτη άπέναντι στήν κοινωνία. 
Ή  πλήρης στράτευση περιγράφεται άπό τόν Σαρκοζί 
ώς μιά μορφή άτομικής ολοκλήρωσης, μιά σχεδόν Ου
σιαστική πράξη στό βωμό τού κοινωνικού συνόλου, μιά 
«εύγενής άποστολή», πού ορίζεται άπό τήν άναντι- 
στοιχία άνάμεσα στά «μεγάλα όνειρα τού χθές καί 
στήν ταπεινή πραγματικότητα τού σήμερα». Αύτός 
homo politicus έχει, έντέλει, άτομικά γνωρίσματα. Πί
σω όμως άπό τό άφηγηματικό «έγώ» τού Σαρκοζί, 
υπάρχει μιά προσεκτική άπόσβεση τής προσωπικότη
τας στό όνομα τής γαλλικής κοινωνίας, καί τού yak-

argumentation clans le discours. Discours Politique, Littera- 
ture d Idees, Nathan, Παρίσι, 2000, σ. 60-85.

3. Άνδρέας Πανταζόπουλος, «Γαλλία: ή παράδοξη έπι- 
στροφ^ τής πολιτικής», Ό Πολίτης 153 (2007) 14-18.

4. Είναι πάγια άρχή μου νά μήν άναφέρομαι διεξοδικά 
σέ μεταφραστικά θέματα στίς βιβλιοκρισίες. Παρενθετικά 
μόνο θά ήθελα νά πώ πώς στό βιβλίο υπάρχει μιά κατά
χρηση τής άτόφιας μεταφοράς «γαλλισμών» στά έλληνικά. 
Ή  περίπτωση τού ρήματος «άγαπώ», πού άλλοτε σημαίνει 
«άγαπώ» άλλοτε «θέλω», άλλοτε «έπιθυμώ», καί άλλοτε 
μπορεί νά μένει άπλώς άμετάφραστο, είναι ένδεικτική γιά 
τήν ποικιλία τών σημασιών. Στό ελληνικό κείμενο όλα 
αϋτά άποδίδονται μέ τόν άδόκιμο γαλλισμό «άγαπώ νά...». 
Μεταφραστική άβλεψία ή πιεστικοί εκδοτικοί χρόνοι;
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λικού έθνους, τοϋ παρελθόντος καί τοϋ μέλλοντος. 
Μάς τό έλεγε προεκλογικά, άλλωστε, καί ό ίδιος όταν 
έπέμενε πώς «δεν θέλει νά κυβερνήσει, πρέπει νά κυ
βερνήσει».

Τό πορτρέτο τοΰ πολίτικου ώς «ήθικοΰ άτόμου» πού 
άνακατεύεται στά κοινά γιά νά σώσει τήν κοινωνία, 
έγγράφεται οργανικά μέσα στις πολιτικές μυθολογίες 
των «χαρισματικών ήγετών», στήν άνορθολογική γοη
τεία τοϋ πλήθους άπέναντι στό μεσσιανισμό, στήν ά- 
πατηλή δημοκρατία τής συγκίνησης καί των άτομικών 
παθών. Ό  homo politicus τοϋ Σαρκοζί δέν είναι παρά 
ή καρικατούρα ένός πολιτικού υποκειμένου φορτωμέ
νου μέ «κλίσεις», ταλέντα, χαρίσματα καί φιλοδοξίες. 
Η είσοδος στήν πολιτική περιγράφεται ώς μιά άπόλυ- 
τη ένεργοποίηση των σχέσεων μέ τόν εαυτό, μιά αύ- 
θορμησιακή μορφή έμπειρίας πού διαχέεται πρός τό 
κοινωνικό σύνολο γιά νά έπιβραβευθεΐ. «Πιστεύω ότι 
όλα άξίζουν καί ότι τελικά ή προσπάθεια άνταμείβε- 
ται. 'Ιδού οί άξιες μου. Νά ποιος είμαι», (σ. 43). Πί
σω άπό αυτές τίς κοινότυπες αύτοεπιβεβαιώσεις, θά 
μπορούσε κανείς νά διακρίνει ένα πρώτο γνώρισμα τού 
λόγου τοϋ Σαρκοζί. Δέν είναι ένας λόγος ήγεμονικός 
-άς θυμηθούμε πώς ό μακιαβελικός Ηγεμόνας πρέπει 
νά γίνει ό Κανένας- άλλά ένας λόγος «ήγεμονιστικός»- 
ένας λόγος μυθοποιητικός πού θεωρεί τήν κοινωνία 
καί τήν πολιτική ώς πεδίο πραγμάτωσης καί ολοκλή
ρωσης μιάς άτομοκεντρικής «άνθρώπινης φύσης» καί 
έννοιολογεΐ τό πολιτικό φαινόμενο μέσα άπό τή «στιγ
μή» τού ήγέτη καί τίς βιολογικές κατηγορίες τής 
«άκμής καί τής παρακμής». Παλιά κρασιά σέ νέα 
άσκιά; Ίσως- τό σύνδρομο μιάς ναρκισσιστικής κουλ
τούρας, μαζί |ΐέ γενναίες δόσεις θρησκευτικής «αύτο- 
βελτίωσης», είναι τόσο έκδηλο, πάντως, πού καθηλώ
νει τό σαρκοζικό hominem politicum στό άπατηλό 
στάδιο τοϋ καθρέφτη: «Νά οικοδομώ καί νά αγαπώ. 
Θά μπορούσε νά είναι μιά υπόσχεση. Γιά μένα είναι 
ή ζωή. Η ζωή μου», [σ. 14],

3. Ή  έπαφή μέ τό πραγματικό

Σέ άντίθεση μέ άλλους πολιτικούς, πού ξεκινούν τά βι
βλία τους μέ τά «πιστεύω» τους καί τίς ιδεολογικές 
τους άναφορές, ό Σαρκοζί ξεκινά τήν κατάθεσή του μέ 
τήν αίσθηση μιάς δήθεν γειωμένης καί έμπράγματης 
πολιτικής έμπειρίας, πού έχει ώς άναφορά τή θητεία 
του στό 'Υπουργείο ’Εσωτερικών. «Κι έπειτα τό Υ 
πουργείο ’Εσωτερικών είναι ή ζωή, μέ όλα της τά δρά
ματα καί τά πάθη συνάμα, ή όποια προβάλλει μόνιμα 
μπροστά στήν πόρτα τού γραφείου, μέρα καί νύχτα: 
όμηρίες, τρομοκρατικές άπειλές, πυρκαγιές σέ δάση, 
διαδηλώσεις, rave party, γρίπη τών πτηνών, πλημμύρες, 
εξαφανίσεις... Ή ευθύνη είναι συντριπτική», (σ. 20). Ή 
«ζωή», λοιπόν, είναι αυτή πού κάνει τόν υπουργό 
Σαρκοζί νά καταλάβει πώς ή «άσφάλεια είναι ή κύ
ρια προϋπόθεση τών έλευθεριών», καί τόν προσανατο

λίζει άπό νωρίς σέ θέματα μετανάστευσης, παραβατι- 
κότητας, πρόληψης καί καταστολής. Κυρίως, όμως, 
τόν οδηγεί στή λαϊκιστική άποστροφή γιά τίς άποφά- 
σεις πού παίρνονται ο ιά  γραφεία. «Τό πρώτο βράδυ
τής άνάληψης τών καθηκόντων μου έπισκέφθηκα τά 
άστυνομικά τμήματα καί τούς σταθμούς χωροφυλακής 
τής περιοψής τού Παρισιού», (σ. 24). «Οί μετακινήσεις 
έπιτόπου κάνουν καί τήν πραγματική διαφορά στό 
επίπεδο τής άποτελεσματικότητας τής δράσης τών 
υπηρεσιών», (σ. 28). Στό λόγο τού Σαρκοζί, οί πολιτι
κές λύσεις δέν είναι προϊόν μιάς κοινωνικής καί ιδεο
λογικής στοχοθεσίας άλλά προκύπτυν άπό τήν τοπικό- 
τητα τού προβλήματος καί τήν αυτοψία τής έρευνας. 
’Εγκαινιάζεται, έτσι, ή πολιτική τής έπιτόπιας απόφα
σης, τών «πυκνών χρόνων» καί τής «κουλτούρας τοΰ 
άποτελέσματος», συστατικό αύτής τής λαϊκιστικής τρι
βής μέ τά κοινωνικά προβλήματα, πού θά οδηγήσει 
καί σέ μιά ίδαίτερη ορατότητα τού πολιτικού ήγέτη.

Ύπερδραστηριότητα, ύπερβολική ένασχόληση μέ τά 
προβλήματα; Γιατί όχι; άπαντά ό Σαρκοζί- τό πρόβλη
μα είναι ή αδράνεια, οί μακρές άναμονές, ή άργή ώρί- 
μανση τών πραγμάτων. Ό  χρόνος τού πολιτικού στήν 
άφήγηση τού Σαρκοζί είναι διαρκώς προσαρμοσμένος 
στήν άναγκαιότητα τών προβλημάτων καί στήν έπιτά- 
χυνση τών λύσεων. Καί είναι άκριβώς αύτή ή επιτά
χυνση πού, όπως λέει, συχνά θά τόν φέρει αντιμέτω
πο μέ τήν ίδια τήν πολιτική του οικογένεια, καθώς δέν 
θά διστάσει νά χρησιμοποιήσει λύσεις πού προτείνο- 
νται άπό πολιτικούς καί ιδεολογικούς του άντιπάλους, 
άν τίς κρίνει «έπιχειρησιακές». Τό ένδιαφέρον στοιχείο 
στό λόγο τοϋ Σαρκοζί είναι πώς ή άνάγκη τής άνα- 
συγκρότησης τής Δεξιάς δέν προκύπτει άπό ένα σύ
στημα θεωρητικών άρχών άλλά άπό τή λαϊκιστική ρη
τορεία τής επαφής μέ τό πραγματικό. Μάταια θά άνα- 
ζητήσει κανείς άναφορές σέ θεωρητικούς τού φιλελευ
θερισμού, σέ οικονομικά μοντέλα, σέ προβληματισμούς 
γιά τήν πορεία τών διεθνών σχέσεων. Στήν άνάλυση 
τοϋ Σαρκοζί, τό ύποκείμενο τοϋ πολιτικού είναι ή ίδια 
ή γαλλική κοινωνία καί ή Γαλλία (ώς εθνικό κυρίαρ
χο κράτος καί όχι βέβαια ώς «κοινωνία τών πολι
τών»), Στή δίκιά του «πρακτική πολιτική» σημασία 
δέν έχει νά έπιβεβαιωθούν τά προεκλογικά προγράμ
ματα καί οί θεωρητικές άρχές τοΰ φιλελευθερισμού, 
όσο ή έπίλυση τών προβλημάτων, καί ή κατάκτηση 
μιάς ορισμένης οργανωτικής πείρας. Ή έκπαίδευση τοϋ 
έκλογικού σώματος σέ μιά «κουλτούρα δράσης», στήν 
άποτελεσματική πολιτική είναι τό πρώτο βήμα αύτής 
τής άμοιβαίας συμμαχίας τοϋ ήγέτη μέ τήν κοινωνία: 
«Προσπάθησα νά καταλάβω αύτό πού οί Γάλλοι πε- 
ρίμεναν άπό μένα» (σ. 45).

Ή  άπεύθυνση πρός τή γαλλική κοινωνία καί ή άνά- 
δειξη τής παθολογίας της, τής καθυστέρησής της, τής 
κρίση της είναι ή μόνιμη άναφορά τοϋ συγγραφέα, άλ
λοτε μέ τόνο έπικριτικό άλλοτε μέ τρόπο παραινετικό. 
Πολύ συχνά έχει κανείς τήν έντύπωση πώς αύτή ή συ
νομιλία τοϋ ήγέτη μέ τήν κοινωνία γίνεται μέ τρόπο
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Καί μην ξεχύσω καπέλο, άντιηλιακό, μαγιό (δεν πολνχρειάζεται), βιβλία

άδιαμεσολάβητο, σά νά μήν υπήρχαν κόμματα, τάξεις, 
συνδικάτα, ομάδες πίεσης κ,λπ. Δεν πρόκειται μόνο 
γιά μιά ένστικτώδη υποτίμηση τού πολίτικου συστήμα
τος αλλά γιά μιά έμμεση υπόδειξη ότι ή κοινωνία μπο
ρεί νά είναι πιό «μπροστά» άπό τούς πολιτικούς της 
καί άπό όσα «βαρίδια» μετέτρεψαν τή Γαλλία άπό 
«υπόδειγμα» σέ «άνάμνηση». Καί σέ αύτή τήν περί
πτωση, οί καταγωγικοί «τίτλοι εϋγενείας» περιγράφο- 
νται μέ τήν κυκλική ροή τού άχρονου χρόνου των πε
ρασμένων μεγαλείων πού περιμένουν απλώς νά άνα- 
στηθοϋν. Σέ αύτό τό πλαίσιο, ή διαπίστωση τής κρί
σης καί ή «λογική τού συγκεκριμένου» οδηγεί σέ ένα 
νέο προγραμματικό λόγο, νομιμοποιημένο άπό τήν ύ- 
πάρχουσα κοινωνική νοσολογία καί κυρίως, άπό τίς 
ύπάρχουσες κοινωνικές άναιιονές.

rriRTfcT το~ νέο κοινωνικό συμβόλαιο,' βέβαια, ή ένΓ 
σχυση καί ή ένθάρρυνση τού κοινωνικού σώματος θά 
γίνει μαζί μέ τήν ταυτόχρονη άναγνώριση τού κεντρι
κού αιτήματος, πού προκύπτει άπό τίς ιδεολογικές καί 
πολιτισμικές του προδιαγραφές: τίς άξιες τής δημοκρα
τικής Δεξιάς. Γράφει, χαρακτηριστικά, ό Σαρκοζί: 
«Μάλιστα, έχω τήν πεποίθηση ότι στό βάθος τής γαλ
λικής κοινωνίας υπάρχει ένα ισχυρό αίτημα υπέρ τής 
άποκατάστασης ορισμένων άξιών τής δημοκρατικής 
Δεξιάς: ή εργασία, ό σεβασμός τών άρχών, ή οικογέ
νεια, ή άτομική εύθύνη. Καί αύτό πού οδηγεί χρόνια 
τώρα τή Δεξιά σέ ήττα είναι ότι συνεχίζει νά λυπάται 
πού δέν είναι ή ’Αριστερά», (σ. 43). Αύτό τό «ισχυρό 
αίτημα» τής Δεξιάς, πού προκύπτει μέσα άπό τή σαρ- 
κοζική άνατομία τής κρίσης καί τή διάγνωση τού «βά
θους», δέν είναι τίποτε άλλο παρά μιά κοινότυπη «φυ- 
σικοποίηση» τών συντηρητικών ιδεολογημάτων. Στήν 
πραγματικότητα, στό λόγο τού Σαρκοζί, ή δεξιόστρο
φη κίνηση τού έκκρεμούς τής κοινωνίας είναι τό άπο- 
τέλεσμα μιάς συντηρητικής ματιάς. Ή  περίφημη επα
φή μέ τό πραγματικό καταλήγει νά δημιουργεί καί νά 
συντηρεί τήν άπαραίτητη κουλτούρα τού ηθικού πανι
κού πού προβάλλεται πάνω στό κοινωνικό σώμα.

