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Διά γνμνοϋ οφθαλμού

Ό Φιντέλ, ό Όμπάμα καί ή αλλαγή
/

ΉX X  μακρά καί συναρπαστική πολιτική διαδρομή τοϋ Φιντέλ Κάστρο έφτα
σε στό τέλος της — τουλάχιστον, δσον άφορά τήν προεδρία. Ωστόσο, ή τε
ράστια έπιρροή του θά είναι καί στό μέλλον αισθητή. Ή  τακτική άρθρογρα- 
φία του στήν Γκράνμα, τήν έπίσημη έφημερίδα τής Κούβας, θά συνεχισθεί. 
Μόνο ή βινιέτα θά άλλάξει: έκεί πού μιλούσε γιά σκέψεις τοΰ άρχηγοϋ τοϋ 
κράτους, θά άναφέρεται απλώς στόν σύντροφο Φιντέλ.

Δέν μπορεί νά υπάρξει άντικαταστάτης τοϋ Φιντέλ. ’Ό χι μόνο λόγω των 
μοναδικών, ηγετικών ικανοτήτων του, άλλά καί διότι οΐ ιστορικές συνθήκες 
πού τόν διαμόρφωσαν είναι άνεπανάληπτες. Ό  Κάστρο έζησε μιά έποχή με
γάλων αλλαγών, άπό τήν κουβανική έπανάσταση μέχρι τήν κατάρρευση τής 
ΕΣΣΔ, καί έπεβίωσε δεκαετιών άντιπαράθεσης μέ τίς ΗΠΑ. Τό γεγονός ότι 
άποχωρεί έν ζωή, θά διευκολύνει τήν ειρηνική μετάβαση. Ό  κουβανικός λαός 
άποδέχεται τώρα ότι ή χώρα μπορεί νά κυβερνηθεί μέ τόν ’ίδιο τρόπο, άπό 
μιά άλλη ηγεσία. Συνήθισαν αύτή τήν ιδέα τόν τελευταίο ένάμιση χρόνο: ένώ 
ό Κάστρο παρέμενε, θεωρητικά, πρόεδρος, ή πραγματική έξουσία είχε περά
σει στόν άδελφό του, Ραούλ. Ό  Φιντέλ ήταν ό μέντοράς του, όπως πάντα.

Τό πιό συναρπαστικό στοιχείο πού άνακάλυψα γύρω άπό αυτό τόν άνθρω
πο, στίς πολλές ώρες πού ξοδέψαμε μαζί καταγράφοντας τίς άναμνήσεις του, 
ήταν τό πόσο μετριόφρων, άνθρώπινος, διακριτικός καί άξιοπρεπής είναι. ’Έ 
χει τρομερή αίσθηση τής ήθικής καί τοϋ χρέους. Είναι ένας άνθρωπος μέ 
άκαμπτες άρχές καί λιτή ζωή. ’Επιπλέον, είναι, όπως διαπίστωσα, παθια
σμένος μέ τό περιβάλλον. Δέν είναι ούτε ό άνθρωπος πού καυτηριάζουν τά 
δυτικά μέσα ένημέρωσης ούτε ό υπεράνθρωπος πού παρουσιάζουν καμιά φο
ρά τά κουβανέζικα. Είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, μόνο πού έργάζεται 
άπίστευτα σκληρά. Είναι, άκόμη, υποδειγματικός στό πεδίο τής στρατηγι
κής, ένας άνθρωπος πού έζησε μιά ζωή στήν άντίσταση, χωρίς νά λυγίσει.

’Αντιπροσωπεύει ένα παράξενο μίγμα ιδεαλισμού καί πραγματισμού: ονει
ρεύεται μιά τέλεια κοινωνία, γνωρίζει όμως ότι οΐ υλικές συνθήκες είναι δύ
σκολο νά μετασχηματισθοϋν. ’Εγκαταλείπει τό προεδρικό γραφείο μέ τήν πε
ποίθηση ότι τό πολιτικό σύστημα τής Κούβας είναι σταθερό. Αυτό πού σή
μερα τόν άπασχολεί δέν είναι τόσο ό σοσιαλισμός στή χώρα του, όσο ή ποιό
τητα ζωής σέ παγκόσμια κλίμακα, όπου τόσο πολλά παιδιά είναι άγράμμα- 
τα, πεινάνε καί υποφέρουν άπό άρρώστιες, εντελώς άντιμετωπίσιμες.
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Σήμερα, παραδίδει τήν έξουσία σέ μιά ήγετική ομάδα πού γνωρίζει καί έ- 
μπιστεύεται. Αύτό δέν θά οδηγήσει σέ θεαματικές άνατροπές. ’Αλλά καί οΐ 
περισσότεροι Κουβανοί —άκόμη καί έκεϊνοι που άσκοϋν κριτική σέ πλευρές 
τοϋ καθεστώτος— δέν οραματίζονται ριζική άλλαγή καί δέν θέλουν νά χά
σουν τά πλεονεκτήματα πού τούς έφερε: δωρεάν παιδεία μέχρι στήν πανεπι
στημιακή βαθμίδα, δωρεάν, καθολική ιατρική καί φαρμακευτική περίθαλψη, 
μιά άσφαλή, ειρηνική ζωή σέ μιά ήρεμη χώρα.

Καθώς ό Φιντέλ μετατρέπεται σέ άρθρογράφο πλήρους άπασχόλησης, ή 
βασική πρόκληση ένώπιον των διαδόχων του θά είναι οΐ κουβανο-αμερικανι- 
κές σχέσεις. Ό  Ραούλ Κάστρο έχει άνακοινώσει δύο φορές ότι είναι έτοι
μος νά συζητήσει άπευθείας μέ τήν Ούάσιγκτον γύρω άπό όσα χωρίζουν τίς 
δύο χώρες.

Ωστόσο, έκεΓ πού μπορεΤ νά έκδηλωθεΤ πολύ περισσότερο αισθητή, πολι
τική άλλαγή, είναι στίς Ηνωμένες Πολιτείες. Ό  Μπαράκ Όμπάμα έχει 
τονίσει τήν προθυμία του γιά άπευθείας διάλογο μέ υποτιθέμενους έχθρούς ή 
άνταγωνιστές τής ’Αμερικής, όπως τό ’Ιράν, ή Βενεζουέλα καί ή Κούβα. 
Μπορεί μιά άμεση, ριζοσπαστική άλλαγή νά είναι άπίθανη, αλλά υπάρχουν 
λόγοι νά έλπίζουμε ότι οϊ έκλογές τοϋ Νοεμβρίου μπορεί” νά άλλάξουν τήν 
άτμόσφαιρα ύστερα άπό τήν έποχή Μπούς.

Ή  άπό καιρό άναμενόμενη άποχώρηση τοϋ Κάστρο είναι οιωνός πολιτικής 
συνέχειας. ’Αλλά, άναφορικά μέ τήν έξέλιξη αΰτοϋ τοϋ μικροϋ έθνους στήν 
ιστορία, ή έκλογή τοϋ Όμπάμα μπορεί νά άποδειχθεΤ πραγματικός σεισμός.

Ίγκνάσιο Ρ  α μονέ

Τό άρθρο δημοσιεύθηκε στόν Guardian καί άναδημοσιευθηκε στήν Καθημερινή, στίς
21.2 .2008.
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Ιστορ ίες πού αρέσουν σέ ανθρώπους πού ξέρω

«Π κύβος έρριφθη, ή αυλαία έπεσε καί ό Συνασπισμός άπεκτησε νεο πρό
εδρό πασπαλισμένο μέ τήν ασημόσκονη τοϋ 70%. Πέρασαν 77 ολόκληρα 
χρόνια γιά νά αποκτήσει ή ’Αριστερά ξανά άρχηγό γύρω στά 30 καί κάτι 
(όταν ό Νίκος Ζαχαριάδης ορίστηκε έπίσημα γραμματέας τοϋ ΚΚΕ, τό 
1934, ήταν μόλις 31), μέ μιά άνεπανάληπτη δυναμική —ζωτική γιά ένα μι
κρό κόμμα— καί, απ’ ό,τι φαίνεται, μέ τό κοκαλάκι τής νυχτερίδας. Ό  Τσί- 
πρας ένδέχεται νά άποδειχθεί μιά έξαιρετικά καλή περίπτωση, ωστόσο δέν 
θά προσυπέγραφα τό σύνολο των όσων διακηρύσσει ή τουλάχιστον των όσων 
άφήνει νά έννοηθοϋν, καθότι μέχρι στιγμής δέν έχει περιγράφει σαφώς τό 
πώς προτίθεται νά πορευτεί-. "Ισως είναι πολύ νωρίς, καί άρα είμαι προπε- 
τής, ωστόσο ως τώρα ό νέος πρόεδρος δέν έχει μιλήσει πολιτικά -^πολιτικά 
μέ όρους κεντρικής πολιτικής σκηνής καί ώς άρχηγός κόμματος. Τήν ατ
ζέντα έξακολουθεΤ νά διαμορφώνει ό Άλαβάνος, μάλλον κόντρα, όπως παρα
τήρησε ό Μιχάλης Παπαγιαννάκης στίς άποφάσεις τοϋ 4ου Συνεδρίου τοϋ 
κόμματος. Τό θέμα τής έναλλακτικής πρότασης έξουσίας έτέθη άπό τόν 
τέως, δείχνοντας τήν πολιτική άτραπό τοϋ κομματικοΰ μέλλοντος καί ταλα
νίζοντας, αν μή τί άλλο, τήν ήγεσία τοϋ Άριστεροϋ Ρεύματος.

“Οπως φαίνεται άπό τά μέχρι τοϋδε δεδομένα, εκείνο πού τείνει νά διαμορ
φωθεί είναι ένα διφυές σχήμα, στό όποιο ό Άλαβάνος κρατάει τά ήνία καί 
τίς πρωτοβουλίες στό άμιγώς πολιτικό πεδίο' (τό πράττει καλά καί μάλλον 
όλοι άναγνωρίζουμε ότι σ’ αυτόν οφείλεται κατά κύριο λόγο ή προωθητική 
πορεία τοϋ Συνασπισμοϋ) καί ό Τσίπρας άναλαμβάνει τό κομματικό-όργανω- 
τικό, στό όποιο άναφέρεται, φαίνεται νά τόν απασχολεί καί μέ τό όποιο ό 
Άλαβάνος δέν θέλησε νά ασχοληθεί.

Ά ς  μείνουμε στά όσα μέχρι στιγμής έχει διατυπώσει ό Τσίπρας. Ή  έμ
φαση στήν άνάγκη οργανωτικής άνασυγκρότησης καί πραγμάτωσης ένός 
νέου είδους διαδικτυακού κόμματος μαζών μέ τάσεις, ένότητα γραμμής καί 
ισχυρές οργανώσεις βάσης είναι ό πυρήνας τής θέσης του. Ή  μεταφορά τοϋ 
κέντρου βάρους στή βάση θά συντελεστεί καί μέ τη βοήθεια δημοψηφισμά
των άλλά καί μέ τήν άνταλλαγή κειμένων μέ ήλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
'Όλα αυτά φυσικά γιά τήν ένημέρωση καί όχι γιά τη δέσμευση τών ανώ
τερων οργάνων («νά λαμβάνουμε ύπόψη τίς άπόψεις τών μελών καί τίς έ- 
πεξεργασίες τών πολιτικών μας κινήσεων πριν πάρουμε τίς οριστικές μας α
ποφάσεις στην ΚΠΕ», μέ τά λόγια τοϋ κειμένου τοϋ Τσίπρα). Τό πώς άλ-
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λιώς θά συντελεστεί ή ανασυγκρότηση δέν γίνεται ακριβώς αντικείμενο έπε- 
ξεργασίας. Ή  μάχη γιά τήν πραγματική λειτουργία των πολιτικών κινήσεων, 
έξαιρετικά κομβικής σημασίας γιά ένα κόμμα τής Άριστεράς, μάλλον όμως 
δέν είναι δυνατό νά πραγματωθεί ούτε μέ τή διατήρηση ενός συμβουλευτι
κού χαρακτήρα γιά τίς οργανώσεις βάσης ούτε άπό άνθρώπους πού δέχονται 
νά υπάρχουν στό κόμμα μόνον έφόσον μετέχουν στά καθοδηγητικά όργανα.

Τό έξίσου περίπλοκο καί κομβικό όμως είναι τό πώς θά άποκρυσταλλωθεΤ 
στήν πράξη ή άντίληψη περί ταυτόχρονης ύπαρξης τάσεων καί ένότητας γραμ
μής («τό πώς τό κόμμα θά λειτουργεί πρός τά έξω ώς κάτι ευρύτερο άπό 
τό άθροισμα τών τάσεων του»). Μάλλον έδώ συμπυκνώνεται τό όλον τής άντί- 
ληψης τής νέας ηγεσίας. Δηλαδή πώς διαχειριζόμαστε καί τί μέλλει γενέσθαι 
μέ τή μειοψηφία. Φυσικά κανείς δέν μπορεί νά άρνηθεί σέ κανέναν νά διαφω
νεί μέ τή γραμμή. ’Έτσι τό μπαλάκι γιά τή διαχείριση τής διαφωνίας περ
νάει στούς διαφωνοϋντες καί μέσω τής κατηγορικής προσταγής πού έπιβάλλει 
τό νέο «ηθικό συμβόλαιο» μεταξύ μελών, άρρητα τούς υπαγορεύει νά αύτοπε- 
ριοριστοϋν προκειμένου νά μή βλάψουν τήν εικόνα τοϋ κόμματος. Οΐ διαφω
νοϋντες άλλωστε όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι όσοι ή πλειοψηφία τούς ύπερ- 
βαίνει άριθμητικά, άρα ιδεολογικά —άπό τώρα καί οργανωτικά. Eivat όσοι πρε
σβεύουν ένα ρεϋμα σκέψης πού γεννήθηκε πρίν τόν νϋν πρόεδρο (όπως καί ό 
κομμουνισμός αυτός καθεαυτός, άλλωστε) γι’ αυτό καί δέν μάς ένδιαφέρει. Ή  
άποψη ότι τό ’68 δέν είχαμε γεννηθεί” καί τό ’89 παίζαμε μέ τά λέγκο μας 
καί δέν μάς ένδιαφέρουν οί τότε διαφωνίες δέν έδραιώνεται σέ μιά κομματική 
πραγματικότητα όπου τά μέλη τσακώνονται γιά τίς άπόψεις τοϋ Ζήση Ζω
γράφου καί τήν ιστορική δικαίωση τοϋ Μίμη Άνδρουλάκη. Ή  μή άναγνώρι- 
ση τής καταστατικής πράξης γέννησης ένός ρεύματος σκέψης άφορά τήν ά- 
ποσιώπηση τών διαφωνούντων ώς τέτοιων. Ό  Τσίπρας, στόν λόγο τοϋ Συνε
δρίου, δέν χρησιμοποίησε ούτε κατά διάνοια τή λέξη «άνανέωση», ή οποία ένδέ- 
χεται νά έχει τήν τύχη τοϋ πολυτονικοΰ. 'Όσο θά ζοϋν οΐ άνθρωποι πού έμα
θαν νά γράφουν μέ πνεύματα, τό πολυτονικό θά υπάρχει, μετά θά έξαφανιστεί.

Τά προβλήματα πού θέτει ή ραγδαία διόγκωση ένός δεκτικοϋ άπέναντι στόν 
Συνασπισμό άκροατηρίου προφανώς δημιουργούν μιά καινοφανή κατάσταση 
πού άπό μόνη της πολιτικοποιεί. Τό νά προσπαθεί κανείς νά διαχειριστεί τό 
3 καί τό 10% είναι δύο έντελώς διαφορετικά πράγματα κι αλλιώς τείνει νά 
πορευτεί, θεωρώντας καί άναθεωρώντας. Τό κάθε κόμμα όμως πού εισπράτ
τει ψήφους δυσαρέσκειας, προκειμένου νά τίς παγιώσει, πέρα άπό τό νά ά- 
φοσιωθεί στήν άπόκτηση οργανωτικής εύρωστίας, πρέπει έκ τών πραγμά
των νά άπευθυνθεί στρατηγικά στό άκροατήριό του, προκειμένου νά τό προ
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σεταιριστεί μακροπρόθεσμα καί ιδεολογικά. Αύτό σημαίνει ότι εισέρχεται σέ 
μιά διαδικασία «συγκεκριμένης ανάλυσης τής συγκεκριμένης κατάστασης». 
Μέχρι στιγμής έχει υιοθετηθεί άπό τή νέα ήγεσία μιά άνάγνωση τής πρα
γματικότητας μέ τά έργαλεΤα ενός προοδευτικού δελτίου ειδήσεων. Στό δί
πολο τής περιγραφής του έχουμε μιά Ελλάδα πού κυβερνάται άπό «πέντε 
τράπεζες καί μερικά έκδοτικά-κατασκευαστικά λόμπι» άπέναντι στους πλητ- 
τόμενους νέους, συμβασιούχους, άπολυμένους, συνταξιούχους, έργάτες καί α
γρότες, μπλόγκερ καί τοξικομανείς. Τό σχήμα άποτελεί κάτι άνάμεσα στην 
άνάλυση τοϋ κρατικομονοπωλιακοϋ καπιταλισμού άπό τό ΚΚΕ καί στόν πο- 
λυσυλλεκτισμό τοϋ ΠΑΣΟΚ, χωρίς νά έπιδιώκει μιά άνάγνωση τής ταξικής 
διαστρωμάτωσης τοϋ σύγχρονου έλληνικοϋ κοινωνικού σχηματισμού. Τό «ό
λοι άπέναντι στους τραπεζίτες-μεγαλοεκδότες» προφανώς έμπεριέχει έναν 
βαθμό φαιδρότητας κοινώς άντιληπτής. Κάθε περαιτέρω βήμα μέ ορίζοντα 
τήν έναλλακτική πρόταση έξουσίας καί τίς συμμαχίες —πού άκόμα κι όταν 
συνάπτονται μεταξύ κομμάτων έπί τής ούσίας συνιστοϋν συμμαχίες τάξεων 
ή μερίδων τάξεων πού έκπροσωποΰν τά έκάστοτε κόμματα— χρήζουν μιας 
σοβαρής καί έπιστημονικής έξέτασης, χωρίς τήν έσάνς τοϋ λαϊκισμού. Ή  έ- 
πίκληση τοϋ άρραγοϋς μετώπου τής κοινωνικής Άριστεράς, τή στιγμή πού 
τό ΠΑΣΟΚ φυλλορροεί, ο δικομματισμός είναι σέ κάμψη καί οί έν λόγω με- 
γαλοεκδότες μάς συμπαθούν, είναι εύκολη καί πιασάρικη. Τό πράγμα γίνε
ται κάπως πιό περίπλοκο όταν ό «καημένος» άγρότης χρησιμοποιεί φυτο
φάρμακα καί οΐ οίκολόγοι τόν βρίζουν, όταν ό συνταξιούχος δέν θέλει μονά
δα άπεξάρτησης στη γειτονιά του, ή λαϊκή οικογένεια ’Αλβανούς στό σχο
λείο  τοϋ γιοϋ της, οΐ κάτοικοι τοϋ Ελαιώνα τσιγγάνους στό χώρο τους. Γιά 
νά διαχειριστείς αύτές τίς άντιθέσεις καί νά τίς έκφράσεις πολιτικά, πρέπει 
νά δύνασαι νά έπεξεργαστεϊς τά πράγματα πέρα άπό τή διαμαρτυρία, σέ ένα 
συνεκτικό πολιτικό σχέδιο μέ ιδεολογική ηγεμονία.

Πράγματι, οΐ νέοι δικηγόροι καί άρχιτέκτονες πού δουλεύουν γιά 700 ευ
ρώ 10 ώρες τή μέρα καί σέ αυτές, ένδεχομένως καί στίς έπόμενες, εκλο
γές θά ψηφίσουν ΣΤΡΙΖΑ καί καλά θά κάνουν. ’Επειδή δουλεύουν όμως στό 
δικηγορικό καί τό άρχιτεκτονικό γραφείο άνθρώπων πού δέν είναι μεγάλο- 
τραπεζίτες άλλά μικρομεσαίοι, ψηφοφόροι έπίσης τοϋ ΣΤΡΙΖΑ, αύτό τό κόμ
μα κάτι πρέπει νά τούς πεί, κάτι πέρα άπό τό «διεκδικήστε κατώτατο μι
σθό 1.000 εύρώ καί κάπως έτσι θά είμαστε όλοι ευχαριστημένοι». Καλοτά
ξιδο τό νέο άφεντικό, καί ελπίζουμε νά μάς έκπλήξει ευχάριστα.

Κατερίνα Λαμπρινοϋ
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Διά γυμνόν οφθαλμού

Ό κομπάρσος
« Σ ^ εμ νά  καί ταπεινά». Ό  πρωθυπουργός έχει κερδίσει δύο έκλογές μέ τό 
Ιδιο σλόγκαν, κι έχει πρωταγωνιστήσει τέσσερα χρόνια τώρα στό ίδιο σή
ριαλ. Άρκοϋσε, ωστόσο, ένας γενικός γραμματέας υπουργείου, ένας «κομπάρ
σος», γιά νά «κάψει» αύτό τό σλόγκαν οριστικά, καί τό ήθικοπλαστικό σή
ριαλ νά πάρει τή κάτω βόλτα ’Έ τσι είναι. Στήν πολιτική υπάρχουν καί άτυ- 
χήματα. Ή  «βουτιά στόν άκάλυπτο» πού έκανε ένας λαϊκός κομματάρχης 
τής Δεξιάς ήταν αρκετή γιά νά έπιβεβαιωθεϊ ή θεωρία τοϋ ντόμινο. Ό  πρω
ταγωνιστής τοϋ σήριαλ άρχισε νά βρίσκεται κι αυτός σέ έλεύθερη πτώση. 
Μερικές φορές, ή συνέχεια τοϋ σήριαλ έξαρτάται περισσότερο άπό τούς κο
μπάρσους παρά άπό τούς πρωταγωνιστές. Κι όταν ένας κομπάρσος άποφα- 
σίζει πώς θά διεκδικήσει μιά πιό έντυπωσιακή «έξοδο» άπό τόν πρωταγω
νιστή, τότε τό έργο αρχίζει καί έχει προβλήματα.

Στό σήριαλ «Σεμνά καί Ταπεινά», τήν υπόθεση, ως τώρα, τήν ξέραμε όλοι: 
«κουμπάροι», ύποκλοπές, πράκτορες πού άπαγάγουν Πακιστανούς, τραπεζί
τες, δομημένα ομόλογα, φωτιές κλπ. Τά τελευταία έπεισόδια, όμως, μέ τόν 
κομπάρσο «Ζαχόπουλο», γενικό γραμματέα τοϋ ΤΠΠΟ, έγιναν ανάρπαστα. 
’Εδώ καί ένάμιση μήνα, ή τηλεθέαση καί οΐ έφημερίδες άνέβασαν τό «Σε
μνά καί ταπεινά» στά ύψη, ακριβώς γιατί ή «παραγωγή» φρόντισε νά συ- 
μπεριλάβει στό σενάριο, αύτό πού πραγματικά έλειπε: σέξ, ψέματα καί βι
ντεοταινίες. Διακριτικά έπίσης προστέθηκαν κι άλλοι κομπάρσοι πού έν χο- 
ρώ άπαγγέλλουν τό καθαρτήριο μήνυμα: «όλα στό φώς»! Ά π ’ ότι φαίνεται, 
ωστόσο, αύτό τό σύνθημα κατέληξε πολύ γρήγορα νά σημαίνει «όλα στό 
άρχεϊο», οπότε καί τό σήριαλ αρχίζει πλέον καί παίρνει μιά κάπως ΐδιάζου- 
σα τροπή. Έ κεϊ πού οι πολίτες παρακολουθούσαν τά έπεισόδια, τώρα θά 
πρέπει νά άποφασίσουν, τί σχέση έχει ό πρωταγωνιστής μέ τούς κομπάρ
σους καί κυρίως αν ο πρωταγωνιστής έξακολουθεϊ νά μοιάζει μέ πολιτικό 
ηγέτη ή έχει μεταβληθεϊ σέ δικαστικό κλητήρα πού παραπέμπει τά σκάν
δαλα τών κομπάρσων του στή δικαιοσύνη. Γιά πρώτη φορά, τό σήριαλ δεί
χνει νά έχει ένα πρόβλημα, πού δέν άφορά πλέον τήν ίδια τήν παραγωγή 
άλλά τή σχέση τοϋ κοινοϋ μέ τόν πρωταγωνιστή. Έ κεϊ συνήθως οι ρόλοι 
συγχέονται, ή πλοκή δυσκολεύει καί τά σήριαλ κόβονται.

Γιάννης Παπαθεοδώρου
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ΤΟ ΒΑΡΟΣ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

τού Δημήτρη I. Κυρτάτα

Τ ά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν σήμερα στήν 
'Ελλάδα σοβαρότατα καί δυσεπίλυτα προβλήμα- 
____ τα. Οί πάντες άντιλαμβάνονται ότι κάτι πηγαί

νει στραβά καί ότι δεν διαφαίνεται στόν ορίζοντα σα
φής προοπτική γιά καλύτερο μέλλον. Πολλοί κάνουν 
λόγο γιά άπαξίωση τών πανεπιστημίων, τών πανεπι
στημιακών καί τών υπηρεσιών πού προσφέρουν, δηλα
δή πρωτίστως τών πτυχίων, άφήνοντας άπέξω μόνο θύ
λακες κάποιας υψηλής ποιότητας. Τό δυστύχημα είναι 
ότι όσοι άσχολούνται μέ τήν άνώτατη έκπαίδευση στήν 
Ελλάδα έξακολουθοΰν νά άναζητοΰν τούς όρους καί 
τις προϋποθέσεις ενός παραγωγικού διαλόγου. Ή άνα- 
ζήτηση αύτή δέν έχει άκόμα άποδώσει καρπούς.

Ή καταλληλότερη στιγμή γιά νά πραγματοποιηθεί 
μιά παραγωγική συζήτηση ήταν άσφαλώς πέρσι, τήν ε
ποχή πού ή κυβέρνηση προσπαθούσε νά έπιβάλει άλ- 
λαγές στή λειτουργία τών άνώτατων έκπαιδευτικών ι
δρυμάτων. Αλλά δέν άξιοποιήθηκε. Ή πολιτική ηγεσία 
τού 'Υπουργείου Παιδείας θεώρησε ότι τό πρωτεύον 
ζήτημα ήταν μιά άξιολόγηση τών ιδρυμάτων μέ τεχνι
κό καί ποσοτικό χαρακτήρα, καθώς καί ή καθιέρωση 
ένός δεσμευτικού καί άκαμπτου τετραετούς προγραμ
ματισμού. Ή συνδικαλιστική ηγεσία τών πανεπιστημια
κών καί τών φοιτητικών συλλόγων άντέδρασε βίαια, υ
ποστηρίζοντας ότι οί νέες ρυθμίσεις ήταν καταστροφι
κές. Ζητούσε τήν άπόσυρσή τους, χωρίς ώστόσο νά 
προτείνει ουσιαστικές καί συγκεκριμένες αλλαγές.

Μέσα στή σύγκρουση αύτή κανείς δέν φαίνεται νά 
πρόσεξε μιά μικρή λεπτομέρεια. Ή, άν τήν πρόσεξε, εί
τε δέν θέλησε είτε δέν μπόρεσε νά άναδείξει τή σημασία 
της. Καί οί δύο πλευρές, τόσο ή πολιτική ηγεσία τού 
Υπουργείου όσο καί ή συνδικαλιστική ηγεσία πανεπι
στημιακών καί φοιτητών, ισχυρίζονταν ότι υπερασπίζο
νται, μέ τόν τρόπο τους, τό δημόσιο πανεπιστήμιο. ’Αλλά 
τό δημόσιο πανεπιστήμιο στήν Ελλάδα σήμερα είναι τό 
ζητούμενο, όχι τό δεδομένο πού χρειάζεται περαιτέρω 
παρεμβατικές ρυθμίσεις ή απλή υπεράσπιση. Στήν πραγ
ματικότητα δέν υπάρχει δημόσιο πανεπιστήμιο- υπάρ
χουν κρατικές ύπηρεσίες, όπως οί τοπικές ΔΟΥ, πού 
προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο. Τά έλληνικά πανεπιστή
μια δέν είναι δημόσια άλλά κρατικά. Ή διαφορά άνάμε- 
σα στις έννοιες αυτές μπορεί νά φανεί άρκετά καθαρά 
μέσα άπό δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Παράδειγμα πρώτο: Έχει δικαίωμα ένα άνώτατο έκ- 
παιδευτικό ίδρυμα νά προσλαμβάνει νέο διδακτικό 
προσωπικό; Προφανώς ναί. Πριν φτάσει ώστόσο ή ώ
ρα τής άκαδημαϊκής κρίσης, πρέπει πρώτα νά προκη
ρυχτεί μιά θέση. Άπό τυπική άποψη τά πράγματα 
είναι (ή μάλλον ήταν πριν άπό τήν ψήφιση τού νέου 
νόμου) απλά. (Σήμερα δέν είναι άπλά ούτε άπό τυπι
κή άποψη.) Τά τμήματα καλούνταν νά υποβάλουν 
προτάσεις, ή Σύγκλητος κάθε πανεπιστημίου τίς προω
θούσε στό Υπουργείο Παιδείας καί τό 'Υπουργείο, με
τά άπό εύλογο χρονικό διάστημα (ένός περίπου έτους), 
άνακοίνωνε τίς αποφάσεις του γιά τόν άριθμό τών 
νέων προκηρύξεων πού προβλέπονταν. Τί άκριβώς με
σολαβούσε άνάμεσα στά αιτήματα τών πανεπιστημίων 
καί τήν άπόφαση τού ’Υπουργείου Παιδείας δέν ήταν 
ποτέ άπολύτως σαφές. Προφανώς υπήρχε συνεργασία 
μέ τό Υπουργείο Οικονομικών ώστε νά προσδιοριστεί 

' τό ύψος τών διαθέσιμων κονδυλίων, στό πλαίσιο κάθε 
συγκεκριμένου, έτήσιου κρατικού προϋπολογισμού. Πέ
ραν αυτής;

Κυκλοφορεί ή φήμη έδώ καί άρκετά χρόνια (ορισμέ
νοι ισχυρίζονται ότι έχουν δει σχετικά έγγραφα) γιά 
τήν ύπαρξη ένός άλγόριθμου (κάτι σάν τόν μαθηματι
κό τύπο τού ΥΠΕΧΩΔΕ). Γιά τήν υλοποίησή του έπρε
πε πρώτα νά άγνοηθούν τά συγκεκριμένα αιτήματα 
τών πανεπιστημίων. Οί αιτιολογήσεις καί οί έπεξηγή- 
σεις τών τμημάτων απλώς δέν λαμβάνονταν ϋπόψη. 
Δεύτερον, μέ βάση τό συνολικό ποσό τών διαθέσιμων 
πιστώσεων, τόν άριθμό τών μελών διδακτικού προσω
πικού κάθε ιδρύματος καί κάθε τμήματος, τόν άριθμό 
τών φοιτητών τους καί άλλους (άγνωστους στούς πολ
λούς) παράγοντες άποφασιζόταν άπό τό 'Υπουργείο 
Παιδείας ό άριθμός τών νέων προκηρύξεων. Ο άλγό- 
ριθμος αυτός προέβλεπε άνάπτυξη έως ότου κάθε τμή
μα φθάσει έναν ορισμένο άριθμό μελών διδακτικού 
προσωπικού. Άπό τόν άριθμό αυτό καί πάνω, τά δε
δομένα τροποποιούνταν καί μαζί τό άποτέλεσμα.