4. Ή  προοπτική τής έξουσίας

Στό κέντρο τής άνάλυσης τού Σαρκοζί βρίσκεται τό 
πρόβλημα καί ή προοπτική τής έξουσίας, ή προοπτική 
τής διακυβέρνησης: «Δέν άνήκω σ’ αύτούς πού πι
στεύουν ότι ή εξουσία δέν υπάρχει πλέον, ότι είναι 
άχρηστη, άνίκανη, ανύπαρκτη, ή πιό άπλά ότι βρίκε- 
ται άλλού. Αύτοί βλέπουν τήν πολιτική άπ’ έξω». 
Άρνούμενος, λοιπόν, τήν έξωτερικότητα τής έξουσίας, 
ό Σαρκοζί θά άναλύσει τά κεντρικά προβλήματα πού 
άναδύθηκαν μέσα στή γαλλική κοινωνία, έξηγώντας 
τίς πρωτοβουλίες πού έχει πάρει αλλά καί τά μελλο
ντικά σχέδιά του: τή «μείωση τών τιμών» τής άγοράς, 
τήν πρόταση γιά τίς «θετικές διακρίσεις», τήν κρατι
κή ένθάρρυνση γιά άποδοτικές έπενδύσεις ιδίως στόν 
τομέα τών μεταφορών καί τής ένέργειας, τήν πίστη

στήν άναγκαιότητα τού άνταγωνισμοΰ γιά τήν προστα- 
στία τών καταναλωτών, τήν πρόσβαση τών μή προνο
μιούχων Γάλλων στήν ιδιωτική εκπαίδευση, τήν πλήρη 
αυτονομία τών γαλλικών πανεπιστημίων έτσι ώστε νά 
γίνουν ανταγωνιστικά, τήν οριστική άπόσυρση τής Σύμ
βασης Πρώτης Πρόσληψης, τήν ένθάρρυνση τής έπιθυ- 
μίας γιά κοινωνική άνοδο καί κινητικότητα (ιδίως τών 
μεσαίων τάξεων), τήν προστασία καί ισότητα τών γυ
ναικών, τό δικαίωμα στή διαφωνία μέσα στά μεγάλα 
πολυσυλλεκτικά κόμματα, τή μεταφορά τών επιτυχημέ
νων άγγλοσαξωνικών μοντέλων, τήν πρόταση γιά ευέ
λικτα (15 μέλη) υπουργικά συμβούλια, τόν επαναπροσ
διορισμό τών άρμοδιοτήτων τού Κοινοβουλίου, τού 
Πρωθυπουργού καί τού Προέδρου, τήν προνομιακή 
σχέση (αλλά έπουδενί τήν ένταξη) τής Τουρκίας μέ τήν 
ΤΔιρώπη, τήν ιδέα έγός--αποτελεσματικού ευρωπαϊκού— 
G5 (Γερμανια, Μεγάλη Βρεττανία, Τταλΐα)-  ’Ισπανία 
καί Γαλλία).

’Ιδιαίτερο βάρος στήν άφήγησή του κατέχει ή κρίση 
τών προαστίων, τό φθινόπωρο τού 2005, ή όποια εξε
λίχτηκε σέ κομβικό γεγονός γιά τήν αποκρυστάλλωση 
τών θέσεών του γιά τή δημόσια άσφάλεια καί τή με- 
ταναστευτική πολιτική. Ό  Σαρκοζί ξαναθυμάται έκεί- 
νη τή νύχτα πού έπισκέφτηκε τά προάστια, γιά νά δεί
ξει στούς «συνήθεις άλήτες πώς ή άστυνομία είναι πα
ντού καί πάντοτε καλοδεχούμενη». Είναι ή νύχτα πού 
άποκάλεσε τούς έξεγερμένους νέους «καθάρματα», λέ
ξη γιά τήν όποια χρειάστηκε πολλές φορές νά λογο
δοτήσει έκτοτε τόσο σέ πολιτικούς άντιπάλους όσο καί 
σέ πολιτικούς φίλους. Ή  σκηνή έδώ παρουσιάζεται, μέ 
τελείως διαφορετικό τρόπο σέ ό,τι άφορά τή σημασιο
λογία της: «’Ενώ βρισκόμουν κοντά σέ δύο μεγάλες 
πολυκατοικίες, άνοιξε ένα παράθυρο καί μιά γυναίκα 
φανερά βορειοαφρικανικής καταγωγής μέ προκάλεσε: 
“Κύριε Σαρκοζί άπαλλάξτε μας άπό αυτά τά καθάρ
ματα! Δέν τούς αντέχουμε άλλο!” Τής άπάντησα: “Μά
λιστα, κυρία, γ ί  αύτό είμαι έδώ, θά σάς άπαλλάξω 
άπό αύτά τά καθάρματα”. Ούτε αύτή, ούτε έγώ σκε- 
φτήκαμε έκείνη άκριβώς τή στιγμή τήν επιτυχία πού 
είχαμε», (σ. 93). Καί σέ αύτή τήν περίπτωση, ό χαρα
κτηρισμός άποκτά κοινωνικό περιεχόμενο, μέ τό αίτη
μα τής τάξης, τού νόμου καί τής άσφάλειας. ’Εμφανί
ζεται, δηλαδή, ώς αίτημα τών ίδιων τών πολιτών. Στό 
όνομα τής άσφάλειας τών Γάλλων πολιτών (άνεξαρτή- 
τως καταγωγής) θά μιλήσει, λοιπόν, καί γιά τήν πολ
λαπλότητα τής Γαλλίας: «Άπεχθάνομαι τό ρατσισμό. 
Σιχαίνομαι τήν ξενοφοβία. Πιστεύω στή δύναμη καί 
τόν πλούτο τής διαφορετικότητας. Αγαπώ τήν ιδέα 
τής πολλαπλής Γαλλίας. ’Αλλά κατηγορώ αύτούς πού 
άρνούνται τήν πραγματικότητα πού βιώνουν οί πιό 
ταπεινοί συμπολίτες μας νά βρίσκονται στό άντρο τής 
άνόδου τών έξτρεμισμών, καταδικάζοντας τή Δημο
κρατία σέ τύφλωση, παθητικότητα καί άποτελμάτω- 
ση». (σ. 95).

’Επιτιθέμενος στήν ’Αριστερά, πού τήν κατηγορεί γιά 
τό μονοπώλιο τής «μοναδικής» καί «έγκυρης» σκέψης,

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 34



ό Σαρκοζί εξηγεί ξεκάθαρα τις σκέψεις του γύρω άπό 
τό θέμα τής άσφάλειας. Τό καθήκον τής κοινωνίας, 
λέει, είναι νά προστατεύει τά μέλη της καί σέ αύτή 
τήν κατεύθυνση θά πρέπει νά έπιστρατευτοϋν όλοι οί 
κοινωνικοί φορείς: άπό τις διωκτικές αρχές πού πρέ
πει νά επιδεικνύουν «μηδενική άνοχή» μέχρι τις αρχές 
προστασίας άτομικών δικαιωμάτων πού θά πρέπει, 
λέει, νά σταματήσουν νά έπιμένουν στό «δικαίωμα τής 
άπόκρυψης», καί τή «σχολική ιατρική πού θά πρέπει 
«νά έμπλακεΐ μαζικά στήν πρόληψη» τής παιδικής 
έγκληματικότητας. ’Αντίστοιχα, ή έλεγχόμενη μετανά
στευση θά πρέπει νά διασφαλίζει τήν κοινωνική, εθνι
κή καί πολιτισμική συνοχή τής χώρας, έμποδίζοντας 
τή ροή όσων μεταναστατών είναι άπρόθυμοι νά έντα- 
χτοΰν στή γαλλική κοινωνία, καί «δέν άγαπάνε τή χώ
ρα». Ό  πειθαρχικός λόγος τής καταστολής καί τοΰ 
βιοπολιτικοΰ κοινωνικού έλέγχου, γεμάτος έπιπλήξεις, 
ποινές καί κανονιστικά πρότυπα, είναι έμφανής.

Ή  άγάπη πρός τή χώρα, ή έθνική περηφάνεια, ό σε
βασμός στήν ιστορία καί στό επικό έθνικό παρελθόν 
τής Γαλλίας διατρέχει όλο τό βιβλίο. Γιά όσους αίφνι- 
διάστηκαν, κατά τήν προεκλογική περίοδο, καθώς 
άκουγαν τόν Σαρκοζί νά μιλάει γιά τόν Ζορές, ό συγ
γραφέας έχει ήδη μιά έτοιμη άπάντηση στό βιβλίο του: 
«Δέν υπάρχει “λαός τής Άριστεράς” καί “λαός τής 
Δεξιάς”. 'Υπάρχει ό γαλλικός λαός. Ή δύναμή του, ή 
ένότητά του εδράζονται στήν ικανότητά του νά περι
κλείει στήν ίδια κληρονομιά τόσο τόν Κλεμανσό καί 
τόν στρατηγό Ντέ Γκώλ όσο καί τόν Ζορές καί τόν 
Μπλούμ». (ο. 187). Γιά τόν Σαρκοζί, ώστόσο, έτούτη 
ή «ένότητα» δέν είναι ή μυθική καί υπερβατική ένό- 
τητα τού παραδοσιακού έθνικισμού. Ό  ίδιος άλλωστε 
δέχεται πώς δέν έχει νόημα νά μιλάει κανείς γιά «Γάλ
λους άπό ρίζα», άλλά γιά πολίτες πού έξακολουθούν 
νά έμπνέονται άπό τό «γαλλικό παράδειγμα» μέ τίς 
ηρωικές στιγμές του άλλά καί μέ τίς γκρίζες ζώνες 
του. Γι’ αύτό τόν ένοχλούν όσοι έξακολουθούν νά έπι- 
δίδονται στή σπάταλη άπομυθοποίηση τού έθνους, το
νίζοντας τά δεινά τής άποικιοκρατίας, τήν υπόθεση 
Ντρέιφους, καί τή Γαλλία τού Βισύ. «Αύτός ό λόγος 
είναι καταστρεπτικός», σημειώνει έκνευρισμένος ό 
συγγραφέας. «Αύτή ή δυσφήμιση υπάρχει κίνδυνος νά 
υπονομεύσει τά θεμέλια τού έθνους μας». Καί διαβε- 
βαιώνει καθησυχαστικά τό κοινό του: «Οί Γάλλοι μπο
ρούν νά είναι περήφανοι γιά τήν ιστορία τους», (ο. 
185). Μέ τή γομολάστιχα στό χέρι, ό Σαρκοζί ξέρει νά 
χειρίζεται καλά τή «στρογγυλοποίηση» καί τήν έξομά- 
λυνση τής ιστορίας. Στήν άφήγησή του δέν υπάρχουν 
δεξιοί καί άριστεροί" υπάρχουν μόνο Γάλλοι. Ή  εξύ
μνηση τής έθνικής ενότητας, πού συνοδεύεται μέ τό 
κανονιστικό πρότυπο τού «καλού» καί «ήθικού» Γάλ
λου πολίτη, συγκροτεί μιά έπιχειρηματολογία στηριγ
μένη σέ μιά φρονηματιστική χρήση τού παρελθόντος 
καί σέ ένα ούσιοκρατικό μοντέλο «ένσωμάτωσης». Κα
νένα άπό τά δύο, ώστόσο, δέ μπορεί νά συγκαλύψει

τίς εθνικιστικές καί ρατσιστικές συνδηλώσεις αύτής 
τής νέας «έθνικής άλήθειας».

5. Ή κρυφή γοητεία τοϋ γκωλισμοΰ

Τό βιβλίο τού Σαρκοζί είναι ένα μείγμα φιλελεύθερου 
πραγματισμού, άνασημασιολόγησης των άξιων τής πα
ραδοσιακής Δεξιάς καί -τό  σημαντικότερο- μιάς συνε
κτικής πρότασης στή βάση τής μεγάλης «έθνικής πο
λιτικής». ’Ά ν κάτι μάς δείχνει ξακάθαρα αύτό τό βι
βλίο είναι πώς ό Σαρκοζί έπανέφερε τήν πολιτική στό 
κοινωνικό προσκήνιο, άκριβώς γιατί διατύπωσε «μιά 
ορισμένη ιδέα» γιά τή Γαλλία, γιά νά θυμηθούμε τήν 
παλιά ρήση τού στρατηγού Ντέ Γκώλ. Ό  ίδιος, άλλω
στε, ό συγγραφέας δηλώνει γοητευμένος άπό τήν πα
ρουσία καί τό λόγο τού Ντέ Γκώλ, άλλά καί γιά τό 
σκληρό πυρήνα τής γκωλικής ιδεολογίας. ’Εκεί, νομί
ζω, πρέπει νά άναζητήσουμε καί τήν «πολιτική συντα
γή» τού Σαρκοζί· έκεΐ πρέπει νά άναζητήσουμε καί τά 
συστατικά πού μετέτρεψαν τήν έκλογική κινητοποίηση 
των Γάλλων πολιτών σέ ευρωπαϊκό γεγονός μέ μείζο- 
να σημασία. Γράφει ό Σαρκοζί: «”Αν κάθε κλίση αρχί
ζει άπό θαυμασμό, όπως είπε κάποτε ό Μισέλ Τουρ- 
νιέ, τότε πρέπει έπίσης νά μιλήσω γιά τό στρατηγό 
Ντέ Γκώλ καί πολύ περισσότερο γιά τό γκωλισμό. ’Ε
πειδή ήμουν πάρα πολύ μικρός, οί γονείς μου δέ μού 
έπέτρεψαν νά πάρω μέρος στή μεγάλη διαδήλωση υπο
στήριξης στό στρατηγό Ντέ Γκώλ τής 31ης Μαΐου 
1968, ή όποια έπακολούθησε μετά τά γεγονότα τού 
ίδιου μήνα. [...] Ξεπερνώντας όλα τά πολιτικά καί κοι
νωνικά ρήγματα, ό γκωλισμός συσπείρωσε έκατομμύ- 
ρια Γάλλους κάθε καταγωγής καί κοινωνικής τάξης, 
γύρω άπό μιά “ιδέα τής Γαλλίας” καί άπό τή βούλη
ση έκσυγχρονισμού καί μετασχηματισμού τής χώρας 
μας. Γοητεύθηκα άπό αύτή τή δυναμική άθέτησης τών 
συνηθειών, τοΰ καθωσπρεπισμού καί τών παραδόσεων 
γιά νά ώθήσουμε μιά ολόκληρη χώρα πρός τό καλύτε
ρο» (σ. 11) Καί αλλού: «Μέ γοήτευαν οί γκωλικοί ρή
τορες: ό Ζάκ Σαμπάν-Ντελμάς, ό Μισέλ Ντεμπρέ, ό 
Άλεξάντρ Σανγκινετί, ό Σάρλ Παοκουά, καί άργότε- 
ρα ό Ζάκ Σιράκ δονούσαν μέσα μου τήν έπιθυμία τής 
στράτευσης, ή όποια άναζητούσε τρόπους νά πραγμα- 
τωθεΐ». (σ. 216). Βρισκόμαστε μπροστά σέ ένα πολιτι
κό πού ξέρει νά έπιλέγει τούς «προγόνους» του; 
Μάλλον ναι, μέ τή διαφορά, όμως, πώς τό στοίχημα 
τού Ντέ Γκώλ ήταν τό στοίχημα τής μεταπολεμικής 
Γαλλίας καί όχι τής σύγχρονης Γαλλίας. Ή  άναφορά 
στό γκωλικό παράδειγμα είναι γιά ευνόητους λόγους 
προσχηματική. Ούτε οί αναλογίες, ούτε ή ιστορική συ
γκυρία μπορούν νά μετατρέψουν τόν Σαρκοζί σέ νέο 
Ντέ Γκώλ. Πάει καιρός πού οί εύρωπαϊκές κοινωνίες, 
καί κυρίως ή Γαλλία, έπαψαν νά βρίσκεται στον «ά- 
στερισμό» τών μεγάλων άνδρών, έπιλέγοντας τά βρό
μικα νερά τής πολιτικής καί όχι τίς λευκές έπιταγές 
ατούς ήγέτες. Αλλού έπομένως πρέπει νά άναζητήσου-
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Καί μην ξεχάοω καπέλο, άντιηλιακό, μαγιό (δεν πολνχρειάζεται), βιβλία

με την αιτία γιά τις νεογκωλικές φαντασιώσεις τοΰ
Σαρκοζί.

Ά ν  κάτι ξέρει καλά ό Σαρκοζί είναι νά «πολώνει» 
τήν κοινωνία, στή βάση έθνικών καί συλλογικών προ- 
ταγμάτων πού δεν διαχέονται σε «τοπικότητες» άλλά 
στήν πολιτική «μεγάλης κλίμακας». Αύτή, άλλωστε, ή 
«μεγάλη κλίμακα» είναι πού τοΰ έπιτρέπει νά σκηνο
θετεί τήν εικόνα τοΰ ηγέτη πού μιλάει οτήν κοινωνία 
καί όχι στούς ψηφοφόρους ένός κόμματος· αύτή είναι 
πού τόν κάνει νά διεκδικεΐ τή συνέχεια μαζί μέ τή ρή
ξη πρός τό παρελθόν- αύτή είναι πού τοΰ επιτρέπει νά 
θέτει ζήτημα εθνικής ταυτότητας στή σύγχρονη Γαλ
λία- αύτή είναι πού τόν κάνει νά σφίγγει τή γροθιά 
του άπέναντι στούς έξεγερμένους παραβατικούς των 
προαστίων καί νά ρωτάει προκλητικά τούς Γάλλους άν 
«θέλουν κοινά σύνορα μέ τό ’Ιράκ» προκειμένου νά 
διαλύσει τόν μεγάλο φόβο. Στό κέντρο τής πολιτικής 
φιλοσοφίας τοΰ Σαρκοζί δέν βρίσκεται απλώς μιά νέα 
δεξιά ήθικολογία ούτε μιά άναδίπλωση στά ιδεώδη τής 
έθνικής παράδοσης άλλά ή φυγή πρός τά 'μπρος. Μέ
σα στό σχεδίασμά αυτής τής φυγής, ό Σαρκοζί κατα
νόησε σωστά πώς ό ταυτοτικός προβληματισμός των 
Γάλλων δέν είναι μιά άπλή υπόθεση «πολιτισμικής 
διαχείρισης» άλλά ένα μεΐζον πολιτικό πρόβλημα πού 
τέμνει έγκάρσια τίς κοινωνικές, οικονομικές, ταξικές 
καί πολιτισμικές διεργασίες τής Γαλλίας. Γι’ αύτό καί 
ή άνασυγκρότηση τής γαλλικής Δεξιάς, ανεξαρτήτως 
των ποσοστών, είναι μιά σημαντική άνασυγκρότηση, 
μέ προγραμματικό λόγο γιά όλη τήν κοινωνία. Τό φά
σμα τοΰ γκωλισμοΰ βγαίνει ξανά στό προσκήνιο τήν 
ώρα πού ή 'Αριστερά κρύβεται πίσω άπό τή σκιά της. 
Καί βγαίνει στό προσκήνιο μέ μιά άρκετά σκληρή δε
ξιά πολιτική, πού θολώνει τά νερά, στή βάση ένός 
άξιακοΰ συστήματος κυριαρχίας συγκεκριμένων συμφε
ρόντων μέ «έθνικό» πρόσημο.

Γι’ αύτό θά ήταν ολέθριο πολιτικό λάθος γιά τήν 
’Αριστερά νά «ξεμπερδέψει» εύκολα μαζί του χαρίζο- 
ντάς του τόν εύκολο τίτλο τοΰ «μεγάλου άντιδραστι- 
κοΰ», προκειμένου νά ξαναγυρίσει είτε στήν κενολογία 
τής «συμμετοχικής» μετα-σοσιαλδημοκρατίας είτε στό 
βερμπαλισμό τοΰ κινηματισμοΰ. Γιατί άν κάτι φάνηκε 
ξεκάθαρα στίς τελευταίες γαλλικές εκλογές, είναι πώς 
ολόκληρο τό μπλοκ τοΰ «άντισαρκοζισμοΰ», άπό τή 
συστημική σοσιαλδημοκρατία (τή δυναμική Σεγκολέν) 
μέχρι τήν άντι-συστημική άριστερά (τόν συμπαθή 
Μπεζανσενό), υποχρεώθηκε νά παίξει (καί νά χάσει) 
σέ ένα πολιτικό παιχνίδι, τό όποιο είτε δέν τό γνώρι
ζε, είτε δέν μπορούσε νά τό έλέγξει, είτε προσπαθούσε 
μέ κάθε τρόπο νά τό άπωθήοει στό όνομα ένός άφη- 
ρημένου ευχολόγιου, πού ξεκίναγε μέ τούς ύμνους τής 
μεταρρύθμισης καί τελείωνε μέ τά έπαναστατικά έμβα- 
τήρια τής άντικαπιταλιστικής ρήξης. Ή  πραγματικότη
τα όμως τής κοινωνίας ήταν κάπως διαφορετική. «Τό 
ύφος καί τό περιεχόμενο τής πόλωσης τό είχε έπιλέ- 
ξει ό άντίπαλος».5 Πρέπει, λοιπόν, νά τόν γνωρίσουμε 
αυτόν τόν άντίπαλο, όλοι όσοι στοιχηθήκαμε πίσω άπό

τή Σεγκολέν, καί έλπίσαμε στόν Μπαϊρού, όσοι συπα- 
ραταχθήκαμε, έστω καί συγκυριακά, άκόμη καί μέ τόν 
Μπεζανσενό στό πλατύ μέτωπο τοΰ «άντισαρκοζι- 
σμοΰ», άκριβώς γιατί ό Σαρκοζί είχε μέ τό μέρος του 
όχι άπλώς ένα «μέτωπο» άλλά τήν ίδια τή γαλλική 
κοινωνία. Τό βιβλίο του είναι μιά καλή άφορμή γιά νά 
δούμε ορισμένα άπό τά χαρακτηριστικά αυτού τοΰ 
προσώπου άλλά καί τής πολιτικής του.

6. ’Επιμύθιο

Τό βιβλίο τοΰ Σαρκοζί πουλιέται στά βιβλιοπωλεία 
άλλα καί στά σούπερ-μάρκετ. Ή  κυρία πού περίμενε 
μπροστά μου στό ταμείο τοΰ «ΑΒ. Βασιλόπουλος», τό 
έβαλε βιαστικά στό καροτσάκι της, χωρίς κάν νά δια
βάσει τό οπισθόφυλλο. ’Εκεί άλλωστε, τό είδα κι έγώ. 
Τοποθετημένο άνάμεσα σέ ζαμπόν μέ μηδέν λιπαρά 
καί διαιτητικά γαλακτομικά προϊόντα. Γύρισα καί είδα 
τό ράφι μέ τά εύπώλητα βιβλία. Παλιότερα είχε «Άρ- 
λεκιν», ή τόν «’Ιούδα πού φιλούσε υπέροχα». Τώρα τό 
ράφι είναι «στρωμένο» μέ τό σφιγμένο χαμόγελο τοΰ 
Νικολά Σαρκοζί. Ποιος, είναι άραγε, αύτός ό άνθρω
πος πού υποχρέωσε τούς πελάτες ένός σούπερ-μάρκετ 
στούς ’Αμπελόκηπους νά μποΰν στόν κόπο τής άνά- 
γνωσης ένός πολιτικοΰ βιβλίου καί νά διαβάσουν τήν 
«κατάθεση» του γιά τή Γαλλία πού οραματίζεται; Λέ
νε συχνά πώς οί συνειρμοί είναι έλεύθεροι άλλά δέν 
είναι πάντα τυχαίοι. Θυμήθηκα τόν Φλωμπέρ πού 
έγραφε πώς μέσα σέ αυτές τίς άόριστες συναναστρο
φές καί τίς άόριστες ομιλίες τοΰ κόσμου πάντα ή τύ
χη καί ή ροή τοΰ λόγου οδηγεί στό κέντρο μιας κοι
νής συμπάθειας. Τί κρύβει, λοιπόν, αύτή ή παράξενη 
οικειότητα μέ ένα πρόσωπο, πού προστατεύεται τόσο 
καλά καί τόσο πολύ άπό τήν περίφημη «κοινή γνώ
μη», άπό τό Παρίσι ώς τήν Αθήνα; Τήν έπιστροφή 
στήν έποχή τών ήγεμόνων; Τήν έπιστροφή στήν «έθνι- 
κή δεσπόζουσα» τής πολιτικής; Τήν άνάδυση τοΰ νέ
ου δεξιού τρίπτυχου «πατρίδα-άσφάλεια-οίκονομία»;

Στό τέλος τής Μαντάμ Μποδαρύ, πάντως, ό Φλω
μπέρ μάς λέει τί άπέγινε καί ό κυνικός κύριος Όμέ. 
«'Ύστερα άπό τό θάνατο τοΰ Μποβαρύ», γράφει ό 
Φλωμπέρ, «διαδέχτηκαν ό ένας τόν άλλο τρεις για
τροί, δίχως νά μπορέσουν νά στεριώσουν. Ο κύριος 
Ομέ τούς πολέμησε πολύ καί δέν τούς άφησε νά μεί
νουν. "Άρχισε νά κάνει μιά πάρα πολύ μεγάλη πελα
τεία. Οί άρχές τόν περιποιούνταν καί ή κοινή γνώμη 
τόν προστάτευε. Πήρε, τέλος, καί τό παράσημο». Αυ
τά, ό κύριος Όμέ. Ελπίζω μόνο νά μήν άναγκαστεί 
καί ή Σεγκολέν Ρουαγιάλ νά πει πώς «ή μαντάμ Μπο
βαρύ είμαι έγώ».

5. Άνδρέας Πανταζόπουλος, «Γαλλία: ή παράδοξη έπι
στροφή...», ό.π., σ. 16.
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ΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Θεωρίες τον Κοινωνικού Συμβολαίου. 
’Από τόν Γκρότιους οτόν Ρουοοώ
Εκδόσεις Πόλις, ’Αθήνα 2006, σελ. 231
τοϋ Γιώργου Φουρτούνη

πως καταλαβαίνει κανείς ήδη άπό τόν τίτλο, 
I  I  τό πρόσφατο βιβλίο τοΰ Άρη Στυλιανού θέ- 

__^  τει ώς άντικείμενό του τόν κανόνα τής κλα
σικής πολιτικής φιλοσοφίας τής νεωτερικότητας, καί 
ειδικότερα τοΰ δέκατου έβδομου καί δέκατου όγδοου 
αιώνα. 'Όπως έπισημαίνει ό συγγραφέας, ήδη έμπειρος 
έρευνητής καί άκαδημαϊκός δάσκαλος τοΰ άντικειμέ- 
νου, ή πολιτική σκέψη αυτής τής περιόδου κυριαρ
χείται έν πολλοΐς άπό τήν ιδέα τοΰ κοινωνικού συμ
βολαίου. Τό κύριο μέρος τοΰ βιβλίου άφιερώνεται στήν 
κριτική παρουσίαση τεσσάρων σύν μιας άπαράκα- 
μπτων θεωριών τούτων των δύο αιώνων πού, μέ τόν 
έναν ή τόν άλλο τρόπο, έγγράφονται σέ αυτήν τήν κυ
ρίαρχη παράδοση σκέψης -ο ί τέσσερις είναι, κατά σει
ρά, τοΰ Γκρότιους, τοΰ Χόμπς, τοΰ Λόκ καί τοΰ Ρουσ- 
σώ, ένώ ή έπιπλέον μιά είναι αύτή τοΰ Σπινόζα, πού 
γιά άλλη μιά φορά άποδεικνύεται έξαίρεση στή σκέψη 
τής νεωτερικότητας, μιά θεωρία άντί-συμβολαίου.

Τά άντίστοιχα πέντε κεντρικά κεφάλαια τοΰ βιβλίου 
πλαισιώνονται άπό δύο σχετικά σύντομα κείμενα, μιά 
εισαγωγή καί έναν έπίλογο, πού τοποθετούν τήν όλη 
συζήτηση στό θεωρητικό της πλαίσιο, τόσο άπό συστη
ματική όσο καί άπό ιστορική άποψη. Ως πρώτο βήμα 
αυτής τής πλαισίωσης, ήδη άπό τίς πρώτες σελίδες τής 
εισαγωγής, ό "Αρης Στυλιανού θά παρατηρήσει ότι ή 
έννοια τοΰ κοινωνικού συμβολαίου συνιστοΰσε πάντο
τε, καί συνιστά άκόμα, άπάντηση σέ ένα παλαιό όσο 
καί έπίμονο πρόβλημα, στή θεμελιώδη άπορία γιά τή 
φύση, τήν προέλευση καί τή θεμελίωση τής πολιτικής 
κοινωνίας. 'Ο Στυλιανού θά άναλύσει μάλιστα αύτήν 
τήν άπορία σέ δύο έπάλληλα διλήμματα, έτσι ώστε ή 
έννοια τοΰ κοινωνικού συμβολαίου νά άναδειχθεΐ ώς 
κοινή άπάντηση καί στά δύο αυτά διλήμματα- μέ δυό

λόγια, ο συγγραφέας προτείνει να προσεγγίσουμε τήν 
έννοια τοΰ κοινωνικού συμβολαίου μέσα άπό δύο άντι- 
διαστολές. Άπό τήν μιά πλευρά, λοιπόν, ό Στυλιανού 
θά υποδείξει τή μακρινή καταγωγή τής έννοιας τοΰ 
κοινωνικού συμβολαίου στό δίλημμα πού κατάτρυχε 
τήν πολιτική σκέψη τής έλληνικής άρχαιότητας: ή πό
λις συγκροτείται φυσικά ή τεχνητά; "Οπως ξέρουμε, τό 
δίλημμα αύτό υποβάσταξε μιά πρωταρχική καί ιδρυτι
κή φιλοσοφική τιτανομαχία: σύμφωνα μέ τήν κλασική 
πολιτική φιλοσοφία, πού βρίσκει έν προκειμένω τήν 
άρχετυπική της έκφραση οτόν Αριστοτέλη, ή πόλη 
φτιάχνει τούς άνθρώπους, ή πόλη κάνει άνθρώπους 
τούς άνθρώπους, μιας καί ό άνθρωπος είναι φύσει 
«ζώο πολιτικό» (πού σημαίνει ότι ή πολιτική συλλογι- 
κότητα συνιστά τήν ειδοποιό διαφορά τοΰ άνθρώπου, 
χωρίς τήν όποια δέν έχουμε άνθρωπο άλλά ζώο)- σύμ
φωνα μέ τήν άρχαία σοφιστική, άντιθέτως, οί άνθρω
ποι φτιάχνουν τήν πόλη, ή πόλη είναι τέχνημα τών 
άνθρώπων, πού είναι ήδη καί έκ τών προτέρων 
άνθρωποι (πού σημαίνει ότι ή άνθρώπινη φύση πρέπει 
νά άνιχνευθεϊ στά προ-πολιτικά άτομα). Σέ τούτη τήν 
άπάντηση τών σοφιστών, λοιπόν, βρίσκουμε τήν πρώ
τη θεωρητική διατύπωση τής φαινομενικά άπλής ιδέ
ας ότι ή πολιτική κατάσταση τοΰ άνθρώπου είναι δια- 
κριτή, δευτερεύουσα καί παράγωγη ώς πρός τή φυσι
κή κατάστασή του.