Ή μέθοδος αύτή θά πρέπει νά έπινοήθηκε στό 
Υπουργείο Παιδείας διότι δέν έγινε γι’ αύτήν δημό
σιος διάλογος καί διότι τά πανεπιστήμια δέν κλήθη
καν νά έκφράσουν γνώμη. Ώστόσο, μολονότι κάπως 
τεχνοκρατικό, τό σύστημα ήταν άντικειμενικό καί ά- 
διάβλητο. Τουλάχιστον στή θεωρία. 'Όταν ώστόσο τό
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Δημήτρης Κνρτάτας

'Υπουργείο άνακοίνωνε κάθε χρόνο τίς άποφάσεις του 
άρχιζαν οί έκπλήξεις.

Αίφνης, σύμφωνα μέ τόν άλγόριθμο, σέ ένα μικρό 
καί νέο τμήμα άναλογοΰσαν δύο νέες θέσεις έτησίως -  
έως ότου μεγαλώσει. Μέ βάση τήν πληροφορία αυτή, 
τό τμήμα έκανε τόν προγραμματισμό του γιά τά έπό- 
μενα, άς πούμε, πέντε χρόνια. ’Απρόσμενα καί άναι- 
τιολόγητα, άντί γιά δύο θέσεις, έπαιρνε μία. Τήν έπό- 
μενο χρόνο τό ίδιο. Ύστερα καμία. Άρχιζε νά διαμαρ
τύρεται. 'Όταν άντιλαμβανόταν ότι γιά τρίτη χρονιά 
δέν προβλέπονταν γιά αυτό νέες προκηρύξεις ξεσηκω
νόταν. Δήλωνε ότι άδυνατοΰσε νά καλύψει τίς άνάγκες 
τού εκπαιδευτικού του προγράμματος. Διαπίστωνε μά
λιστα ότι άλλα τμήματα, ίδιας ηλικίας καί μεγέθους, 
είχαν πάρει θέσεις, καί μάλιστα περισσότερες άπό ό
σες προέβλεπε ό άλγόριθμος. Απευθυνόταν στόν πρύ
τανη. Αυτός έδειχνε κατανόηση καί καλή διάθεση αλ
λά δήλωνε, φυσικά, άναρμόδιος. Οί νέες θέσεις είχαν 
άποφασιστεΐ στό 'Υπουργείο Παιδείας, καί μάλιστα 
κατανεμημένες στά διάφορα τμήματα. Τό τμήμα ζη
τούσε άκρόαση άπό τόν υπουργό. Ό  υπουργός δέν ά- 
παντούσε. Τί νά πει; Έπειτα άπό μερικούς μήνες, τύ- 
χαινε καμιά φορά τό τμήμα πού είχε διαμαρτυρηθεΐ 
νά πληροφορηθεΐ ότι βρέθηκε μιά θέση καί τού παρα- 
χωρεΐται. Πού βρέθηκε; Καμία άπάντηση. Έπρεπε νά 
είναι πολύ ευχαριστημένο καί νά σταματήσει τίς δια
μαρτυρίες καί τίς άπειλές. Γιά άλλα τμήματα δέν εί
χαν βρεθεί τέτοιες θέσεις.

Τό τμήμα δέν μάθαινε ποτέ τή διαδικασία πού είχε 
οδηγήσει στά συγκεκριμένα άποτελέσματα καί άρχιζε 
τίς υποθέσεις. Όφειλε νά κάνει υποθέσεις ώστε νά 
άντιδράσει άποτελεσματικά καί τήν έπόμενη χρονιά. 
Πώς ήταν δυνατόν νά γνωρίζει ένα 'Υπουργείο τίς 
άνάγκες όχι μόνο κάθε ιδρύματος, άλλά κάθε μεμονω
μένου τμήματος σέ ολόκληρη τήν έπικράτεια; Ποιος τό 
πληροφορούσε; Ποιος καθόριζε τίς προτεραιότητες; Μέ 
ποιά κριτήρια; Πώς ήταν δυνατόν νά κατανέμονται οί 
θέσεις, χωρίς νά λαμβάνονται υπόψη τά αιτήματα τών 
τμημάτων άλλά καί χωρίς νά τηρείται κάποιος άντικει- 
μενικός άλγόριθμος; Διέθετε άραγε τό 'Υπουργείο μη
χανισμό συγκέντρωσης πληροφοριών τόν όποιο άξιο- 
ποιούσε; Συνομιλούσε διακριτικά μέ τήν πρυτανεία ή 
άλλες προσωπικότητες κάθε ιδρύματος; Ό  προβληματι
σμός συνεχίζεται σήμερα έντονότερος, έφόσον τό συ
γκεκριμένο περιστατικό συνέβη μετά τήν ψήφιση τού 
νέου νόμου πού προβλέπει τετραετείς προγραμματι
σμούς καί δεσμεύσεις. Δηλαδή, τό καλοκαίρι τού 2007.

Σύμφωνα μέ ένα προεδρικό διάταγμα τού 1980, τό ό
ποιο ισχύει άκόμα παρά τό πλήθος τών μεταρρυθμί
σεων, πολλά πανεπιστήμια έχουν τή δυνατότητα νά 
προσλαμβάνουν ώς διδακτικό προσωπικό συμβασιού- 
χους, πού δέν έντάσσονται σέ οργανικές θέσεις. Ή δια
δικασία έπιλογής τους είναι σχετικά άπλή καί τό σύ

στημα ευέλικτο. Ή ιδέα είναι (ή, μάλλον, ήταν) άρι- 
στη. Έδινε τή δυνατότητα σέ νέους έπιστήμονες νά ά- 
ποκτήσουν διδακτική έμπειρία, στά πανεπιστημιακά 
τμήματα νά καλύψουν έκτακτες καί ευκαιριακές άνά
γκες, στά προγράμματα σπουδών νά έμπλουτιστούν μέ 
νέα άντικείμενα. Προωθούσε έπίσης μιά σχετική κινη
τικότητα άνάμεσα στά άνώτατα ιδρύματα, έφόσον 
πολλοί νέοι έπιστήμονες προσλαμβάνονταν πότε άπό 
ένα καί πότε άπό άλλο.

Όπως βεβαίως συμβαίνει συχνά, ό θεσμός αυτός, 
πολλές φορές, δέν υπηρέτησε τίς άνάγκες γιά τίς ό
ποιες δημιουργήθηκε. Άπό έλλειψη οργανικών θέσεων, 
καί μέσα στήν άπελπισία τους, πολλά τμήματα προσέ- 
λαβαν καί προσλαμβάνουν συμβασιούχους γιά νά κα
λύψουν πάγιες καί διαρκείς άνάγκες. Δημιουργεΐται έ
τσι ένας παράλληλος θεσμός, σύμφωνα μέ τόν όποιο 
γιά τήν προσφορά τού ίδιου έργου, διάφοροι έπιστή
μονες δέν υπηρετούν σέ οργανικές θέσεις, δέν έχουν 
δικαιώματα έξέλιξης, δέν συμμετέχουν στίς Γενικές Συ
νελεύσεις, άναμένουν άνανεώσεις τών συμβάσεών τους 
κάθε έξάμηνο, παραμένουν σέ άπόλυτη έξάρτηση άπό 
συναδέλφους τους καί άμείβονται άναξιοπρεπώς.

Τό μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται πάντως άλλου. 
Τά πανεπιστήμια πληροφορούνται κάθε χρόνο τό ύψος 
τών πιστώσεων πού μπορούν νά άξιοποιήσουν γιά τήν 
πρόσληψη συμβασιούχων τόν Νοέμβριο. Τά μαθήματα 
ώστόσο άρχίζουν είτε στό τέλος τού Σεπτεμβρίου, εί
τε στήν άρχή τού Οκτωβρίου. Έτσι, όταν πλέον τά 
τμήματα γνωρίζουν τόν άριθμό τών έπιστημόνων πού 
μπορούν νά προσλάβουν είναι πολύ άργά. Έχουν κα
ταρτίσει τό πρόγραμμα μαθημάτων πολλούς μήνες νω
ρίτερα καί έχουν δώσει έντολή διδασκαλίας σέ άνθρώ- 
πους πού δέν έχουν άκόμα υπογράψει καμία σύμβαση. 
Ή διαδικασία αυτή θεωρείται εύλογη, έφόσον έπανα- 
λαμβάνεται κάθε χρόνο. Προφανώς, οί πάντες ένερ- 
γούν μέ βάση τά δεδομένα τού προηγούμενου έτους.

Αίφνης, τό ’Υπουργείο Παιδείας άποφασίζει έναν 
Νοέμβριο νά κάνει δραστικές περικοπές στίς πιστώσεις 
γιά τήν πρόσληψη συμβασιούχων -  δίχως καμία προ
ειδοποίηση καί καμία αιτιολόγηση. Είναι ζήτημα οικο
νομίας. Τό πρόβλημα καλούνται νά τό άντιμετωπίσουν 
τά διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα μόνα τους. Αυ
τά έχουν δύο έπιλογές. Ή μία είναι νά ζητήσουν συγ
γνώμη άπό ορισμένους νέους έπιστήμονες ατούς ό
ποιους έχουν δώσει έντολή διδασκαλίας (τά κριτήρια 
μέ τά όποια θά τούς έπιλέξουν είναι βεβαίως υποκει
μενικά) καί νά τούς άπολύσουν. Δηλαδή, γιά τήν ά- 
κρίβεια, νά μήν τούς προσλάβουν. Ούτε έχουν άλλω
στε τρόπο νά τούς άποζημιώσουν γιά πανεπιστημιακές 
παραδώσεις καί μετακινήσεις ενός ή δύο μηνών. "Ο,τι 
έγινε, έγινε. Ή έπιλογή αύτή ώστόσο άνατρέπει τό 
πρόγραμμα σπουδών. Διότι άφήνει έπιπλέον έκτεθειμέ- 
νους καί τούς φοιτητές πού παρακολούθησαν τά άκυ- 
ρωμένα μαθήματα. Τόν Νοέμβριο είναι πλέον άργά νά 
έπιλέξουν οί φοιτητές αυτοί άλλα μαθήματα. 'Απομέ
νει έτσι μιά δεύτερη λύση.

Ό  πρόεδρος τού τμήματος καλεΐ τούς συμβασιούχους
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διδάσκοντες καί τούς άνακοινώνει ότι, προκειμένου νά 
τηρήσει τό πρόγραμμα διδασκαλίας, είναι υποχρεωμέ
νος νά τούς περικόψει τούς, έτσι καί άλλιώς, μικρούς 
μισθούς τους. Αυτοί τόν κοιτάζουν μέ άπορία. Ήξεραν 
ότι θά πάρουν ισχνό μισθό (καταβλητέο, συνήθως, με
τά τήν ολοκλήρωση τών υπηρεσιών τους -  ενίοτε μέ 
έναν χρόνο καθυστέρηση), άλλά δέν μπορούσαν νά φα
νταστούν ότι θά πληρωθούν μέ τά δύο τρίτα αυτού τού 
μισθού ή μέ τό ήμισυ, προοφέροντας τίς ίδιες υπηρε
σίες. Θεωρούν ότι πρόεδρος καί τό τμήμα δέν κάνουν 
καλά τή δουλειά τους. Διαμαρτύρονται άλλά υποκύ
πτουν. Τί νά κάνουν; Ό  πρόεδρος άνακοινώνει στό 
τμήμα ότι τό πρόβλημα έχει έπιλυθεΐ. Τό πρόγραμμα 
διδασκαλίας διασώθηκε καί θά διεξαχθεΐ κανονικά. Οί 
φοιτητές δέν θά χάσουν τά μαθήματα τους. Καί ή τι
μή τών νέων έπιοτημόνων; Έχει απλώς συρρικνωθεΐ.

Γιά όλες αυτές τίς δυσλειτουργίες υπάρχει κυβερνητι
κή άπάντηση: Τά πάντα θά λυθούν άπό τόν τετραετή 
προγραμματισμό. Λησμονεί ώστόοο ό νομοθέτης ότι τά 
συγκεκριμένα προβλήματα δέν δημιουργήθηκαν άπό έλ
λειψη προγραμματισμού. Άλλωστε ό νέος νόμος δε
σμεύει .̂όνο τά πανεπιστήμια, όχι τήν πολιτική ηγεσία. 
Αυτό είναι φυσικό. Ποιά κυβέρνηση μπορεί νά προκα
θορίσει τόν προϋπολογισμό τής έπόμενης; ’Εδώ δέν μπο
ρεί νά δεσμεύσει ένας υπουργός τόν διάδοχό του στήν 
ίδια κυβέρνηση. ’Επιπλέον, ουδέποτε αύτοδεσμεύεται 
ένας 'Υπουργός Παιδείας, άκόμα όταν διατηρεί τό χαρ
τοφυλάκιό του γιά άρκετά χρόνια. Πράγμα σπάνιο. 
’Αδυναμία οίασδήποτε δέσμευσης έπέδειξε ιδιαιτέρως ή 
υπουργός πού είσηγήθηκε τήν καθιέρωση τοϋ τετραε
τούς προγραμματισμού. Μετά τήν ψήφισή του.
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Παράδειγμα δεύτερο: Έχει δικαίωμα ένα άνώτατο 
έκπαιδευτικό ίδρυμα νά προσλαμβάνει διοικητικούς υ
παλλήλους; Έχει δικαίωμα νά προχωρά σέ συμβάσεις 
γιά τήν παροχή πρόσθετης άσφαλιστικής κάλυψης τού 
προσωπικού του (διδακτικού καί διοικητικού), έάν 
θεωρεί τήν ύπάρχουσα περίθαλψη μή ικανοποιητική; Έ 
χει δικαίωμα νά δίνει υποτροφίες στούς φερέλπιδες φοι
τητές τους; "Έχει δικαίωμα νά άμείβει έναν υπάλληλό 
του γιά ύπερωριακή άπαοχόληση; Τά συγκεκριμένα 
παραδείγματα δέν είναι υποθετικά. Βρίσκονται στό έ- 
πίκεντρο μιάς συζήτησης πού τείνει νά άπορροφήσει 
όλο τό δυναμισμό ένός άνώτατου έκπαιδευτικού ιδρύ
ματος. Σιγά σιγά, όλων τών πανεπιστημίων τής χώρας.

Είναι προφανές ότι γιά νά δοθεί άπάντηση στά ε
ρωτήματα αύτά πρέπει νά συνεκτιμηθούν πολλοί πα
ράγοντες. ’Ένας βιβλιοθηκονόμος είναι άραγε σημαντι
κότερος άπό έναν παρασκευαστή; Είναι πράγματι ανα
γκαίο ένας πανεπιστημιακός υπάλληλος νά καλύπτεται 
άσφαλιστικά γιά τήν έπίσκεψή του σέ γιατρό ή γιά 
τήν άγορά φαρμάκων όταν βρίσκεται έξω άπό τό νο
μό πού υπηρετεί; Μήπως άντί γιά πρόσθετη άσφάλι- 
ση θά έπρεπε νά προβλέπεται ή δωρεάν μεταφορά του 
μέ άσθενοφόρο στήν έδρα του, όταν άσθενεΐ έκτος νο

μού; Μήπως άντί γιά υποτροφίες στούς άριστους φοι
τητές θά έπρεπε νά παραδίδονται επιπλέον μαθήματα 
στούς άδυνάτους, ώστε νά βελτιώσουν τίς άποδώσεις 
τους; Τί είναι προτιμότερο; Ή άμοιβή γιά ΰπερωρια- 
κή άπαοχόληση ένός υπαλλήλου ή ή χορήγηση πρόσθε
της άδειας διακοπών;

’Ακόμα σημαντικότερος είναι ένας άλλος παράγο
ντας. Πού θά βρεθούν τά χρήματα γιά τίς συγκεκριμέ
νες δαπάνες; Θά άσκήσει πίεση τό ίδρυμα στά άρμό- 
δια υπουργεία; Ή άπάντηση είναι άπό χρόνια δεδομέ
νη. Οί προϋπολογισμοί γιά τήν παιδεία διαρκώς συρρι
κνώνονται, ένώ ιδρύονται νέα πανεπιστήμια άνά τήν ε
πικράτεια γιά νά μοιραστούν άπό τήν ίδια πίτα. Θά 
άναζητήσει τό ίδρυμα ευεργέτες καί χορηγούς; Θά προ- 
βεΐ οέ έράνους, θά επιβάλει δίδακτρα ή θά άξιοποιήσει 
ίδιους πόρους, δηλαδή χρήματα πού συγκεντρώνει άπό 
τήν παροχή, κυρίως, ερευνητικών υπηρεσιών; Πολλά ι
δρύματα έπιλέγουν αυτή τήν τελευταία λύση.

Καθοριστικότερος ώστόσο άποδεικνύεται ένας τρίτος 
παράγοντας, γύρω άπό τόν όποιο έκτυλίσσεται σήμε
ρα ένα δράμα μέ άπρόβλεπτες συνέπειες. Ποιος είναι 
άρμόδιος γιά νά λάβει τίς συγκεκριμένες άποφάσεις; 
Ποιος είναι καλύτερα σέ θέση νά κρίνει τίς προτεραιό
τητες καί τίς σκοπιμότητες τών έπιλογών; Τό ίδιο τό 
ίδρυμα μέ τά όργανα διοίκησης πού προβλέπει ό νό
μος ή τό Υπουργείο Παιδείας πού τό έποπτεύει;

’Υπάρχουν έπιχειρήματα καί πρός τίς δύο κατευθύν
σεις. Τά ιδρύματα γνωρίζουν λεπτομέρειες τίς όποιες 
ή πολιτική ηγεσία άγνοεϊ. ’Επιπλέον προσπαθούν νά 
διαφοροποιηθούν άπό άλλα ιδρύματα, νά άναδείξουν 
τήν ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους, νά καλύψουν κενά 
καί νά καταξιωθούν σέ τομείς στούς οποίους άλλα υ
στερούν. Ή πολιτική ήγεσία πάλι έχει μιά συνολική ει
κόνα τής παιδείας καί τών άναγκών τής κοινωνίας. 
Φροντίζει ώστε τά ιδρύματα νά συμπληρώνουν τό ένα 
τό άλλο καί νά μήν άνταγωνίζονται μεταξύ τους. Γνω
ρίζει άλλωστε τίς προτεραιότητες τής κυβερνητικής 
πολιτικής καί τίς γενικότερες άντοχές τής οικονομίας. 
Επιπλέον, πού είναι καί τό σημαντικότερο, μπορεί νά 
επινοεί άλγορίθμους. Οί άλγόριθμοι δέν λαμβάνουν υ
πόψη ποιότητες καί προτεραιότητες άλλά έχουν τήν ά- 
ξιοπιστία τής άντικειμενικότητας. Άλλά θά τηρηθούν;

Αίφνης, τά πανεπιστήμια διαπιστώνουν ότι οί σημα
ντικότερες άποφάσεις δέν λαμβάνονται ούτε άπό τά 
άρμόδια όργανά τους, άλλά ούτε άπό τό Υπουργείο 
Παιδείας. Ή έπιλογή γιά τήν πρόσληψη βιβλιοθηκονό- 
μων, γιά τήν παροχή υποτροφιών, γιά τήν πρόσθετη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιά τήν ύπερωριακή ά
μοιβή υπαλλήλων δέν έχει άνατεθεΐ στόν πρύτανη, τή 
Σύγκλητο τοϋ ιδρύματος, τίς έντεταλμένες του έπιτρο- 
πές, τίς Γενικές Συνελεύσεις τών σχολών ή τών τμημά
των. Άλλά δέν γίνεται καί άπό τόν υπουργό, τόν υφυ
πουργό ή κάποιο άνώτατο όργανο έποπτείας, συγκρο
τημένο άπό τήν πολιτική ήγεοία τού Υπουργείου Παι
δείας. "Οπως έχει πλέον καταστεί περίτρανα φανερό, 
άρμόδιος γιά νά κρίνει τίς προτεραιότητες τών ίδρυμά-
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των, τίς έπιλογές του καί τή σκοπιμότητα των δαπα
νών του, καί μάλιστα αυτών πού άξιοποιούν τά άπο- 
θεματικά πόρων πού έξασφαλίζει με την παροχή έρευ- 
νητικών υπηρεσιών οέ μή κρατικούς φορείς, είναι ένας 
υπάλληλος. Τό έκπληκτικό είναι ότι δεν πρόκειται γιά 
υπάλληλο τού 'Υπουργείου Παιδείας (όπως φαίνεται ό
τι συμβαίνει γιά τήν πρόσληψη μελών διδακτικού προ
σωπικού), άλλά τού Υπουργείου Οικονομικών. Γιά τήν 
άκρίβεια, έναν άπό τούς πολλούς οικονομικούς έπιθεω- 
ρητές πού διαθέτει τό συγκεκριμένο Υπουργείο.

Ό  υπάλληλος αυτός δέν άναλαμβάνει νά κρίνει έάν 
οί δαπάνες ένός ιδρύματος είναι νόμιμες, έάν έκδόθη- 
καν τά προβλεπόμενα παραστατικά, έάν υπάρχουν τά 
σχετικά τιμολόγια, έάν έγιναν δημόσιοι μειοδοτικοί 
διαγωνισμοί. Αυτά τά έλέγχουν ορκωτοί λογιστές καί 
άλλα όργανα κάθε χρόνο. 'Αναλαμβάνει νά κρίνει έάν, 
κατά τή γνώμη του, ήταν σωστό νά προσληφθεΐ ένας 
υπάλληλος, νά δοθούν υποτροφίες, νά άσφαλιστεϊ τό 
προσωπικό.

Ό  έπιθεωρητής έχει άναλάβει νά άποφανθεΐ μόνος 
τους. Έάν έγκρίνει τίς ένέργειες ένός πανεπιστημίου, 
έχει καλώς. Έάν δέν τίς έγκρίνει, άποστέλλει σημειώ
ματα ατούς καθηγητές πού έτυχε νά υπηρετήσουν κά
ποια στιγμή οέ ένα διοικητικό όργανο τού ιδρύματος 
καί τούς ζητά νά καταβάλουν άπό τήν προσωπική 
τους περιουσία, μέσα σέ δύο ημέρες, τά χρήματα πού 
δαπάνησε τό 'ίδρυμα, γιά σκοπούς πού δέν άναγνωρί- 
ζει ό ίδιος ώς ορθούς. Τά ποσά πού καταλογίζει μπο
ρούν νά είναι άπό ένα εύρώ έως πολλά έκατομμύρια 
ευρώ. Ή περίοδος τήν όποια έχει δικαίωμα νά έλέγξει 
είναι ένα, δέκα ή περισσότερα έτη. Οί έλεγχοι τούς ό
ποιους καλείται νά διενεργήσει άφορούν κάθε είδους 
δαπάνη. Έάν οί καθηγητές δέν συμμορφωθούν, ένημε- 
ρώνει τίς οικείες ΔΟΥ ώστε τήν είσπραξη τών ποσών 
νά άναλάβει πλέον ή Εφορία τους.

Προφανώς, οί καθηγητές άρνούνται νά καταβάλουν 
άπό τήν περιουσία τους δαπάνες πού έκανε τό ίδρυ
μα καί ένίστανται. Άλλά δέν μπορούν νά καταφύγουν 
στα πανεπιστημιακά όργανα. Ό  πρύτανης δέν άναμει- 
γνύεται σέ τέτοιες προσωπικές (όπως τίς ορίζει ό νό
μος) υποθέσεις. Ούτε ή Σύγκλητος. ("Ισως γιά νά μήν 
δημοσιοποιηθούν προσωπικά δεδομένα). Ό  υπουργός 
Παιδείας δηλώνει άναρμοδιότητα. Τά ποινικά δικαστή
ρια δέν άναλαμβάνουν νά έκδικάσουν τίς ένστάσεις 
τους. Τό μόνο όργανο στό όποιο μπορούν νά άσκήσουν 
έφεση είναι τό ’Ελεγκτικό Συνέδριο τού Υπουργείου 
Οικονομικών, ένα όργανο πού δέν σχετίζεται μέ τό 
Υπουργείο Παιδείας καί δέν έχει καμία άλλη σχέση μέ 
τήν παιδεία. Τό όργανο αυτό δέν προσκαλεΐ μάρτυρες 
ικανούς νά ομιλήσουν γιά τήν έκπαίδευση, τήν έρευνα 
ή τήν άνάπτυξη τών άνώτατων έκπαιδευτικών ιδρυμά
των. Δέν συνομιλεί μέ τούς υποδίκους. Δέχεται υπομνή
ματα καί άποσύρεται γιά νά άποφανθεΐ.

Οί έγκαλούμενοι καθηγητές άναστατώνονται. Προ
σφεύγουν σέ δικηγόρους καί καταθέτουν έκθέσεις πε
πραγμένων γιά υποθέσεις πού είχαν άπασχολήσει τίς

έπιτροπές στις όποιες συμμετείχαν πριν άπό δέκα ή 
περισσότερα χρόνια. Εξηγούν ότι είχαν έφαρμόσει 
συλλογικές άποφάσεις άνώτερου οργάνου, δηλαδή τής 
Συγκλήτου. "Οτι τά κονδύλια γιά τά όποια έγκα- 
λούνται προέρχονταν άπό τά άποθεματικά τών ειδι
κών λογαριασμών, τά όποια δημιουργήθηκαν γιά τίς 
λειτουργικές άνάγκες τών ιδρυμάτων. Υπενθυμίζουν ό
τι γιά τή χρηστή τους διαχείριση έχουν γίνει έτήσιοι 
έλεγχοι οί όποιοι δέν διαπίστωσαν κάτι έπιλήψιμο. Ό 
τι κάθε χρόνο υποβάλλονταν άπολογισμοί τόσο στό 
'Υπουργείο Παιδείας, όσο καί στό Υπουργείο Οικονο
μικών, χωρίς νά έχει ποτέ διατυπωθεί άντίρρηση. Οί 
ένστάσεις τους άπορρίπτονται διότι τό πρόβλημα δέν 
βρίσκεται στή νομιμότητα τών ένεργειών τους, άλλά 
στή σκοπιμότητα τών έπιλογών τους. Δέν έχουν κατα- 
χραστεΐ χρήματα, δέν έχουν χάσει τιμολόγια, δέν έχουν 
παρακάμψει τή νομοθεσία περί προσλήψεων. "Εχουν ε
κτιμήσει μέ λανθασμένο τρόπο τίς άνάγκες τού ιδρύ
ματος πού υπηρετούν. Τό μόνο πού μπορούν νά κά
νουν είναι νά ζητήσουν τήν άναστολή έκτέλεσης τής 
άπόφασης έως τήν εκδίκαση τής υπόθεσης. Οί αιτή
σεις γιά άναστολή γίνονται δεκτές. Οί περιουσίες τους 
δέν κινδυνεύουν άμεσα.

soca

Ή Σύγκλητος τού ιδρύματος θεωρεί τήν υπόθεση σο
βαρή. Ενημερώνει τά άλλα ιδρύματα. Ή Σύνοδος όλων 
τών πρυτάνεων άπευθύνεται θορυβημένη στόν πρωθυ
πουργό καί τούς άρμόδιους υπουργούς, έπισημαίνοντας 
ότι οί ένέργειες τού έπιθεωρητή άποτελούν άνοιχτή ά- 
πειλή γιά τή λειτουργία όλων τών άνώτατων έκπαιδευ- 
τικών ιδρυμάτων. Επιτέλους οί υπουργοί άντιλαμβάνο- 
νται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τόν ’Ιούνιο τού
2007 νομοθετούν ξανά καί έπεξηγούν ότι άρμόδια νά 
άποφασίζουν γιά τή σκοπιμότητα τών συγκεκριμένων 
δαπανών είναι μόνο τά όργανα διοίκησης καί διαχείρι
σης κάθε άνώτατου έκπαιδευτικού ιδρύματος.

Τό ίδρυμα έφησυχάζει καί αίσιοδοξεΐ. Τά πράγματα 
ίσως πάρουν καλό δρόμο. Άλλά ό τοπικός εισαγγελέ
ας έπαγρυπνεΐ. Πληροφορείται τήν υπόθεση καί άρχί- 
ζει νά άναζητά ποινικές ευθύνες. Παραπέμπει καθηγη
τές σέ δίκη γιά κακούργημα, καθώς τά άμφισβητούμε- 
να ποσά είναι πολλά έκατομμύρια ευρώ. Νέες προσφυ
γές σέ δικηγορικά γραφεία, νέα υπομνήματα. Τουλά
χιστον αυτό θά είναι ένα κανονικό δικαστήριο. Θά συ
ζητήσει έπί τής ούσίας -  όταν έρθει ή ώρα τής συζή
τησης, ένα ή δύο χρόνια άργότερα. Τόν Ιανουάριο τού
2008 έκδικάστηκε, γιά παράδειγμα, μία άπό τίς πολ
λές παρόμοιες υποθέσεις. Μετά άπό πολλές άναβολές 
(καί τά άντίστοιχα έξοδα), ή τακτική δικαιοσύνη α
θώωσε τούς καθηγητές. Τό δικαστήριο άποφάνθηκε ό
τι ή παροχή υποτροφιών σέ φοιτητές μέ διαφανείς δια
δικασίες καί μετά άπό πρόταση τών άντίστοιχων τμη
μάτων δέν συνιστούσε άπιστία. Άλλοι άνακριτές ώ- 
στόσο συνεχίζουν νά έρευνοΰν καί νά άσκούν ποινικές 
διώξεις σέ άλλους καθηγητές. Ενδέχεται ή πρόσληψη
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Τό βάρος τού δημόσιου πανεπιστημίου

πανεπιστημιακών υπαλλήλων μέ νόμιμες διαδικασίες 
νά αυνιστά ποινικό άδίκημα. Ή άθωότητα κάθε καθη
γητή πρέπει νά άποδεικνύεται, δεν μπορεί νά έκλαμ- 
βάνεται ώς δεδομένη.

Στό μεταξύ γίνεται γνωστό ατούς δημοσιογράφους 
ότι δεκάδες καθηγητές κατηγοροΰνται γιά κακούργη
μα. Ό  έγκριτος Τύπος δημοσιεύει ολοσέλιδα άρθρα μέ 
τίτλο «Τά Ζωνιανά των ΑΕΙ». Ή πρόσληψη υπαλλή
λων καί ή πρόσθετη ιατροφαρμακευτική άσφάλιση έ- 
κλαμβάνονται ώς ή άλλη όψη τής διαφθοράς. Οί άπο- 
φάσεις τών Συγκλήτων παραβάλλονται μέ παράνομες 
χασισοφυτείες. Οί καθηγητές είναι υπόλογοι πλέον καί 
πρός τήν κοινωνία, τούς φοιτητές τους, τούς γονείς 
τών φοιτητών τους, τά δικά τους παιδιά καί τίς συ
ζύγους τους.