Ωστόσο δέν έχουμε άκόμα συμβόλαιο, τουλάχιστον 
όχι μέ τή νεότερη έννοια. Γιά νά φτάσουμε σέ αύτό, 
θά πρέπει νά λάβουμε ύπ’ όψη μιά άκόμα άντίθεση, 
νεότερη τούτη τή φορά, στήν οποία ό Στυλιανού θά 
έγγράψει έκ νέου τήν έννοια τοΰ κοινωνικού συμβο
λαίου. Πρόκειται γιά τήν άντίθεση άνάμεσα σέ δύο βα
σικούς τύπους θεωρητικής έξήγησης τοΰ κράτους καί

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 37



Καί μην ξεχάσω καπέλο, άντιηλιακό, μαγιό (δεν πολνχρειάζεται), βιβλία

τής πολιτικής ζωής: «ό πρώτος είναι ό θεωρητικός τύ
πος τής σύγκρουσης, τού άνταγωνισμοΰ καί τής ρήξης, 
ένώ ό δεύτερος είναι ό θεωρητικός τύπος τής συναί
νεσης, τής συνεργασίας καί τής συμφωνίας... Οί θεω
ρίες τού κοινωνικού συμβολαίου έντάσσονται, grosso 
modo, σ’ αυτόν τόν δεύτερο τύπο τής συναίνεσης καί 
τή σύμβασης». Ή  νεωτερική έννοια τού κοινωνικού 
συμβολαίου, λοιπόν, άναδύεται στό σημείο όπου τέμνο- 
νται αύτά τά δυό διλήμματα: άπό τή μιά πλευρά, 
προϋποθέτει μιά άτομιστική καί προ-πολιτική φιλοσο
φική άνθρωπολογία, τήν όποια άντιπαραθέτει πρός 
μιά ολιστική καί πολιτική· άπό τήν άλλη, κατανοεί τό 
καθ’ εαυτό πολιτικό στοιχείο, πού κάνει τή διαφορά 
άνάμεσα στή φυσική καί τήν πολιτική άνθρώπινη κα
τάσταση, ώς τό στοιχείο τής συμφωνίας, τής σύμβα
σης. Τό κοινωνικό συμβόλαιο συνδέει έτσι αυτές τίς 
δύο βαθμίδες, έξασφαλίζει τό πέρασμα άπό τό φυσικό 
στό πολιτικό, άπό τή θεμελιώδη προ-πολιτική άτομι- 
κότητα στήν παρεπόμενη πολιτική κοινωνία.

”Ας σταθούμε λίγο σέ αύτό τό πρώτο περίγραμμα 
τής ιδέας τού κοινωνικού συμβολαίου, γιά νά άρχίσου- 
με νά κατανοούμε τήν έμμονή τής νεότερης πολιτικής 
σκέψης σέ αυτήν. Ή  δυνατότητα τών «φυσικών» αν
θρώπινων άτόμων νά συμβάλλονται, τά προϋποθέτει 
ήδη ώς ιδιοκτήτες, δικαιούχους όχι μόνο έπί πραγμά
των άλλά καί έπί τού έαυτοϋ τους, καί είναι ύπό 
αυτήν άκριβώς τή θεμελιώδη ιδιότητά τους πού συνά
πτουν τήν πρωταρχική κοινωνική καί πολιτική σύμβα
ση. Τό κοινωνικό συμβόλαιο συναρθρώνει έτσι δυό κα
θοριστικά φαινόμενα τής νεωτερικότητας: άπό τή μιά 
πλευρά, τή γενίκευση τού «κτητικού άτομισμού», σύμ
φωνα μέ τήν κλασική ορολογία τού Μακφέρσον πού 
συχνά έπικαλεΐται ό Στυλιανού, προϋπόθεση καί ταυ
τόχρονα άποτέλεσμα τής έπέκτασης τού καπιταλιστι
κού τρόπου παραγωγής, καί άπό τήν άλλη τήν άνάδυ- 
ση τής πρωτότυπης πολιτικής μορφής τού έθνικοϋ 
κράτους καί τού τύπου έξουσίας καί κυριαρχίας πού 
τού προσιδιάζει. Ύπό αυτήν τήν έννοια, τό κοινωνικό 
συμβόλαιο στοιχειώνει τήν πολιτική σκέψη τής νεωτε
ρικότητας πρώτα άπ’ όλα σέ ένα θεμελιώδες έπίπεδο, 
αύτό τής ιδεολογίας: ό Στυλιανού, πράγματι, δέν θά 
παραλείψει νά ύπαινιχθεΐ, στίς καταληκτικές φράσεις 
τού βιβλίου του, αύτό τό νόημα καί τόν ρόλο τού κοι
νωνικού συμβολαίου ώς «δομικού στοιχείου τής πραγ
ματικής ιδεολογίας πού, άκολουθώντας τόν Πιερ- 
Φρανσουά Μορώ καί τόν Έρνστ Κασσίρερ, θά μπο
ρούσαμε νά τήν ονομάσουμε “μυθιστόρημα” ή “μύθο” 
τού κράτους».

Ώ ς τέτοια, λοιπόν, ώς δομικό ιδεολογικό στοιχείο, ή 
άφήγηση τού κοινωνικού συμβολαίου, άνανεωμένη καί 
μέ έντελώς νέες μορφές σέ σχέση μέ τίς άρχαΐες καί 
μεσαιωνικές έκδοχές της, θά άποβεΐ κομβική γιά τήν 
πολιτική φιλοσοφία τής νεωτερικότητας. Σέ τούτη τή 
συνάφεια μεταξύ ιδεολογίας καί φιλοσοφίας μπορούμε 
νά διαβλέψουμε μιά άλτουσεριανή έμπνευση, πού δια

ποτίζει διακριτικά τό όλο κείμενο: ή ιδεολογία διαμε
σολαβεί τήν ιδεολογία καί τή γνώση, άντιπροσωπεύει 
τήν έπιστήμη στήν ιδεολογία καί άντιστρόφως. Καί 
πράγματι, ό Στυλιανού τονίζει έπαρκώς τίς έπιστημο- 
νικές άξιώσεις άντικειμενικότητας μέ τίς όποιες οί 
κλασικοί τής φιλοσοφίας τού κοινωνικού συμβολαίου 
περιβάλλουν τίς πραγματείες τους. Αυτή ή διπλή πρό- 
σδεση τής νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας μέ τή γνώ
ση καί τήν ιδεολογία, τής προσδίδει τόν ίδιάζοντα χα
ρακτήρα της ώς ένός λόγου πού είναι άξεδιάλυτα πε
ριγραφικός καί κανονιστικός, πού άφορά τόσο τό 
«είναι» όσο καί τό «δέον», πού μάς λέει ταυτόχρονα 
τι είναι ή πολιτική κοινωνία καί πώς πρέπει νά είναι. 
Αυτός ό φύσει ύβριδικός χαρακτήρας τού φιλοσοφικού 
λόγου συμπυκνώνεται έν προκειμένω στήν ένταση άνά
μεσα σέ δύο έγγενεΐς προσανατολισμούς τών θεωριών 
κοινωνικού συμβολαίου, πού δίδουν τό πέρασμα άπό 
τή φυσική στήν πολιτική κατάσταση, τό ίδιο τό κοι
νωνικό συμβόλαιο, ταυτόχρονα καί άδιαχώριστα ώς 
τήν προέλευση καί ώς τή Οεμελίωοη τής πολιτικής κοι
νωνίας. Ό  Στυλιανού θά καταδείξει συστηματικά τόν 
τρόπο μέ τόν όποιο αυτή ή άναγκαία ένταση άνάμε
σα στά δύο αυτά φιλοσοφικά μελήματα είναι κατά βά
ση υπεύθυνη γιά τά ειδικά προβλήματα πού άναδει- 
κνύονται σέ κάθε άπόπειρα θεωρητικής έξειδίκευσης 
τής «άπλής» ιδέας τού κοινωνικού συμβολαίου. Έτσι, 
π.χ., θά έπισημάνει ότι τό κοινωνικό συμβόλαιο μπο
ρεί νά δίδεται ώς έξήγηση άλλοτε τής γένεσης καί 
άλλοτε τής δομής τής πολιτικής κοινωνίας, νά έντάσ- 
σεται άλλοτε σέ μιά έμπειρική καί άλλοτε σέ μιά ορθο
λογική προοπτική, νά άποτελεϊ άλλοτε «λογική υπόθε
ση μεθοδολογικού τύπου» (Χόμπς, Ρουσσώ) καί άλλο
τε μιά «οίονεί ιστορική πραγματικότητα» (Λόκ) κ.λπ.

’Αλλά αύτό οδηγεί σέ μιά άκόμα όδό, διά τής όποιας 
ό Στυλιανού μάς υποδεικνύει νά προσπελάσουμε τήν 
έννοια (καί τίς θεωρίες) τού κοινωνικού συμβολαίου: ή 
έννοια αύτή, γράφει συχνά ό Στυλιανού, είναι απλή 
καί ταυτόχρονα σύνθετη άλλοϋ πάλι, παρεμφερώς, τήν 
παρουσιάζει μέ όρους ένότητας καί ταυτόχρονα πολ
λαπλότητας. Οί έπισημάνσεις αυτές συνδέονται μέ τίς 
άνεξάλειπτες άντιθέσεις τής έν γένει φιλοσοφίας τού 
κοινωνικού συμβολαίου (πού κατά τή γνώμη μου άπο- 
τελούν τό κατ’ έξοχήν άντικείμενο τού βιβλίου), καί 
έννοώ άντιθέσεις τόσο μεταξύ τών διακριτών θεωριών, 
όσο καί έσωτερικές άντιθέσεις κάθε μιάς άπό αυτές. 
Αύτή ή «ένιαία» καί «άπλή» ιδέα, τό κοινωνικό συμ
βόλαιο, είναι άνεύρετη ώς τέτοια- έχουμε άναγκαστι- 
κά πολλές, μή άναγώγιμες καί άντιμαχόμενες, έσωτε- 
ρικά τεταμένες καί άμφίρροπες, θεωρίες -είναι άναπό- 
φευκτο, λέει ό Στυλιανού, νά μιλάμε γιά θεωρίες κοι
νωνικού συμβολαίου, στόν πληθυντικό, πράγμα πού 
άποτυπώνεται καί στόν τίτλο τού βιβλίου: άκόμα καί 
νά θέλαμε, θά ήταν άδύνατο νά άνασυγκροτήσουμε σέ 
ένιαία μορφή τή θεωρία τού κοινωνικού συμβολαίου. 
Ή  «ιδέα» τού κοινωνικού συμβολαίου συνιστά προβλη-
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ματική, μιά δομή παραγωγής προβλημάτων καί διαφω
νιών, ή όποια έκφράζεται πάντοτε στις πληθυντικές 
καί άντιθετικές θεωρητικές έκφράσεις της. Πρόκειται 
γιά μιά δομή σκέψης πού διέπει έμμενώς τίς άναγκα- 
στικά πολλαπλές, άσύμβατες καί άσυμφιλίωτες θεωρίες 
κοινωνικού συμβολαίου, άπό τίς όποιες δέν είναι άπο- 
μονώσιμη: δέν έχει άλλη ύπαρξη πέραν αυτών. ’Επιπλέ
ον, οί άναπόφευκτες άντιθέσεις άνάμεσα στις διαφορε
τικές θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου άναπαράγονται, 
μέ ειδικό πάντοτε τρόπο, στό έσωτερικό τής κάθε μιας. 
Οί θεωρίες αυτές παύουν πλέον νά έμφανίζονται ώς 
συμπαγείς θεωρητικές κατασκευές, άπαλλαγμένες άπό 
προβλήματα καί άντινομίες, καί άναδεικνύονται οί 
άπαράκαμπτες εσωτερικές έντάσεις τους ύπό μορφή 
συμπτωματικών θεωρητικών προβλημάτων.

Πιστεύω ότι αυτή ή προγραμματική θεωρητική στά
ση, πού έκτίθεται μέ ένάργεια ώς «έξεργο» τού βι
βλίου, καθορίζει καί τήν κυρίως άνάπτυξη, δηλαδή τή 
διαδοχική πραγμάτευση τών βασικών θεωριών τής νεό
τερης πολιτικής φιλοσοφίας τού κοινωνικού συμβο
λαίου. Κατά τή γνώμη μου, ό Στυλιανού έπιτυγχάνει 
έδώ μιά πολύ σημαντική ισορροπία: άρχικώς, διεκπε- 
ραιώνει μέ επιτυχία τό εξαιρετικά δύσκολο έργο τής 
εισαγωγής σέ αύτές τίς θεωρίες, πράγμα πού άπαιτεΐ 
τήν παρουσίαση κάθε μιας μέ όρους κατανοησιμότη- 
τας, μέ τρόπο δηλαδή πού νά άναδεικνύει τήν έπιχει- 
ρηματολογική συνεκτικότητά της, νά υιοθετεί τήν προο
πτική της καί νά υπηρετεί τήν πειστικότητά της· ταυ- 
τοχρόνως, όμως, έστιάζει στά ιδιαίτερα προβλήματα 
μίας έκάστης, έκθέτει τίς φυγόκεντρες δυναμικές γραμ
μές της, άναδεικνύει τίς μη-άναγώγιμες άποκλίσεις πού 
τή διαπερνούν συγκροτώντας την. Ό  Στυλιανού μάς 
έξασφαλίζει τή δίοδο στις κλασικές θεωρίες κοινωνι
κού συμβολαίου μέσα άπό μιά γνήσια φιλοσοφική φλέ
βα: καταδεικνύοντας τόν προβληματικό χαρακτήρα 
τους, τήν άσταθή ισορροπία τους -μέ μιά λέξη, τήν τε
ταμένη συνοχή τους (όπου ή έκφραση πρέπει νά έκλη- 
φθεΐ στή μεγαλύτερη δυνατή κυριολεξία της: ή συνοχή 
κάθε θεωρίας είναι ό τρόπος μέ τόν όποιο συγκρατεϊ 
τίς άναγκαΐες εντάσεις της).

Ή διπλή αυτή προσέγγιση έξυπηρετεΐται άπό γραμ
ματολογικό σεβασμό στά κλασικά κείμενα, όπου αυτός 
άπαιτεΐται, καθώς καί άπό σωστές δόσεις συστηματι
κής άναφοράς στήν πλέον έγκυρη καί επίκαιρη βιβλιο
γραφία, έλληνική καί διεθνή, στό άχανές πλαίσιο τής 
όποιας τοποθετείται εύστοχα άλλά καί χρηστικά ή όλη 
συζήτηση. Ειδική μνεία απαιτείται στή γλώσσα τού 
συγγραφέα, πού καταφέρνει νά συνδυάσει τήν προσή
νεια μέ τήν αύστηρότητα, τήν έλαφράδα μέ τή σοβα
ρότητα, άφήνοντας συχνά νά γίνεται αισθητό ένα άμυ- 
δρό χαμόγελο πίσω άπό τή συνοφρύωση τής άπαιτη- 
τικής σκέψης. ”Ας μή διστάσουμε νά μιλήσουμε γιά μιά 
άξιόλογη συμβολή στά έλληνικά γράμματα, σέ ένα έπι- 
μέρους τοπίο τους, πού τελευταία γίνεται ολοένα καί 
λιγότερο άνυδρο.

εκδοςεΤς Φ ΚΕΔΡΟΣ

Μ Ε Ν Η Σ  Κ Ο Υ Μ Α Ν Τ Α Ρ Ε Α Σ

W20

Σελίδες 432 / Τιμή 18.00C Σελίδες 408 / Τιμή 18,00€

ΛΕΝΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΑΚΗΣ

ΛΕΝΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Νυχτερίδες
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΤΑΚΗΣ

ο Ανθρωπος Καλαμπόκι

Σελίδες 160 / Τιμή 10,00€ Σελίδες 232 / Τιμή 14,00€

ΛΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡίΔΟΥ ΠΟΘΟΥ

\0 Υ Λ Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Κ Η
Μαζεύω
τα υπάρχοντά

μου

Σελίδες 152 / Τιμή 12.00C Σελίδες 472 / Τιμή 25,00€
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Καί μην ξεχάσω καπέλο, άντιηλιακό, μαγιό

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέ τήν άνάοα τής ’Αθήνας καί τής Ρώμης
’Εκδόσεις Ώκεανίδα
τοΰ 'Αγγέλου Έλεφάντη

πολυπολιτισμική Ευρώπη», λέγει ό Τάκης 
Θεοδωρόπουλος οτό δοκίμιό του Μέ τήν 
άνάοα τής 'Αθήνας καί τής Ρώμης, «τό 

μόνο πού μπορεί νά παράγει είναι μιά πολυπολιτισμι- 
κή κακοφωνία. Μέ άλλα λόγια, άν ό κόσμος βυθιστεί 
οτήν κινούμενη άμμο τής άπόλυτης άνοχής, άν τά πο
λιτιστικά σύνορα καταργηθοΰν, άν όλοι αρχίσουμε νά 
μιλάμε τήν ίδια γλώσσα, άν ή τέχνη γίνει μεταφράσι
μη μέ τον ίδιο τρόπο πού είναι μεταφράσιμα τά άγγλι- 
κά τοΰ άεροδρομίου καί ή όποια διαφορά μετατραπει 
σέ φολκλόρ, άν όλοι άρχίσουμε νά γράφουμε έπειδή 
κάποιος σέ κάποια άπό τις σχολές τής δημιουργικής 
γραφής πού ξεφυτρώνουν σάν μανιτάρια μάς έμαθε τις 
δόσεις τής ψυχολογίας πού άπαιτεΐ ένας καλοστημένος 
μυθιστορηματικός χαρακτήρας, έ, τότε, τό λιγότερο 
πού μπορούμε νά πάθουμε είναι νά πεθάνουμε άπό 
πλήξη» (σ. 170).

Δέν ξέρω άν θά πεθάνουμε άπό πλήξη έφόσον συμ- 
βοΰν όλα όσα έξορκίζει ό Τάκης Θεοδωρόπουλος στό 
δοκίμιό του. 'Ωστόσο, αύτά πού, κατά κάποιο τρόπο, 
καταγγέλλει, καθώς καί τά συμπαρομαρτοΰντα, έχουν 
ήδη δρομολογηθεί, ήδη παρουσιάζονται ώς τό νέο πρό
σωπο ένός έκσυγχρονισμοΰ πού διεκδικεΐ ή μεταμο
ντέρνα κατάσταση· ήδη έχουν πάρει τή θέση κυρίαρ
χων πρακτικών καί ιδεολογημάτων πού καλύπτουν τό 
πεδίο, έξαποστέλλοντας στό σκουπιδαριό των άναχρο- 
νισμών κανόνες, ιεραρχήσεις καί άξιες. Πλήξη ώστόσο 
δέν νιώθουμε. Απλώς πολλοί, σχεδόν μέ άλαζονικό 
τρόπο, έκστασιάζονται έστω καί μόνο μέ τήν εικαζό
μενη κατάργηση τών πολιτιστικών συνόρων, άλλοι δια- 
ποροΰντες άναρωτιοϋνται πού, τάχα, μάς βγάζει αύτό 
τό τσουνάμι τών νεωτερισμών, άλλοι θρηνωδούν γιά 
τόν άπολεσθέντα παράδεισο ή άλλοι -ολοένα καί λι- 
γότεροι- παλεύουν πεισματικά ένάντια σέ κάθε είδους 
μεταμοντερνιά προσπαθώντας νά συντηρήσουν τήν 
προσφιλή τούς κουλτούρα, τόν δικό τους κόσμο καί, 
εί δυνατόν, νά τόν ανανεώσουν χωρίς νά τόν έξωραΐ- 
σουν μέ επιφανειακά ψιμύθια. Δηλαδή ό καυγάς καί ή 
σύγκρουση συνεχίζεται καί φουντώνει οτό πλαίσιο τής 
έποχής μας πού ονομάσθηκε παγκοσμιοποίηση. Καί ό 
Θεοδωρόπουλος στή σύγκρουση αύτή καυγαδίζει με- 
στωμένα καί γερά.

’Αλλά άς δούμε λίγο πιό μέσα τό δοκίμιο αύτό πού

προστίθεται στις κριτικές φωνές άνασκαλεύοντας ώ
στόσο πολλά ζητήματα, ιστορικά καί πολιτικά, ηθικά 
καί αισθητικά, πότε μέ οξύτητα καί πότε μέ παιγνιώ
δη σαρκασμό. Γι’ αύτό καί άξίζει νά διαβαστεί γιατί, 
άν όχι τίποτε άλλο, ερεθίζει καί προκαλεΐ νά προσέ
ξουμε αύτά πού γίνονται γύρω μας, αύτά πού ζούμε.

’Αρχίζω τήν άναγκαστικά πρόχειρη έπισκόπησή μου 
άπό τόν τίτλο τού δοκιμίου: «Μέ τήν άνάοα τής Αθή
νας καί τής Ρώμης», μέ τήν άνάοα δηλαδή τού 
άρχαίου μέν άλλά τού καθ’ ήμάς οικείου κόσμου, τίς 
άρχαιες μορφές πού άνέδειξε ή λογοτεχνική, ή καλλι
τεχνική, ή φιλοσοφική διάνοια, αύτές πού είδαν τό 
φώς στήν Αθήνα, πέρασαν στή Ρώμη κι άπό τή Ρώ
μη άρδευσαν τήν Εύρώπη. Είναι ό κόσμος πού στοί- 
χειωσε τό φαντασιακό τού Πρώτου Παγκόσμιου Πο
λιτισμού τής ’Ιστορίας. Ό  όρος άνήκει στόν Μαλρώ, ό 
Θεοδωρόπουλος τόν ύπενθυμίζει, τόν υιοθετεί καί τόν 
άντιδιαστέλλει πρός τόν τρέχοντα όρο «παγκοσμιο
ποίηση», «ό όποιος διεγείρει κατά κύριο λόγο οικονο
μικές παρηχήσεις». Αύτόν τόν κόσμο, τούς άρχαίους, 
μέ ένα πότε καταιγιστικό καί πότε φευγαλέο σπινθη
ρογράφημα έπισκοπεϊ ό Θεοδωρόπουλος: τόν Οίδίπο- 
δα, τούς τραγικούς, τόν Θουκυδίδη, τόν ’Ηρόδοτο, τόν 
Σωκράτη, τόν Πλάτωνα, τόν Κικέρωνα. Δέν είναι 
άρχαιόπληκτος, άντίθετα. Άλλά, άς πούμε, στόν Παρ
θενώνα βλέπει «μιά ενέργεια, κάτι οάν λυγμός, ή 
μάλλον τό πρώτο σκίρτημα μιας πρόθεσης, τής θέλη
σης πού έγινε συνείδηση αυτής τής δραστηριότητας 
γιά νά δώσει πολιτικά δικαιώματα στή δημιουργία, 
habeas corpus, τό δικαίωμα στόν αύτοπροσδιορισμό». 
Δυνατή στιγμή τού βιβλίου: άποφεύγει τήν κοινοτοπία 
όπως «ό Παρθενώνας αύτό τό άριστούργημα». 'Απλά 
ό Παρθενώνας συναιρώντας τήν τεχνική τελειότητα, 
τό μέτρο, τή διαλεκτική τής καμπύλης καί τής εύθείας, 
τήν εύλάβεια στό θείο (ναός ήταν), τή θριαμβική άλλά 
όχι άλαζονική κορώνα τής Πόλεως, τήν κομψότητα, τό 
φώς καί τή δύναμη ήταν τό έργο-διαύγαοη γιά τό μέλ
λον, μιά προοπτική. Καί γιά τούς άρχαίους καί τούς 
νέους, αυτούς πού όρθωσαν τόν κατά Μαλρώ Πρώτο 
Παγκόσμιο Πολιτισμό, παγκόσμιο, δηλαδή οικουμενι
κό. 'Υπήρξαν κι άλλοι σπουδαίοι πολιτισμοί: ό κινεζι
κός, ό ινδικός, ό περσικός, ό αιγυπτιακός, άλλά μόνον 
αύτός, δηλαδή ό εύρωπαϊκός πού στόν πυρήνα τού
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βρίσκεται «ή άνάσα τής ’Αθήνας καί τής Ρώμης», 
είναι οικουμενικός. Ή ταν αυτός ό πολιτισμός πού 
στόν πυρήνα τοΰ βρίσκονται οί τραγικοί, οί σο
φιστές, οί ρήτορες καί οί φιλόσοφοι, τό πάντων 
μέτρον άνθρωπος, ό άνθρώπινος Νόμος, θεμέλιο, 
έμπνευση, άλλα όχι λατρεία, γιά τόν ευρωπαϊκό, 
τόν οικουμενικό πολιτισμό: πιό σωστά, είναι μιά 
πορεία πού διαμορφώνει τήν ευρωπαϊκή στάση, 
όχι τήν εύρωπαϊκή ταυτότητα.

'Αλλά ή «άνάσα λαχανιάζει» λέει ό Θεοδωρό- 
πουλος. Τί τόν κάνουμε αύτόν τόν κόσμο, τόν 
άρχαϊο καί τόν νέο; "Ολα αύτά τά «σύνδρομα» 
τής Εύρώπης τά συνταξιοδοτούμε καί «σερφάρου- 
με έλεύθερα» στό μεταμοντέρνο πεδίο όπου δέν 
άναγνωρίζονται όρια, σύνορα, κανόνες, ιεραρχή
σεις, όπου βασιλεύει ή άπόλυτη άνοχή ώς νέα θε
ολογία, ή άπόλυτη άνοχή -δηλαδή μιά νέα μορ
φή περιφρόνησης καί άπαξίωσης, μιας άπόλυτης 
τελικά ξενότητας μέσα στήν κατσαρόλα τής πο- 
λυπολιτισμικότητας καί τοΰ άπόλυτου σχετικι
σμού; Ή άπάντηση τού Θεοδωρόπουλου είναι σα
φής. Κλείνει τό δοκίμιό του προσφεύγοντας στά 
λόγια τής σοφής έλληνίστριας, τής μαχήτριας Ζα- 
κλίν ντε Ρομιγί:

«...Δέν ζητώ, κανείς δέν τό ζητά, ν' άποκατα- 
οτήσουμε τόν τρόπο ζωής τών άρχαίων Ελλήνων, 
ούτε τήν κοινωνία τους, ούτε τή θρησκεία τους, 
ούτε τίποτ' άλλο. (...) Τό θέμα είναι νά ξανα- 
βροϋμε αυτή τήν όρμή ή οποία θά διευκολύνει 
καί θά έρμηνεύοει τήν κατανόηση τού παρόντος 
κόσμου.»

Καί τού έπίσης σοφού ελληνιστή Ζάν Πιέρ Βερ- 
νάν μέ τή χαρακτηριστική του απλότητα καί 
ευθυβολία: «Η  έκπληκτική έπιστημονική καί τε
χνολογική πρόοδος πού μάς κάνει κύριους καί 
κατόχους τής φύσης, όπως αχεδίαζε ό Καρτέσιος, 
γεννάει τήν ίδια στιγμή τό αίσθημα ότι άγγίζου- 
με τήν καταστροφή. Σ' αυτές τίς συνθήκες τά 
ερωτήματα πού θέτει ή άρχαία έλληνική τραγω
δία, στό ειδικό της περιβάλλον, αποκτούν μιά 
έκπληκτική σύγχρονη χροιά. Καί οί νέοι πού πάν 
νά δουν τόν Οίδίποδα δέν μπορούν παρά νά 
αισθανθούν ότι τούς άφορά: καί οί ίδιοι αναρω
τιούνται ποιοι είναι καί ποιό είναι τό νόημα τής 
ύπαρξής τους».

Ή άνάσα τής ’Αθήνας, σίγουρα καί τής Ρώμης 
πού έμεϊς οί τρισχιλιετείς έλληνες τή θεωρούμε 
δευτεροκλασάτη, πιστεύω, μαζί μέ τόν συγγρα
φέα, δέν είναι ή κατάκτηση μιας λογιότητας καί 
άρχαιομάθειας. Είναι ή συνείδηση τής μακράς πο
ρείας τού δικού μας πολιτισμού, μιας μή άνταλ- 
λάξιμης εύαισθησίας πού οργάνωσε τίς σπουδαίες 
έκφάνσεις τού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Καί έχει 
άκόμα μεγάλη δύναμη μέσα της, μάς χρειάζεται.