Κάποτε (άφοΰ έχουν ήδη περάσει χρόνια ταλαιπω
ρίας), τόν Δεκέμβριο τού 2007, έκδικάζεται μία άπό 
τίς πολλές υποθέσεις πού έκκρεμοΰν στό ’Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Στό ιδιότυπο αυτό δικαστήριο (πού δέν κα- 
λεϊ μάρτυρες καί πού δέν συνομιλεί μέ τούς υποδί
κους) παρίσταται ό υπουργός Οικονομικών διά τού έκ- 
προσώπου του. Στή σχετική έρώτηση τού προέδρου, ό 
υπουργός άποφαίνεται ότι οί καθηγητές πρέπει νά κα
ταδικαστούν. Δέν έξηγεΐ γιατί. Δέν δίνει καμία διευ
κρίνιση. Γιά μία καί μόνη περίπτωση αισθάνεται τήν 
άνάγκη νά διατυπώσει τό σκεπτικό του. Οί καθηγητές 
έχουν υπογράψει συμβάσεις γιά τήν πρόσληψη υπαλ
λήλων πού υπηρετούν τό Πανεπιστήμιο, όχι τήν έπι- 
τροπή πού διαχειρίζεται τούς ίδιους πόρους. 'Αγνοεί 
άραγε ό υπουργός ότι ή έπιτροπή αυτή δημιουργήθη- 
κε γιά νά υπηρετήσει τό πανεπιστήμιο καί όχι τόν 
έαυτό της; Ό  υπουργός Οικονομικών έχει πάντως ξε- 
χάσει τά πάντα. Δέν άναγνωρίζει τό νόμο πού είσηγή- 
θηκε πριν άπό μερικούς μήνες μαζί μέ τόν Υπουργό 
Παιδείας, ούτε τίς δεσμεύσεις πού είχε άναλάβει άπέ- 
ναντι ατούς πρυτάνεις. Τό μόνο πού θυμάται είναι ή 
ένοχή τών καθηγητών. Ή  άπόφαση άναμένεται νά έκ- 
δοθεΐ μετά άπό έξι περίπου μήνες. Στό μεταξύ διενερ- 
γούνται νέοι έλεγχοι άπό άλλους έπιθεωρητές.

Τά πανεπιστήμια βρίσκονται σέ άπορία. ’Όλα πλέον 
τά πανεπιστήμια. ’Υπάρχει σκοπιμότητα; Έχει γίνει κά
ποιο λάθος; Ό  πρύτανης τού πανεπιστημίου τό όποιο 
βρίσκεται στό έπίκεντρο τού προβλήματος ζητά νέα ά- 
κρόαση άπό τόν Υπουργό Παιδείας. Αυτός άρνεϊται νά 
τόν δεχτεί καί τόν παραπέμπει στόν υφυπουργό του. Ο 
Υφυπουργός δηλώνει άναρμόδιος καί τόν παραπέμπει 
στό υπουργείο Οικονομικών. ’Επιτέλους, μέ τήν άπειλή 
ότι τό ίδρυμα θά διακόψει τή λειτουργία του, ό υφυ
πουργός Οικονομικών τόν δέχεται. Δείχνει κατανόηση 
καί συμφωνεί νά άνασταλούν οί νέοι έλεγχοι. Όσο γιά 
τούς προηγούμενους δέν μπορεί νά κάνει τίποτε, διό
τι ή υπόθεση βρίσκεται στά χέρια τής άνεξάρτητης δι
καιοσύνες (πού στή συγκεκριμένη περίπτωση συμβαί
νει νά είναι ένα όργανο τού Υπουργείου του).

Στό μεταξύ δέν τηρείται ούτε ή νέα του υπόσχεσή 
του. Θυροκολλούνται νέες καταλογιστικές πράξεις γιά 
παρόμοιες υποθέσεις πού φθάνουν τά πολλά έκατομ-

μύρια ευρώ. Έγκαλούνται άλλοι καθηγητές. Οί υπόλο
γοι είναι πλέον δεκάδες. "Οσοι έτυχε κάποια στιγμή 
νά υπηρετήσουν άμισθοι σέ πανεπιστημιακά όργανα. 
Ή έρευνα έπεκτείνεται καί στά πεπραγμένα τού Τε
χνικού Συμβουλίου, στό όποιο επίσης προσφέρουν εθε
λοντική έργασία καθηγητές. Τό Τεχνικό Συμβούλιο έ- 
λέγχεται γιά πράξεις καί παραλήψεις, μολονότι άπό τό 
νόμο έχει μόνο γνωμοδοτικές αρμοδιότητες καί δέν έ
χει πάρει καμία άπόφαση σχετικά μέ τά κατασκευα
στικά έργα τού ιδρύματος. Ή ένδεχόμενη παρανομία 
του βρίσκεται στή γνώμη πού έξέφρασε -  ή πού, ένδε- 
χομένως, δέν έξέφρασε. Ό  έπιθεωρητής άποφαίνεται 
ότι καί έδώ υπάρχουν παραβάσεις. Πρέπει νά γίνουν 
νέες προσφυγές στήν άνεξάρτητη δικαιοσύνη. Πάντα 
μέ άτομική ευθύνη τών έγκαλουμένων.

Ή ιδιότυπη αυτή άπονομή δικαιοσύνης παρουσιάζει 
έπίσης μεγάλο ενδιαφέρον. ’Εάν οί καθηγητές κριθούν 
ένοχοι, θά πληρώσουν έξ ιδίων γιά δαπάνες πού έγι
ναν νομίμως υπέρ τού ιδρύματος. Ωστόσο, μολονότι 
διαπιστώνεται ή τέλεση ένός άδικήματος, τό συγκεκρι
μένο δικαστήριο δέν άναζητά συνενόχους, ούτε πρω
ταιτίους, ούτε συνεχιστές. Άρκεΐται στόν δειγματολη
πτικό έλεγχο τού έπιθεωρητή. "Ετσι καταδικάζει καθη
γητές πού συναίνεσαν στή συνέχιση τής τέλεσης μιάς 
άξιόποινης πράξης, χωρίς νά ένδιαφέρεται γιά τόν χρό
νο πού άποφασίστηκε ή τέλεσή της. Ή δικαιοσύνη ά- 
πονέμεται έπιλεκτικώς καί περιορίζεται σέ όσα διαπί
στωσε ό έλεγκτής. ’Εάν ή άξιόποινη πράξη διαρκεϊ ά- 
κόμα καί σήμερα, αυτό δέν ένδιαφέρει τό συγκεκριμέ
νο δικαστήριο. Θά έπιληφθεΐ μόνον έάν υπάρξουν νέες 
καταγγελίες. Ό  προσδιορισμός τού πρωταιτίου, άφήνει 
τή δικαιοσύνη αύτή παγερά άδιάφορη.

Τά συγκεκριμένα παραδείγματα είναι έπίσης έπιλεκτι- 
κά καί δειγματοληπτικά. "Επεσαν στήν άντίληψη ένός 
καθηγητή, καθώς αύτός έκτελούσε τά καθήκοντα πού 
νόμιζε ότι τού είχαν άνατεθεΐ. Μέσα άπό τήν πλούσια 
πείρα πού απέκτησε, άντιλαμβάνεται τί σημαίνει δημό
σιο πανεπιστήμιο. ’Αναρωτιέται τί λογής άνθρωποι θά 
δεχτούν νά άναλάβουν αύριο τή διοίκησή του; Τί πρω
τοβουλίες θά πάρουν; Πώς θά προσελκύσουν νέους ε
πιστήμονες, Τί προγράμματα σπουδών θά καταρτίσουν; 
Ποιά άνάπτυξη θά προωθήσουν; Πώς θά έπιλέξουν 
άνάμεσα σέ λογιστές καί φύλακες έργαστηρίων; Τί κί
νητρα θά δώσουν στό διοικητικό προσωπικό; Πώς θά 
προκαλέσουν τό ένδιαφέρον τών φοιτητών γιά έρευνα;

Τελικώς, θέτει στόν έαυτό του ένα δύσκολο έρώτη- 
μα: Πόσο δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή πόση κρατι
κή υπηρεσία, πού άναλαμβάνει νά προσφέρει ένα δη
μόσιο αγαθό είναι σέ θέση νά σηκώσει στούς ώμους 
του; ’Από τήν άπάντηση πού θά δώσει ένδέχεται νά 
κρίνονται πολλά. Έάν αύτό τό κρατικό πανεπιστήμιο 
βουλιάξει όλότελα, σέ ποιά ιδρύματα θά προσφύγουν 
αύριο όσοι έπιθυμοΰν πτυχία άνώτατης έκπαίδευσης;
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ΑΝΗΚΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ
τοΰ Γιάννη Μπαλαμπανίδη

περίοδος τοΰ ελληνικού «εκσυγχρονισμού» 
σημαδεύτηκε άπό μιά σειρά σημαντικές τομές 
στήν πολιτική πράξη. Μία άπό τίς κυριότερες 

ήταν ή έξης: Τό έκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, ώς κυβέρ
νηση καί άντιπαρατιθέμενο σέ κομβικές όψεις τοΰ ί
διου τοΰ παρελθόντος του, υιοθέτησε έναν άπαρέγκλι- 
το φιλοευρωπαϊσμό καί μιά πολιτική έξομάλυνσης τής 
έλληνικής εξωτερικής πολιτικής, κυρίως ύφεσης στις 
σχέσεις μέ τίς γειτονικές χώρες. ’Ιδίως στις έλληνοτουρ- 
κικές σχέσεις, τό νέο δόγμα ήταν ή «υπέρβαση τής 
κρίσης σύμφωνα μέ τίς αρχές καί τούς κανόνες τής 
διεθνούς κοινότητας», ή έπιλογή υπέρ μιάς στενότερης 
συνεργασίας τής Τουρκίας μέ τούς εύρωπαϊκούς οργα
νισμούς -μιά Τουρκία όχι ίσλαμιστική ή έθνικιστική 
άλλά «πού συγκλίνει πρός τή Δύση».' Κορυφαία στιγ
μή αυτής τής στρατηγικής ήταν ή συνηγορία τής 'Ελ
λάδας στήν ευρωπαϊκή προοπτική τής Τουρκίας, μέ 
καθοριστικότερο σημείο τήν Σύνοδο Κορυφής τοΰ 
’Ελσίνκι (10 Δεκεμβρίου 1999), όπου έπισφραγίστηκε 
ή στροφή, ένώ ταυτόχρονα έξασφαλιζόταν ή ένταξη 
τής Κύπρου στήν ΕΕ.

Ή υπεράσπιση τής θέσης υπέρ τής ένταξης τής 
Τουρκίας στήν ΕΕ ήταν σθεναρή, όχι μόνο ώς αύτό- 
νομη έθνική άποψη άλλά ευθυγραμμισμένη μέ τόν ά
ξονα Γαλλίας (Σιράκ) καί Γερμανίας (τότε ύπό τόν σο
σιαλδημοκράτη Σρέντερ), πού έξέφ^αζε παρόμοιες θέ
σεις, μέ περισσότερες έπιφυλάξεις είναι ή άλήθεια. ’Α
κόμη καί όταν ό Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Έσταίν, ώς πρό
εδρος τής Ευρωπαϊκής Διάσκεψης γιά τό σχεδίασμά 
τοΰ Εϋρωσυντάγματος, υποστήριξε ότι ή Τουρκία δέν 
μπορεί νά γίνει μέρος τής Ένωσης, καθότι μή χριστια
νική, ό Σημίτης, προεδρεύων τότε τοΰ Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, άντέτεινε ότι «θά άποτελοΰσε άρνητική έ- 
ξέλιξη ό άποκλεισμός τής Τουρκίας, διότι αυτή ή χώ
ρα μπορεί νά παίξει σημαντικό ρόλο μέ τήν Ευρώπη 
στή Μέση ’Ανατολή καί τήν Κεντρική ’Ασία. Πρόκει

ται γιά σημαντικό έταΐρο [...] Γιά τήν πλειοψηφία τοΰ 
τουρκικού λαού είναι ξεκάθαρο ότι ό έκδημοκρατισμός 
καί ή οικονομική σταθερότητα είναι άπαραίτητα στοι
χεία γιά τή μεταρρύθμιση τής χώρας [...] Γιά νά έπι- 
τευχθοΰν οί στόχοι αύτοί πρέπει νά υπάρξει σύγκρου
ση μέ τό πολιτικο-στρατιωτικό καί οικονομικό κατε
στημένο. Πρέπει νά δωθεΐ προσοχή στίς άντιδικίες πού 
υπάρχουν άνάμεσα ατούς θεσμούς τής χώρας. Άλλά ό 
φιλο-ευρωπαϊκός προσανατολισμός τής Τουρκίας δέν 
θά πρέπει νά άμφισβητηθεΐ» [συνέντευξη τοΰ Κ. Σημί
τη στή γαλλική έφημερίδα Λ έ Μόντ, 9 ’Ιανουάριου 
2003],

Τά χρόνια πέρασαν, τήν έκσυγχρονιστική ηγεμονία 
διαδέχθηκε ή σεμνή καί ταπεινή άποτελμάτωση, χωρίς 
όμως νά άμφισβητήσει αυτή τή βασική γραμμή τής έ- 
θνικής έξωτερικής πολιτικής. "Ωσπου, πολύ πρόσφατα, 
ό ηγήτορας τοΰ έκσυγχρονισμοΰ, σέ μιά άπό τίς σπά
νιες πλέον δημόσιες παρεμβάσεις του, άνέκρουσε πρύ- 
μνα -καί μάλιστα μέ τόσο έντυπωσιακό τρόπο πού μό
νο μούδιασμα καί άμηχανία προκάλεσε, ιδίως στό κόμ
μα του καί τούς συνοδοιπόρους του, πολιτικούς καί 
διανοούμενους. Μέ μιά διάλεξη στό Διεθνές Κέντρο 
Διοίκησης καί ’Επιχειρήσεων τοΰ Πανεπιστημίου Κέ- 
μπριτξ καί άκολούθως ένα άρθρο στό Βήμα [17 Φε
βρουάριου 2008], ό πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε 
ότι «ή ένταξη τής Τουρκίας [οτήν ΕΕ] δέν είναι πλέον 
πιθανή». Σύμφωνα μέ τήν έπιχειρηματολογία του, «ή 
κοινή γνώμη τής ΕΕ θεωρεί τήν ένταξη ώς δυσβάστα
κτη καί έπικίνδυνη έπιβάρυνση γιά τήν έσωτερική ζωή 
καί τό μέλλον τής ’Ένωσης», καθώς «στήν Τουρκία ύ-

1. Κ. Σημίτης, «Οί σχέσεις ΗΠΑ - ’Ελλάδας - Τουρκίας», 
’Ομιλία σέ εκδήλωση τοΰ Έλληνοαμερικανικοΰ Επιμελητη
ρίου, 18 ’Ιουνίου 1993.
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Άνήκομεν εις τήν Δύσιν

πάρχει σθεναρή άντίσταση στην άποδοχή τοΰ συνόλου 
τοΰ κοινοτικού κεκτημένου», ένώ «ή μεγάλη άπόστα- 
ση τής Τουρκίας άπό τό επίπεδο άνάπτυξης τής υπό
λοιπης 'Ένωσης θά καταστήσει έξαιρετικά δύσκολη μιά 
κοινή προσπάθεια» άφοΰ «ή Τουρκία θά έχει σέ λίγες 
δεκαετίες πληθυσμό εκατό έκατομμυρίων κατοίκων. 
Θά διεκδικεΐ τίς περισσότερες ψήφους στό Συμβούλιο 
καί τόν μεγαλύτερο άριθμό ευρωβουλευτών... θά άνα- 
δεικνύεται ώς κλειδί των έξελίξεων. Θά πρόκειται γιά 
μιά πορεία άντιφατική οέ σχέση με τήν αρχική έπιδίω- 
ξη μιας σύγχρονης Εύρώπης των πιό άνεπτυγμένων 
κρατών τοΰ κόσμου». Υπάρχει, έπομένως, ό κίνδυνος 
«μέ τήν ένταξη τής Τουρκίας [νά] ένισχυθεΐ ή έπιδίω- 
ξη ορισμένων κρατών-μελών νά άρκεστεΐ ή ένοποιητι- 
κή διαδικασία μέ τή λειτουργία μιας κοινής άγοράς». 
Μέ αυτά τά δεδομένα, ή Ελλάδα «δέν πρέπει νά α
πομονωθεί, δέν πρέπει νά έπιμείνει μέχρι τέλους γιά 
τήν ένταξη τής Τουρκίας παρόλο πού ή πλειοψηφία 
τής ’Ένωσης έχει ταχθεί κατά», πρέπει δηλαδή νά 
προσχωρήσει στή θέση υπέρ μιας «ειδικής σχέσης» τής 
ΕΕ μέ τήν Τουρκία καί άπό αύτήν νά έξαρτήσει, στό 
έξής, τίς διαπραγματευτικές διαδικασίες μέ τή γείτονα.

Ή παραπάνω έντυπωσιακή άλλαγή στάσης μοιάζει ί
σως λιγότερο κεραυνός έν αίθρια, άν οκεφτοΰμε ότι λί
γα 24ωρα νωρίτερα, στό πλαίσιο τοΰ συνεδρίου τοΰ 
κυβερνώντος γαλλικοΰ κόμματος, ό Νικολά Σαρκοζί 
καί ή Άνγκελα Μέρκελ είχαν έπανεπιβεβαιώσει τήν 
κοινή -καί κατηγορηματική πλέον- θέση τους ένάντια 
στήν τουρκική ένταξη. «Θέλω νά είμαι φίλος τής 
Τουρκίας, άλλά δηλώνω ότι ή Τουρκία δέν έχει θέση 
στήν Εύρώπη, πολύ απλά διότι έκτείνεται στή Μικρά 
’Ασία, έλεγε ό πετί Νικολά. Πριν οκεφτοΰμε τά κρά
τη πού δέν είναι στήν Ευρώπη, πρέπει νά οκεφτοΰμε 
τά κράτη πού άνήκουν ήδη σέ αυτήν. "Ολα τά γειτο
νικά πρός τήν Εύρώπη κράτη δέν έχουν προορισμό νά 
ένταχθοΰν στήν ΕΕ. Ά ν διευρύνουμε τήν ΕΕ έπ’ άό- 
ριστον, τότε θά σκοτώσουμε τήν πολιτική Εύρώπη». 
Άπό κοντά καί ή Άνγκελα, πρότεινε στήν Τουρκία 
«μιά προνομιακή εταιρική σχέση καί όχι μιά ισότιμη 
ένταξη».

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ό Σημίτης, προσηλωμένος στήν 
πρόοδεσή του στόν κεντροευρωπαϊκό άξονα άλλά καί 
στήν ρεαλπολιτίκ προσέγγιση τών διεθνών σχέσεων, 
αίφνιδίασε φίλους καί έχθρούς, κάνοντας όμως ένα βή
μα πού «έπρεπε νά γίνει»: Είσηγήθηκε, πρώτος αυτός 
στά έλληνικά πράγματα, τήν υιοθέτηση τής (σχετικά 
παγιωμένης, πλέον, έντός ΕΕ) άποψης ότι ή Τουρκία 
δέν μπορεί πιά νά ένταχθεϊ στήν ευρωπαϊκή οικογέ
νεια. Είτε έπειδή δέν είναι χριστιανική, είτε έπειδή 
γεωγραφικά άνήκει άλλοΰ, είτε διότι δέν είναι άρκετά 
άνεπτυγμένη (οικονομικά καί πολιτικά). Στροφή έξό- 
χως έντυπωσιακή, καθόσον ό εισηγητής της είναι τό 
πολιτικό πρόσωπο πού έπέβαλε στήν έλληνική έξωτε- 
ρική πολιτική τήν άκριβώς άντίθετη θέση.

Βεβαίως δέν είναι οπορτουνισμός ή προσαρμογή τών

πολιτικών θέσεων στά νέα δεδομένα. 'Ωστόσο, μπορού
με ένδεχομένως νά άναρωτηθοΰμε άν ή προσαρμογή 
πού προτείνει ό Σημίτης είναι ή ομολογία ήττας μιας 
προηγούμενης πολιτικής (όχι μόνο τοΰ έκσυγχρονισμοΰ 
άλλά σύσσωμης τής σοσιαλδημοκρατικής Εύρώπης), ό
χι φυσικά γιά νά πανηγυρίσουμε καρατζαφερικώς πού 
οί Τούρκοι θά μείνουν άπ' έξω άλλά γιά νά έξετάσου- 
με άν ή υπέρβαση τής πολιτικής εκείνης γίνεται μέ ό
ρους συντηρητικότερους άπό αυτούς πού ϊσχυαν ώς 
σήμερα.

Έχω τή γνώμη ότι τό «κλείσιμο» τής Ευρώπης έπι- 
ταχύνθηκε μετά τό μούδιασμα πού προκάλεσε ή τελευ
ταία διεύρυνση. Διεύρυνση πού έγινε βιαστικά, χάριν 
τής ολοκλήρωσης τών άγορών, μέ άποτέλεσμα νά συ- 
μπεριλάβει χώρες όπως ή φιλοαμερικανική καί θεοσε- 
βούμενη Πολωνία, πού προκάλεσαν σοβαρές έσωτερι- 
κές ρωγμές στήν ευρωπαϊκή πολιτική. Διεύρυνση στήν 
όποια έσπευσε ή ΕΕ, χωρίς όμως προηγουμένως νά 
ένδιαφερθεΐ στά σοβαρά γιά τήν έμβάθυνση τής δημο
κρατικής λειτουργίας της, γιά τήν υπέρβαση τοΰ δη
μοκρατικού έλλείμματος καί, κυρίως, τήν προώθηση 
τής πολιτικής διαδικασίας καί ένοποίησης έντός της.

Ή σπουδή ένσωμάτωσης νέων χωρών-άγορών (άγα- 
θών καί έργασίας) λειτούργησε μέ μιά τεχνοκρατική, 
άνωθεν λογική, παραπλήσια μέ έκείνη τοΰ έλληνικοΰ 
έκσυγχρονισμοΰ: ή ένσωμάτωση οτήν «άνεπτυγμένη» 
Εύρώπη θά προκαλοΰσε αυτοματικά οικονομική άνά- 
πτυξη καί σταθερότητα, κι αύτή μέ τή σειρά της πο
λιτική ώρίμανση. Άλλά παρόμοιοι αυτοματισμοί απα- 
νίως βρίσκουν τό στόχο τους, ιδίως οέ μιά χώρα όπως 
ή Τουρκία, πού οί έσωτερικές της άντιθέσεις περιέπλε
ξαν τό σχήμα. Τό πολιτικό Ίσλάμ τοΰ Έρντογάν, μέ 
τή στήριξη τής ισχυρής μεσαίας τάξης, διεκδίκησε άπό 
τόν άντιδραστικό στρατό τή γνήσια έκφραση τοΰ κρά- 
τους-έθνους. Καθώς, άντίοτροφα, ή διεκδίκηση τοΰ κο
σμικού κράτους έγινε οτό πλαίσιο ένός άντιδυτικοΰ ε
θνικισμού, έντέλει ή ευρωπαϊκή προοπτική τής Τουρ
κίας έξέβαλε οέ έναν ορισμένο ίσλαμιστικό φονταμε- 
νταλισμό.

Έν τέλει, ή Τουρκία κόμιζε περισσότερο ισλαμισμό 
άπ’ όσο θά μποροΰσε ή Εύρώπη νά άντέξει. Άλλωστε, 
άρκετά προβλήματα έχει ήδη στό εσωτερικό της ή 
Γερμανία, μέ τά έκατομμύρια Τούρκων, άς πούμε, ή ή 
Γαλλία καί άλλες χώρες, μέ τίς κοινότητες μουσουλμά
νων, πού ενίοτε ριζοσπαστικοποιοΰν τήν ταυτότητά 
τους αύτή μέ «περίεργους» τρόπους, προκαλώντας κοι
νωνικές άναταράξεις. Ή Εύρώπη λοιπόν, πού ήδη δυ
σκολεύεται νά ένσωματώσει τούς μουσουλμάνους μετα
νάστες (πολιτισμικά καί κοινωνικά) καί ώς έκ τούτου 
άναπτύσοει ποικίλες εκδοχές ίσλαμοφοβίας, δέν έπιθυ- 
μεΐ πιά νά άνοίξει τίς πόρτες της οέ μιά χώρα θεσμι
κά ίσλαμική -πού βάζει καί τή μαντίλα στά πανεπι
στήμια...

Πόσο μάλλον πού ή χώρα αύτή θά είναι οτό μέλλον 
ή πολυπληθέστερη στή γειτονιά. Τί θά γίνει άν ή
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Γιάννης Μπαλαμπανίδης

Τουρκία μπει στήν 'Ένωση καί άρχίσουν οί μάζες των 
φτωχών μουσουλμάνων νά συρρέουν στά άλλα κράτη- 
μέλη ώς έσωτερικοί, πλέον, εύρωπαΐοι μετανάστες; "Αν, 
στό πλαίσιο τής έλεύθερης διακίνησης άνθρώπων, κα
ταφτάσουν άναζητώντας δουλειές αλλά καί διεκδικώ- 
ντας δικαιώματα, γιά παράδειγμα στήν προνοιακή κά
λυψη τοΰ ευρωπαϊκού μοντέλου; ’Αλλά καί τί θά γίνει 
άν ή ίδια ή Τουρκία, με τό χαμηλό έπίπεδο άνάπτυ- 
ξης, άρχίοει νά άπορροφά δυσαναλόγως μεγάλα κοινο
τικά κονδύλια, πού θά πρέπει νά περικοποΰν άπό άλ
λου; Καί, τό χειρότερο άπ’ όλα, τί κάνουμε όταν αύ- 
τή ή τεράστια, ήμι-ανεπτυγμένη, ίσλαμική χώρα, αυτή 
ή άχανής άγορά έμπορευμάτων, έργασίας καί άνθρώ
πων, ένταχθεΐ καί διεκδικήσει πολιτικά δικαιώματα 
καί άντιπροσώπευση άνάλογη τοΰ μεγέθους της -δη
λαδή ίση μέ τής Γερμανίας-Άγγλίας, άνώτερη τής 
Γαλλίας καί πάει λέγοντας;

Ερωτήματα πού φοβίζουν, άπ’ ό,τι φαίνεται, τήν 
Ευρώπη. Έξοΰ καί έγκαταλείπει, ώς άναποτελεσματι- 
κή, τήν προηγούμενη, τεχνοκρατική λογική τής ενσω
μάτωσης στήν «άνεπτυγμένη» Εύρώπη καί τής αύτό- 
ματης πολιτικής ώρίμανσης. Καί έπιλέγει υπέρ μιας 
χυδαία οίκονομίστικης προοπτικής: Ή Τουρκία μένει, 
πολιτικά, εκτός νυμφώνος, έξω δηλαδή άπό τήν λέσχη 
χριστιανών ή λέσχη «άνεπτυγμένων» τής Ευρώπης, γιά 
νά μήν τή μολύνει. Άντ’ αύτοΰ, τής προτείνεται μιά 
«ειδική έταιρική σχέση», όπερ σημαίνει τελωνειακή 
καί οικονομική ένωση. Τελεία. Κρατάμε, δηλαδή, τά 
πλεονεκτήματα τής (ήδη άνεπτυγμένης) σύνδεσης τών 
άγορών μας ή τής ρυθμιζόμενης ροής μεταναστών (ό
σο καί όταν τούς χρειαζόμαστε γιά νά μάς «διορθώ
νουν» τούς άναπτυξιακούς δείκτες). Καί παραπέμπου
με τήν πολιτική ένσωμάτωση καί άντιπροσώπευση τής 
Τουρκίας, τόν έκδημοκρατισμό καί τήν έμβάθυνση τοΰ 
κοινοτικού κεκτημένου, στις ευρωπαϊκές καλένδες. 
Μόνο πού, σέ πλήρη άντίθεση μέ τήν έπιχειρηματολο- 
γία Σημίτη κ.ά., αυτός είναι ό πιό άσφαλής δρόμος γιά 
νά ταυτιστεί «ή ένοποιητική διαδικασία μέ τή λειτουρ
γία μιας κοινής άγοράς».

Ά ς άποφασίσουμε, λοιπόν, τί είδους ένοποίηση θέ
λουμε, μέ ποιούς όρους, ποιά όρια καί ποιές προϋπο
θέσεις. Σέ κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι ή τελευταία έ- 
ξέλιξη δέν είναι θετική, όχι άπλώς έπειδή άφήνει άπο- 
συνάγωγη τήν Τουρκία, άλλά κυρίως γιά τήν πολιτική 
λογική πού τήν υποστηρίζει. "Οσο γιά τήν έλληνική θέ
ση καί έξωτερική πολιτική, κι έδώ θά πρέπει νά άπο
φασίσουμε άν έπιθυμοΰμε τήν εύρωπαϊκή προοπτική 
τών γειτόνων ώς ευκαιριακή δυνατότητα διαπραγμά
τευσης τών ισορροπιών στό Αιγαίο ή άν έπιζητοΰμε 
τήν δημοκρατική καί πολιτική ένσωμάτωση τής Τουρ
κίας στά ευρωπαϊκά κεκτημένα, μέ ορίζοντα τήν ειρή
νη στήν ευρύτερη περιοχή. Στήν τελευταία περίπτωση, 
θά μπορούσαμε ίσως νά χαράξουμε καί μιά αυθεντική, 
ισχυρή έθνική πολιτική.

ΕΝ ΠΑΡΟΑΩ
Ή Σούζαν καί ή Κίμ

«[...] ένώ άποκαλύπτει καί τά συνθηματικά τοΰ παραλογιστη- 
ρίου τής Siemens: Susan 1 έως 3 καί KIM 1 έως 3. Αυτές ήταν 
οί έντολές γιά τήν αποδέσμευση τών μιζών».

Ελευθεροτυπία, «Έτσι στέλναμε τις μίζες στήν Ελλάδα»,
6 / 2/2008

Ή  Σούζαν καί ή Κίμ ήταν δυό κακά κορίτσια άπό τή Γερ
μανία πού τό μόνο πού σκέπτονταν ήταν τά λεφτά, τά 
ακριβά αυτοκίνητα, τά πανάκριβα κοσμήματα καί ρούχα. 
Ή  Σούζαν καί ή Κίμ προφανώς ήταν φίλες καί μαζί πή
γαιναν στά πάρτυ μέ πλούσιους κυρίους πού τούς πα
ρείχαν ό,τι τό πανακριβότερο, ομορφότερο, γευστικότερο! 
Ή Σούζαν ήταν ή ξανθιά καί ή Κίμ, ή μελαχρινή, γιά νά 
καλύπτουν όλα τά γούστα- καί οί δύο, βεβαίως, ήταν πα
νέμορφες, ψηλές, λυγερές καί άδίστακτες. Ή Σούζαν άλλά 
καί ή Κίμ είχαν τή δυνατότητα νά κλωνοποιοΰν τούς έαυ- 
τούς τους, τρεις φορές ή καθεμιά, άφενός γιατί τό τρία 
είναι ένα άρχετυπικό νούμερο καί άφετέρου διότι υπάρ
χουν τρεις βασικοί τύποι άνδρών: ό παραδοσιακός, ό ριζο
σπαστικός καί ό μετροοέξουαλ. Έτσι, άναλόγως, ντύνο
νταν, χτενίζονταν, βάφονταν, συμπεριφέρονταν.

Ή Κίμ δέν θά μπορούσε νά ήταν Χάνς, όπως καί ή 
Σούζαν δέν θά μπορούσε νά ήταν Φρίντριχ, διότι παρή- 
χθησαν στό μυαλό μεγαλοστελεχών τής έταιρείας Siemens 
πού ήταν άντρες. Καί ώς άντρες ονομάτισαν τις παράνο
μες συναλλαγές τού παραλογιοτηρίου τής έταιρείας μέ θη
λυκά ονόματα πού ήταν περισσότερο οικεία, πνιγμένοι 
στίς νοοταλγικές ένθυμήσεις άπό βραδιές μέ γοητευτικές 
Κίμ καί Σούζαν σέ μέρη έξωτικά καί ονειρεμένα- έκεΐ πού 
συνήθως βρίσκονται καί οί off shore έταιρεϊε^!