ΕΝ ΠΑΡΟΔΩ

Ζήτω τά βιβλιοπωλεία

Μιά έρευνα τής ICAP γιά τήν έλληνική βιβλιοαγορά 
δείχνει μεταξύ άλλων ότι, κατά τή διάρκεια του 2006, 
έκδόθηκαν στήν 'Ελλάδα πάνω άπό 9.000 νέα βιβλία. 
Τό νούμερο αύτό εντυπωσιάζει άν άναλογισθεϊ κανείς 
ότι ώς καί τή δεκαετία τού '80 ή βιβλιοπαραγωγή δέν 
ξεπερνούσε τά 3.000 βιβλία τόν χρόνο. Πώς έγινε 
αύτό τό μεγάλο άλμα; Ή έρευνα τής ICAP καταγρά
φει μιά μέση έτήσια αύξηση έπενδύσεων τής τάξεως 
τού 4,5%. Σίγουρα αυτές οί έπενδύσεις είναι ένας λό
γος πού έξηγεΐ τή μεγέθυνση τής βιβλιοπαραγωγής.
Καί πράγματι αύτά τά τελευταία χρόνια έχουν φτια
χτεί μερικοί έκδοτικοί κολοσσοί τών οποίων ή παρα
γωγή ξεπερνά τά 1.000 βιβλία (άν είναι θεός) τό χρό
νο! “Ενας άλλος λόγος είναι ότι οί τιμές τού χαρτιού 
είναι περίπου σταθερές. Κυρίως, όμως, χάρη στις νέες 
τεχνολογίες, έχει μειωθεί αισθητά τό κόστος.

Παρά ταύτα αύτή ή μεγέθυνση τής βιβλιοπαραγω- 
γής δέν άντιστοιχεΐ σέ μιά άνάλογη αύξηση τών πω- 
λήσεων. Τό θέμα έχει νά κάνει κυρίως μέ τήν ανα
γνωσιμότητα τών βιβλίων. Ή 'Ελλάδα, μεταξύ τών 
ευρωπαϊκών κρατών, έρχεται τελευταία στήν ανάγνω
ση τών βιβλίων. Βέβαια, δέν ισχύει αύτή ή υποκατα
νάλωση γιά όλα τά είδη βιβλίων: ταξιδιωτικά, τουρι
στικά, παιδικά, λογοτεχνικιά, μπέστ σέλλερ κ.λπ. πάνε 
πολύ καλά. "Οσοι όμως εκδότες άποτολμούν έκδοση 
δοκιμίων, έκτος έξαιρέσεων, είναι πολύ εύχαριστημέ- 
νοι άν πουλήσουν περί τά 1.000 άντίτυπα' βγάζουν 
δηλαδή τά έξοδά τους. Τί φταίει; Τό θέμα είναι έξαι- 
ρετικά σύνθετο, δέν γίνεται ούτε καί νά τό θίξω έδώ.

Ή έρευνα τής ICAP τονίζει μετ’ έμφάσεως ότι πρέ
πει νά έκσυγχρονισθούν τά δίκτυα διάδοσης τού βι
βλίου. Σωστό, πολύ σωστό. Τά βιβλιοπωλεΐα-κολοσσοί 
δέν αυξάνουν τήν κυκλοφορία. «Απλώς» συγκεντρώ
νουν τή μερίδα τού λέοντος τής πελατείας. Κεντρικό, 
ώστόσο, καί άναντικατάστατο, μέσο διάδοσης τού 
βιβλίου είναι τά βιβλιοπωλεία: πολλά καί καλά βιβλιο
πωλεία παντού. Αύτά όμως δέν αντέχουν, πολλά κλεί
νουν καί τά περισσότερα δέν ξεπερνούν τό στάδιο 
τού «χαρτοβιβλιοπωλείου». Γιά παράδειγμα, σέ ολό
κληρο τό Λεκανοπέδιο, έκτος τού Κέντρου τής ’Αθή
νας, είναι ζήτημα άν υπάρχουν 10 βιβλιοπωλεία τής 
προκοπής καί τά όποια έπιμένουν. Ζήτω, λοιπόν, τά 
βιβλιοπωλεία! ’Εννοώ νά τά έπισκεφτόμαστε καί ν’ 
άφήνουμε σ’ αύτά έστω τή σκόνη άπ’ τά παπούτσια 
μας, πού έλεγαν οί παλαιοί έμποροι.

Άγγελος Έλεφάντης
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Χριστιανική ναοδομία 
καί χριστιανική ιστορία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΠΑΛΛΑΣ
Άποφόρητα: Πρώιμος χριστιανικός 
καί μεσαιωνικός ελληνικός κόσμος
Επιμέλεια: Ευγενία Χαλκιά καί Δ.Δ. Τριανχαφυλλόπου/ 
’Εκδόσεις Ποταμός, ’Αθήνα 2007, σελ. 330

τοΰ Δημήτρη I. Κυρτάτα

ύο μεταθανάτιες εκδόσεις ήρθαν νά προστεθούν 
πρόσφατα στό πλούσιο συγγραφικό έργο τού 
άρχαιολόγου Δημήτρη Πάλλα (1907-1995).1 Ή  

πρώτη, μέ τίτλο 'Ορθοδοξία καί παράδοση: Δοκιμή 
αυτοβιογραφίας, άποτελεΐται άπό δύο κείμενα γραμμέ
να τό 1972 καί τό 1974. Τη δημοσίευσή τους, πού έπι- 
μελήθηκε ή Ό λγα Γκράτζιου, προσθέτοντας εισαγωγή 
καί σημειώσεις, άνέλαβαν οι Πανεπιστημιακές ’Εκδό
σεις Κρήτης (’Ηράκλειο 2005). Τό βιβλίο αύτό φωτίζει 
τήν προσωπική πορεία καί τίς πνευματικές άνησυχίες 
(γιά τήν άκρίβεια άγωνίες) τού γνωστού άρχαιολόγου, 
άλλά άνοίγεται καί σέ ευρύτερους προβληματισμούς. 
Ή ’Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών τής Ίεράς Μητρο- 
πόλεως Δημητριάδος, γνωστή γιά τό πλούσιο έπιστη- 
μονικό της πρόγραμμα καί τίς έπίκαιρες έκδόσεις της, 
έσπευσε νά οργανώσει διημερίδα στίς 5 καί 6 Μαΐου, 
όπου, μέ άφορμή τό βιβλίο, έγιναν ένδιαφέρουσες συ
ζητήσεις γύρω άπό τήν ορθοδοξία, τήν ιστορική της 
διαδρομή καί τή συνάφειά της μέ θέματα τοΰ ελληνι
κού πολιτισμού. Ο τελευταίος τόμος τής «Νέας Ε 
στίας» (Μάιος 2007) φιλοξενεί τήν σχετική εισήγηση 
τού Σταύρου Ζουμπουλάκη, καθώς καί ένα κατατοπι
στικό κείμενο τού Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου, πού 
συμπληρώνει τήν εισαγωγή τής Όλγας Γκράτζιου.

Τό δεύτερο βιβλίο πού έπιμελήθηκαν ή Ευγενία 
Χαλκιά καί ό Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος καί κυ
κλοφορεί άπό τίς έκδόσεις «Ποταμός» (’Αθήνα 2007) 
είναι τελείως διαφορετικό. Ό  κρυπτικός του τίτλος, 
Άποφόρητα, καί ό παραπλανητικός του υπότιτλος, 
«Πρώιμος χριστιανικός καί μεσαιωνικός ελληνικός κό
σμος», ένδέχεται νά τού στερήσουν τό άναγνωστικό 
κοινό πού δικαιούται. Πρόκειται ώστόσο γιά βιβλίο μέ 
μεγάλο ένδιαφέρον, πού θά μπορούσε νά άποτελεΐ βα
σικό άνάγνωσμα όχι μόνο γιά όλους όσοι άσχολοΰνται 
μέ θέματα χριστιανικής άρχαιολογίας, άλλά καί γιά μή 
ειδικούς, πού θά ήθελαν νά κατατοπιστούν γύρω άπό

βασικά θέματα χριστιανικής τελετουργίας καί λα
τρείας. Μιά εύρεία περίληψη, θά μπορούσε άλλωστε νά 
διδάσκεται στά σχολεία, στό μάθημα των θρησκευτι
κών, προσδίδοντας νόημα καί ιστορικό βάθος σέ τύ
πους καί μορφές μέ τούς όποιους έρχονται καθημερι
νώς σέ επαφή όλοι σχεδόν οί Νεοέλληνες.

«Άποφόρητα» ορίζει ό συγγραφέας του τά κείμενα 
πού άποτελοΰν τόν συγκεκριμένο τόμο έπειδή προήλ
θαν «άπό άφορμή περιστασιακών έρεθισμάτων... άπε- 
λευθέρωσης άπό τό καθημερινό καί τετριμμένο» (σ. 
xvi). Ό  όρος είναι δανεισμένος άπό τήν άρχαιοελλη- 
νική καί μάλιστα πρωτοχριστιανική χρήση, σύμφωνα 
μέ τήν όποια άποφόρητο ονομαζόταν τό φίλεμα πού 
μοιραζόταν μετά τό δείπνο στούς προσκεκλημένους, 
γιά νά τό πάρουν μαζί τους στό σπίτι. Καλοδεχούμε
νο, λοιπόν, τό φίλεμα πού φυλάχτηκε τόσα χρόνια γιά 
νά προσφερθεΐ, φρέσκο πάντα, σέ όσους δέν ήξεραν 
ότι ή ιστορία τής χριστιανικής ναοδομίας, ή βυζαντι
νή γλυπτική, τά ψηφιδωτά καί οί τοιχογραφίες είναι 
δυνατόν νά άποτελούν ευχάριστο καί ώφέλιμο άνά
γνωσμα γιά μή ειδικούς. ’Αρκεί νά γίνει σαφώς άντι- 
ληπτό ότι τό βιβλίο δέν άφορά τόν χριστιανικό κόσμο 
γενικώς, άλλά μόνο πολύ συγκεκριμένες του όψεις, 
αύτές πού συνήθως κατατάσσονται στόν χώρο τής τέ
χνης ή, σέ ένα βαθμό, τού ευρύτερου πολιτισμού.

’Από τήν άλλη πάλι πλευρά, ό χαρακτηρισμός πρώι
μος καί μεσαιωνικός γιά τόν κόσμο πού μελετά καί 
παρουσιάζει ό Πάλλας είναι πολύ περιοριστικός. Τό 
βιβλίο καλύπτει ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό εύρος, 
άφού φτάνει τουλάχιστον στά χρόνια τής έλληνικής 
’Επανάστασης τού ’21. Αύτό τό εύρος καθιστά άλλω
στε τό βιβλίο επίκαιρο καί χρήσιμο γιά όποιον επισκέ
πτεται, έστω καί εΰκαιριακώς, τούς χριστιανικούς να
ούς τίς έορτάσιμες ημέρες, χωρίς νά άντιλαμβάνεται 
έπαρκώς τί άκριβώς συντελεΐται μέσα καί έξω άπό τά
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ιερά κτίοματα καί προβληματίζεται γύρω άπό χίς 
οικείες καί τυποποιημένες, άλλά ούσιαστικώς άκατα
νόητες κινήσεις τοΰ ιερατείου. Γιά τήν έντελώς πρόσφα
τη έκκλησιαστική άρχιτεκτονική, ό συγγραφέας έπιφυ- 
λάσσει άλλωστε μιά σύντομη παράγραφο (σ. 128-9), πού 
έξηγεΐ γιατί δέν άφορά σχεδόν κανέναν σοβαρό άρχι- 
τέκτονα: «εύκολη μορφοκρατική δεσποτεία», τή χαρα
κτηρίζει, έξηγώντας μέ τόν άφορισμό αύτό (όπως άντι- 
λαμβάνομαι) ότι ή ναοδομία υπακούει σήμερα σέ νο
μοθετικές ρυθμίσεις καί όχι σέ λειτουργικές άνάγκες. 
Ρυθμίσεις πού έπιχειρούν νά υποβάλουν τήν ιδέα ότι 
ή χριστιανική λατρεία δέν έχει ιστορία, έπιλέγοντας ώς 
πέραν τής ιστορίας μιά συγκεκριμένη (καί άσφαλώς 
φορτισμένη) έποχή.

Βασική πρόταση τοΰ Πάλλα, αύτή πού οργανώνει τά 
άποφόρητά του (καί πιθανότατα μεγάλο μέρος τού 
επιστημονικού του έργου) είναι ότι ή χριστιανική λα
τρεία έχει ιστορία. Μιά ιστορία πού είναι άνιχνεύσιμη 
στά υλικά της κατάλοιπα (κτίοματα, προσκτίσματα 
καί διάκοσμους) καί γίνεται κατανοητή άπό διάσπαρ
τες φιλολογικές μαρτυρίες. Στήν άνασκόπησή του, ή 
λατρεία, παρά τόν έγγενώς συντηρητικό της χαρακτή
ρα, είναι φαινόμενο πού ΰπόκειται σέ διαρκή έξέλιξη, 
παρακολουθεί πολιτικές, κοινωνικές καί πολιτισμικές 
άλλαγές, μεταλλάσσεται καί συμπαρασύρει μαζί της 
άρχιτεκτονικές μορφές καί τέχνη. Ή  σκέψη αύτή, εύ
λογη όταν διατυπωθεί, δέν είναι πάντα αύτονόητη. Λί
γοι άλλωστε άρχαιολόγοι ή ιστορικοί τής χριστιανικής 
τέχνης είχαν τήν άτυχία νά καθηλωθούν γιά πολλούς 
μήνες σέ υποχρεωτική άκινησία, μετατρέποντάς την 
στό άπίστευτο πλεονέκτημα τής έξοικείωσης μέ τούς 
161 τόμους τής 'Ελληνικής Πατρολογίας τοΰ Migne 
(Τριανταφυλλόπουλος, Νέα 'Εστία, Μάιος 2007, σ. 
825-6' πβ. Ό λγα Γκράτζιου, 'Ορθοδοξία καί παράδο
ση, ο. 12).

Άπό τή χριστιανική γραμματεία, ό Πάλλας άλίευσε 
πληροφορίες πού έλάχιστοι είχαν προσέξει καί άκόμη 
λιγότεροι συσχετίσει συστηματικά μέ τήν ιστορία τής 
χριστιανικής ναοδομίας καί τέχνης. Έτσι, στή θέση 
μιας ταξινομικής τυπολογίας πού φαίνεται νά κυριαρ
χεί στις σχετικές σπουδές, καί ή όποια οδηγεί σέ εκτε
νέστατους καταλόγους καί προσεκτικές άποτυπώσεις, 
στά Άποφόρητά παρακολουθούμε μιά διαδρομή πού 
διαλέγεται εύθέως μέ τήν ιστορία.

Απευθυνόμενος στό ευρύτερο κοινό, ό Πάλλας κά
νει έναν διαρκή διάλογο μέ τόν ιστορικό. Πολλά άπό 
τά σημαντικά ζητήματα πού θέτει είναι προκλήσεις 
περισσότερο γιά τόν ιστορικό παρά γιά τόν άρχιτέκτο- 
να ή τόν άρχαιολόγο. Λίγα παραδείγματα έπιτρέπουν 
νά γίνει κατανοητό τό νόημα καί ή σημασία αυτής τής 
σύζευξης ιστορικών καί μορφολογικών διαπιστώσεων.

Η πρώτη καί καθοριστική άλλαγή στήν πρώιμη χρι
στιανική τελετουργία, αύτή ή οποία έθεσε ούσιαστικώς 
τίς βάσεις γιά τό λειτουργικό τυπικό καί, συνακόλου
θα, καθόρισε τίς πρώιμες μορφές έκκλησιαστικής άρχι- 
τεκτονικής, ήταν ό διαχωρισμός τοΰ δείπνου άπό τή

Θεία Ευχαριστία. Έχοντας πλήρη συνείδηση ότι ή μέ- 
γιστη αύτή τομή στήν πρωτοχριστιανική πρακτική έθε
σε τά θεμέλια τής χριστιανικής Λειτουργίας (σ. 10, 12, 
44), ό Πάλλας θέτει τό εύλογο έρώτημα τής ιστορικής 
τής καταβολής. Ισχυρίζεται, όρθά κατά τή γνώμη μου, 
ότι αύτό συνέβη πολύ νωρίς, μετά τή δεύτερη δεκαε
τία τοΰ δεύτερου αιώνα. ’Αλλά ή υπόθεσή του ότι 
αύτό έγινε γιά λόγους πρακτικούς καί μέ τήν καλλιέρ
γεια τής χριστιανικής ευσέβειας, δέν είναι πειστική.

Ή  εύκολία καί ή συνήθεια καλοΰσαν τούς χριστια
νούς νά τελούν τό μυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας με
τά τό νυκτερινό δείπνο, όχι νωρίς τό πρωί, καί μάλι
στα πρίν ξημερώσει. Ή  διατάραξη αύτή τής φυσιολο
γικής τάξης πού διαχώρισε τό δείπνο άπό τή Λειτουρ
γία θά πρέπει νά είχε πολύ σοβαρή αιτία.

Άπό τίς παραξενιές τής τύχης, πού σπανίως παρα
τηρούνται όταν ό ιστορικός τίς έχει μεγαλύτερη άνά- 
γκη, συμβαίνει νά γνωρίζουμε ότι ή άλλαγή αύτή δέν 
έγινε γιά πρακτικούς λόγους, ούτε άλλωστε άπό ύπέρ- 
μετρη εύσέβεια. Οί χριστιανοί τοΰ πρώιμου δεύτερου 
αιώνα ύποχρεώθηκαν νά διαχωρίσουν τήν άγάπη άπό 
τήν προσευχή έπειδή έλαβαν αύτή τήν εντολή άπό τήν 
αύτοκρατορική διοίκηση. Ή νυκτερινή θρησκευτική τε
λετή, πού ολοκλήρωνε φυσιολογικά τούς μόχθους τής 
ημέρας, ήταν ύποπτη γιά τέλεση σοβαρών άδικημάτων 
-  πιθανότητα ηθικής τάξης. Εύπειθεΐς οί πρώτοι χρι
στιανοί, άποδέχτηκαν άμέσως τήν πρόκληση, μεταθέ
τοντας τό λατρευτικό μέρος τής σύναξης τό έπόμενο 
πρωί, ξεκλέβοντας άπό τόν ύπνο τους. "Οταν διακόσια 
περίπου χρόνια άργότερα οί χριστιανοί είχαν τή δυνα
τότητα νά έπανέλθουν στήν άρχέγονη συνήθεια, ήταν 
πλέον πεπεισμένοι ότι ή έωθινή λειτουργία ήταν ή πα
τροπαράδοτη κληρονομιά.

Τό δεύτερο παράδειγμα πρόσκλησης τοΰ ιστορικού 
σέ διάλογο είναι εξίσου προκλητικό καί ένδιαφέρον. Ό  
ιστορικός τοΰ πολιτισμού διαπιστώνει έκπληκτος ότι ό 
χριστιανισμός είναι μιά άπό τίς έλάχιστες θρησκείες 
πού έχει έξοβελίσει άπό τή λατρεία του τόν χορό καί 
τήν πομπή. Ή στοιχειώδης έπαφή μέ τήν άρχαία έλλη- 
νική θρησκευτικότητα (μέ τήν όποια ό έλληνας άνα- 
γνώστης είναι καλύτερα έξοικειωμένος) βεβαιώνει ότι 
ή εύσέβεια έκδηλωνόταν άπαρεγκλίτως μέ ύμνους, χο
ρό καί μαζικές πομπές. Ό  χριστιανισμός ώστόσο, κρά
τησε μέν τούς ύμνους, δημιουργικούς καί άνανεώσι- 
μους έως τό μέσο Βυζάντιο, καταπολέμησε ώστόσο 
τούς χορούς καί τίς πομπές ώς παραχώρηση (άν όχι 
ώς προσχώρηση) στήν ειδωλολατρία.

Ή  άπορία αύτή είχε άπασχολήσει ήδη άπό τόν 19ο 
αιώνα τόν Σάθα καί άλλους έρευνητές, πού έκαναν 
οξυδερκείς παρατηρήσεις γιά τά βυζαντινά θεάματα. 
’Επανερχόμενος στό θέμα αύτό ό Πάλλας, προσκομίζει 
πληροφορίες πού βεβαιώνουν ότι τόν ύστερο τέταρτο 
αιώνα, ό χορός μέσα στόν χριστιανικό ναό δέν ήταν 
άποκλειστικό προνόμιο τής αίρεσης (σ. 16 κ.έ.). Ή βα
σική του πρόταση (άπολύτως πειστική) άνιχνεύει τή 
μετάβαση άνάμεσα στόν πέμπτο καί τόν έκτο αιώνα
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άπό μιά ενθουσιαστική συμμετοχή των πιστών σέ μιά 
παθητική, πού μετατρέπει τή Λειτουργία άπό συμμε
τοχικό δρώμενο σέ ισορροπημένο θέαμα (ο. 34).

Πολλά έχει νά διδαχτεί ό άνυποψίαστος άναγνώστης 
γιά τή μετάθεση τής πομπικής καί μαζικής προσέλευ
σης τών πιοτών οτό ναό γιά τήν τέλεση τής Λειτουρ
γίας στό έσωτερικό τοΰ ναού. Συρρικνωμένες καί α
γνώριστες, οί πομπές (καί ό χορός) έπιζοΰν έως σήμε
ρα, όχι μόνο στίς λιτανείες καί τήν περιφορά τοΰ ’Επι
ταφίου άλλά στή Μικρά καί Μεγάλη Είσοδο, όπου λι
τανεύονται τό Εύαγγέλιο καί τά ευχαριστιακά δώρα. 
Επίσης, πιό θεαματικά, θά μπορούσαμε νά προσθέσου
με, στή βάπτιση, τόν γάμο καί τή χειροτονία τών ιε
ρέων. Ο Πάλλας ένδιαφέρεται βεβαίως γιά τίς έπιπτώ- 
σεις πού είχε ή έξέλιξη αύτή στίς μορφές τών κτισμά- 
των καί τίς χρήσεις τών χώρων.

Τρίτο καί σημαντικότατο έπίσης παράδειγμα είναι ή 
μορφή πού έλαβε στό χριστιανικό κόσμο ή θυσία, μέ 
τήν προσφορά δώρων. Ό  Πάλλας δέν συζητά τή με
τάβαση άπό τή αιματηρή θυσία, πού κυριαρχούσε σέ 
ολόκληρο σχεδόν τόν άρχαΐο κόσμο (περιλαμβανομέ- 
νου, βεβαίως, τοΰ Ίουδαϊκοΰ), στήν άποκλειστικώς ά- 
ναίμακτη θυσία τών χριστιανών. Τή θεωρεί προφανώς 
άπολύτως δεδομένη (μολονότι θά μπορούσε κάποιος 
νά ισχυριστεί ότι είναι βαθύτατα προβληματική, εφό
σον ούδέποτε τήν άπαίτησε ή τήν υπέδειξε ό Ιησούς). 
Προσκομίζει ώστόσο πλήθος τεκμήρια γιά τήν άρχική 
ποικιλία καί τήν πολυμορφία τών προσφερομένων δώ
ρων, τά όποια περιλάμβαναν τά ζώα, γιά νά έξηγήσει 
τήν άναγκαιότητα τών προσκισμάτων (πρόθεση καί 
διακονικό). Έπίσης τίς σταδιακές μεταθέσεις τους πριν 
καταλήξουν στό έσωτερικό τοΰ ναού, σέ έποχές πού 
τά δώρα άποτελοΰνταν πλέον άποκλειστικώς άπό 
άρτους, οίνο, έλαιον καί θυμίαμα (ο. 24-5).

Μέ παρόμοιους συσχετισμούς άρχιτεκτονικών μορφών 
καί λειτουργικών πρακτικών, προσεκτικά ένταγμένους 
μέσα σέ ιστορικές συγκυρίες, ό Πάλλας συζητά θέμα
τα όπως ή άγια Τράπεζα καί τό είκονοστάσιο, πού 
υψώθηκε σταδιακώς ώστε νά άποκόψει οπτικά τούς 
πιστούς άπό όσα συντελοΰνταν στό ιερό (σ. 33). Συ
χνά μάλιστα οί συνήθειες τών Δυτικών φωτίζουν κα
λύτερα τίς πρωτοχριστιανικές πρακτικές, άπ’ όσο οί 
νεωτερισμοί τών ’Ανατολικών, πού αΰτοσυστήνονται 
ώς θεματοφύλακες τής παράδοσης.

Στό δεύτερο καί τό τρίτο κεφάλαιο, ό Πάλλας άσχο- 
λεϊται συστηματικότερα μέ θέματα άρχιτεκτονικών τύ
πων καί μορφών, έπανερχόμενος πάντως πολλές φορές 
στίς προσφιλείς του μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Τά 
παραδείγματα πολλαπλασιάζονται καί ή γνώριμη στούς 
άρχαιολόγους τυπολογία καταλαμβάνει άναγκαστικά 
άρκετή έκταση. Ή  άποτίμηση τών παρατηρήσεων στά 
κεφάλαια αυτά, καθώς καί στό σημαντικότατο τέταρ
το, όπου έξετάζεται είδικώς ή περίπτωση τής άγιας 
Σοφίας, άπαιτεΐ ειδικές γνώσεις, όπως άλλωστε τά κε
φάλαια γιά τή γλυπτική, τά ψηφιδωτά καί τίς τοιχο
γραφίες. Ό  μή ειδικός άναγνώστης βεβαιώνεται πά

ντως καί πάλι ότι στή θέση μιάς μορφοκρατικής προ
σέγγισης, προκρίνεται, κατά κανόνα, μιά ιστορική καί 
κοινωνική. Ή  ποικιλία τών μορφών καί τών τύπων δέν 
υποτάσσεται (ή δέν υποτάσσεται πάντα) στίς προσφι
λείς έρμηνεΐες τών άρχαιολόγων γιά έπιρροές καί έπι- 
δράσεις. Σημαντικότερη θέση στά έρμηνευτικά σχήμα
τα τοΰ Πάλλα έχει ή διερεύνηση τών πολιτικών κέ
ντρων έξουσίας.

Πράγματι ό άναγνώστης άλλων έργασιών μένει μέ 
τήν έντύπωση ότι οί έπιλογές τών άρχιτεκτονικών τύ
πων στή ναοδομία είναι άποτέλεσμα πρωτίστως έλεύ- 
θερων έπιλογών, αισθητικών άντιλήψεων ή κατασκευα
στικών δεξιοτήτων. 'Η πλούσια καί σύνθετη ιστορία 
τοΰ έλλαδικοΰ χώρου, μέ τίς διαδοχικές κατακτήσεις, 
δέν άναδεικνύεται πάντα ώς καθοριστικός παράγοντας 
στίς άρχιτεκτονικές έπιλογές. Ακόμα καί ό Πάλλας 
καθυστερεί πολύ νά θυμίσει στούς άναγνώστες του μιά 
έξαιρετικά σημαντική λεπτομέρεια. Τό μεγαλύτερο μέ
ρος τοΰ έλληνικοΰ χώρου, πού υπαγόταν πολιτικά στό 
ρωμαϊκό κράτος τής ’Ανατολής, θρησκευτικά υπαγό
ταν στή δικαιοδοσία τοΰ πάπα τής Ρώμης, έως τόν 
όγδοο αιώνα (σ. 137). Ή  έπίπτωση τοΰ διχασμού αύ- 
τοΰ σέ ζητήματα λατρείας, άρχιτεκτονικής καί τέχνης 
δέν καθίσταται πάντα σαφής.

Παρομοίως ό Πάλλας δίνει τήν έντύπωση ότι, μέ 
πρόθεση νά άναδείξει τήν ιδεολογική (αύτοκρατορική;) 
σημασία πού άπέκτησε ό τρούλος (μέ όλες του τίς πα
ραλλαγές) στήν έλληνική ναοδομία, άποσιωπά κυριολε
κτικούς τό πλήθος τών έπιπεδόστεγων ναών. Καί όμως, 
ό έπισκέπτης άπαντά έκατοντάδες ναούς χωρίς τρού
λους ή θόλους σέ πολλά μέρη τής Ελλάδας καί μάλι
στα τίς Κυκλάδες, πού βρέθηκαν γιά μεγάλη περίοδο 
ύπό δυτική κατοχή. (Πβ. τή φωτογραφία ένός τυπικού 
έπιπεδόστεγου ναού στή σελίδα 129, όπου όμως δέν 
γίνεται λόγος γιά τή στέγη.)