Δυστυχώς, ή Σούζαν καί ή Κίμ, όμως, δέν είναι υπαρκτά 
πρόσωπα άλλά κώδικές ονομασίες παράνομων λογαριασμών 
γιά μίζες πού θά κατέληγαν σέ όσους -πολιτικούς καί τε- 
χνοκράτες- θά έπαιρναν τήν άπόφαση ότι τό καλύτερο σύ
στημα άσφαλείας γιά τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες τού 2004 
ήταν τό C4I τής έταιρείας Siemens. Τό όποιο σύστημα, βε
βαίως, καί άγοράσαμε! ’Όλα τά παραπάνω έγιναν έπί ήμε- 
ρών ΠΑΣΟΚ, γιά νά μήν ξεχνιόμαστε, καί τό έπιμύθιο: Ή 
Σούζαν καί ή Κίμ ήταν εύκολο νά συναντήσουν οτήν πο
ρεία τήν Κατρίνα (τόν γνωστό τυφώνα) καί νά κάνουν όλο 
τόν κόσμο, μέ τήν κυριολεκτική έννοια τής λέξης, άνω κά
τω. Προσοχή, λοιπόν, τήν έπόμενη φορά, γιατί δέν νομίζω 
νά μήν υπάρξει έπόμενη φορά, καθότι τό χρήμα ούδείς έμί- 
σησε, ώς γνωστόν.

Κι ένα ρητορικό έρώτημα: Καλό είναι, δέν λέω, νά άσχο- 
ληθούμε μέ τό ρίξιμο άπλετου φωτός στίς «μιζοποιήσεις» 
κάθε τύπου πού, μάλλον, ώς είδος άφθονούν, ιδιαίτερα έ
κεΐ πού διακινούνται τεράστια χρηματικά ποσά (βλ. έξο- 
πλισμοί). ’Όμως, καλό δέν είναι, πέρα άπό τήν Κίμ καί τή 
Σούζαν, πού μάλλον έχουν λύσει τό πρόβλημα βιοπορισμού, 
νά άοχοληθούμε κάποτε, δηλαδή ή κυβέρνηση νά άοχολη- 
θεϊ, καί μέ τήν Γιαννούλα πού δέν τής έχει μείνει ούτε ένα 
ευρώ;... Βέβαια, Γιαννούλα είναι ένα πολύ μπανάλ όνομα.

Μ.Κ.
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Η ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΟΙ
ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ*

τοΰ Άντώνη Λιάκου
Στη μνήμη τοϋ Τάσου Χριστίδη

V J 7  χει ή ιστορία κανονιστικό ρόλο; Μάς λέει δη- 
Η λαδή τί νά κάνουμε; 'Όσοι θεωρούν πώς ή ί-

__στορία είναι μιά επιστήμη όπως οί άλλες, θά
άπαντήσουν μετ’ έπιτάσεως αρνητικά. ’Αλλά καί οί έ- 
πιστήμες δέν έχουν κανονιστικό ρόλο; ’Εξαιρώντας τήν 
ιατρική, στήν όποια ό ρόλος αυτός είναι έμφανής, ά- 
κόμη καί ή γραμματική ή τά μαθηματικά έχουν κανο
νιστικούς ρόλους. Ό  άπλούστερος είναι ότι μάς άνα- 
γκάζουν νά σκεφτόμαστε πειθαρχημένα. ’Εδώ λοιπόν 
θά υποστηρίξω ότι ή ιστοριογραφία παίζει κανονιστι
κό ρόλο όχι μόνο μέ τίς παραδοσιακές της μορφές (ή 
ιστορία είναι φιλοσοφία πού διδάσκει μέ παραδείγμα
τα, κατά τόν Διόδωρο Σικελιώτη, ή φρονηματιστική ι
στορία σέ παλαιότερες έκδοχές), άλλά καί άπό τήν ά
ποψη τής μεθοδολογίας. Δηλαδή ή μέθοδος ώς μετα- 
όδός, ήτοι θεώρηση τοΰ δρόμου πού διανύθηκε, δηλα
δή θεωρία, έπομένως ό λόγος γιά τό τί είναι καί πώς 
άσκεΐται ή ιστορία, έκπαιδεύει σέ τρόπους συμπεριφο
ράς. "Ενας έναλλακτικός τίτλος θά ήταν: «ή θεωρία 
τής ιστορίας ώς δημόσιο ζήτημα».

Τό παράδειγμά μας θά άρχίσει μέ τό βιβλίο τοΰ Δα
νιήλ άπό τήν Παλαιό Διαθήκη. Πρόκειται γιά ένα ά
πό τά βιβλία πού συμπυκνώνουν τήν παράδοση τής ι
στορίας στήν έβραϊκή σκέψη καί τό όποιο άσκησε τε
ράστια έπιρροή στήν άντίστοιχη χριστιανική. Τό βιβλίο 
αϋτοπαρουσιάζεται ώς ένα κείμενο πού γράφηκε τόν 
καιρό τής όμηρίας τών Εβραίων στή Βαβυλώνα, περί
που τόν 6ο π.Χ. αιώνα. Γνωρίζουμε όμως άπό τή σύγ
χρονη βιβλική κριτική ότι γράφηκε πολύ αργότερα, 
τόν καιρό τών Σελευκιδών, τόν 2ο π.Χ. αιώνα. Σύμ
φωνα μέ τήν ιστορία πού διηγείται ό Δανιήλ, αυτός 
καί οί φίλοι του ζοΰσαν στήν Αυλή τοΰ βασιλιά τών 
’Ασσυριών Ναβουχοδονόσορα. Τούς είχε έπιλέξει ώς 
τούς καλύτερους άπό τούς καλύτερους άνάμεσα ατούς 
Εβραίους. Στό βιβλίο του ό Δανιήλ διηγείται τά κα- 
τορθώματά τους μέ τή μορφή μικρών ιστοριών. Πώς 
δηλαδή έμπλεκαν σέ διάφορες ιστορίες καί πώς στό 
τέλος τά κατάφερναν. Μιά άπό αύτές τίς ιστορίες έ
χει ώς έξης.

Κατοικούσε στή Βαβυλώνα ένας πολύ πλούσιος 
άνθρωπος, ό Ιωακείμ, ό όποιος είχε μιά ώραιότατη 
σύζυγο, τή Σωσάννη, καθ’ ημάς Σουζάννα. Αυτός λοι
πόν ό μεγιστάνας είχε έναν παράδεισο, δηλαδή έναν 
περιτειχισμένο κήπο, τόν όποιο άνοιγε κατά τή διάρ
κεια τής ημέρας ώστε νά δροσίζεται ό κόσμος. ’Ένα 
μεσημέρι όμως θέλησε νά λουστεί στό σιντριβάνι τοΰ 
κήπου ή ώραία Σουζάννα. Γι’ αύτό ζήτησε άπό τή 
φρουρά νά άδειάσουν τόν κήπο άπό κόσμο καί νά 
κλείσουν τίς πόρτες. Ωστόσο δύο ηλικιωμένοι, θέλο
ντας νά άπολαύσουν τή θέα τής γυμνότητάς της, κρύ
φτηκαν καί παραμόνευαν. ’Όταν τούς πήρε είδηση ή 
γυναίκα καί έβαλε τίς φωνές, αύτοί προσπάθησαν νά 
τήν κάνουν νά σωπάσει έκβιάζοντάς την πώς, άν τούς 
καταγγείλει, θά ποΰν ότι φωνάζει έπειδή τήν έπιασαν 
στά πράσα μέ τόν έραστή της. Ή Σουζάννα δέν ύπέ- 
κυψε, οί φρουροί συνέλαβαν τούς γέρους καί αυτοί εί
παν τήν ψεύτικη ιστορία τους, μέ άποτέλεσμα νά οδη
γηθεί ή γυναίκα στό δικαστήριο καί νά καταδικαστεί 
σέ θάνατο διά λιθοβολισμού. Αύτήν άκριβώς τή στιγ
μή έμφανίστηκε ό Δανιήλ ό όποιος, παρεμβαίνοντας 
αυτόκλητα στή δίκη, άμφισβήτησε τή μαρτυρία τών 
γέρων καί ζήτησε νά έξεταστοΰν χωριστά ό ένας άπό 
τόν άλλο καί νά τούς ρωτήσουν όχι τί είδαν, άλλά κά
τω άπό τί είδους δένδρο είχαν κρυφτεί γιά νά παρα
τηρήσουν. Αυτοί άπαντώντας έπεσαν σέ άντιφάσεις, ά- 
ποκαλύφτηκε ή συνωμοσία τους, γλίτωσε ή γυναίκα, 
καταδικάστηκαν οί Ιδιοι γιά συκοφαντική δυσφήμιση 
καί δοξάστηκε ό Δανιήλ, πού έσωσε άπό τήν άδικη 
καταδίκη έναν άθώο άνθρωπο.

Στή γλώσσα τής ιστορικής μεθοδολογίας, αύτό πού 
έκανε ό Δανιήλ ήταν νά προτείνει μιά μέθοδο έπαλή- 
θευσης τών πληροφοριών. "Ας δούμε όμως τήν ιστορία

* Πληρέστερη καί έκτενέστερη μορφή τού κειμένου θά 
δημοσιευτεί στον άφιερωματικό τόμο στή μνήμη τοΰ Τά
σου Χριστίδη πού θά έκδώσει τό Κέντρο Ελληνικής Γλώσ
σας μέ άρθρα συναδέλφων καί φίλων του.
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αυτή άπό μιά άλλη πλευρά. Τί θέλει νά μάς πει ό Δα
νιήλ; Γιατί έγραψε αυτές τίς ιστορίες; Υπάρχουν δυό 
έρμηνεΐες: ή μία πού υποστηρίζει ότι ό Δανιήλ έξιστο- 
ρεΐ τά πάθη των 'Εβραίων στήν έξορία, καί ή άλλη ό
τι δείχνει έναν τρόπο συμπεριφοράς πού λέει πώς νά 
τά καταφέρουν καί νά κερδίσουν τήν εύνοια τοΰ βα
σιλιά, δηλαδή νά κερδίσουν έπιρροή καί δύναμη, καί 
ταυτόχρονα πώς νά μείνουν πιστοί 'Εβραίοι. Ό  Δανιήλ 
μάς λέει πώς κάποιος μπορεί νά είναι πιστός 'Εβραίος 
καί ταυτόχρονα πετυχημένος πολιτικά. Προτείνει ένα 
μοντέλο συμπεριφοράς γιά τούς Εβραίους τής διασπο- 
ράς. Δείχνει πώς νά έπιβιώνει κανείς μένοντας πιστός 
καί στόν Θεό του καί στόν Βασιλιά ταυτόχρονα. Κά
νει δηλαδή μιά πρόταση έπιβίωσης στή σύγκρουση 
άνάμεσα στή θεϊκή καί στήν άνθρώπινη έξουσία. 'Υπο
νοεί όμως ταυτόχρονα ότι όλες οί έξουσίες παρέρχο
νται άλλά έκείνη τοΰ Θεοΰ παραμένει σταθερή στό βά
θος τοΰ χρόνου. 'Επομένως, άν δει κανείς όλες τίς ι
στορίες μαζί, θά άντιληφθεΐ ότι πρόκειται γιά ιστορίες 
μέ παραδειγματικό χαρακτήρα, γιά ιστορίες πού προ
βάλλουν έναν κανόνα ορθής συμπεριφοράς.

"Αν διαβάσει κανείς τήν ιστορία αυτή παραδειγμα
τικά, όπως προτείνει καί ή ίδια, τότε έκεΐνο πού προ
κύπτει είναι ένα είδος όδηγοΰ έπιβίωσης σέ ξένο πε
ριβάλλον. Πώς δηλαδή νά τά καταφέρει κανείς σέ ένα 
περιβάλλον τό όποιο δέν είναι τό δικό του, όπου δέν 
έχει κληρονομήσει μέ τή γέννησή του δικαιώματα καί 
τό όποιο δέν τοΰ είναι οικείο, χωρίς ταυτόχρονα νά 
άναγκαστεΐ νά προδώσει τίς ιδέες του, νά χάσει τήν 
κουλτούρα ή τήν ταυτότητά του. Πρόκειται γιά κατα
στάσεις πού βασίζονται στό άσύμμετρο, στήν άσυμβα- 
τότητα, στή μή μεταφρασιμότητα τών πολιτισμικών 
προσεγγίσεων. "Ενας άπό τούς πιό συχνούς κινδύνους 
πού άντιμετωπίζει κανείς όταν είναι κάπου ξένος είναι 
ή συκοφαντία. Οί Γραφές βρίθουν άπό παρόμοιες ιστο
ρίες. Άλλά έπίσης οί Βίοι τών Αγίων, πολυάριθμες ι
στορίες άπό τόν Νικόδημο τόν 'Αγιορείτη καί τά πα
ραδοσιακά παραμύθια. Στή λογοτεχνία ή συκοφαντία 
όχι μόνο άναφέρεται στή δόμηση τών ιστοριών άλλά 
άποτελεΐ καί κομβικό σημείο της. Τί άλλο είναι, άλ
λωστε, ή «συκοφαντία τοΰ α'ίματος» άπέναντι στούς 
’Εβραίους; Ό  ξένος είναι τό «εύκολο» καί άνυπερά- 
σπιστο θύμα. Στήν ιστορία τής Σουζάννας οί αυτουρ
γοί καί τό θύμα τής συκοφαντίας έχουν έμφυλα χαρα
κτηριστικά, γιατί ή συκοφαντία προϋποθέτει τό άσύμ
μετρο τής πρόσβασης στήν έξουσία καί στό κύρος πού 
έξασφαλίζει τήν άλήθεια. Οί γέροι έπειδή είναι άνδρες 
έχουν περισσότερες δυνατότητες νά παρουσιάσουν τήν 
ιστορία τους ώς άληθινή, σέ σχέση μέ τή Σουζάννα, 
πού είναι γυναίκα. Κάπως έτσι διαβάστηκε ή ιστορία 
αυτή, όχι μόνο άπό τούς 'Εβραίους άλλά καί άπό τούς 
χριστιανούς στούς πρώτους τρεις ρωμαϊκούς αιώνες, ό
ταν συχνά οί χριστιανικές ’Εκκλησίες έπεφταν θύμα 
συκοφαντιών. Υπάρχουν πολυάριθμες παραστάσεις τής 
Σουζάννας άνάμεσα στούς δυό γέρους στήν πρωτοχρι
στιανική ζωγραφική καί γλυπτική. Κατά τούς πατέρες

τής ’Εκκλησίας, ό ένας συμβόλιζε τούς ’Εθνικούς καί 
ό άλλος τούς ’Ιουδαίους, δηλαδή τούς δυό μεγάλους 
συκοφάντες καί διώκτες τών χριστιανών. Στήν κατα
κόμβη Praetextatus τής Ρώμης υπάρχει μιά τοιχογρα
φία πού άπεικονίζει τήν ’Εκκλησία ώς άμνό άνάμεσα 
στούς λύκους. Πάνω άπό τόν άμνό υπάρχει τό όνομα 
Susanna καί πάνω άπό τούς λύκους senioris (γέροι).

Πώς άμύνεται κανείς άπέναντι στις συκοφαντίες; Ό  
Δανιήλ έδώ μάς τό λέει καθαρά, καί μαζί τό λέει 
στούς συμπατριώτες του. Τό μήνυμά του είναι νά μήν 
έμπιστευόμαστε τίς μαρτυρίες πριν τίς υποβάλουμε σέ 
έξέταση καί ότι ή καλύτερη έξέταση είναι ή διασταύ
ρωση τών πληροφοριών. Τήν ιδέα αυτή τής διασταύ
ρωσης στοιχείων, προκειμένου νά έλεγχθεΐ ή έγκυρό- 
τητά τους, τήν έχει προβάλει ή ιστοριογραφία άπό τόν 
καιρό πού άναπτύχθηκε ώς κριτική έπιστήμη, άρχικά 
μέσα άπό τή φιλολογική κριτική στήν έποχή τής ’Ανα
γέννησης καί τής Μεταρρύθμισης. Ή ιδέα τής διασταύ
ρωσης τών στοιχείων έχει νά κάνει μέ τήν έγκυρότη- 
τα τών πηγών καί ό έλεγχος τής έγκυρότητας τών πη
γών δέν μπορεί νά γίνει παρά μέ τόν έλεγχο στοιχείων 
πού δέν άνήκουν στό main story άλλά στίς λεπτομέ
ρειες. "Οπως είναι λ.χ. τά δέντρα κάτω άπό τά όποια 
κρύφτηκαν οί γέροι. Ο Κάρλο Γκίνζμπουργκ, πού ε
πιμένει ατό γνωσιακό χαρακτήρα τής ιστορίας, δημο
σίευσε τό 1992 ένα άρθρο («Radici di un paradigma 
indiziario») στό όποιο έπέμενε ότι είναι ή έξακρίβω- 
ση τών λεπτομερειών έκείνη πού έξασφαλίζει τήν άντα- 
πόκριση τής ιστορικής άφήγησης στήν πραγματικότη
τα. Χρησιμοποίησε μάλιστα ένα παράδειγμα άπό τήν 
ιστορία τής τέχνης, ή όποια άναπτύχθηκε ώς άνάγκη 
νά μάθουν νά ξεχωρίζουν τούς αυθεντικούς άπό τούς 
πλαστούς πίνακες. Σύμφωνα μέ τό παράδειγμα αυτό, 
ή προσοχή στό πώς ένας ζωγράφος άποτυπώνει τά αυ
τιά ή τίς πτυχώσεις άποτελεΐ κλειδί γιά τήν πιστοποίη
ση ένός πίνακα. 'Η μέθοδος αυτή έξετάζει τίς πλέον 
παραμελημένες καί σκοτεινές λεπτομέρειες μιάς ιστο
ρίας. Ό  Γκίνζμπουργκ γράφει ότι ή μέθοδος αύτψτής 
διασταύρωσης τών παραμελημένων λεπτομερειών ήταν 
ή κύρια μέθοδος έξακρίβωσης τής άλήθειας πριν άπό 
τήν έπιστημονική έπανάσταση τοΰ Που αιώνα, ή ό
ποια έβαλε στή θέση της τό πείραμα καί τή στατιστι
κή διερεύνηση. Ό  Γκίνζμπουργκ έπιμένει στήν άποκω- 
δικοποίηση τών ένδείξεων, στήν άποκρυπτογράφηση 
τών σημείων ώς τό κουκούτσι αυτής τής μεθόδου. Ή 
έννοια τής άποκρυπτογράφησης υπήρξε πράγματι μιά 
βασική γνωσιακή λειτουργία, καί σέ αυτή δέν στηρί
χτηκε μόνο ή διερεύνηση τοΰ τί έγινε στό παρελθόν 
άλλά καί τοΰ τί έπιφυλάσσει τό μέλλον. Ο ίδιος ό 
Νεύτωνας έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο άποκωδικο- 
ποίησης τών άποκαλυπτικών κειμένων τών Γραφών, 
προκειμένου νά δημιουργήσει ένα ερμηνευτικό σχήμα 
τής ιστορίας στό όποιο θά συμπεριελάμβανε καί τίς 
μελλοντικές τύχες τοΰ κόσμου. ’Εκείνο όμως πού προ
τείνω νά δούμε έμεϊς έδώ είναι όχι τό ζήτημα τής ά- 
ποκωδικοποίησης, άλλά τής άξιοπιστίας τών στοιχείων.
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Δέν μπορούμε νά έχουμε καμιά ιδέα γιά αυτή τήν πε
ρίφημη πραγματικότητα, πέρα άπό όσα μάς έπιτρέ- 
πουν οί όποιες ενδείξεις πού έχουμε γιά αυτήν. Μπο
ρούμε όμως νά στηρίξουμε τή βεβαιότητα τής γνώσης 
μας σ' αυτές;

Οί άρχαΐοι ιστορικοί, λίγο πολύ, συζήτησαν τό πρό
βλημα αυτό. Ό  Ηρόδοτος (1.8) γράφει ότι θά πρέπει 
νά έμπιστευόμαστε περισσότερο τά μάτια μας άπό τά 
αύτιά μας: ωτα γάρ τυγχάνει άνθρώποισι έόντα άπι- 
στότερα οφθαλμών. Ό  Θουκυδίδης (1.20), άφού διαπι
στώνει ότι δέν πολυσκοτίζονται όλοι γιά νά βρούν τήν 
άλήθεια (άταλαίπωρος τοΐς πολλοΐς ή ζήτηοις τής αλή
θειας), γράφει ότι άκόμη καί άνάμεσα στούς παρόντες 
σέ ένα γεγονός οί περιγραφές διαφέρουν «διότι οί πα
ρόντες τοΐς έργοις έκάοτοις οϋ ταυτά περί των αυτών 
έλεγον, άλλ' ώς έκατέρων τής εύνοιας ή μνήμης έχοι» 
(1.22). 'Αλλά συστηματικά ή κριτική τών πηγών ώς 
μιά διανοητική έπιχείρηση μέ πολιτισμικές διαστάσεις 
άρχισε τόν 15ο αιώνα στή Φλωρεντία, όταν ό Λορέ- 
ντσο Βάλλα άπέδειξε ότι τό κείμενο τής Κωνοταντί- 
νειας Δωρεάς ήταν πλαστό έξετάζοντας τή γλώσσα 
του, ή όποια άποδείχτηκε ότι περιείχε γραμματικούς 
τύπους πού δημιουργήθηκαν αιώνες έπειτα άπό τή 
χρονολογία τής υποτιθέμενης σύνταξής του στά χρόνια 
τού Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Στήν πρώιμη νεότερη Εύρώπη, ό όρος ιστορία άντι- 
στοιχούσε στήν άκριβή περιγραφή ή όποια δέν άφο- 
ρούσε μόνο τά κοινωνικά φαινόμενα, άλλά καί τά φυ
σικά. Κάνω ιστορία έπομένως σήμαινε «περιγράφω 
σωστά, χωρίς υπερβολές καί έλλείψεις καί όσο τό δυ
νατόν άκριβέστερα». Αύτός ήταν ένας καινούργιος 
τρόπος σκέψης πού βρισκόταν στά θεμέλια τής έπιστη- 
μονικής έπανάστασης τού Που αιώνα. Ή διασταύρω
ση τών πηγών καί ή κριτική (έσωτερική καί έξωτερι- 
κή) τών ντοκουμέντων άποτελούσαν τίς έκλεπτυσμένες 
μεθόδους πού είσήγαγε ό ιστορισμός τόν 19ο αιώνα. 
'Ιστορία πού γράφεται μέ άρχειακές πηγές σημαίνει ό
τι ή περιγραφή ένός γεγονότος άναζητήθηκε στήν άρ- 
χΐκή πληροφόρηση, άπαλλαγμένη κατά τό δυνατόν ά
πό μεταγενέστερες διαμεσολαβήσεις. ’Εμπιστευόμαστε 
δηλαδή πληροφορίες, στόν βαθμό πού τίς συνδέουμε μέ 
τήν αυθεντικότητα τών πηγών. Ή εύρύτερη κοινωνική 
σημασία αυτής τής στροφής φαίνεται στόν τρόπο επι
τέλεσής της. Καθιερώθηκε μέ τήν πρακτική τού σεμι
ναρίου, πού άπαιτούσε μιά κλειστή ομάδα πού έργά- 
ζεται υπό τήν καθοδήγηση τού καθηγητή καί ή όποια 
άποτελεΐται άπό άρρενες γόνους τών μεσαίων τάξεων, 
προορισμένους νά σταδιοδρομήσουν ώς άνώτεροι κρα
τικοί άξιωματούχοι. Συνδέεται κατευθείαν μέ τούς νέ
ους τρόπους διακυβέρνησης μέσω τής καταγραφής, τής 
μέτρησης, τής άποτύπωσης, τής άρχειοθέτησης.

Στά έγχειρίδια ιστορικής μεθοδολογίας πού έκδόθη- 
καν στό δεύτερο μισό τού 19ου αιώνα, άπό τόν 
Γιόχαν Γκούσταβ Ντρόυζεν (Johann Gustav Droysen, 
Grundriss der Historik, 1867, 1875) τόν Έρνστ Μπερν- 
χάιμ (Ernst Bemheim, Lehrbuch der historischen Me

thods, 1889) καί τούς Λανγκλουά καί Σενιομπός (C.- 
V. Langlois καί C. Seignobos, Introduction aux etudes 
historiques, 1898), ό κύριος προβληματισμός ήταν πώς 
οί ιστορικοί νά άποκομίσουν «σταθερή» γνώση γιά τήν 
ιστορία. Έπομένως, άν τό καθήκον τής ιστορίας ήταν 
νά βρει τήν άλήθεια, ή μέθοδος αύτή μετατρεπόταν σέ 
κανόνα ηθικής καί ήθικοπολιτικής συμπεριφοράς: ή 
άναζήτηση τής άλήθειας ώς άντίθεση στίς άβασάνιστες 
άπόψεις πού υιοθετούσε τό πλήθος ή σέ όποιαδήποτε 
καταναγκαστική έπιβολή αύθαίρετης γνώμης. Ή εξοι
κείωση, έπομένως, μέ τήν ιστορική μέθοδο άποτελού- 
σε (ή μπορούσε νά άποτελεΐ) ένα τρόπο νά προληφθεϊ 
ή άδικία. Είχε δηλαδή μιά εύρύτερη σημασία άπό έ- 
κείνη γιά τήν όποια ένδιαφέρονταν οί συγγραφείς ι
στοριών. 'Αφορούσε τήν έκπαίδευση καί τήν έξοικείω- 
ση μέ έναν τρόπο σκέψης, τή διάδοση ορισμένων κα
νόνων καί κοινωνικών άξιών. ’Ανεξάρτητα, έπομένως, 
άπό τό περιεχόμενο τών ιστορικών άφηγήσεων στίς ό
ποιες ώς πηγή φρονηματισμού έχει έως τώρα έστια- 
στεΐ ή προσοχή, ή ίδια ή ιστορική μέθοδος άποτελού- 
σε κανονιστικό παράδειγμα γιά συμπεριφορές.

Κατά τή διάρκεια τού 19ου αιώνα, ό Χούμπολντ 
θεωρούσε τήν έκπαίδευση στή μέθοδο τών άνθρωπιστι- 
κών έπιστημών ώς άναγκαία προπαρασκευαστική φά
ση άνάμεσα στό σχολείο καί τήν έξοδο στήν πραγμα
τική ζωή, ώστε οί βλαστοί τών μεσαίων τάξεων νά έκ- 
παιδευτούν στίς άπαιτήσεις τού φωτισμένου πολίτη. Οί 
ιστορικές σπουδές (περιλαμβανομένης καί τής άρχαιο- 
γνωσίας) άποτελούσαν τό κρίσιμο πεδίο. Τίς ιδέες τού 
Χούμπολντ τίς τελειοποίησε ό Ράνκε, τονίζοντας τήν 
άναγκαιότητα τής άκρίβειας στήν άνάγνωση τών ντο
κουμέντων, τή σημασία τής λογικής σκέψης καί τής έ- 
πιχειρηματολογίας γιά τήν άνασυγκρότηση τών πραγ
ματικών πραγματικοτήτων τού παρελθόντος. Γιά τόν 
λόγο αύτό, τόσο στή Γερμανία όσο καί στήν ’Αγγλία 
καί στή Γαλλία, μέ όλες τίς έθνικές διαφορές στούς έ- 
πιμέρους στόχους τής έκπαίδευσης, ή ιστορία ήταν βα
σικό ^μάθημα στήν κατάρτιση κρατικών άξιωματούχων. 
Δέν ήταν μόνο ή συνέχεια τού κράτους πού ένδιέφερε, 
άλλά καί ή μέθοδος. Τά δύο στοιχεία τής ιστορικής 
πειθαρχίας, περιεχόμενο καί μέθοδος, θά πρέπει νά τά 
θεωρήσουμε συνδεδεμένα μέ τέτοιον τρόπο ώστε τό ένα 
νά μεταβιβάζει κύρος στό άλλο. Ή μέθοδος θεωρήθηκε 
ώς ή έγγύηση τού κύρους τού ιστορικού κειμένου. Γιά 
τόν λόγο αύτό καί ή έθνική ιστορία, τό κυριότερο δη
λαδή είδος ιστορίας πού γραφόταν τόν 19ο αιώνα, 
ονομαζόταν καί άποκτούσε κύρος ώς «έπιστημονική ι
στορία». Ή μέθοδος θεωρούνταν ώς ή έγγύηση τού κύ
ρους τού ιστορικού κειμένου καί έτσι ή ιστορία άπο- 
κτοΰσε έγγυήσεις έπιστημονικότητας. ’Ακόμη περισσό
τερο: ή ιστορία, άνεξαρτήτως τού περιεχομένου της τό 
όποιο έγκωμίαζε τό παρελθόν, συμμετείχε στόν κύκλο 
τών έπιστημών καί άντλούσε άπό τή λάμψη τους τόν 
19ο αιώνα. Ή ιστορία έγινε νεωτερική έπειδή προσο
μοιώθηκε στήν κατεξοχήν διανοητική λειτουργία τής 
νεωτερικότητας, δηλαδή στήν έπιστημονικότητα.
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Άντώνης Διάκος

Τό έρώτημα τώρα είναι τό άκόλουθο: Έχει σήμερα 
ή_ ιστορική μέθοδος ένα ρόλο άνάλογο μέ αυτόν πού 
είχε στό παρελθόν; Κατά τή διάρκεια τοΰ τελευταίου 
τέταρτου τοΰ 20οΰ αιώνα ή ιστορική γραφή υποβλή
θηκε σέ μιά πολυδιάστατη κριτική, ή όποια κλόνισε τή 
σχέση άνάμεσα στήν ιστορική γραφή καί στήν πραγ
ματικότητα τοΰ παρελθόντος, καί δημιούργησε δυσπι
στία άπέναντι στίς άξιώσεις των ιστορικών ότι άναπα- 
ριστοΰν τό παρελθόν «όπως πραγματικά ήταν». Ή α
τζέντα τής συζήτησης τών ιστορικών στά θεωρητικά 
καί μεθοδολογικά ζητήματα άλλαξε. Μπήκαν νέα ζη
τήματα όπως ή έννοια τοΰ «discourse», ή γλωσσική 
στροφή, ή άναγνώριση τής μυθοπλασίας στήν ιστορική 
γραφή. Οί ιστορικοί άρχισαν νά άποκτοΰν συνείδηση 
τών ορίων τής δυνατότητάς τους νά ανασυγκροτήσουν 
τήν εικόνα τών παρελθουσών πραγματικοτήτων. Οί 
παλιές συζητήσεις γιά τή μέθοδο περιθωριοποιήθηκαν, 
θεωρήθηκαν άσχετες μέ τήν έποχή καί σχεδόν έξέλι- 
παν έντελώς. Χαρακτηριστική είναι ή στροφή τής θε
ματολογίας τής άρθρογραφίας στό έγκυρότερο περιο
δικό τοΰ χώρου, στό History and Theory μετά τή δη
μοσίευση τοΰ βιβλίου τοΰ Χάυντεν Γουάιτ (Hayden 
White) Metahistory τό 1973. "Αν καί στήν ιστορία τής 
ιστοριογραφίας οί παραδειγματικές στροφές δέν έχουν 
τόν καθολικό χαρακτήρα πού έχουν στίς φυσικές έπι- 
στήμες, εντούτοις στό πεδίο τής θεωρίας τής μεθοδο
λογίας καί τής ιστορίας τής ιστοριογραφίας συνέβη 
πράγματι μιά παραδειγματική άλλαγή.