Ή έπίδραση τών δυτικών προτύπων είναι γενικότε
ρα υποβαθμισμένη. "Ετσι έλάχιστος λόγος γίνεται γιά 
τίς λεγάμενες δίδυμες έκκλησίες πού άπαντοΰν στήν 
Κρήτη καί πολλά άλλα νησιά, γιά τίς όποιες έχει δια
τυπωθεί ό ισχυρισμός ότι υπηρετούσαν άνάγκες πα
ράλληλης λειτουργίας δυτικών καί ορθοδόξων έκκλη- 
σιαζομένων. Ακόμα καί γιά τήν εισαγωγή τών κωδω
νοστασίων ύπό τήν έπίδραση τής δυτικής πρακτικής έ
λάχιστος λόγος γίνεται. Ή  παράληψη αύτή είναι έντυ- 
πωσιακή, έφόσον ή προσθήκη κωδωνοστασίων άλλαξε 
ριζικώς, όχι μόνο τήν έξωτερική μορφή τών έλληνικών 
ναών, άλλά καί τήν ίδια τήν άρχιτεκτονική τους δο-
μή-

Τά Άποφόρητα τού Δημήτρη Πάλλα είναι μιά διαρ
κής πρόκληση καί μιά πρόσκληση σέ συζήτηση πού δέν 
μπορεί νά έξαντληθεΐ σέ μιά σύντομη παρουσίαση, μά
λιστα άπό έναν παντελώς μή ειδικό σέ θέματα χριστια
νικής ναοδομίας καί τέχνης. Μόνη πρόθεση αυτού τοΰ 
σημειώματος είναι νά έπισημάνει σέ άλλους μή ειδι
κούς ότι τά θέματα πού θίγει τό ευπαρουσίαστο αύτό 
βιβλίο άφοροΰν πολλούς πού δέν τό υποψιάζονται.
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ΛΕΙΑ ΒΙΤΑΛΗ
Ιερή παγίδα. Τό απόκρυφο 
χρονικό τής Κωνσταντινούπολης 
Εκδόσεις Παχάκη, ’Αθήνα 2007
τής Γιάννας Καταιαμπούρα

Γ βυζαντινή είναι μιά περίοδος πού έλάχιστα 
I I έχει άποτελέσει θέμα γιά τή σύγχρονη έλληνι- 

---------κή πεζογραφία. Καί παρά την πρόσφατη άνθη
ση τού είδους τού ιστορικού άφηγήματος, πολύ λίγες 
είναι οί προσπάθειες -κα ί άκόμη πιό εύάριθμες οί 
άξιόλογες- πού έχουν ώς θεματικό τους έπίκεντρο τό 
Βυζάντιο. Κι έννοώ άξιόλογα τά μυθιστορήματα πού 
έκτος τών άλλων κατάφεραν νά άποδώσουν με πειστι
κότητα τίς Ιδιαίτερες συνθήκες τής έποχής, άναπλάθο- 
ντας τόσο τήν καθημερινότητα όσο καί τό άνάλογο 
ιδεολογικό καί πνευματικό υπόβαθρο τών άνθρώπων, 
άποφεύγοντας άναχρονισμούς καί πρωθύστερες έρμη- 
νεΐες, όσο αυτό ήταν δυνατόν, άν υπολογίσει κανείς 
καί τό γεγονός ότι ή περίοδος έχει άντιμετωπιστεΐ 
πολλές φορές μέ στερεότυπα.

Ή Λεία Βιτάλη στό μυθιστόρημά της 'Ιερή παγίδα έπι- 
λέγει νά ασχοληθεί μέ τήν τελευταία περίοδο τού Βυ
ζαντίου, τά χρόνια πρίν καί άμέσως μετά τήν άλωση. 
’Επιλέγει επίσης νά άσχοληθεΐ μέ μιά οικογένεια άπό 
τίς έπιφανέστερες της Κωνσταντινούπολης, αυτή τού 
Λουκά Νοταρά. Ό  Λουκάς Νοταράς, μέ τόν τίτλο τού 
μεγάλου δούκα, είχε βαρύνοντα ρόλο στά γεγονότα 
τής τελευταίας περιόδου πρίν άπό τήν άλωση, άπό τήν 
πλευρά τών άνθενωτικών (άπό τό χρονικό άλλωστε 
τού Δούκα τού αποδίδεται ή έμβληματική ρήση 
«Κρειττότερόν έατί είδέναι έν μέση τή πόλει φακιόλιον 
βασιλενον Τούρκων ή καλύπτραν Λατινικήν»). Σύμφω
να μέ τά χρονικά, ό Νοταράς έκτελέστηκε μαζί μέ 
τούς δύο γιούς του άπό τόν Μωάμεθ Β ' λίγες ήμέρες

μετά τήν κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης, ένώ είχε 
προλάβει νά φυγαδεύσει στή Βενετία τήν κόρη του 
“Αννα μέ τό μεγαλύτερο μέρος τής περιουσίας του. Ή 
"Αννα Νοταρά έχει καταγραφεϊ ώς Μαικήνας τών 
γραμμάτων στή Βενετία, άφοϋ συμμετείχε χορηγώντας 
τίς έκδόσεις τών Καλλιέργη καί Βλαστού.

Ή  Βιτάλη θέτει στό έπίκεντρο τής διήγησής της τόν 
μικρότερο γιό τού Νοταρά, τόν Ιάκωβο, τόν όποιο, 
σύμφωνα μέ μιά παράδοση, είχε ζητήσει ό Μωάμεθ 
γιά τό χαρέμι του. 'Η άρνηση τού Λουκά Νοταρά νά 
συναινέσει σέ μιά τέτοια προοπτική ήταν ή αιτία γιά 
τήν έκτέλεσή του, σύμφωνα μέ αύτή τήν παράδοση, ή 
οποία ώστόσο δέν άναφέρεται στόν μετέπειτα βίο τού 
’Ιάκωβου. Ή  Βιτάλη, υιοθετώντας αυτή τήν έκδοχή, 
παρακολουθεί τήν πορεία τού Ιάκωβου άπό τά χρό
νια πρίν άπό τήν άλωση στήν πολιορκία, άπό έκεϊ στό 
χαρέμι, στά καταγώγια τής Βενετίας, στήν έπανασύν- 
δεσή του μέ τίς αδερφές του πού είχαν έγκατασταθεϊ 
έκεϊ, στόν κομβικό ρόλο γιά τήν ’ίδρυση τής έλληνικής 
άδελφότητας πού τού αποδίδει άλλά καί στήν έπιστρο- 
φή του στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά έκδικηθεΐ τό 
θάνατο τού πατέρα του. Ή  διήγηση, «άπόκρυφο χρο
νικό» κατά τόν τίτλο, είναι άπό τήν πλευρά τής μι
κρής άδερφής τού ’Ιάκωβου, πού έπικοινωνεΐ μεταφυ
σικά μέ τόν άδερφό της καί τίς δικές του σκέψεις κα
τά τό μεγαλύτερο μέρος κοινοποιεί, σύμφωνα μέ τό 
λογοτεχνικό εύρημα τής συγγραφέως.

Τό έγχείρημα φαίνεται ένδιαφέρον. Πρόκειται γιά 
τούς ήρωες μιά περιόδου κρίσης, όπου τίποτα δέν μπο
ρεί νά είναι ξεκάθαρο, οί άβεβαιότητες έντείνονται,
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μαζί καί οί συγκρούσεις πού παίρνουν άκραΐες μορφές. 
Οί έξωτερικές αύτές συνθήκες δρουν καταλυτικά ατούς 
πρωταγωνιστές καί στήν άναμέτρησή τους μέ δυσκο
λίες πού πολλές φορές τούς στερούν την έλεύθερη βού
ληση ή τούς οδηγούν σέ βεβιασμένες άποφάσεις.

Ωστόσο, τό μυθιστόρημα τής Βιτάλη δέν καταφέρ
νει νά σταθεί μέ ιδιαίτερες άξιώσεις καί νά έξελιχθεΐ 
μέ τό άναμενόμενο ένδιαφέρον πού θά είχε μιά τέτοια 
προσπάθεια. Βασικό μειονέκτημα είναι καί έδώ κατ’ 
άρχήν ή μή πειστική άναπαράσταση τής έποχής, όπως 
προαναφέρθηκε. Τά άλλεπάλληλα ιστορικά λάθη στό 
άφήγημα γίνονται ένοχλητικά κάποια στιγμή, όπως 
καί οί άπροσε'ξίες, άκόμη καί σέ λεξιλογικό έπίπεδο (ό 
χώρος δέν έπιτρέπει μιά λεπτομερή καταγραφή, άλλά 
π.χ. έκφράσεις καί λέξεις όπως «οπορτουνιστής» ή 
«κάνουμε τήν πάπια» άπό τό στόμα μιάς Βυζαντινής 
γόνου τής άνώτερης τάξης ξενίζουν...). Λόγω άκριβώς 
καί αύτών των άναχρονισμών ή άφηγήτρια, τήν πρω- 
τοπρόσωπη διήγηση τής όποιας παρακολουθούμε, δέν 
μπορεί νά σταθεί ώς πειστικός χαρακτήρας. Ά πό τήν 
άλλη, ό ρόλος πού τής έχει άποδοθεΐ άπό τή Βιτάλη, 
τού πανεπόπτη άφηγητή, δέν ολοκληρώνεται, καθώς 
έμφανίζονται μιά σειρά άντιφάσεις στό άφηγηματικό 
έπίπεδο, άνεξήγητα κενά καί χαρακτηριστικά πού 
ήταν άδύνατο νά τή διακρίνουν.

Οί χαρακτήρες πού δομεί ή συγγραφέας είναι ένα 
άλλο πρόβλημα. Προαναφέρθηκε τό ένδιαφέρον πού 
θά είχε μιά τέτοια προσπάθεια πού θά άναδείκνυε τή 
στάση καί συμπεριφορά των άνθρώπων σέ συνθήκες 
κρίσης καί τούς όρους πού τίς διαμορφώνουν καί κα
θορίζουν. Παρ’ όλ’ αυτά, τό συγκεκριμένο κείμενο δέν 
καταφέρνει νά άναδείξει αυτά άκριβώς τά στοιχεία 
καί τόν άντίστοιχο προβληματισμό, μέ άποτέλεσμα τά 
πρόσωπα νά μένουν μετέωρα, χωρίς ό άναγνώστης νά 
μπορεί νά παρακολουθήσει τήν έσωτερική πορεία τους 
καί ώς έκ τούτου νά τά κατανοήσει, μέ βάση τά κί
νητρά τους καί τήν ιδιαίτερη σκευή τους, πού καθορί
ζεται άπό τό κοινωνικό καί πολιτισμικό τους φορτίο.

Μέ τήν τέτοιου είδους πραγμάτευση, ένα ένδιαφέρον 
υλικό, πού θά μπορούσε νά χρησιμεύσει ώς άφορμή 
γιά έναν ευρύτερο προβληματισμό (γιά τίς σημερινές 
συνθήκες όπως θέτει ώς στόχο ή συγγραφέας σέ συνέ
ντευξή της στήν 'Ελευθεροτυπία, 26.2.2007), τουλάχι
στον σέ ζητήματα έξουσίας, πολιτικών συσχετισμών καί 
προσωπικών στάσεων μένει άνεκμετάλλευτο κι άπλώς 
συντελεί σέ περαιτέρω συγχύσεις.

Βέβαια, ένα ιστορικό μυθιστόρημα δέν είναι καί δέν 
μπορεί νά είναι ιστορική πραγματεία. Θά μπορούσε ό
μως νά λειτουργήσει σάν πεδίο κίνησης τών προσώπων 
μέσα στόν ιστορικό χώρο, νά δείξει τίς άντιφάσεις τους 
τήν άμείλικτη δραματικότητα πού τούς έπιφυλάσσει ή 
Ιστορία. Έδώ άπλώς Ή Ιερή παγίδα είναι έκκεντρικό 
story.

ΕΝ ΠΑΡΟΔΩ

Ενός λεπτοϋ ατάκα
Τήν Πέμπτη, στίς 12 ’Ιουλίου, ύπό τήν αιγίδα τού 
Ιδρύματος «Παύλος Μπακογιάννης» καί μέ πρωτοβου
λία τής Ντόρας Μπακογιάννη, διοργανώθηκε συμπόσιο 
μέ τίτλο: «ένός λεπτού μαζί» στήν διάρκεια τού οποίου 
«36 κορυφαίες προσωπικότητες άπό τόν χώρο τών τε
χνών καί τών γραμμάτων άντάλλαξαν απόψεις, έμπει- 
ρίες καί σκέψεις γιά τήν Ελλάδα τού σήμερα καί τού 
αύριο, γιά τήν κοινωνία καί τόν πολιτισμό». Οί καλε
σμένοι διανοούμενοι καί καλλιτέχνες - κυρίως άπό τό 
χώρο τού θεάματος - είχαν στή διάθεσή τους ένα λε
πτό γιά νά καταθέσουν τήν άπάντηαή τους στό έξής 
πρωτότυπο έρώτημα: «Ελλάδα 2007 καί μετά... Τί θά 
κρατούσα, τί θά άλλαζα». Τή διάρκεια τών τοποθετή
σεων τήν όριζε ό στίχος τής Κικής Δημουλά, «Ένός 
λεπτού μαζί», ό όποιος ήταν καί τίτλος τής συνάντη
σης. Ή  ιδέα καί ή πρόσκληση ήταν πρωτοβουλία τής 
υπουργού Εξωτερικών Ντόρας Μπακογιάννη, πού τη
λεφώνησε, μάλιστα, ή ίδια προσωπικά στούς συμμετέ- 
χοντες. Οί παρευρισκόμενοι άναπτύσσονταν σέ ομόκε
ντρους κύκλους, καλλιτέχνες- διανοούμενοι, καί εκπρό
σωποι Τύπου. Τήν έπόμενη μέρα, τό ρεπορτάζ τών 
έφημερίδων δέν παρέλειψε νά σημειώσει τά ειδικά έφέ 
τής έκδήλωσης: «Ό φωτισμός υδάτινος. Ιριδισμοί τού 
μπλέ άντανακλούσαν στούς τοίχους τού κτιρίου, δίνο
ντας τήν αίσθηση τών κυματισμών τού νερού».
Θά ήταν ίσως άδικο νά «τσουβαλιάσουμε» όλους τούς 
καλοπροαίρετους - έλπίζω- συνομιλητές τής κ. Μπακο- 
γιάννη, μέ έναν τρόπο πού θά γελοιοποιούσε τήν πα
ρουσία τους καί τή συμμετοχή τους. Οί άπαντήσεις 
τους, άλλωστε, πού τώρα εκτίθενται καί σέ άντίστοιχη 
ιστοσελίδα, είναι άπό μόνες τούς άρκετά εύγλωττες 
γιά νά σχηματίσει κανείς γνώμη γιά τό έπίπεδο αύτού 
τού προβληματισμού γύρω άπό τόν δημόσιο βίο τής 
χώρας. (Ό πειρασμός πάντως μέ σπρώχνει νά άναφέ- 
ρω μόνο μία «βαθυστόχαστη» ρήση, διατυπωμένη διά 
στόματος συμπαθούς ήθοποιού: «θά άλλαζα τόν έαυτό 
μου»!!!) Ή στήλη αυτή, όμως, δέν άσχολεΐται μέ τίς 
κριτικές ad hominem άλλά μέ τήν κριτική ad rem. Γι 
αύτό, θά ήταν καλό νά υπενθυμίσουμε στό ευαγές 
’Ίδρυμα πώς ή τέχνη καί ή διανόηση στή νεότερη 
Ελλάδα έχει διανύσει μέ άρκετή έπιτυχία τό κρίσιμο 
διάστημα πού χωρίζει τήν κριτική σκέψη άπό τή μι- 
ντιακή παρλάτα. 'Υπάρχουν πίσω μας χιλιάδες τυπω
μένες σελίδες μέ τίς άπόψεις σημαντικών διανοουμέ
νων καί καλλιτεχνών πού κατέθεσαν καί καταθέτουν 
χρόνια τώρα τίς σκέψεις τους γιά τά ζητήματα τής 
έλληνικής κοινωνίας. Ά ς  τίς μελετήσουν καί αύτές, 
μακριά άπό τούς «ιριδισμούς τού μπλέ» πολιτισμού 
καί μακριά άπό τήν «ένός λεπτού» άτάκα.

Γιάννης Παπαθεοδώρου
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