Πολλοί θεώρησαν ότι ή στροφή αύτή άπομακρύνει 
τούς ιστορικούς άπό καθολικές άξιες κοινά παραδε
κτές καί, άκόμη, άπό τήν ίδια τήν έννοια τών άξιών 
καί τής ηθικής, έφόσον πλέον μιλούν τόσο γιά κώδι
κες, πού σέ κάθε περίπτωση είναι απλώς διαφορετι
κοί, όσο καί γιά άποκωδικοποιήσεις. Βέβαια, οί κατη
γορίες αυτές δέν παίρνουν υπόψη τους ότι οί ιστορι
κοί, τουλάχιστον οί ιστορικοί τοΰ 20οΰ αιώνα, σπά
νιος έπικαλοΰνται γενικές ηθικές αρχές γιά έναν πο
λύ απλό λόγο ή, μάλλον, γιά έναν πολύ κατανοητό 
ανάμεσα ατούς ιστορικούς φόβο: τοΰ ίστορικοΰ ανα
χρονισμόν. Πώς μποροΰμε έμεΐς, μέ τά δικά μας ηθι
κά κριτήρια, νά κρίνουμε λ.χ. τίς άνθρωποθυσίες τών 
άρχέγονων πολιτισμών; Ή ηθική άπέχθεια είναι νόμι
μη, άλλά ή ηθική κρίση θά επισκιάσει κάτι σπουδαιό
τερο πού έχει νά κάνει ό ιστορικός: τό νά κατανοήσει 
μέσω τών άνθρωποθυσιών μιά άλλη κλίμακα άξιών καί 
ηθικής, μιά διαφορετική άντίληψη γιά τό άνθρώπινο 
καί τό ιερό άπό τή δική μας. Επομένως, ή έννοια τής 
ηθικότητας μετατίθεται στήν άνάγκη νά κατανοήσου
με διαφορετικούς κώδικες καί νά τούς καταστήσουμε 
άντικείμενο έπικοινωνίας μέ αυτούς πού τούς άγνοοΰν 
ή δέν τούς συμμερίζονται.

'Ωστόσο, παρ’ όλη αύτή τήν μετατόπιση -καί αύτό 
είναι τό σημείο πού θέλω νά τονίσω-, υπάρχει ένας 
κοινός παρονομαστής σέ όλες αυτές τίς κριτικές προ
σεγγίσεις σχετικά μέ τό πώς δημιουργούμε τήν ιστο
ρία. Οί ιστορικοί άποδέχονται καί είναι υποχρεωμένοι

πλέον νά υπολογίσουν τήν άπόσταση άνάμεσα στόν 
νοητικό, γλωσσικό καί έννοιακό τους κόσμο καί τό 
άντικείμενο τής μελέτης-έπιθυμίας τους. ’Αποδέχονται 
έπίσης ότι γράφοντας γιά τό παρελθόν, όσο έκλεπτυ- 
σμένα «σέ τελευταία άνάλυση» καί άν τό κάνουν, γρά
φουν γιά τό παρόν. ’Αντιλαμβάνονται τήν ετερότητα 
τοΰ παρελθόντος ώς ένα κρίσιμο ζήτημα μέ βάση τήν 
προβληματική τοΰ όποιου οργανώνουν τήν προσέγγισή 
τους. Ά ν  λοιπόν οί ιστορικοί ξεσκονίζουν τά κείμενα 
μέ πολύ μεγαλύτερη άκρίβεια άπ' ό,τι στό παρελθόν, 
άν ένδιαφέρονται νά έρευνήσουν λεπτομερειακά τό 
πώς συγκροτούνται τά κειμενικά έπίπεδα τών ιστορι
κών άντικειμένων τους πολύ περισσότερο άπό προη
γούμενες έποχές καί άν άναρωτιώνται γιά τή θέση πού 
κατέχουν οί ίδιοι ώς ίστοροΰντα υποκείμενα απέναντι 
στό άντικείμενο τής ερευνάς τους καί στό περιβάλλον 
στό όποιο δημοσιοποιούν τίς μελέτες τους, τότε είναι 
μάλλον υπερβολικό νά ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει 
έλλειμμα μεθόδου στή σύγχρονη ιστορική γραφή καί ό
τι ό λόγος περί μεθόδου έχει έκλείψει. ’Υπάρχει καί πα- 
ραϋπάρχει ένδιαφέρον γιά τή μέθοδο, μόνο πού είναι
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Ή Σουζάννα καί οι γέροι

προσανατολισμένο πρός άλλα ζητήματα καί άποφεύγει 
νά χρησιμοποιήσει τόν όρο μέθοδο, προτιμώντας τόν 
όρο θεωρία, τόν όρο μετα-ιοτορία, καί πειραματικά 
τόν όρο ίστοριολογία. Καί τοΰτο γιατί δεν άφορά μιά 
συζήτηση τεχνικής άλλά μιά συζήτηση γιά τό τί είναι 
ή πρακτική πού άποκαλοΰμε ιστορία καί πώς λειτουρ
γεί στό σύγχρονο πολιτισμικό μάς στερέωμα. Ή έννοια 
τής μεθόδου, δηλαδή, άναπροσδιορίζεται άπό τά μεί- 
ζονα προβλήματα τής θεωρίας. Άλλωστε τί είναι μέ
θοδος; Ό  όρος προκύπτει άπό τό μετα-οδός. Δηλαδή 
θεωρούμε τήν πορεία πού έχουμε διατρέξει. Καί τί άλ
λο κάνει ή θεωρία;

Σχετίζεται όμως ή έκπαίδευση στήν ιστορική μέθοδο 
καί στή θεωρία μέ τόν τρόπο τής ζωής μας οτίς σύγ
χρονες κοινωνίες; Ά ς  πάρουμε τό προβληματικό ζήτη
μα τής «έτερότητας» τού παρελθόντος. Τό πρόβλημα 
αυτό περικλείει τήν άναγνώριοη τής διαφοράς άνάμε- 
σα στό παρόν καί οτό παρελθόν, άλλά των τρόπων μέ 
τούς όποιους άλληλοουνεργοΰν. Ή έκπαίδευση, λοιπόν, 
πάνω στήν έννοια τής διαφοράς δημιουργεί τήν ικα
νότητα νά σχετικοποιοΰμε τό εθνικό παρελθόν καί μάς 
έξασφαλίζει τά άπαραίτητα άντίδοτα, λ.χ. γιά τόν έ- 
θνικισμό. Δημιουργεί μάλιστα τήν ικανότητα νά ανα
γνωρίζουμε τίς πολιτισμικές διαφορές άλλά καί τήν ι
κανότητα τής επικοινωνίας μέσα άπό τή διαφορά. Γιά 
νά μάθουμε τήν έπικοινωνία μέσα άπό διαφορετικούς 
πολιτισμικούς καί άξιακούς κώδικες, πρέπει προηγου
μένως νά έκπαιδευτοΰμε στό πώς νά άποφεύγουμε τά 
στερεότυπα καί πώς νά ξεπερνούμε τήν αίσθηση τής 
πολιτισμικής άσυμβατότητας. Ή έκπαίδευση, δηλαδή, 
πάνω στήν άναγνώριοη καί στόν χειρισμό τής έτερό
τητας είναι κρίσιμη γιά νά μάθουμε νά ζοΰμε καί νά 
συμβιώνουμε στις σύγχρονες κοινωνίες μέ τίς μεγάλες 
μεταναστευτικές κοινότητες καί όπου έμεΐς οί ίδιοι 
έναλλάσσουμε δυνητικά τήν ιδιότητα τού ιθαγενούς 
καί τού μετανάστη, γιά νά καταλαβαίνουμε άνθρώπους 
πού έχουν περάσει καταδιώξεις, προσφυγιές, πολέμους, 
δηλαδή πού έχουν έμπειρίες -έπομένως καί φόβους, 
καί προσδοκίες- πολύ διαφορετικές άπό τίς δικές μας. 
Ό  καθένας καί ή καθεμιά μας μπορεί νά βρεθεί σέ 
συνθήκες τών 'Εβραίων έν αιχμαλωσία ή στήν άδικία 
πού μπορεί νά προέρχεται άπό διακρίσεις φύλου όπως 
ή Σουζάννα, ή φυλής, κουλτούρας, έθνικότητας καί 
θρησκείας. Τό νά έκπαιδευόμαστε έπίσης στή reliabi
lity τών πηγών σημαίνει ότι πρέπει νά άναπτύξουμε 
αυτοματισμούς διερεύνησης αυτού πού μάς προσφέρε- 
ται ώς πασιφανές καί αυταπόδεικτο, πράγμα τό όποιο 
μάς παρακινεί νά άναπτύξουμε τήν έννοια τής ένεργη- 
τικής καί όχι τής παθητικής πληροφόρησης. Τέλος, τό 
νά έκπαιδευόμαστε στήν άποκρυπτογράφηση τών ση
μείων, δηλαδή στή σημειολογία καί τήν έφαρμογή της 
στήν ιστορία, σημαίνει νά μπορούμε νά διαβάζουμε καί 
νά κατανοούμε τά μηνύματα τού σύγχρονου κόσμου. 
’Εκπαιδευόμαστε δηλαδή στό πώς νά πλοηγηθούμε 
στόν κατακλυσμό τής πληροφορίας.

Μιά σειρά άπό νέα θέματα ήρθαν στή συζήτηση τής

θεωρίας καί τής μεθόδου τών ιστορικών, τά όποια 
μπορούν νά συνοψιστούν στό δίπτυχο μνήμη καί τραύ
μα. Καθώς ή μνήμη έχει άντικαταστήσει λίγο-πολύ τήν 
ιστορία στή δημόσια κουλτούρα, ή έκπαίδευση οτή 
θεωρία τής μνήμης, ή ικανότητα νά διακρίνουμε ανά
μεσα ατά συστατικά της, στόν τρόπο πού σχηματίζε
ται καί μεταδίδεται, δέν άφορά μόνο τούς έπαγγελμα- 
τίες ιστορικούς ή τούς κοινωνικούς άνθρωπολόγους. Ή 
θεωρία τής μνήμης δημιουργεί μιά συνείδηση ή όποια 
είναι άπαραίτητη ώστε νά προλάβει τόν μετασχηματι
σμό τής μνήμης σέ μιά άνεξέλεγκτη συναισθηματική 
δύναμη πού άναζητά έκδίκηση άντί έπούλωση τής 
τραυματικής μνήμης. Στήν περίπτωση αυτή, έκεΐνο 
πού χρειάζεται είναι όχι τό νά μαθαίνουμε τί νά θυ
μόμαστε άλλά τό πώς νά θυμόμαστε, πώς νά έπεξερ- 
γαζόμαστε τίς άναμνήσεις μας, πώς νά χειριζόμαστε 
τίς διηρημένες μνήμες. Δέν είναι τό περιεχόμενο τής 
μνήμης άλλά ή μέθοδός της έκεΐνο πού είναι τό ση
μαντικότερο καί τό πιό σχετικό μέ ό,τι συμβαίνει σέ 
μεγάλη κλίμακα σήμερα. "Ενας άλλος τρόπος νά άντι- 
μετωπίσουμε τό ζήτημα αυτό είναι νά άναρωτηθούμε 
πώς τό παρελθόν μετασχηματίζεται σέ ιστορία. Αυτή 
ή μετάβαση μπορεί νά ιδωθεί ώς παράλληλη τής αί
σθησης τού θανάτου στήν ψυχική μας ζωή. Τό άγαπη- 
μένο πρόσωπο, πεθαίνοντας, διασχίζει τά όρια άπό τήν 
οικειότητα στήν άποξένωση. Ή πληρότητα αυτού τού 
περάσματος τών συνόρων έχει έννοιολογηθεΐ ώς πεν- 
θεΐν στήν ψυχανάλυση. Άλλά τό πενθεΐν μπορεί νά 
είναι άποτελεσματικό εάν ή αίσθηση τής άπώλειας 
μπορεί νά γίνει άντικείμενο ψυχικής διεργασίας. Αυτή 
ή έννοια τής διεργασίας, όπως προτάθηκε άπό τόν 
Φρόυντ, είναι συγκρίσιμη μέ τήν έννοια τής μεθόδου 
καί τής θεωρίας πού άφορά στόν χειρισμό τού παρελ
θόντος. Ό  ρόλος δηλαδή τής έπεξεργασίας στήν ιστο
ρική γραφή άνήκει στή θεωρία καί στή μέθοδο τής ι
στορίας. Αυτό έχει μιά εύρύτερη σημασία. Δηλαδή ό 
τρόπος μέ τόν όποιο υποδεχόμαστε καί τακτοποιούμε 
τό παρελθόν στή σύγχρονη κουλτούρα έξαρτάται άπό 
τό πώς άντιλαμβανόμαστε τούς πολιτισμικούς του ρό
λους καί τίς κοινωνικές τού χρήσεις. Αύτά τά ζητήμα
τα περιέχουν μιά προβληματική πού άνήκει στή μέθο
δο τής ιστορικής σκέψης.

Συμπερασματικά, ή ιστορική μέθοδος δέν είναι μιά 
τεχνική πού περιορίζεται στό νά προπαρασκευάζει ι
στορικούς καί τήν όποια έπικαλούμαστε μόνο όταν οί 
ιστορικές διαφωνίες φτάνουν σέ άδιέξοδο καί χρειάζε
ται νά ξανασυζητηθούν οί προϋποθέσεις τής ιστορικής 
σκέψης. Δέν περιορίζεται δηλαδή στήν ιστορία τών ι
στορικών. Έχει έναν ευρύτερο πολιτισμικό ρόλο στόν 
τρόπο μέ τόν όποιο σκεπτόμαστε οτιδήποτε άφορά τή 
διαφορά καί τό πέρασμα άπό τό οικείο στό μή οικείο, 
στόν τρόπο μέ τόν όποιο χειριζόμαστε τήν πληροφό
ρηση, υπερασπίζουμε τήν άνεξαρτησία τής κριτικής 
μάς σκέψης καί έπικοινωνούμε μέ αυτούς πού έκφρά- 
ζονται σέ διαφορετικούς κώδικες. Εδώ είναι πού ανα
κύπτουν τά ζητήματα ευθύνης τών ιστορικών.
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Π Α  ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

τοΰ Γιώργου Φαράκλα

Στόν Στέφανο Δημητρίου

’Από κάποιαν φριχτήν άντινομίαν τής φύοεως [...] 
έξεφύγαμεν ήμεΐς τήν νωθρόν Χαναάν τής γαλήνης των 

όντων. [...] Έρρίφθημεν ήμεΐς έξω άπό τήν γραμμήν 
τής ταυτότητος, άπό τήν διελκυστίνδα τής ύλης.

Γ. Σκαρίμπας, Τό θείο τραγί (1932), 
Νεφέλη, ’Αθήνα 1993, σ. 69

Γ ιατί ό Μάρξ άναφέρεται συχνά στό φάντασμα 
τοΰ πατέρα τοΰ "Αμλετ, πού βγαίνει όταν «ξε- 
____II χαρβαλώνεται ό χρόνος»; Ή μνήμη άπό κάτι, ό

χι πιά φυσικά υπαρκτό, είναι ένα φάσμα ή φάντασμα, 
στοιχειώνει τά όντα. Γι' αυτό ό Ντερριντά θεώρησε ό
τι ό Μάρξ, καθ’ όσον στοχαστής τής ιστορίας, μοιραία 
άναμετριέται μέ τόν φασματικό τρόπο ύπαρξης τοΰ ό
χι πιά φυσικά ύπαρκτοΰ. Αυτός, προσθέτει, άποτελεΐ 
όρο ύπαρξης καί συνάμα άποσταθεροποίησης -θέσης 
καί άρσης- των «έννοιολογικών διακρίσεων». Αυτό 
τόν όρο συγκρότησης των έννοιολογικών διακρίσεων, 
τόν έντοπίζει ώς άνοίκειο στόν Φρόυντ καί τόν Χάι- 
ντεγγερ, τόν ίδιο εΰρισκε ώς παίγνιο στόν Πλάτωνα.1 
Στή διαλεκτική παράδοση, αυτό είναι πού λέγεται 
«θέση τής προϋπόθεσης». Αυτό πού στοιχειώνει τά 
όντα, τό νόημά τους, τίθεται ώς προϋπόθεσή τους, δη
λαδή παράγεται άπό μιά διαδικασία αύθυπέρβασής 
τους πρός τούς ίδιους τούς όρους ύπαρξής τους.

Ή  ιστορία ώς ό αόρατος κόσμος

Ή ιστορία είναι παράξενη περιοχή τοΰ όντος. Ή ιστο
ρία δέν είναι δεδομένο, δέν είναι κατασκευή, δέν είναι

φύσει ούτε νόμω. Είναι ό τόπος ή ή διαδικασία όπου 
οί έννοιες συγκροτούνται -  τίθενται καί αίρονται, δια
φοροποιούνται καί παύουν νά διακρίνονται. Τώ όντι, 
είναι όρος ύπαρξης των έννοιολογικών διακρίσεων. 
Μπορούμε άρα νά πούμε ότι έδώ έντοπίζεται ό άόρα- 
τος κόσμος τών νοημάτων πού υποθέτει τήν ύπαρξή 
του ή πλατωνική παράδοση, άλλά τήν υποθέτει σταθε
ρή (έχει πρότυπο τά μαθηματικά), νά πούμε ότι ή ι
στορία είναι τό άληθινό νόημα τοΰ άόρατου κόσμου, 
ότι άόρατος κόσμος είναι ή ιστορία. -  Γιά παράδειγ
μα, όταν ό Πρεβελάκης άφηγεϊται πώς ό πατέρας του

1. Ό  Ντερριντά θεωρεί ότι τό οράομα (spectre) παίζει 
στόν Μάρξ τόν ρόλο πού ό ίδιος είχε δείξει ότι παίζει τό 
άνοίκειο (das Unheimliche) στόν Φρόυντ καί τόν Χάιντεγ- 
γερ (J. Derrida, Spectres de Marx, Galilee, Παρίσι 1993, ο. 
276 [βλ. μτφ. Φαντάσματα τοϋ Μάρξ, 'Εκκρεμές, Αθήνα 
1995' ή άκριβής άπόδοση τοΰ τίτλου είναι μάλλον Φάσμα
τα]· όπου παραπέμπει στό J.D., La carte postale, 
Flammarion, Παρίσι 1980, ο. 206) -τόν ίδιο ρόλο, δηλα
δή, πού αποδίδει οτή γραφή ώς παίγνιο στήν Πλάτωνος 
φαρμακεία («La pharmacie de Platon», 1968, στό Marges, 
Minuit, Παρίσι 1972' μτφ. Άγρα, ’Αθήνα 1990, κεφ. 9).
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τόν πήγε μέ τόν άδελφό του στό Άρκάδι, προσθέτει: 
«Αυτό τό προσκύνημα ήταν τά Εΐσόδιά μας στον κό
σμο, τόν ορατό καί τόν άόρατο, θέλω νά πώ τήν Φύ
ση καί τήν Ιστορία».2 Αυτό δέν είναι απλή μετατόπι
ση τής άρχαίας άντίθεσης όρατοΰ-άοράτου στήν νεό
τερη φύσης-ίστορίας, είναι έρμηνεία τής πρώτης ώς 
τής δεύτερης, λέει ότι ή ιστορία είναι τό άληθινό νό
ημα αύτοΰ πού ή πλατωνική παράδοση λέει άόρατο 
κόσμο. Λέει ότι τό ύπαρχον ώς μνήμη είναι άόρατο, 
ότι άόρατος κόσμος είναι ή ιστορία.

Πράγματι, ό,τι βλέπουμε στό κάθε Άρκάδι δέν είναι 
φύση μέ τήν στενή έννοια, είναι σκόπιμο ερχο ανθρώ
πων, κι όχι αυτόματο προϊόν τής φύσης. Είναι φύση 
μέ τήν έννοια πού λέμε ότι είναι υλικό κατάλοιπο. Θυ
μίζει τήν ζωή πού στέγασε, δηλώνει τόν θάνατο μιας 
άξιομνημόνευτης ζωής ώς νόημα τού ένυλου σημαίνο
ντος Άρκάδι. Ο υλισμός τού νοήματος έγκειται στό ό
τι δέν θά υπήρχε χωρίς τέτοια ίχνη, ότι υπάρχει μό
νον ώς τό άόρατο τού ορατού. Αυτό έλεγε ό Ντερρι- 
ντά «γραφή» τό 1960, όταν σκόπευε νά σκεφθεΐ τήν 
ιστορία μή ίστορικιστικά, μή σχετικιστικά.3 Τό νόημα 
δέν υπάρχει χωρίς ύλη, χωρίς Ιχνη.4 Έτσι ή ιστορία 
είναι καθαρό νόημα. Καθαρό νόημα υπάρχει μόνον ώς 
νόημα τού έμπειρικοΰ, ό απόλυτος νους μόνον ώς νους 
τής ύλης.

Ή καθαρότητα, ό έξαϋλωμένος τρόπος ύπαρξης, ή 
φασματικότητα τού νοήματος ώς περιεχομένου τής μνή
μης κι όχι των δεδομένων, σημαίνει λοιπόν κάτι φαι
νομενικά άντίθετο: τό καθαρό νόημα δέν υπάρχει καθ’ 
αύτό. Ή φύση, ή ύλικότητα πρέπει νά θεωρείται άπο- 
δεσμευμένη, όχι άλλοτρίωση τού υποκειμένου άλλά ό
ρος συγκρότησής του,5 γιά νά μπορούμε νά διανοηθού- 
με τήν καθαρότητα τού νοήματος. Τό νόημα υπάρχει 
ώς άόρατο στήν ή μάλλον ώς ή ιστορία.

Ή ιστορία, άπό τή μιά, έχει σωστά ταυτισθεΐ μέ τό 
νόημα: «’Αφού δέν μπορεί νά υπάρξει ιστορία δίχως 
νόημα ούτε νόημα δίχως ιστορία, θά πούμε ότι ή Ιστο
ρία δέν έχει άλλά είναι νόημα».6 Γι’ αύτό ή έρμηνευ- 
τική σχολή θεωρεί ότι οί κοινωνικές έπιστήμες «κατα
νοούν», πού θά πει έρμηνεύουν νοήματα, ένώ οί φυ
σικές «έξηγούν» φαινόμενα άνευ νοήματος.7 Αυτή ή 
γραμμή σκέψης οδηγεί, π.χ., τόν Κρότσε,8 ίταλό «έγε- 
λιανό» πνευματοκράτη, νά ταυτίσει τήν φιλοσοφία μέ 
τήν ιστορία9 -ή  μάλλον μέ τήν ιστοριογραφία, όχι μέ 
μιά περιεχομενική «φιλοσοφία τής Ιστορίας»10-, κρίνο
ντας ότι μόνον ή ιστορία, άντίθετα μέ τίς θετικές έπι
στήμες, «γνωρίζει στ’ άλήθεια», «έκ των έσω»,11 άφού 
έννοεΐ έτσι κάτι πού είναι ήδη νόημα. Άλλά ένα τέ
τοιο σκεπτικό δέν άρκεΐ, γιατί δέν ξέρει ότι ή ιστορία 
είναι τό καθαρό νόημα μόνον έάν δέν καταργεί τήν 
αυτοτέλεια τού άλλου της, τής ύλης ώς τού άλλου τού 
νοήματος ή τής φύσης ώς τού άλλου τής ιστορίας. Θά 
πούμε ότι παραμένει δέσμιο μιάς όντολογικής νοοτρο
πίας πού στρεβλώνει τήν άντίληψη τέτοιων στοχαστών 
γιά τό πώς συγκροτείται τό νόημα -  ειδικά γιά πώς

έξασφαλίζεται ή αυτοτέλειά του, γιά τό ότι ή αυτοτέ
λειά του άπαιτεΐ τήν άποδέσμευση τού άλλου του καί 
όχι τή θεωρητική έξόντωσή του, γιά τό ότι ή άπολυ- 
τοποίησή του δέν άπαιτεΐ τήν όντοποίησή του άλλά 
τήν καταξίωσή του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ό Κρότσε προσαρτούσε 
στήν ταύτιση τής ιστορίας καί τού νοήματος μιά οντο
λογία πού έλεγε ότι ή ιστορία είναι ή μόνη πραγμα
τικότητα, άρα μόνη γνώση ή ιστορική, ότι δέν άναλο- 
γεΐ αυτοτελής μορφή γνώσης στή φύση, διότι δέν υ
πάρχει τάχα φύση έκτος ιστορίας, ένώ ή φύση τών φυ
σικών έπιστημών δέν είναι παρά μιά έξωπραγματική 
άφαίρεση.12 Δηλαδή ή οντολογία του άρνιόταν τήν ά
ποδέσμευση τής φύσης. Φοβούμενη, προφανώς, ότι ή 
άποδέσμευση θά άπειλούσε τήν αυτοτέλεια τού νοήμα
τος. Αγνοώντας ότι τό νά λές ότι τό νόημα υπάρχει 
ώς ιστορία προϋποθέτει ότι δέχεσαι τίς προκείμενες 
τής έννοιολογικής διάκρισης φύση / ιστορία, πού δια
φέρει άπό τήν παραδοσιακή όντολογική διάκριση όρα-

2. Π. Πρεβελάκης, Τό ηφαίστειο, Πρόλογος, Γαλαξίας, 
Αθήνα 1963, σ. 10-11.

3. Politics and Friendship· μτφ. Πολιτική καί φιλία, 
’Εκκρεμές, Αθήνα 1996, σ. 21.

4. Βλ. τήν έρμηνεία πού προτείνω στό Νόημα καί κυ
ριαρχία, 'Εστία, ’Αθήνα 2007, κεφ. 7.

5. Αύτό κατάλαβε ό Λούκατς διαβάζοντας τά Χειρόγρα
φα τού 1844 τού νεαρού Μάρξ, όπως λέει στόν Πρόλογο 
τού 1967 οτό 'Ιστορία καί ταξική συνείδηση τού 1923 
(Geschiclite und Klassenbewufitsein, Lucherhand, Δαρμστά- 
τη-Neuwied 1968, σ. 15, 24-35, 42).

6. Otto Vossler, Geschiclite als Sinn, Suhrkamp, Φρα- 
γκφούρτη 1979, σ. 67.

7. Ό.π., σ. 61-62. Θέση προερχόμενη άπό τόν Ντίλταϋ 
(Dilthey) τήν όποια ένσωμάτωσε ό Βέμπερ (Weber) στις 
κοινωνικές έπιστήμες (βλ. έδώ σ. 77 κ.ε.). Βλ. σχετικά Κ.- 
Ο. Apel, «The Erklaren-Verstehen Controversy in the Philo
sophy of the Natural and Human Sciences» στό G. Floistad 
(έπιμ.), Contemporary Philosophy. A new Survey, x. 6', Phi
losophy o f Science, M. Nijhoff, Χάγη-Βοστώνη-Λονδίνο 
1982, σ. 19-49.

8. Βλ. Vossler, ό.π., σ. 72, 73, 74, 75-76.
9. Β. Croce, La logica come scienza del concetto puro, 

Laterza, Μπάρι 91964, o. 199, 367-368· Teoria e storia 
della storiografia (1916), Laterza, Μπάρι 41941, γαλλική 
μτφ.: Tlmorie et histoire de l ’historiographic, Droz, Γενεύη 
1968, o. 42-43.

10. Croce, Teoria e storia della storiografia, ό.π., κεφ. IV, 
γαλλ. μτφ. ο. 54-56.

11. Croce, La storia come pensiero e come azione (1938), 
Laterza, Μπάρι 1954, κεφ. VII. X, γαλλική μτφ.: L ’histoire 
comme pensee et comme action, Droz, Γενεύη 1968, σ. 268- 
269.

12. Croce, La storia come pensiero e come azione, ό.π.: 
«Ή πραγματικότητα είναι ιστορία». Βλ. Ρ. Olivier, Croce 
ou Ρ affirmation de V immanence absolue, Seghers, Παρίσι 
1975,' σ. 94.
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Γιώργος Φαράκλας

τό / άόρατο. Ή δεύτερη, στήν πλατωνική παράδοση, 
διακρίνει τό άεί όν νοητό άπό τό άεί γιγνόμενο αισθη
τό. Γιά νά καταστήσει τό νόημα αυτοδύναμο, τό χω
ρίζει άπό τά όντα σάν νά ήταν ένα άλλης λογής όν. 
Καί έτσι άκριβώς τό θέτει σάν μιά πραγματικότητα 
τού ίδιου έπιπέδου με τά όντα αυτά. Δηλαδή τού ά- 
φαιρεΐ τήν αύτοτέλεια πού σκόπευε νά τού προσδώσει, 
έπειδή, προκειμένου νά τού τήν προσδώσει, τό όντο- 
ποιεΐ.

Έτσι, ό Κρότσε άρνεΐται τή φυσική έξέλιξη. Τήν 
θεωρεί κατανόηση νοήματος, γιατί αύτό τό έξηγητικό 
πρότυπο έχει στό μυαλό του γιά τήν ιστορία. Κι έπει
τα τήν θεωρεί αύτομάτως άτοπη: Πώς νά μπούμε στό 
πετσί τού πρωτόγονου άνθρώπου ή τού προγενέστερου 
έξελικτικά χόρτου, γιά νά κατανοήσουμε τό νόημά του 
ή τό νόημα πού έχει ό κόσμος άπό τή σκοπιά του;13 
νΑρα λοιπόν τό νόημα, ταυτιζόμενο μέ τήν ιστορία, έ- 
ξοβελίζει τό ένυλο ίχνος χωρίς τό όποιο δέν νοείται 
τό νόημα τό ίδιο, πάντως όχι τό νόημα ώς ιστορία. 
Θά μπορούσε νά δειχθεΐ ότι ή έρμηνευτική παράδοση, 
πού δέχεται τήν άντίθεση κατανοώ / έξηγώ άποδίδο- 
ντάς την σέ δυό λογιών άντικείμενα, πάσχει γενικά ά
πό αυτό τόν άκοσμισμό.

’Ισχύει έδώ ένας κανόνας νοηματικής συγκρότησης: 
"Οταν καταργεΐται ή φύση, τότε άκριβώς φυσικοποιεΐ- 
ται ή ιστορία. "Οταν καταργεΐται τό ένα άντίθετο ά
πό μιά διαίρεση βάσει τής όποιας έξηγούνταν ένα πε
δίο, τό άλλο άλλάζει νόημα, καί περιέχει μέσα του τή 
διαφορά πού δέν υπάρχει πιά έξω του, προκειμένου νά 
έξηγεΐ όλο τό πεδίο.14 Ό  ιδεαλισμός άφαιρεΐ άπό τήν 
ιστορία τήν άψαυστη νοηματική υπόστασή της, άκρι
βώς γιά νά μήν τής τήν άφαιρέσει. Γιά νά τή σώσει 
άπό τόν υλισμό, τήν άπολυτοποιεΐ ώς «πνευματική 
πραγματικότητα», τήν όντοποιεΐ, καί τήν υποβιβάζει 
μ’ αύτό τόν τρόπο στό έπίπεδο τής ύλης. -  Άντιθέ- 
τως, ό υλιστής Λούκατς διατηρεί τήν υπόσταση αύτή 
όπως υπάρχει στόν Έγελο, στόν βαθμό πού ορίζει τήν 
ιστορία ώς άλλαγή τών έννοιών, τών κατηγοριών, ό
πως αύτός.15

’Αόρατος κόσμος είναι ή ιστορία μόνον άν υπάρχει 
ορατός, άν υπάρχει φύση ΰπό εϋρεία έννοια, καθ’ αύ
τό φύση καί ένυλα κατάλοιπα, ίχνη. Γι’ αύτό, άφ’ ετέ
ρου, ή ιστορία δέν διαφέρει ούσιαστικά άπό τήν άρ- 
χαιολογία, όπως λέει ό ιστορικός Μάρκ Μπλοκ: Είναι 
εξίσου «γνώση μέσα άπό ίχνη», μέρος τών όποιων 
είναι τά κείμενα.16

Τό ζητούμενο τής ορθής μεροληπτικότητας

Ίσα ίσα, όσο περισσότερο ή ιστορία στηρίζεται στή 
μνήμη καί ή έμπειρική άναφορά έξαϋλώνεται, τόσο λι
γότερο διακρίνονται τό δεδομένο καί ή προσθήκη, ή 
περιγραφή κι ή άξιολόγηση, οπότε ή ιστορία ρέπει 
πρός τήν προπαγάνδα, μιά κι ό καθένας τήν ύπάγει

τότε σέ δικές του άξιες, όπως παρατηρεί σωστά ό έ- 
μπειριστής Γουώλς.17

Γιά ν’ άποσοβηθεΐ ό κίνδυνος αύτός, ό μαρξιστής Σε- 
νώ (Chesneaux) προσφεύγει στή διάκριση ψευδούς ά- 
μεροληψίας /  ορθής μεροληπτικότητας: Στήν πρώτη βά
ζει τίς έπιφυλάξεις άμερικανών έπιστημονιστών κατά 
τού rewriting, στήν δεύτερη τό ξαναγράψιμο τής ιστο
ρίας τών κινέζων έπαναστατών.18 Ή διάκριση είναι καί 
ύποπτη καί άναγκαία. -  "Υποπτη γιατί καλύπτει τό 
ξαναγράψιμο τής Ιστορίας στόν «ύπαρκτό σοσιαλι
σμό», έναν κόσμο όπου φάνηκε μέ ιδιαίτερη καθαρό
τητα ότι ή άντίσταση στήν καταπίεση είναι άγώνας 
κατά τής λήθης (γιά νά τό δείξει αύτό, ό Κούντερα ά- 
φηγεΐται πώς ό σκούφος στό κεφάλι τού γενικού γραμ
ματέα ήταν τό μόνο πού άπέμεινε άπό τόν έκτελεσθέ- 
ντα έμπιστό του).19 -  ’Αλλά καί άναγκαία. Γιατί δέν 
ύπάρχει άξιολογική ούδετερότητα. "Αρα ή δήθεν άμε- 
ροληψία είναι μόνο μιά άνέντιμη μεροληψία. Οπότε 
είτε δέν ύπάρχει άντικειμενικότητα τής κρίσης, είτε 
κάποια μεροληψία, μιά ορισμένη άξιακή συγκρότηση 
τού άντικειμένου «ιστορία» συνιστά άντικειμενικότερη 
έποψη άπό άλλες, είναι όρθή μεροληψία.

Συχνά οί ιστορικοί άρκούνται στήν πρώτη λύση, 
στόν σχετικισμό. "Αν δέν ισχύει ή διάκριση γεγονότων 
κι άξιών στήν ιστορία, ή ιστορία είναι διακύβευμα ε
νός άγώνα, λέει ό μαρξιστής Σενώ.20 Δηλαδή τή γρά
φει ό νικητής άπό τή σκοπιά του, όπως λέει ό μαρξι
στής Κάρρ.21 Αύτό όμως, όπως έπεσήμανε ό Μπένγια- 
μιν, μαρξιστής κι αύτός, παλαιόθεν, δέν μπορεί νά ι
κανοποιεί κάποιον, όπως ίσα ίσα τόν μαρξιστή, τόν ό
ποιο ένδιαφέρει ή δικαίωση τών άδικημένων. Γιατί τό
τε όσοι έπεσαν άγωνιζόμενοι κατά τής άδικίας, όσο

13. Croce, Teoria e storia della storiografia, ό.π., κεφ. 
IX., γαλλ. μτφ., σ. 85-86.

14. Βλ. Νόημα καί κυριαρχία, ό.π., κεφ. 5, σ. 179.
15. Έτσι ορίζεται ή ιστορία στό διαλεκτικό πλαίσιο: 

στόν Έγελο, στόν μαρξιστή Λούκατς, στόν Σάρτρ. Βλ. Νό
ημα καί κυριαρχία, ό.π., κεφ. 4, σ. 12.

16. Μ. Bloch, Apologie pour I’histoire, Laffort, Παρίσι 
1962, 71977, μτφ.: ’Απολογία γιά τήν ιστορία, Εναλλακτι
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δέν έχουν άκόμη έπικρατήσει, απλά ξεχνιούνται22 (κα
λή ώρα όπως ό έμπιστος τού γενικού γραμματέα στήν 
ιστορία τού Κούντερα). ’Αλλά μένει άνικανοποίητος κι 
όποιος δέν ένδιαφέρεται καί γιά κάτι τέτοιο, μόνο γιά 
τήν άντικειμενική άλήθεια. Γιατί τότε δέν υπάρχει, ό
πως είπαμε (ή ή μόνη άντικειμενική άλήθεια είναι σχε
τική μέ τόν λόγο περί έμπειρικού κόσμου καί λέει ό
τι δέν υπάρχει άντικειμενική άλήθεια περί τού τελευ
ταίου).

Ή άντικειμενική άλήθεια στίς κοινωνικές έπιστήμες 
δέν έμφανίζεται στά σημεία όπου έξαφανίζεται κάθε 
άξιολόγηση (όπως στό ιδανικό τών φυσικών έπιστημών 
μετά τόν έξοβελισμό τής τελεολογίας τόν ις ' αιώνα). 
’Εμφανίζεται κι έξαφανίζεται στά ίδια σημεία όπου έμ- 
φανίζεται καί έξαφανίζεται ή δυνατότητα άξιολόγησης. 
Άπούσης τής άξιολογήσεως, έκλείπει καί ή άντικειμε- 
νικότητα.

Ή άλλη άπ’ τόν σκεπτικισμό λύση άπαιτεΐ μιά έν
νοια άξίας μέ μόνη σκοπιμότητα νά έκμαιεύει άπό τό 
άντικείμενο τό νόημά του. Ό  Ρίκερτ, ό πρώτος στο
χαστής ίσως πού άντιμετώπισε άπερίφραστα τό ζήτη
μα, θεωρεί ότι χρειάζεται έδώ μιά άξιολόγηση «καθα
ρά θεωρητική», πέρα άπό τίς «πρακτικές άποτιμή- 
σεις».23 Προϋποθέτει ώς άξιες έννοιες μέ τίς όποιες 
νοούμε τήν ιστορία ώς άλλαγή τών έννοιών. Μπορεί 
όμως όντως νά υπάρξει θεωρητική άξιολόγηση άνεξάρ- 
τητη άπό τήν πρακτική; Έδώ είναι πού ή διαλεκτική 
παράδοση έρχεται νά διορθώσει τήν γενικώς έρμηνευ- 
τική στάση. Μιά άξιολογία πού άντιστρατεύεται τήν 
πρακτική δέν μπορεί νά έξηγήσει τήν άλλαγή άξιων, 
τήν ιστορική υπόσταση τού κόσμου τών καθαρών νοη
μάτων. Μιά άξιολόγηση ώς τέτοια δέν μπορεί άλλω
στε παρά νά είναι πάντα καί κάτι πρακτικό, μέ τήν 
έννοια έστω ότι άναδεικνύεται κάτι ώς καλύτερο άπό 
κάτι άλλο.

Ό  Ψυχοπαίδης έπεκτείνει τήν μέριμνα τού νεοκα- 
ντιανού Ρίκερτ άλλά αίρει τήν τυποκρατική έννοιολό- 
γησή του τών άξιων, ώστε νά έξηγήσει πώς οί άξιες 
τίθενται, κι έτσι άκριβώς πώς μεταλαμπαδεύονται στήν 
πράξη. ’Αναζητεί τό περιεχόμενό τους όχι στήν άτομι- 
κή ψυχοσύνθεση -όπως έν πολλοΐς ό Σέλερ, πού διέ- 
γνωσε ήδη τήν άνεπάρκεια τής τυποκρατίας τών ά- 
ξιών-24 άλλά στήν κοινωνία. "Ετσι βάζει αύτός ό δια
λεκτικός στοχαστής μιά άξιολογία στή θέση τής οντο
λογίας πού υπέθετε ή έρμηνευτική γενικά παράδοση 
(όπου μπορούν κατά τούτο νά ένταχθούν τόσο οί νεο- 
εγελιανοί Ντίλταϋ καί Κρότσε, όσο καί οί νεοκαντια- 
νοί Ρίκερτ καί Σέλερ). Διότι τό διαλεκτικό έπιχείρημα, 
όπως ξέρουμε, λέει ότι ή καθαρότητα τών νοημάτων 
δέν έξασφαλίζεται άπό τήν όντοποίηση πού φιλοδοξεί 
νά τά χωρίσει άπό τά δεδομένα όντα άλλά άπό τήν 
άναφορά τους σέ αυτά ώς μιας άλλης τάξεως πραγμα
τικότητα.

«

Ή  πρόταση Ψυχοπαίδη

Ό  Ψυχοπαίδης ήθελε νά θεμελιώσει τό χειραφετητικό 
εγχείρημα λαβαίνοντας ύπ’ όψη τήν άποτυχία τών δο
κιμών πραγμάτωσής του. Τόν διμέτωπο άγώνα τής μή 
δογματικής άριστεράς κατά τού κεφαλαίου καί τής 
γραφειοκρατίας, τόν διεξήγαγε σέ έπίπεδο συγκρότη
σης κι αιτιολόγησης τού έννοιολογικού πλαισίου μέ 
βάση τό όποιο οί δρώντες δρούν καί οί έπιστήμονες 
έπίστανται. Δέν άρκεϊται στή θεωρία καί βάζει μέσα 
τήν πράξη, δέν άρκεϊται στήν περιγραφή καί βάζει μέ
σα τήν κανονιστικότητα, πού υποτίθεται ότι άπειλεΐ 
τήν άντικειμενικότητα τής θεωρίας, γιατί άσκούμε νό
μιμα κριτική στήν κοινωνία άν συμπίπτουν τά πλαίσια 
τής γνώσης της καί τής μέσα της πράξης, άρα κινεί
ται άπό ένα πρακτικό ένδιαφέρον, κοινό στούς μαρξι
στές, τήν ώς άνω δικαίωση τών άδικημένων.

Γιά νά ταυτίσω τά πλαίσια τής γνώσης της καί τής 
πράξης δέν είναι άπαραίτητο νά πιστεύω ότι ή ιστο
ρία έχει άναγκαία τροχιά άνεξαρτήτως τού τί πράτ
τουμε, όπως οί σοβιετικοί μαρξιστές. Κοινό στή γνώ
ση καί τήν πράξη δέν είναι άπαραίτητο νά είναι ή 
γνώση, όπως όταν πιστεύω ότι ή πράξη έφαρμόζει μιά 
θεωρία, λ.χ. τή δήθεν γνώση τών νόμων τής ιστορίας. 
Κοινή στή γνώση καί τήν πράξη μπορεί κάλλιστα νά- 
ναι ή κριτική στάση, πού άπαγορεύει νά θεωρείται ή 
πράξη έφαρμογή μιας γνώσης έτοιμης πρό τής πράξεως. 
'Εφαρμογή είναι μιά σύμπτωση θεωρίας καί πράξης ό
που προέχει τό πλαίσιο τής θεωρίας· κριτική μιά σύ
μπτωση όπου προέχει τό πλαίσιο τής πράξης. Αυτό 
είναι κανονιστικό, λέει τί νά πράξω. ’Ενώ ή έφαρμο
γή είναι ένα σχήμα σκέψης πού κινδυνεύει άπό τήν αύ- 
θαιρεσία τής γνώσης, τόν θεωρητικό δογματισμό, λ.χ. ά
πό τήν πίστη ότι ή ιστορία έχει άναγκαία τροχιά, ή 
κριτική κινδυνεύει άπό τόν πρακτικό δογματισμό, αυ
τόν πού έκβιάζει ούτοπίες. Ή λύση τού Ψυχοπαίδη 
γιά ν’ άποφευχθεΐ ό διπλός κίνδυνος είναι άκριβώς, 
θαρρώ, ή ιδέα του περί άξιολογίας, πού τόν οδηγεί 
στά χνάρια τού Ρίκερτ καί τού Σέλερ, άλλά μέ σκοπό 
τήν άνεύρεση άξιων πού ισχύουν στή θεωρία καί στήν 
πράξη καί είναι κοινωνικής καί όχι άτομικής έμβέ- 
λειας. Ή λύση του είναι ή οντολογία, τήν όποια άναι- 
ρεΐ ή διαλεκτική μέθοδος -όπως είπαμε-, ν’ άντικατα- 
σταθεΐ άπό μιά άξιολογία.

22. Βλ. W. Benjamin, «Ober den Begriff der Geschichte», 
Gesammelte Schriften, τ. 1.2, Suhrkamp, Φραγκφούρτη 
1974, o. 691-704· μτφ.: «Γιά τήν έννοια τής ιστορίας», Ό  
Πολίτης δεκαπενθήμερος, 43/1997, σ. 32-39.

23. Η. Richert, Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 
C. Winter, Χαϊδελβέργη 31924, κεφ. I, § 5' γαλλική μτφ.: 
Les problemes de la pbilosophie de Vhistoire, Presses Univ. 
du Mirail, Τουλούζη 1998, o. 99 κ.έ.

24. Βλ. K. Ψυχοπαίδης, "Οροι, άξιες, πράξεις, Πόλις, 
’Αθήνα 2005, κεφ. η'.
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'Αξίζει νά σημειωθεί δτι ή οντολογία είναι πάντα έ- 
πιβλαβής στην πράξη, γιατί τήν υπάγει στό πρωτείο 
μιας προϋπάρχουσας ουσίας. Ή πνευματοκρατική ο
ντολογία, άπό τήν όποια πάσχει ή έρμηνευτική παρά
δοση, άλλά κι ή υλιστική, άπό τήν όποια πάσχει συ
νήθως ή μαρξιστική, υποβιβάζουν τήν πράξη. Στή δεύ
τερη περίπτωση ή πράξη είναι άσήμαντη είτε έπειδή 
εφαρμόζει κάτι προϋπάρχον είτε, άντίθετα, έπειδή δεν 
τό έφαρμόζει (βγαίνέι ούτως ή άλλως χαμένη). Στήν 
πρώτη περίπτωση ή πράξη είναι άσήμαντη γιατί ή 
πραγματικότητα όπου άσκεΐται ούτε άνθίσταται ούτε 
κρατά ίχνη της. Ή άξιολογία διασώζει τήν πράξη ά- 
ποφεύγοντας τούς συμμετρικούς αυτούς σκοπέλους με 
κοινό πλαίσιο τήν όντολογική νοοτροπία. Δίνει πρό
σβαση στήν ιστορία ώς μιά διαδικασία πού δεν είναι 
προδεδικασμένη ούτε έπειδή δεν έχει άξια ό κόσμος 
τούτος ούτε έπειδή δέν έχει σημασία ή πράξη μέσα 
στον κόσμο.

"Οταν ό Ψυχοπαίδης έρχεται στον μαρξιστικό χώρο 
με μιά θεωρία περί άξιων, γεννά άμηχανία. Γιά άξιες 
μιλούσε μιά συντηρητική παράδοση, τήν όποια έπικρί- 
νει, άκόμη κι όταν, όπως στό Όροι, άξιες, πράξεις, 
άναδεικνύει τήν σημασία τής υλικής άξιολογίας τού 
Σέλερ γιά τήν κριτική έπιστημολογία. Άλλά ή κίνηση 
είναι εύλογη άν σχετισθεΐ με τήν κυρίαρχη σήμερα έ
πιστημολογία τού Βέμπερ καί με τήν ήθική συνιστώ
σα τής χειραφέτησης. -  Ή άντιβεμπεριανή θεμελίωση 
τής κριτικής είναι μιά εις άτοπον άπαγωγή. ’Αφού κά
θε θεωρία τονίζει όψεις τών όντων, ό Βέμπερ μιλά γιά 
άξιακή συγκρότηση· άλλ’ άποφεύγει τήν ίσοσθένεια 
τών θεωριών, δίνοντας ώς ιδεώδες τήν άξιολογική ου
δετερότητα! Από τήν άντίφαση ό Ψυχοπαίδης συνά
γει ότι ισχύει ή άρνηση μιάς προκείμενης: Οί θεωρίες 
δέν άξιολογούνται άνάλογα μέ τό κατά πόσον δέν α
ξιολογούν, άλλά μέ τό πώς άξιολογούν. Θεωρεί ότι ό 
Μάρξ αυτό ήθελε, άλλά δέν είχε θεωρία άξίας πέραν 
τής οικονομικής, ούτε έπιστημολογία ικανή ν’ άντιτα- 
χθεΐ προκαταβολικά στήν βεμπεριανή. Έτσι, όταν ή α
πόπειρα τού Μάρξ νά οτηρίξει στή γνώση τήν κριτι
κή τοϋ έγνωσμένου προκάλεσε τήν άπάντηση τού Βέ
μπερ ότι οί θεωρίες είναι μόνο δοκιμές, ό μαρξισμός 
δέν άπάντησε. Αυτό τό κενό θέλει νά καλύψει ή άξιο
λογία τού Ψυχοπαίδη άπό τήν μεριά τού μαρξισμού.

Η πρακτική προέλευση τής άξιολογίας τού Ψυχο
παίδη φαίνεται στό ένδιαφέρον του γιά τήν ήθική, γιά 
έννοιες όπως άξιοπρέπεια, πού άνήκαν στή χειραφέτη
ση άλλ’ όχι στή θεωρία της. "Αν όμως ή χειραφέτηση 
έπαφίεται μόνο σέ κάτι πού λέγεται άριστερή ευαισθη
σία, είναι έκθετη σέ κάθε σχετικοποίηση. -  ΤΗταν μέν 
έπόμενο ή πρώτη άντίδραση κατά τής άναγωγής τής 
χειραφέτησης στή δήθεν έπιστημονικά προβλεπόμενη ι
στορία νά υπήρξε ή προσφυγή στήν ευαισθησία, γιατί 
ό σχετικισμός είναι ή άλλη όψη τού δογματισμού, ή 
«πρώτη» άρνησή του, ή όποια καταλαμβάνει μιάν άλ
λη θέση στό ίδιο πλαίσιο, άντί νά άρει τό πλαίσιο. Δη

λαδή ή άρνηση τής έπιστημοσύνης είναι δέσμια τού ε
πιστημονισμού, άρα ή άριστερή ευαισθησία τού δογμα
τισμού. -  Πραγματική άρνηση θά είναι μόνον ή κανο
νιστική στάση, άπόρροια τής ηθικής άγανάκτησης ό
που έρείδεται τό άριστερό φρόνημα, όταν αυτή τεθεί 
κι ώς πλαίσιο τής γνώσης. Γνωσιολογική προϋπόθεση 
αυτής τής στάσης στίς κοινωνικές έπιστήμες είναι ότι 
ή κριτική στάση άποφέρει άντικειμενικότερα άποτελέ- 
σματα άπό τήν άπράγμονα μελέτη τής κοινωνίας. Ή 
κριτική βάσει άξιών είναι ή μορφή τής ζητούμενης ορ
θής μεροληπτικότητας. ’Αρκεί νά προσθέσουμε ότι αυ
τές οί άξιες θά προέρχονται άπό τό ίδιο τό ύπό μελέ
τη καί κρίση άντικείμενο: τήν κοινωνία.

Γιά τόν Έγελο, ή διαλεκτική άνάπτυξη τών έννοιών 
δέν τίς βιάζει, οπότε ή ίδια άναπαράγει τήν ιστορική 
έμφάνισή τους. Αυτή τή σύμπτωση άνακατασκευής καί 
ιστορικής έμφάνισης άπηχεϊ ή θέση τού Μάρξ, ότι μιά 
κοινωνία παράγει μαζί νέα πράγματα καί έννοιες. 
Από έδώ ό Λούκατς συνήγαγε τήν ύπαρξη τής κοινω
νικής οντολογίας. Γιατί ή συναγωγή τής ύπαρξης άπό 
τήν έννοια, πού χαρακτηρίζει τήν όντολογική σκέψη 
(κατ’ έξοχήν τήν όντολογική άπόδειξη τής ύπαρξης 
τού Θεού), ισχύει τότε γιά τό κοινωνικό όν: Ή ιστο
ρική ύπαρξη τής έννοιας σημαίνει ότι υπάρχει καί ή 
σχετική πραγματικότητα μέσα στήν κοινωνία. Αυτή ή 
άντιστοιχία εξηγεί γιατί, όπως λέει ό Μάρξ, οί άνθρω
ποι θέτουν στόν έαυτό τους προβλήματα πού μπορούν 
νά λύσουν.25 Τό πρόβλημα μέ τόν Λούκατς είναι όμως 
ότι αυτή ή θέση δέν λογίζεται μέ όρους προβλημάτων, 
όρους πρακτικούς καί κανονιστικούς. Όρθώς παρατη
ρεί ότι οί έννοιες μέ τίς όποιες γνωρίζουμε τήν κοινω
νία προέρχονται άπό τήν ίδια τήν κοινωνία, άλλά οδη
γείται έτσι πρός μιά κοινωνική οντολογία, όχι μιά κοι
νωνική άξιολογία, γιατί δέν λαβαίνει ΰπ’ όψη του τόν 
άρνητικό χαρακτήρα αυτής τής άντιστοιχίας, τό ότι ή 
μελέτη τού άντικειμένου, ώς κριτική του, τό περιγρά
φει ώς ύπό άρσιν. Ή κοινωνία παράγει τίς έννοιες πού 
τήν άρνούνται κοντά σ’ έκεΐνες πού τή δικαιολογούν, 
διότι ή ίδια δέν άντιστοιχεΐ στόν έαυτό της.

Ή άνάπτυξη έννοιών στό Κεφάλαιο φανερώνει ένα 
πρόβλημα πού πρέπει νά λυθεί, τήν έκμετάλλευση, ένώ 
ορίζει τήν άξια. Ή άξια, όρος τού συστήματος, είναι 
όρος γιά τήν άνατροπή του, άφού αυτό, γιά νά υπάρ
χει, πρέπει νά ορίζει τήν άξια ώς εργασία όσο καί νά 
καταστρατηγεί τόν ορισμό έκμεταλλευόμενο τήν έργα-

25. Βλ. G. Lukacs, Geschichte und Klassenbewufitsein, 
Malik, Βερολίνο 1923, ο. 14, 29-30, 70, 175, 194, 244,
260, 264- μτφ.: 'Ιστορία καί ταξική συνείδηση, Όδυσσέας, 
Αθήνα 1975, 22001, ο. 63, 83-84, 142, 290-291, 315, 
383, 404, 411· μερική μτφ. Ή  πραγμοποίηαη καί ή συνεί
δηση τοϋ προλεταριάτου, ’Εκκρεμές, Αθήνα 2006, ο. 226,
261. Βλ. καί τό όψιμο μεγάλο έργο Ontologie des gesell- 
schaftlichen Sein, Luchterhand, Δαρμστάτη-Neuwied 1984.
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οία. Ό  Ψυχοπαίδης ονομάζει «διαλεκτική κρίση» αυ
τήν τή μέθοδο τοϋ νά κάμεις άφαίρεση άπ’ τή μορφή 
γιά ν’ άπομονώσεις τήν οϋοία της, καί νά έπικρίνεις 
τή μορφή γιατί δεν εκφράζει τήν ούσία της.26 Έτοι ι
δωμένη, ή πράξη άνατροπής τοΰ συστήματος είναι θέ
ση τής προϋπόθεσής του: δίνει στήν οικονομική άξια 
τήν κοινωνική μορφή πού τής αρμόζει. Ή θεωρία τής 
οικονομικής άξίας στόν Μάρξ δείχνει πώς ή άντιστοι- 
χία έννοιών καί όντων μπορεί νά διαβασθεΐ πρακτικά. 
Τήν ίδια μέθοδο γενικεύει ό Ψυχοπαίδης οέ κάθε ά- 
ξιακή συγκρότηση κι άξιογένεση, σέ όλες τις κριτικές 
έννοιες -  πού λέγονται κι αύτές άξιες έπειδή έπιτρέ- 
πουν τήν κριτική τοΰ άντικειμένου τους, τήν άξιολό- 
γησή του. Στήν πραγματικότητα, ή διαλεκτική άνάπτυ- 
ξη έννοιών είναι άνάπτυξη άξιών.27

Άφ’ ένός, ή άνάπτυξη τών έννοιών θεωρείται έπαρ- 
κής όταν «συμπίπτει» μέ τήν άρση τής άδικίας στήν 
ύπάρχουσα πραγμάτωσή τους. Δέν συμπίπτει ή έννοια 
μέ τό όν, άλλά ή άξια μέ τή «διαδικασία άρσης» τοϋ 
όντος. Σ’ αυτό διαφέρει ή άξιολογία άπό τήν οντολο
γία: «’Αξία» ονομάζει ό Ψυχοπαίδης τή σύμπτωση 
«λειτουργικών όρων άναπαραγωγής τής κοινωνίας» 
καί «πολιτικών άξιών τών δρώντων», ή όποια άποκτά 
κριτική σημασία κι ορίζεται ώς «άντίσταση ατούς ό
ρους ζωής πού θίγονται άπό τήν έξουσιαστική καί εκ
μεταλλευτική μορφή τής κοινωνίας», «άντίσταση στήν 
καταστροφή τών όρων τής κοινωνικής ζωής».28 29

Άφ’ έτέρου, ή σύμπτωση δέν έντοπίζεται μεταξύ ό
ντος καί έννοιών του, γιατί τό όν δέν συμπίπτει μέ τόν 
έαντό τον: Α ν  συνέπιπτε, δέν θά υπήρχε πρόβλημα νά 
λυθεί. Οί κοινωνικά ϊσχύουσες έννοιες πού γίνονται αι
τήματα έκφράζουν όρους ύπαρξης τής κοινωνίας πού 
ή ίδια άπειλεΐ. «’Αξία» είναι ή προϋπόθεση τοΰ ύπάρ- 
χοντος, ό όρος άναπαραγωγής τής κοινωνίας πού α
πειλείται άπό αύτή κι έτσι άναδεικνύεται σέ άξια. Γι’ 
αυτό ή διεκδίκηση τοΰ όρου, ή μετατροπή τής κοινω
νικής έννοιας σέ άξια, θέτει τήν προϋπόθεση. Ή θέση 
τής προϋπόθεσης είναι «ή λογική πού συνδέει τό ιστο
ρικό καί τό πρακτικό».27 Γιά νά σώσουμε τήν κοινω
νία άπό τήν αύτοκαταστροφή, άς καταστρέφουμε τήν 
αύτοκαταστροφική μορφή κοινωνίας.

Αυτό τό έπιχείρημα τοΰ Ψυχοπαίδη, τό κεντρικότε
ρο υπέρ τής έγκυρότητας μιας κοινωνικής άξιολογίας, 
συνάγει άπό τήν έννοια όχι τό όν άλλά τόν κίνδυνο 
πού αυτό διατρέχει. Έτσι τό μέν όν δέν ορίζεται ώς 
ιστορικό μόρφωμα άλλά ώς όρος ύπαρξης τής κοινω
νίας πού άπειλεΐται άπό τό ιστορικό μόρφωμα, ή δέ 
έννοια δέν ορίζεται ώς ίσχύουσα, άλλά ώς άξια, ώς δέ
ον. Αυτό τό σχήμα άποτυπώνει ή δυναμική τριάδα ό
ροι, άξιες, πράξεις.

Τά νοήματα είναι άξιες όταν νοούνται μέ ιστορικό 
τρόπο, δηλαδή πρακτικό. Ά ν  οί έννοιες άλλάζουν, εί
ναι έπειδή ή κοινωνία άλλάζει, κι άν αύτή άλλάζει, 
τοΰτο, μεταξύ άλλων, οφείλεται στήν ικανότητα τών 
δρώντων νά τής άσκοΰν κριτική, νά άξιολογοΰν άρνη-

τικά 6,τι τούς άπειλεΐ. Λέγαμε ότι ή καθαρότητα τών 
νοημάτων προϋποτίθεται άπό τήν ύλικότητά τους, ότι 
ό άόρατος κόσμος υπάρχει ώς ιστορία. Αύτό είναι πού 
έρμηνεύεται τώρα πρακτικά. Μόνον έννοιες πού μπο
ρούν ν’ άξιολογοΰν τό άντικείμενό τους έχουν πρόσβα
ση στήν άντικειμενική άλήθεια. Ανταποκρίνονται στις 
δύο αυτές άπαιτήσεις άν κρίνουν τό άντικείμενό μέ 
κριτήριο τίς ίδιες τίς προϋποθέσεις του, τίς έννοιες πού 
τό ίδιο προϋποθέτει. Τότε μέσω αυτών τό άντικείμενό 
αϋθυπερβαίνεται πρός τούς όρους ύπαρξής του.

Όρθολογικότητα ή έκκοσμίκευση;

'Υπάρχει φιλοσοφία τής ιστορίας; Ίσως, όπως έλεγε ό 
Α ρον τό 1955 ένάντια ατούς μαρξιστές, «οί φιλοσο
φίες τής ιστορίας είναι οί έκκοσμικεύσεις τών θεολο
γιών».30 Ή  κριτική αύτή, πού είχε άναπτύξει ό Λέβιτ 
τό 1949 άπό ίστορικοφιλοσοφική άποψη31 καί θά άνέ- 
πτυσσε ό Πόππερ τό 1957 άπό έπιστημολογική άπο
ψη,32 γιά ν’ άναφέρω δύο γνωστές περιπτώσεις, παρου
σιάζει κάποια προβλήματα.

"Ενα είναι ή έννοια τής «έκκοσμίκευσης», τής sae- 
cularisatio, πού δέν σημαίνει πολλά πράγματα. Ά ν  μιά 
ορθολογικά έγκυρη ιδέα είναι άνιχνεύσιμη -ά ν  όχι ή 
ίδια, κάποια παρεμφερής- καί υπό θρησκευτική μορ
φή στή θεολογία, αύτό δέν σημαίνει ότι παύει νά είναι 
ορθολογική, άλλά ότι καί ή θεολογία έχει στοιχεία ορ
θού λόγου, κι άς μήν έλέγχονται ορθολογικά. Ούτε ση
μαίνει, άντίστροφα, ότι δέν έχει αυτοτέλεια ή ορθολο
γική νεωτερικότητα έναντι τής θεολογικής προνεωτε- 
ρικότητας. Στήν πρώτη περίπτωση έμπίπτει ή πολεμι-

26. Κοσμάς Ψυχοπαίδης, Όροι, άξιες, πράξεις, ό.π., σ. 
197, 242, 246-247, 283.

27. Ό.π., σ. 84 κ.έ.
28. "Ο.π., ο. 214- Πολιτική μέσα στις έννοιες, Νήσος, 

’Αθήνα 1997, σ. 29.
29. "Ο.π., σ. 72, πρβλ. σχετικά σ. 86-87, 109-110, 130, 

146· «Κρίση θεωρίας στις σύγχρονες κοινωνικές επιστή
μες», στό W. Bonefeld-J. Holloway (έπιμ.), Μεταφορντι- 
σμός καί κοινωνική μορφή, ’Εξάντας, ’Αθήνα 1993, σ. 277’ 
Πολιτική μέσα στις έννοιες, ό.π., σ. 203-205· «"Ενα σχό
λιο μέ αφορμή τήν άνάγνωση τής Πολιτικής μέσα στις 
έννοιες άπό τόν Π. Μπασάκο», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 67, 
1998, σ. 165/1’ «Ή διαλεκτική τοΰ όρθοΰ λόγου καί οί 
άντινομίες τής κριτικής του», ’Επίμετρο στό Μ. Χορκχάι- 
μερ-Τ.Β. Άντόρνο, Διαλεκτική τοϋ διαφωτισμού, Νήσος, 
’Αθήνα 1996, σ. 413.

30. R. Aron, L ’opium cies intellectuels, 1955, Hachette, 
Παρίσι 2002 (όμοια σελιδοπ.), σ. 159.

31. Κ. Lowith, Meaning in History, UCP, Σικάγο 1949· 
μτφ.: Τό νόημα τής ιστορίας, Γνώση, ’Αθήνα 1985.

32. Κ. Popper, Poverty o f Historicism, Routledge, Λονδί- 
νο-Βοστώνη 1957' μτφ.: Η  ένδεια τοΰ ίστορικισμοϋ, Εύρα- 
σία, 'Αθήνα 2006.
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Γιώργος Φαράκλας

κή χρήση τής «έκκοσμίκευσης» άπό τό ένα νεωτερικό 
στρατόπεδο ένάντια στό άλλο, έδώ άπό τούς φιλελεύ
θερους ένάντια στούς μαρξιστές- στή δεύτερη έμπίπτει 
ή φιλοθεολογική χρήση τής έκκοσμίκευσης, πού στρέ
φεται κατά τής νεωτερικότητας καί τού λόγου.33 Καί 
τά δύο είναι μορφές άναγωγισμοΰ τού νέου στό πα
λαιό, άρνηση τής καινοτομίας καί τής αυτοτέλειας τού 
λόγου.

Τό δεύτερο προβληματικό σημείο τής θέσης είναι ό
τι στρέφεται κατά τής ιδέας τής προόδου άμφισβητώ- 
ντας τήν ύπαρξη κριτηρίων άξιολόγησής της.34 ’Επιχεί
ρημα άστοχο: Ή πρόοδος έχει μετά τόν Κάντ τό κα
θεστώς όρου τής έμπειρικής γνώσης τής ιστορίας. ’Ανα
γνωρίζεται ώς έχουσα τό νόημα «ιστορία» μιά πραγ
ματικότητα άναλύσιμη μέ όρους προόδου- όποια δέν 
είναι άναλύσιμη έτσι, δέν είναι «ιστορία», κι άς τήν με
λετούν κι αυτήν οί ιστορικοί.35 Μόνον ό,τι άποτελεΐ 
πρόοδο στήν συνείδηση τής έλευθερίας (Έγελος) είναι 
κοσμοϊστορικό γεγονός, τά υπόλοιπα είναι συμβάντα.

Γιά τήν άκρίβεια ή έλευθερία είναι προϋπόθεση γιά 
νά υπάρχει ιστορία, διότι, άν ήμασταν έντελώς δέσμιοι 
τών συνθηκών όπου μεγαλώνουμε, δέν θά αλλάζαμε 
ποτέ τίς έκάστοτε συνθήκες αυτές. 'Όταν αυτή ή προϋ
πόθεση τίθεται μέσα στήν ιστορική διαδικασία, όταν ή 
έλευθερία, ή άποδέσμευση άπό τά καθεστηκότα, γίνε
ται θεσμός, όπως στήν έκκλησία τού δήμου στήν άρχαία 
πόλί ή στή Γαλλική ’Επανάσταση, τότε έχουμε πρόο
δο. Ή ιστορία γίνεται ιστορία μέ τήν έμφατική, δηλα
δή κανονιστική έννοια τού όρου, όταν ή διαδοχή τών 
συμβάντων θέτει τήν προϋπόθεσή τους. Νά πώς ή θέ
ση τής προϋπόθεσης είναι κριτήριο της ιστορικότητας. 
Έδώ στηρίζεται μιά ορθολογική έννοια τής ιστορίας 
ώς δημιουργίας άξιών.

Αυτή ή άξιακή συγκρότηση τού άντικειμένου «ιστο
ρία» είναι όρθή μεροληψία. Ά ρα έδώ θά στηριχθεΐ μιά 
έννοια φιλοσοφίας τής ιστορίας πού δέν θά άνάγεται 
σέ έκκοσμικευμένη μορφή μιας θεολογικής νοοτροπίας. 
'Αν ό χριστιανισμός, μετά τόν Αυγουστίνο, εισάγει μιά 
γραμμική έννοια ιστορικού χρόνου πού μοιάζει μέ τήν 
έννοια τής προόδου όπως έμφανίζεται στόν διαφωτι
σμό, αυτό σημαίνει ότι ή χριστιανική έννοια ιστορίας 
περιέχει ήδη -έστω μέ μή ορθολογικό τρόπο- μιά έν
νοια έλευθερίας, χειραφέτησης τού άνθρώπου. Κάτι 
πού δύσκολα μπορεί ν’ άμφισβητηθεΐ.

33. Η. Blumenberg, Legitimitat der Neuzeti (1966), 
Suhrkamp, Φραγκφούρτη 21988, μέρος I.

34. Π.χ. R. Aron, Introduction a la philosophic de I’histoi- 
re. Essai sur les limites de I’objectivite historique, Galli- 
mard, Παρίσι 1948, a. 182-183.

35. Δέν μπορεί νά χαρακτηρισθεΐ ώς «ιστορικό γεγονός» 
μέ τήν κανονιστική χρήση τού όρου κάτι τό άδιάφορο γιά 
τήν πρόοδο. Βλ. Νόημα καί κυριαρχία, ό.π., κεφ. 4.
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Καί ΎΡι<^7/ μματα γνωρίζω

ΚΑΠΟΥΤ
Κούρχσιο Μαλαπάρχε, Καπούτ, πρόλογος: Άνασχάοιος Βισχωνιχης, 
μεχάφραση: Παναγιώχης Σκόνδρας, έκδ. Μεχαίχμιο, ’Αθήνα 2007

τοϋ 'Αγγέλου Έλεφάντη

φιλόσοφος Έλίας Κανέτι, στην 'Ανθρώπινη 
έπαρχία γράφει ότι ό κάθε πόλεμος περιέ
χει όλους τούς προηγούμενους πολέμους.

Δέν θά συμφωνούσα μέ τόν μεγάλο στοχαστή. "Αν ό 
κάθε τελευταίος πόλεμος δέν είναι παρά μιά συμπε- 
ρίληψη τών προηγουμένων, οί πόλεμοι θά έχαναν 
τήν ειδοποιό τους διαφορά: θά χάνονταν μέσα στόν 
ορυμαγδό μιας αιώνιας διαχρονίας, όπου ή στατιστι
κή φονικότητα τού καθενός θά άναδεικνυόταν ώς 
«πρωταθλητικό» κατά κάποιον τρόπο έπίτευγμα, 
όπως γιά παράδειγμα τό τελευταίο παγκόσμιο άλμα 
εις μήκος πού, σίγουρα, είναι καί τό μακρύτερο σέ 
σχέση μέ όλα τά προηγούμενα. Έτσι, αιτίες, τρόπος 
διεξαγωγής, έμπλοκή τής υποκειμενικότητας τών 
έμπολέμων, τεχνολογία, φονικότητα τού αποτελέσμα
τος, διακυβεύματα, πιθανές άνατροπές -κοινωνικές ή 
άλλες- θά συμπεριλαμβάνονταν στό τελευταίο έμπό- 
λεμο συμβάν καί θά καταργοΰνταν ώς ιστορική περί
πτωση. Θά άρκοΰσε ή σύγκριση τού Β ' παγκοσμίου 
πολέμου πρός τόν Α ' παγκόσμιο πόλεμο, όπου πράγ
ματι τή φονικότητα άνάμεσα ατούς δύο δέν έχει κα
νένα (ποσοτικό) σημείο συμπλησιασμοΰ έστω κι άν 
πέρναμε ύπόψη μόνο τίς άτομικές βόμβες στή Χιρο
σίμα καί τό Ναγκασάκι ή τή θανάτωση τών έξι εκα
τομμυρίων Εβραίων στά στρατόπεδα τού θανάτου.

Άλλ’ όμως κάθε πόλεμος έχει τά δικά του- δέν 
έξομοιώνεται μέ κανένα προηγούμενο, έστω κι άν ή 
φρίκη τού φόνου έχει τήν τάση, άπό έποχή σέ έπο- 
χή, νά σπάσει τά ρεκόρ τής προηγούμενης. Κάνω 
αυτή τήν παρατήρηση γιατί ό τρόπος μέ τόν όποιο 
χρησιμοποιείται ή ρήση τού Κανέτι άπό τόν προλο- 
γίσαντα τή μετάφραση τού Καπούτ ’Αναστάσιο Βι- 
στωνίτη γενικεύει τόσο έπικίνδυνα πού, άν τό καλο- 
σκεφτεΐ κανείς, μετατρέπει τήν ιστορία σέ μιά βιτρί- 
να στήν οποία έκτίθενται μόνο τά τελευταία, καί 
μακάβρια συνήθως, εκθέματα. Ώς συμπύκνωση δέ 
καί τού μυθιστορήματος τού Μαλαπάρτε άποβαίνει, 
γιά τούς σημερινούς άναγνώστες, ένας απλοϊκός καί 
ώς έκ τούτου κακός όδηγοός γιά τήν κατανόηση τού 
πράγματι πολυσύνθετου έργου τού συγγραφέα πού 
μάς άπασχολεϊ έδώ. ’Αντίθετα, νομίζω, ό τίτλος Κα
πούτ μέ τόν όποιο ό Μαλαπάρτε ονομάτισε τό έργο 
του, άλλά κι ολόκληρη τήν έποχή τού Β ' παγκο
σμίου πολέμου, άπό λογοτεχνική άποψΐ| δέν είναι 
παρά μιά μεταφορά. Καί τό έρώτημα είναι άν ή με

ταφορά αύτή θά χρησιμεύσει νά κατανοήσουμε τή 
συνθετότητα τού πολέμου ή νά ξεφορτωθούμε μιά 
καί καλή τήν ίστορικότητά του. Γιατί, όπως έλεγε ό 
Βάλτερ Μπένγιαμιν, παραμένοντας στήν αΐσθητικο- 
ποίηση τής βίας καθ’ όσον στόν πόλεμο αύτό κατά 
τόν Μαλαπάρτε μοιάζει τά πάντα νά συμπυκνώνο
νται σέ έναν παραλογισμό τού φόνου,* σέ μιά ψυχο- 
λογικοποίηση τού φόνου, περνάμε στήν αίσθητικο- 
ποίηση τού λόγου, τουτέστιν στόν έκφασισμό τού λό
γου. ’Υπάρχει αύτή ή διάσταση στό λογοτεχνικό 
έγχείρημα τού Μαλαπάρτε πού έρχεται άπό τό φασι
στικό ιδεολογικό παρελθόν τού συγγραφέα. Ωστόσο, 
δέν υπάρχει μόνο αύτό. "Οσα ή μεταφορά «καπούτ» 
άναδεικνύει είναι πολύ πιό σύνθετα, έτσι πού τό μυ
θιστόρημα καθίσταται ένα άπό τά σπουδαιότερα λο
γοτεχνικά έργα γιά τόν τρομερό αύτό πόλεμο, πού 
είναι άναγκαΐο νά διαβάζονται καί σήμερα, έστω κι 
άν έχουν περάσει 70 χρόνια άπό τότε.

Ή λέξη «καπούτ» έρχεται άπό τήν παλαιό έβραϊκή 
λέξη Kopparoth, πού πάει νά πει ολοκληρωτική κα
ταστροφή, ολοκληρωτικά νεκρός, «πεθαμένος καί νε
κρός» πού έλεγε ό Μέντης Μποσταντζόγλου. Στά 
καθ’ ημάς, καπούτ είναι ή σημασία πού δόθηκε στή 
λέξη στή διάρκεια τής γερμανικής Κατοχής, συνώνυ
μο τού νεκρός, τού τελειωμένου οριστικά. Λέγεται 
άκόμη καί σήμερα- μάς έμεινε.

Ό  Κούρτσιο Μαλαπάρτε (ψευδώνυμο τού Έριχ 
Σοΰκερτ, ’Ιταλός, τέκνο τού ζάπλουτου Σάξωνα Σού- 
κερτ), στόν Μεσοπόλεμο ήταν ορκισμένος φασίστας, 
άπό τούς πιό δραστήριους διανοουμένους τού ’Ιταλι
κού Φασιστικού Κόμματος, άπ’ αύτούς πού στήριξαν 
άποφασιστικά καί άποτελεσματικά τόν Μουσολίνι 
καί τόν ιταλικό φασισμό κατά τήν άνοδό του τή δε
καετία τού ’20. Εν πάση περιπτώσει μετά τό 1932 
διαφοροποιείται προοδευτικά, άλλά, παρά ταύτα, 
όταν ξεσπάει ό πόλεμος χρησιμοποιείται ώς πολεμι
κός άνταποκριτής, κυρίως στίς άνατολικοευρωπαϊκές 
χώρες (Πολωνία, Ρουμανία, Φιλανδία, ΕΣΣΔ, Γιου
γκοσλαβία, Σουηδία, Ουγγαρία), όπου άποκτά μιά

* Βλ. Richard Wolin, Ήγοητεία τοϋ άνορθολογισμοϋ, 
μτφρ. Μ. Φιλιππακοπούλου, έκδ. Πόλις, Αθήνα 2007, σ. 
119.
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τεράστια πολεμική έμπειρία, παρακολουθώντας έκ 
τοΰ σύνεγγυς τά δρώμενα στά διάφορα θέρετρα τοΰ 
πολέμου καί στά κατεχόμενα. Στην ’Ιταλία έπιστρέ- 
φει τόν Αύγουστο τοΰ 1943. Φαίνεται ότι στό μετα
ξύ έχει μεταστραφεΐ όλοσχερώς, διακόπτοντας κάθε 
σχέση μέ τό φασιστικό καθεστώς, καί άριστεροφέρνει. 
Στήν ταραγμένη ώστόσο ατμόσφαιρα τής μεταπολεμι
κής ’Ιταλίας, στήν όποια οί άντιφασιστικές δυνάμεις 
προσπαθούν νά έπουλώσουν τίς πληγές τοΰ πολέμου 
καί νά διαμορφώσουν ένα δημοκρατικό καθεστώς, ό 
Μαλαπάρτε έξακολουθεΐ, κυρίως λόγω τοΰ φασι
στικού του παρελθόντος, ν’ άποτελεϊ μιά άμφιλεγόμε- 
νη προσωπικότητα. Παρά ταΰτα, πλησιάζει τίς θέσεις 
τοΰ ’Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Τό 1956 ό 
ίδιος ό Τολιάτι τοΰ άπονέμει τήν ταυτότητα μέλους 
τοΰ Κόμματος, τήν όποια ό Μαλαπάρτε άποδέχεται 
ώς μεγάλη τιμή. Τό 1957 πεθαίνει άπό καρκίνο.

Τί άπομένει άπό τόν Μαλαπάρτε σήμερα; Ή αίγλη 
ένός μεγάλου συγγραφέα τήν όποια άπέκτησε χάρη 
στά δυό του συγγραφικά άριστουργήματα: τό Καπούτ 
(1944) καί τό Δέρμα (1949). Τό πρώτο τό έχουμε 
στή γλώσσα μας, 69 ολόκληρα χρόνια μετά τήν πρώ
τη έκδοσή του στήν ’Ιταλία, παρόλο πού έχει μετα- 
φρασθεΐ στό μεταξύ στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
γλώσες. Τό Δέρμα έχει κι αυτό μεταφρασθεΐ καθυστε
ρημένα στά έλληνικά (τό 1990, έκδ. Θεμέλιο, μτιρρ. 
’Ανταίος Χρισοστομίδης). Αυτή ή καθυστέρηση είναι 
πραγματικά παράξενη καί συνάδει μέ τήν καθυστερη
μένη μετάφραση στή γλώσσα μας κι άλλων αριστουρ
γημάτων τής έποχής, γιά παράδειγμα τό Ά ν  αυτό 
είναι άνθρωπος τοΰ Πρίμο Λέβι (πού μεταφράστηκε 
μόλις τό 1992).

’Αλλά τί είναι τό Καπούτ, τό μυθιστόρημα έννοώ, 
γιατί τό άναφερόμενο καπούτ, τό ξέρουμε, όσο κι άν 
μάς λείπουν είτε οί χοντρές λεπτομέρειες είτε, άκό- 
μα, ολόκληρα κομμάτια τοΰ μεγάλου πολέμου. Γνωρί
ζουμε τά στούκας, τά σπιτφάιερ, τά Τ34, τό Άου- 
σβιτς, τή Δουγκέρκη, τή Νορμανδία, τά Καλάβρυτα, 
τό Στάλινγκραντ, τόν Γοργοπόταμο, τήν καταστροφή 
τοΰ Βερολίνου ή τής Δρέσδης, τό μουστάκι τοΰ Χί- 
τλερ. ’Ακόμη καί οί πλέον άδαεΐς, αυτοί τών όποιων 
ή ιστορική αίσθηση γιά τόν πόλεμο δέν είναι τίποτ’ 
άλλο παρά κάποιες έντυπωσιακές εικόνες άπό κινη
ματογραφικά έργα, κάτι γνωρίζουν άπό τά καθέκα
στα τοΰ Β ' παγκοσμίου πολέμου. Γνωρίζουν οπωσδή
ποτε ότι έκεΐνο τό «πράγμα», ό ναζισμός, πού έπί 6 
χρόνια ματοκύλησε τήν Ευρώπη δέν υπάρχει πιά, 
είναι καπούτ οριστικά κι άμετάκλητα.

’Αλλά τό Καπούτ τοΰ Μαλαπάρτε τί είναι; ’Ένα 
άντιπολεμικό μυθιστόρημα; "Ενα ρεπορτάζ πάνω σέ 
δρώμενα τοΰ πολέμου; Μιά ελεγεία γιά τούς φονευό- 
μενους λαούς; Μιά έξέγερση κατά τής άνήκουστης 
ναζιστικής κτηνωδίας; "Ενα ερώτημα γιά τήν έκβαση 
τοΰ πολέμου, έρώτημα πού απαντιέται έν παρόδω 
καθώς τά γερμανικά στρατεύματα άπό τό καλοκαίρι 
τού ’43 καταγράφουν στή Β. ’Αφρική καί τό άνατο-

λικό μέτωπο τίς ήττες τή μία μετά τήν άλλη; Είναι 
ένα χρονικό;

Θά έλεγα ότι τό Καπούτ, όπου όλοι οί μυθιστορη
ματικοί ήρωες καί τά περιστατικά θαυμάσια μπορούν 
νά πάρουν τή θέση πραγματικών άνθρώπων καί 
υπαρκτών γεγονότων άπό τή μία ή τήν άλλη μεριά, 
είναι κάτι άπ’ όλα αύτά, άλλά κυρίως είναι ή υπέρ
βασή τους ώς έκεΐ πού ύπερβαίνονται τά όρια τοΰ 
άνθρωπισμοΰ, τής άνθρωπιάς καί τοΰ πολιτισμού. 
Κάτι τό άνέκδοτο δηλαδή, στήν ευρωπαϊκή καί τήν 
παγκόσμια ιστορία. ’Αλλά ό Μαλαπάρτε, άφηγούμε- 
νος συχνά μέσα σέ ένα κλίμα άνυπόφορου λυρισμού 
μέ λίμνες, ποτάμια, δάση πολύχρωμα, κάμπους κατά- 
ξερους, χωριά καψαλισμένα, άνθρώπους στή θέση 
τών φαντασμάτων καί φαντάσματα στή θέση τών 
άνθρώπων, μή μπορώντας νά πιστέψει ούτε τά Ιδια 
του τά μάτια άποδίδει αυτή τήν υπέρβαση στό φόβο 
τής πραγματικότητας. Οί Γερμανοί, λέει καί ξανα- 
λέει, δέν καταφέρνουν νά ξεπεράσουν τόν φόβο τους. 
Φόβος γιά τά πάντα, φόβος άκόμα καί γιά τούς 
άδύνατους γι’ αύτό τούς σκοτώνουν (π.χ. τούς 
Εβραίους, τούς κόκκινους, τούς μορφωμένους), γιά 
νά έξαλείψουν τήν πηγή τών φόβων τους. Γιατί άκό- 
μη καί οί νίκες τους καταλήγουν στή σιγουριά τοΰ 
θανάτου, τή μόνη σιγουριά πού άναπαύει καί ξε
μπερδεύει μέ τήν πραγματικότητα. Είναι ιδιαίτερα 
άνατριχιαστικός ό κυνισμός τής άφήγησης, ενίοτε καί 
ή λεπτεπίλεπτη είρωνία του, καθ’ όσον ή ιστορία 
έχει τεθεί έκτος λειτουργίας, όδεύοντας άνεπιστρεπτί 
πρός τόν θάνατο. "Ετσι ό ρεαλισμός ένδεδυμένος μ’ 
έναν άκατανόητο λυρισμό θά σκεπάσει τή μνησικα- 
κία, τό μίσος τοΰ εθνικισμού, τόν μηδενισμό τοΰ ρα
τσισμού, τήν ήθική καί τήν πολιτική σαθρότητα τής 
Ευρώπης πού μπήκε σ’ αύτό τόν πόλεμο. Αυτό είναι 
τό Καπούτ τοΰ Μαλαπάρτε: ή κατάρρευση ένός ολό
κληρου πολιτισμού. Ή αίσθηση τής άπόλυτης καί 
άναντίστρεπτης καταστροφής είναι συνάμα ή αίσθη
ση τών άνθρώπων πού βγαίνουν άποχαυνωμένοι άπ’ 
τόν πόλεμο χωρίς καμιάν έξαρση, καμιά χαρά, κα
μιάν άνάταση -  πέρα άπό τά όρια καί τούς τρόπους 
πού ορίζουν οί έρπύστριες τών νικητών καί τά πα
λιοσίδερα άπό τίς κατεστραμμένες έρπύστριες τών 
άρμάτων τών ήττημένων.

Μ’ αυτή τήν αίσθηση τής γενικής καταστροφής, 
πού έχει ύπερβεΐ τά άνθρώπινα καί τά πολιτισμικά 
όρια, έπιλογίζει ό Μαλαπάρτε τό Καπούτ του. Έτσι 
ξανασυναντά, νομίζω, μιά σκληρή πραγματικότητα 
τής ιστορίας τών άνθρώπων καί τών κοινωνιών πού 
μόλις βγαίνουν καπούτ άπό τό Β ' παγκόσμιο πόλε
μο. Ίσως γι’ αύτό τελειώνοντας τό μυθιστόρημά του 
ζωγραφίζει τόν κόσμο τής Νάπολης, όπου μόλις έχει 
κοπάσει ό βομβαρδισμός της άπό τά άεροπλάνα τών 
συμμάχων, μέ εικόνες ένός μάγματος παραμορφωμέ
νων άνθρώπων πού μοιάζει μέ τήν πομπή του παρι
ζιάνικου όχλου τήν «Αυλή τών θαυμάτων» τοΰ 
Ούγκώ άπό τήν Παναγία τών Παρισίων.
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΟΙΙΑΣ
Τζόναθαν Λίχελ: Ευμενίδες, μετάφραση: ’Άγγελος Φιλιππάχος 

έκδ. Νέα Σύνορα-Λιβάνη, 2007, σελ. 953

τής Νίκης Κώτσιου

Π ρωταγωνιστής τοΰ βιβλίου είναι ένα
φανταστικό πρόσωπο, ό δόκτορ Μαξιμίλιαν

_____ΓΑουε, διδάκτορας τής Νομικής ποΰ υπηρετεί
στις μυστικές υπηρεσίες των SS καί τυχαίνει πάντα 
νά βρίσκεται στά πιό νευραλγικά σημεία τίς πλέον 
κρίσιμες στιγμές: ’Ανατολικό Μέτωπο, Στάλινγκραντ, 
Άουσβιτς, Βερολίνο. Παρακολουθεί, λοιπόν, καί 
καταγράφει έκ τοΰ σύνεγγυς τήν άνοδο καί τήν 
πτώση τοΰ Ράιχ όχι μόνο συντάσσοντας άναφορές 
γιά τούς έκάστοτε άνωτέρους του άλλά καί 
συζητώντας μέ συναδέλφους του ή κάνοντας 
βαθυστόχαστες παρατηρήσεις μέ άφορμή τραγικά 
ένσταντανέ πού κατά καιρούς υποπίπτουν στήν, 
ούτως ή άλλως, όξυμένη του άντίληψη.

Αύτόπτης μάρτυς τής κτηνωδίας τών συντρόφων 
του, ένίοτε φυσικός αυτουργός καί ό ίδιος βάρβαρων 
έγκλημάτων, ό 'Αουε κάνει ένδιαφέρουσες άνθρω- 
πολογικές παρατηρήσεις μελετώντας τίς συμπεριφορές 
δημίων καί θυμάτων καί καταλήγει στό βαρύγδουπο 
συμπέρασμα πώς κάθε άνθρωπος, κάτω άπό 
συγκεκριμένες συνθήκες, είναι ικανός νά διαπράξει 
ασύλληπτες βιαιότητες πού ούτε κάν θά φανταζόταν.

Είναι άλήθεια πώς ό "Αουε άφηγεΐται λιτά καί 
κοφτά, μέ άκριβολογία, σαφήνεια καί κρυστάλλινο 
λόγο. Άποδραματοποιεΐ τίς φρικαλεότητες καί 
άποδίδει τήν καθημερινότητα τοΰ πολέμου χωρίς 
φραστικές έξάρσεις καί υστερίες, σά νά έχει νά κάνει 
μέ μιά συνηθισμένη καί κοινότοπη ιστορία. 
’Αποσυνδέει τά περιγραφόμενα άπό τίς όποιες 
συγκινήσεις τών έμπλεκομένων, θυτών καί θυμάτων, 
κι έτσι ή τραγικότητα άναδύεται άπό μόνη της 
χωρίς νά έκβιάζεται μέ ρητορείες καί μελόδραμα.

Αύτήν άκριβώς τή συναισθηματική άποστα- 
σιοποίηση υπηρετεί ό "Αουε όχι μόνον ώς άφηγητής

άλλά καί ώς άνώτερος άξιωματοΰχος τών SS, άφοΰ 
παρουσιάζει τά έγκλήματα τών ναζί όχι ώς φρικώ- 
δεις βαναυσότητες, άλλά ώς μιά δυσάρεστη, πλήν 
όμως άναγκαία καί άναπόφευκτη, διαδικασία 
έξολόθρευσης πού δέν έχει νά κάνει μέ τό μίσος 
άλλά υπαγορεύεται άπό τή λογική καί τήν ηθική τοΰ 
έθνικοσοσιαλισμοΰ, δηλαδή ένός πολιτικοκοινωνικού 
συστήματος πού γιά νά έμπεδωθεϊ οφείλει κατ’ 
άνάγκην νά μετέλθει μέσα καί μεθόδους άκραίας 
βίας.

Είναι πράγματι σκανδαλώδης ό τρόπος πού ό 
“Αουε έκλογικεύει καί δικαιολογεί τά ναζιστικά 
έγκλήματα μέ λογικοφανεΐς συλλογισμούς καί 
φιλοσοφίζουσες έξηγήσεις, στίς όποιες άνατρέχει μέ 
πρωτοφανή ευκολία, άντλώντας έπιχειρήματα άπό τή 
θητεία του στή φιλοσοφία τοΰ δικαίου. Ο "Αουε 
είναι, πράγματι, ό παγερός ναζί μέ τό ψυχρό καί 
άπαθές βλέμμα πού δέν ορρωδεί πρό ούδενός καί 
υπηρετεί πιστά άφοσιωμένος τήν υπόθεση τοΰ 
έθνικοσοσιαλισμοΰ όραματιζόμενος μιά καινούρια 
Ευρώπη, έναν χώρο ιδεατό γιά νά ξεδιπλώσει ή άρια 
φυλή τά ταλέντα καί τήν άνωτερότητά της.

’Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ό Μαξιμίλιαν "Αουε στόν 
έξορθολογισμό τής σφαγής, δηλαδή στή μεθοδική 
οργάνωση τής μαζικής έξόντωσης ώστε άφενός μέν 
νά έπιτυγχάνεται τό μέγιστο άποτέλεσμα μέ τό 
μικρότερο κόστος (σά νά πρόκειται γιά βιομηχανική 
παραγωγή θανάτου μεγάλης κλίμακας), αφετέρου δέ 
νά μή φορτίζεται υπέρμετρα ό ναζί δήμιος. Οί 
μαζικές έκτελέσεις έπιβάρυναν δυσάρεστα τούς 
Γερμανούς στρατιώτες πού, έρχόμενοι άντιμέτωποι μέ 
τά έκάστοτε πρός έκτέλεση θύματά τους, ένδε- 
χομένως σοκάρονταν, άφοΰ αυτό δέ συνέβαινε άπαξ 
άλλά συνεχόμενα καί γιά πολύ μεγάλα διαστήματα,
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οπότε τά κρεματόρια ήρθαν, έκτος των άλλων, γιά 
νά άπομακρύνουν τούς δήμιους άπό τά θύματα 
κάνοντας τήν εξόντωση μιά κάπως πιό άπρόσωπη 
διαδικασία.

Ή άφήγηση τού Άουε, πού παρακολουθεί με 
εύθύγραμμη χρονολογική σειρά τις στρατιωτικές 
έπιχειρήσεις τών Γερμανών στό ’Ανατολικό Μέτωπο 
μέχρι καί τήν ολοκληρωτική συντριβή τους, έγκιβω- 
τίζει μιά σειρά άπό πολλούς καί διαφορετικούς 
λόγους, πού δίνουν μιά εντελώς άνάγλυφη καί 
σφαιρική περιγραφή τού πολέμου. Λόγος ψυχο
λογικός, όπου ό Άουε διερευνά τόν ψυχισμό τών 
συντρόφων του άλλα καί τών θυμάτων καταλήγοντας 
σέ (όχι καί τόσο άσφαλή) συμπεράσματα. Λόγος 
φιλοσοφικός, όπου εξετάζει διάφορα ζητήματα ύπό 
τό πρίσμα παλαιότερων καί πιό σύγχρονων 
θεωρήσεων δίνοντας καί τή δική του άποψη. Λόγος 
πολιτικός, όταν άναλύει τίς βασικές άρχές τών 
σπουδαιότερων πολιτικών συστημάτων προβαίνοντας 
σέ άμφίβολης άξίας έπισημάνσεις. Λόγος ιστορικός, 
καθώς καταγράφει λεπτομερώς καί μέ άκρα σχολα
στικότητα τά βασικά γεγονότα σέ μέτωπο καί 
μετόπισθεν πού έκριναν τήν έκβαση τού πολέμου. 
Λόγος περί γλωσσολογίας, όπου ό Άουε μάς 
παρουσιάζει άκρως ένδιαφέρουσες γλωασολογικές 
άπόψεις γιά τά περίπλοκα καυκασιανά ιδιώματα τής 
ρωσικής ένδοχώρας άλλά καί γιά τίς ίδιες τίς 
άπαρχές τών ίνδοευρωπαϊκών γλωσσών. Λόγος 
μουοικολογικός, καθώς μάς άναλύει μέ τρόπο 
έντυπωσιακό τίς μουσικές του προτιμήσεις 
παρουσιάζοντας έναν έαυτό έκλεπτυσμένο, φινετσάτο 
καί άπίστευτα καλλιεργημένο.

Είναι, λοιπόν, οί Εύμενίδες ένα πολύπλευρο 
μυθιστόρημα πού στηρίζεται πάνω σέ ολόκληρη τήν 
ευρωπαϊκή κουλτούρα καί συγχρόνως δείχνει πώς 
κατέρρευσε καί πού οδήγησε αυτή ή κουλτούρα.
Πίσω άπό τόν Άουε, ό συγγραφέας Τζόναθαν Λίτελ 
(Αμερικανός πού όμως έγραψε τό βιβλίο του στά 
γαλλικά), φαίνεται νά καταδικάζει τόν εύρωπαϊκό 
ορθολογισμό πού αιματοκύλισε διπλά τόν κόσμο, 
πρώτα μέ τόν φασισμό καί στή συνέχεια μέ τόν 
κομμουνισμό. Τήν παράδοση τού ορθολογισμού 
στηλιτεύει ό Λίτελ, άλλά καί τήν άστόχαστη 
στράτευση σέ ποικίλους γοητευτικούς, έκ πρώτης 
όψεως, -ισμούς, πού έχουν όμως τραγική κατάληξη.

’Επιπλέον, ό ίδιος ό Άουε είναι μιά ίδιάζουσα 
ψυχοπαθολογική περίπτωση πού κεντρίζει τό 
ένδιαφέρον: ομοφυλόφιλος, έρωτευμένος μέ τή δίδυμη 
άδερφή του, περίπου ψυχοπαθητική προσωπικότητα 
μέ τεράστια μόρφωση καί φιλότεχνα ένδιαφέροντα.
Σ’ αυτήν άκριβώς τήν κατάσταση διδυμίας άποδίδει 
έν μέρει ό Άουε τήν τερατωδία τού Β ' Παγκόσμιου. 
'Όπως ήθελε ό ίδιος νά ταυτιστεί πλήρως μέ τή 
δίδυμη άδελφή του κι έβλεπε τόν έαυτό του 
μεταμορφωμένο σέ γυναίκα, στό άντίθετό του 
δηλαδή, κατά τόν ίδιο τρόπο συνάγει ότι καί τό

κακό συγχέεται, ταυτίζεται μέ τό καλό σέ μιά 
κατάσταση έκτεταμένης άντιμεταβίβασης ιδιοτήτων 
τού ένός πρός τόν άλλο, έτσι ώστε τελικά νά 
αίρονται οί διαφορές καί νά καταργείται έντελώς τό 
νόημα, ή διαφορά, ή διακριτότητα.

Σέ αύτή τήν κατάσταση όπου ή κάθε έννοια 
μοιάζει έν τέλει νά ταυτίζεται όχι μόνο μέ τόν έαυτό 
της άλλά καί μέ τό άντίθετό της, τά όρια παύουν νά 
υπάρχουν καί τελικά κατεδαφίζονται. Τό καλό 
γίνεται κακό καί άντιστρόφως, τά πάντα συγχέονται, 
ζωή καί θάνατος άπαξιώνονται άμοιβαία καί δέν 
σημαίνουν άπολύτως τίποτα. Σέ αύτό τό άκραία 
μηδενιστικό σύστημα, όπου ό έκάστοτε παράλογος 
σκοπός άγιάζει τά έξίσου παράλογα μέσα, όλοι 
τελικά άφανίζονται μέσα στήν άπέραντη 
κρεατομηχανή τού θανάτου, θύτες καί θύματα, χωρίς 
καμία διάκριση.

Μετά τό Άουσβιτς, δέν μπορούμε πιά νά 
άγνοούμε τά ζητήματα πού θέτει ή ήθική στή 
λογοτεχνία, ειδικά γιά βιβλία σάν αυτό τού Λίτελ, 
πού καταπιάνεται μέ τήν αιματοβαμμένη ιστορία τού 
ναζισμού. Βασικό αίτημα τού πιό στοιχειώδους 
άνθρωπισμού είναι νά κηρύττουμε τήν άθωότητα 
όλων τών θυμάτων τής συλλογικής βίας καί νά 
καταδικάζουμε τή βία τού πολέμου. Καθιστώντας ό 
συγγραφέας κεντρικό πρόσωπο τόν Άουε, έναν 
ποικιλότροπα διεστραμμένο ήδονοβλεψία τού θανάτου 
καί αίμομίκτη, δίνει τήν ευκαιρία άπολογίας σέ κάθε 
άδίστακτο δήμιο. Άραγε νομιμοποιούνται τέτοιου 
είδους δήμιοι νά έχουν δικαίωμα άπολογίας;

Άπό τήν άλλη, ό συγγραφέας τών «Εύμενίδων» 
οίκοδομεΐ μέ άφθαστη έπιτυχία ένα φρικώδες σύμπαν 
πού, άν τηρούσε τά προσχήματα τής ήθικής, δέ θά 
μπορούσε νά τό χτίσει τόσο γλαφυρά καί άνάγλυφα. 
Οί Ευμενίδες είναι ένα θαυμαστό έπικό μυθιστόρημα, 
άπό αύτά πού πολύ σπάνια πιά έμφανίζονται στήν 
έποχή μας, ένα μεγαλειώδες μυθιστόρημα πού 
έρχεται νά δώσει νέα πνοή καί νά άναζωογονήσει τή 
μοντέρνα άφηγηματική πρόζα. Ό  Λίτελ δέν άσχο- 
λεΐται τόσο μέ τήν ήθική όσο μέ τήν τέχνη. Καί 
άναδεικνύεται, πράγματι, σέ δεινό τεχνίτη καί 
καλλιτέχνη.
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ΤΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ: 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Τόνια Κιουοοπούλου, Βασιλεύς ή οικονόμος 
Πολίτική εξουσία καί ιδεολογία πρίν την άλωση, 

έκδ. Πόλις, ’Αθήνα 2007

τής Αγγελικής Κωνσταντακοπούλου

Κ άθε βιβλίο ιστορίας κρίνεται συνήθως άπό 
τήν πρωτοτυπία τοΰ θέματος, τή μέθοδο μέ

_____ τήν οποία ό συγγραφέας έπιλέγει καί άξιο-
ποιεϊ κριτικά όοα μνημονεύονται καί όσα άποσιω- 
πώνται στις πηγές καί στή σύγχρονη βιβλιογραφία, 
καθώς καί άπό τήν ικανότητά του νά τοποθετεί τό 
θέμα μέσα σ’ ένα εύρύτερο πλαίσιο καί νά συνθέτει 
τά ιστορικά φαινόμενα, χωρίς νά παραγνωρίζει τίς 
λεπτές άποχρώσεις τους. Πολλές άπό τίς άρετές αυ
τές, μαζί μέ τήν άφηγηματική διαύγεια, έχουν άνα- 
γνωριστεΐ στό βιβλίο τής Τ. Κιουοοπούλου, Βασιλεύς 
ή οικονόμος στίς έπαινετικές παρουσιάσεις πού έγι
ναν έως τώρα, άπό ειδικούς καί μή.

"Ενα τέτοιο βιβλίο όμως, έκτος άπό τά παραπάνω, 
κρίνεται καί άπό τό κατά πόσο τά έρωτήματα πού 
θέτει άπασχολοΰσαν πράγματι τούς άνθρώπους τής 
έποχής πού μελετάται, δέν είναι δηλαδή άποκλειστι- 
κά δικά μας έρωτήματα, καί συνεπώς κατά πόσο δί
νουν έναυσμα γιά τήν άνάπτυξη περαιτέρω ιστορικών 
διερευνήσεων στή βάση νέων υποθέσεων έργασίας. 
Ειδικότερα, τό ζήτημα τής Πολιτικής εξουσίας καί ι
δεολογίας πρίν τήν άλωση, όπως δηλώνεται στον υ
πότιτλο, καθώς διερευνήθηκε έξω άπό τούς καθιερω
μένους καί έτεροχρονισμένους «κοινούς τόπους» τής 
έθνικής ιστοριογραφίας καί άφοΰ άξιοποιήθηκαν ικα
νοποιητικά πρόσφατες κριτικές συμβολές τής κοινω
νικής ιστορίας, προσεγγίστηκε καί έρμηνεύτηκε άπό 
τήν Τ.Κ. μέ μιά νέα προβληματική καί μέ πιό έπε- 
ξεργασμένα νοητικά έργαλεΐα, πού μπορούν νά χρη
σιμοποιηθούν γιά τή διερεύνηση έξίσου σημαντικών ι
στορικών ζητημάτων, στά όποια θά έπανέλθουμε έν

καιρώ, άφοΰ πρώτα παρουσιάσουμε έδώ σύντομα τό 
περιεχόμενο τού βιβλίου.

Ή συγγραφέας άνιχνεύει στό α ' μισό τού 15ου αί. 
τή διαδικασία μέσα άπό τήν όποια συγκροτήθηκαν 
νέες κοινωνικές δυνάμεις γύρω άπό τόν αύτοκράτορα 
καί τό Πατριαρχείο, καθώς καί τόν τρόπο μέ τόν ό
ποιο αυτές διαχειρίστηκαν τήν έξουσία, δηλαδή τελι
κά τήν έπιβίωση τού περιορισμένου πλέον γεωγραφι
κά βυζαντινού κράτους. Ειδικότερα έδειξε ότι ή άπό- 
φαση τού αύτοκράτορα καί τού κύκλου του νά άντι- 
σταθοΰν, υπερασπιζόμενοι τήν «Πόλη-κράτος», 
προϋπέθετε μιά σειρά άλλων, συχνά άντιφατικών, έ- 
πιλογών καί στάσεων, δηλαδή άπό τή μιά τήν άπο- 
στασιοποίηση άπό τό Πατριαρχείο καί τή θεοκρατι- 
κή/έσχατολογική ιδεολογία του, τήν οργάνωση μιας 
άπλούστερης γραφειοκρατίας καί τή διακυβέρνηση μέ 
τή συμμετοχή, έκτος άπό τούς υψηλούς άξιωματού- 
χους, τών πολιτικών άρχόντων καί τού δήμου καί, ά
πό τήν άλλη, τήν προσέγγιση μέ τή Δύση, όχι μόνο 
έπειδή εϋελπιστούσε σέ βοήθεια άπό μέρους της γιά 
τήν ένίσχυση τής άμυνας τής Πόλης άλλά καί έπειδή 
είχε έμπλακεΐ σέ οικονομικές διαδικασίες (π.χ. δανει
σμός), πού προσιδίαζαν σέ νεοτερικούς μετασχηματι
σμούς τών κοινωνιών τών δυτικών πόλεων-δημοκρα- 
τιών. Διαφορετικό ήταν τό διακύβευμα γιά τό Πα
τριαρχείο σέ σχέση μέ τήν έπικείμενη άπειλή: Αύτό, 
ώς έκκλησιαστικό κέντρο, δέν άπειλεΐτο μέ έξαφάνι- 
ση. Μπορούσε νά έπιβιώσει «έν αιχμαλωσία» σέ ένα 
κόσμο άκόμα πιό διακριτό άπό έκεΐνο τών «αιρετι
κών λατίνων», καθοδηγώντας μάλιστα ένα εύρύτερο
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άπό πρίν ποίμνιο, μέ έξουσίες πού ύπερέβαιναν τίς 
πνευματικές.

Αυτά δείχνουν ότι ή συγγραφέας δέν προσέγγισε 
μέ ταυτολογίες τό σχήμα τής παρακμής τοΰ βυζαντι
νού κράτους, παρόλο πού ή σχετική βιβλιογραφία 
βρίθει άπό παρόμοια δείγματα «ερμηνειών», άλλά 
διερεύνησε τούς όρους σύγκρουσης τής πολιτικής μέ 
τήν εκκλησιαστική έξουσία, μέ άποτέλεσμα νά ερμη
νεύσει τήν άλωση τής Πόλης όχι τόσο ώς στρατιωτι
κό γεγονός, πού έπισφράγισε τήν προηγηθείσα πα
ρακμή, όσο, κυρίως, ώς άπόρροια πολιτικών έπιλο- 
γών. Έτσι ιδωμένη ή άλωση, άναδεικνύεται πράγματι 
ώς μιά μείζονος σημασίας ρήξη καί τομή στόν χρόνο, 
στην οργάνωση τοΰ χώρου καί στις αντιλήψεις τών 
άνθρώπων -όσων τουλάχιστον δέν έξακολουθοΰσαν 
νά άναμένουν τό τέλος- καί, συνεπώς, ώς μετάβαση 
άπό τή μεσαιωνική στή νεότερη έποχή. Ή προσέγγι
ση αύτή, έξω άπό τήν έτεροχρονισμένη έθνική οπτι
κή πού λειτουργεί άπολογητικά στό παρόν μας, 
άνοίγει επίσης τόν δρόμο γιά νά διερευνηθεϊ ή τύχη 
καθεμιάς άπό τίς πρακτικές καί τίς ιδεολογίες τών 
δύο ομάδων μετά τό 1453 καί υποδεικνύει ιστορικά 
έρωτήματα τών όποιων ή διερεύνηση μπορεί νά φω
τίσει καί τίς βαλκανικές κοινωνίες, οί όποιες ήσαν 
πολιτικά οργανωμένες κατά τό βυζαντινό πρότυπο 
καί οί όποιες καταλύθηκαν έξαιτίας τής οθωμανικής 
κατάκτησης.

Μέ τεκμηριωμένη ιστορική προβληματική, στηριγμέ
νη σέ ποικίλες πηγές καί στήν πρόσφατη βιβλιογρα
φία, ή συγγραφέας ένέταξε τό Βυζάντιο όχι γενικά 
στήν Εύρώπη, θέση πού προβάλλεται μεταπολεμικά,1 
άλλά ειδικότερα στίς εύρωπαϊκές νεοτερικές κοινωνι
κοοικονομικές εξελίξεις τοΰ 15ου αιώνα. ’Ενήμερη έ- 
πιπλέον γιά τά σύγχρονα ιστοριογραφικά ζητήματα 
τοΰ βυζαντινού καί τοΰ νεότερου παρελθόντος, έπι- 
σημαίνει σωστά τό γενικότερο κενό τής έρευνας σέ 
θέματα μετάβασης, στήν ’Ανατολή, άπό τή μιά έποχή 
στήν άλλη (σ. 13-4),2 κάτι πού δέν παρατηρεΐται στή 
δυτικοευρωπαϊκή βιβλιογραφία, άφοΰ ή ’Αναγέννηση 
άποτέλεσε στή Δύση προνομιακό άντικείμενο έρευνας. 
Χρειάζεται νά συγκρατήσουμε αύτή τήν έπισήμανση, 
ειδικά σ’ ό,τι άφορά τό πέρασμα τών κοινωνιών τής 
πρώην ’Ανατολικής Εύρώπης άπό τή μεσαιωνική κοι- 
νωνικοπολιτική οργάνωση στήν οθωμανική, ώς ένα 
άπό τά ζητούμενα τής έρευνας, άφοΰ τό ιστορικό 
αύτό ζήτημα υποβαθμίστηκε μάλλον άπό τό γεγονός 
πώς ή θεωρία τών «σταδίων» (δουλοκτητικό στάδιο, 
άσιατικός τρόπος παραγωγής, φεουδαρχία, καπιταλι
σμός, σοσιαλισμός), διευθετημένη κατάλληλα άπό τόν 
Στάλιν μέ τήν άπάλειψη τοΰ άσιατικοΰ τρόπου πα
ραγωγής (Λένινγκραντ 1931), άκολουθήθηκε σέ γενι
κές γραμμές καί στήν ψυχροπολεμική περίοδο πιστά 
άπό τήν έπίσημη ιστοριογραφία τών πρώην σοσιαλι
στικών βαλκανικών κρατών. Τό κενό μάλιστα αύτό 
δέν φαίνεται, άπό όσο τουλάχιστον γνωρίζω, νά ά-

πασχολεΐ έρευνητικά τούς ιστορικούς στά ίδια κράτη 
σήμερα, καθώς όλο καί περισσότεροι μελετητές προ
σεγγίζουν τήν περίοδο τής «Τουρκοκρατίας» -ή τοΰ 
«τουρκικού ζυγού» γιά τούς Βούλγαρους- είτε μέ 
τούς όρους τής έθνικής ιστοριογραφίας είτε μέ τούς 
σύγχρονούς μας όρους τής πολυπολιτισμικότητας καί 
τής συμβίωσης «έθνοτικών» ομάδων, άν καί ό όρος, 
τίς σπάνιες φορές πού χρησιμοποιήθηκε πρίν άπό 
τόν 20ό αιώνα (ethnie, ethnique) έπαιρνε στήν «Εύ
ρώπη τών έθνικοτήτων» διαφορετικό νόημα.

Τέλος, ή Τ.Κ. χωρίς περιστροφές δηλώνει τά κίνη
τρα πού τήν ώθησαν στή διερεύνηση τοΰ συγκεκριμέ
νου θέματος καί άπερίφραστα προσδιορίζει τό εγχεί
ρημά της ώς πολιτικό (σ. 18-9). Δέν πρόκειται μόνο 
γιά στάση ειλικρίνειας, δηλαδή γιά ζήτημα ηθικής 
τάξης. Μ’ αύτή τή ρητή έπισήμανση, πού -σημειωτέ- 
ον- έλάχιστοι ιστορικοί τολμούν νά διατυπώσουν, 
δείχνει τό βαθμό συνειδητοποίησής της σ' ό,τι άφορά 
τά όρια έξάρτησης τοΰ ιστορικού άπό τίς βεβαιότη
τες ή τά έρωτήματα τής έμπλοκής του στήν τωρινή 
πολιτική συγκυρία. "Εχοντας έπίγνωση τής χρήσης 
τοΰ ιστορικού παρελθόντος στό παρόν, υιοθετεί κρι
τική στάση άπέναντι σέ σύγχρονες θεωρητικές τάσεις, 
οί όποιες γιά τήν άνάλυση τοΰ παρελθόντος προτεί
νουν νοητικά έργαλεΐα χρήσιμα μάλλον γιά τήν άνά
λυση τοΰ παρόντος. ’Ακόμα περισσότερο, φαίνεται ό
τι ένδιαφέρεται νά ερμηνεύσει τό παρελθόν όχι έτε- 
ροχρονισμένα άλλά μέ τούς ιστορικούς όρους τών 
«ζωντανών άνθρώπων». Αύτή ή στάση της συνέβαλε 
κυρίως στήν πρωτοτυπία καί τήν έγκυρότητα τής 
προσέγγισής της καί συνακόλουθα στήν άξιοπιστία 
τών συμπερασμάτων της.

soca

Ή προσέγγιση λοιπόν τής υστεροβυζαντινής περιό
δου, όπως προτείνεται άπό τήν Τ.Κ., μάς προκαλεϊ 
νά διατυπώσουμε κάποιες σκέψεις γιά τήν περίοδο

1. Θυμίζω έδώ δύο παλιότερους σταθμούς στήν ανά
πτυξη αυτής τής θεματικής: ’Υπουργείο Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως, 9η Έκθεση τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης, Ή  
βυζαντινή τέχνη τέχνη ευρωπαϊκή, Ζάππειο 1964 καί Α' 
Βυζαντινολογική Συνάντηση Βυζάντιο καί Ευρώπη, Δελ
φοί 1985. ’Επίσης πρόσφατα, Medieval Christian Europe: 
East and West Traditions Values Communications, 
Proceedings of the International Conference, Σόφια 2/5-9- 
200, έπιμ. V. Gjuzelev, An. Miltenova, IK “Gutenberg”, 
Sofia 2002

2. ’Αξίζει νά θυμίσουμε τό Συνέδριο πού οργανώθηκε 
άπό τό Τμήμα Ιστορίας καί Αρχαιολογίας τού Πανεπι
στημίου Κρήτης (Όκτ. 2002), τοΰ όποιου τώρα διαθέτου
με τά Πρακτικά μέ επιστημονική έπιμέλεια τής Τ. Κιου- 
σοπούλου: 1453 Ή άλωση τής Κωνσταντινούπολης καί ή 
μετάβαση άπό τούς μεσαιωνικούς στούς νεώτερους χρό
νους, Ηράκλειο 2005.
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τής μετάβασης, τά πρίν καί τά μετά την άλωση, στά 
μεσαιωνικά βαλκανικά κράτη σε σύγκριση μέ τό Βυ
ζάντιο. Έτσι, κατά πρώτο λόγο άξίζει νά διερευνηθεΐ 
άν καί κατά πόσο ή έπιδίωξη γιά κυριαρχία στή 
Βαλκανική, στήν όποια οί σέρβοι καί βούλγαροι τσά
ροι στόχευαν πρίν άποδειχτεϊ άπειλητική ή οθωμανι
κή παρουσία, προκαλοΰσε στό έσωτερικό τοΰ κρά
τους τούς άντιπαλότητα μέ τήν ’Εκκλησία, άνάλογη 
μέ αύτή πού άνασύνθεσε ή Τ.Κ. άνάμεσα στόν βυζα
ντινό αύτοκράτορα καί τό πατριαρχείο. Ή άνασκό- 
πηση των ιστορικών έξελίξεων τού ύστερου Μεσαίω
να άπό αύτή τήν οπτική γωνία μπορεί νά φωτίσει 
μέ τρόπο συνθετικό, συνεπώς ιστορικά ορθότερο, τήν 
έπιρροή τοΰ Πατριαρχείου καί τοΰ «έλληνισμοΰ» 
ατούς άλλόγλωσσους υπόδουλους καί ειδικότερα τό 
ρόλο τής ήσυχαστικής παράδοσης στή σέρβική, βουλ
γαρική καί ρουμανική έθνική κουλτούρα -  αύτό πού 
νοείται τίς τελευταίες δεκαετίες ώς «Βυζάντιο μετά 
τό Βυζάντιο». Μ’ άλλα λόγια, άξίζει γιά καθένα άπό 
τούς βαλκάνιους νά διερευνήσουμε έδώ, ύπερβαίνο- 
ντας τή στάση τής εθνικής αύτάρκειας καί αυταρέ
σκειας, τούς τρόπους μέ τούς οποίους στά βαλκανικά 
κράτη τά δύο κέντρα έξουοίας (κράτος καί έκκλησία) 
προσδιορίστηκαν ιδεολογικά καί γεωπολιτικά στήν 
περίοδο πρίν άπό τίς «αλώσεις» τους καί πώς στή 
συνέχεια οί πληθυσμοί τούς έντάχθηκαν στό σώμα 
τών υπόδουλων χριστιανών, οί βούλγαροι οριστικά ά
πό τό 1393 (τότε καταργήθηκε καί τό πατριαρχείο 
τοΰ Τυρνόβου καί άνακόπηκε ή μεταρρύθμιση τής 
βουλγαρικής γλώσσας πού έπιχείρησε ό τελευταίος 
πατριάρχης Ευθύμιος) καί οί σέρβοι γιά τό μεγαλύτε
ρο διάστημα τής οθωμανικής περιόδου.3 Οί Βλάχοι 
καί οί Μολδαβοί θά άποτελέσουν τελικά μιά παρό
μοια περίπτωση, καθώς, μετά τήν απεξάρτησή τους 
άπό τούς Ούγγρους (1330 καί 1365 άντίστοιχα), ορ
γανώνονται άπό τό Πατριαρχείο καταρχάς ώς μη- 
τροπόλεις (Ούγγροβλαχίας 1359/Μολδοβλαχίας 1401).

Είναι φανερό ότι ή παραπάνω προβληματική άπο- 
στασιοποιεΐται άφενός άπό τή βασική θέση τής έθνι- 
κής ιστοριογραφίας, ότι δηλαδή τό έθνος ή ή «λαϊκή 
ψυχή» έπιβίωνε γιά αιώνες «έν υπνώσει» ώς τόν 19ο 
αί., οπότε νομοτελειακά «άφυπνίστηκε» καί οργανώ
θηκε σέ κράτος, καί άφετέρου άπό μιά σύγχρονη ι
στοριογραφική στροφή, ή όποια, γιά νά άνακατα- 
σκευάσει τήν εικόνα τοΰ έθνικοΰ φαινομένου, έκκινεΐ 
όχι άπό τούς ιστορικούς όρους τής «Ευρώπης τών ε
θνικοτήτων» αλλά άπό τούς πολιτικοϊδεολογικούς ό
ρους μέ τούς όποιους τίθενται σήμερα άπό τήν πολι
τική έπιστήμη καί τήν άνθρωπολογία τά ζητήματα 
τών πρόσφατα θεσμοθετημένων στήν ένωμένη Ευρώ
πη έθνοτικών όμάδων/ταυτοτήτων. Έτσι, λοιπόν, 
άντί νά άναζητοΰμε σέ μιά «στιγμή» τοΰ ύστερου 
Μεσαίωνα τήν «έθνογένεση» καθενός βαλκανικού έ
θνους καί άπό τότε νά παρακολουθούμε τήν άδιάλει- 
πτη «συνέχειά» του ώς σήμερα, οφείλουμε, άντίθετα, 
νά άνιχνεύουμε τίς δομές καί τίς ιστορικές διαδικα

σίες μέσα άπό τίς όποιες διαμορφώθηκε μιά «διακρι- 
τή» γεωπολιτική θέση καί ιδεολογική παράδοση στά 
βαλκανικά συγκροτήματα τοΰ ύστερου Μεσαίωνα. 
Άπό αύτή τήν οπτική μπορούμε νά διατυπώσουμε ε
ρωτήματα γιά τή μορφή καί τή χρονική διάρκεια 
τών διακριτικών τους γνωρισμάτων, πού φαίνεται νά 
έπιβιώνουν στήν οθωμανική περίοδο καί νά συνδέο
νται μέ τήν πνευματική κηδεμονία τοΰ Πατριαρχείου 
καί τήν κυριαρχία τής έλληνικής γλώσσας.

Διευρύνοντας λοιπόν τό γεωγραφικό μας πεδίο (ά
πό τό Βυζάντιο στά Βαλκάνια) καί προεκτείνοντας 
τή χρονική περίοδο (άπό τά πρίν στά μετά τήν άλω
ση), μέ βάση τή συλλογιστική τής Τ.Κ. γύρω άπό 
τήν Πολιτική έξουσία καί ιδεολογία, μπορούμε νά έ- 
ξειδικεύσουμε τήν άνάλυσή μας σέ τρία κεντρικά ι
στορικά ζητήματα:

α) Στή συγκριτική διερεύνηση τών κρατών τής 
Βαλκανικής σ’ ό,τι άφορά όχι μόνο τίς πολιτικοϊδεο- 
λογικές έπιρροές τοΰ Βυζαντίου, οί όποιες συνέβαλαν 
στήν οικοδόμηση σχεδόν πανομοιότυπων κρατών -τή 
«βυζαντινή κοινοπολιτεία» σύμφωνα μέ τόν D. 
Obolensky-4 αλλά καί τά στοιχεία τοΰ νομαδικού 
παρελθόντος καί τής πατριαρχικής παράδοσης τών 
Σέρβων καί τών Βουλγάρων (ισχυρή κεντρική έξου
σία, παγανιστική κουλτούρα, πάτριά), όπως αυτά με
τασχηματίστηκαν κυρίως μετά τόν έκχριστιανισμό 
τους (9ος αί.) στό πλαίσιο νέων πολιτικών σχηματι
σμών άπό τόν 12ο αιώνα. Ειδικό βάρος σ’ αύτή τή 
διαδικασία άποκτά γιά τό θέμα μας ή «ομοφροσύνη 
καί συμφωνία» άνάμεσα στά δύο κέντρα εξουσίας 
-κράτος/«βασιλεία» καί Έκκλησία/«ίερωσύνη»-, ή 
συμπληρωματική καί άλληλοδιαπλεκόμενη λειτουργία 
τών όποιων άποτελεΐ δομικό χαρακτηριστικό πού 
διαφοροποιεί τά πολιτικά μοντέλα στήν ’Ανατολή 
καί τή Δύση.5 Καί φυσικά οί άντιθέσεις καί συμπτώ

3. Ή ήττα στή μάχη τοΰ Κοσόβου τό 1389 σήμανε 
τήν ύποτέλεια τοΰ σέρβικου κράτους. Ή ιστορία τών δυό 
έκκλησιαστικών κέντρων, τό πατριαρχείο Πέτς (Ίπέκιο) 
καί ή αυτοκέφαλη επισκοπή 'Αχρίδας, είναι πιό περίπλο
κη: Τό πρώτο έντάχθηκε στήν άρχιεπισκοπή 'Αχρίδας τό 
1459, ή όποια έπαψε νά είναι αυτοκέφαλη καί έξαρτή- 
θηκε άπό τό Πατριαρχείο. Τά δύο έκκλησιαστικά κέντρα 
λειτούργησαν μέ έλληνες ιεράρχες πού στέλνονταν άπό 
τήν Κωνσταντινούπολη, μέ ένα διάλειμμα άπό τό 1537 
ώς τό 1756/1767, οπότε τό Πέτς καί ή ’Αχρίδα άντί- 
στοιχα καταργήθηκαν.

4. D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth Eastern 
Europe 500-1453, Λονδίνο 1974 [1971].

5. Εν. Patlagean, «Les Etats d’ Europe centrale et 
Byzance, ou P oscillation des confines», Revue historique 
616 (Oct.-Dec. 2000), 831. Σπ. N. Τρωιάνου, «Τί έκρυβε 
ή θεωρία “τών δύο έξουσιών" τοΰ Μ. Φωτίου;» καί «Ή 
“όσμωση" πολιτείας καί έκκλησίας», 'Ελευθεροτυπία 
«Ιστορικά» 279 (31.3.2005), σ. 28-37 καί σ. 38-45 αντί
στοιχα.
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σεις συμφερόντων καί ιδεολογιών τών Βαλκάνιων με 
τούς Δυτικούς καί τούς 'Οθωμανούς, όταν αρχίζει νά 
άναβαθμίζεται ή γεωπολιτική σημασία τής Χερσονή
σου, συγκριτικά με τή Μικρά ’Ασία. Δεν είναι λιγό
τερο σημαντική σ' αύτή τή συνάφεια ή άδιάκοπη καί 
σε διαφορετικά πεδία έπικοινωνία τών έκκλησιαστι- 
κών/κοσμικών έλίτ αλλά καί ευρύτερων στρωμάτων 
μεταξύ τους: Καθοριστικά είναι έδώ τά δημογραφικά 
«μίγματα», πού έμφανίζονται διαταξικά ώς άποτέλε- 
σμα τής στενής συμβίωσης διαφορετικών ομάδων 
(βλαχο-ρυγχίνοι, σλαβο-αρβανίτικες φάρες, σερβοαρ- 
βανιτοβουλγαρόβλαχος κ.ά.) καθώς καί τά «συναλλά- 
για» τής άνώτερης τάξης καί οί μικτοί γάμοι ορθό
δοξων με Δυτικούς καί ’Οθωμανούς, οί γόνοι τών ό
ποιων προσδιορίστηκαν με νεολογισμούς όπως γα
σμούλοι καί τουρκόπουλοι (λατινικά Murati) -  γιά 
νά μήν άναφερθοΰμε στό μεθοριακό δημογραφικό 
φαινόμενο πού άποτυπώνεται άνάγλυφα στήν ιδεολο
γία τού Διγενή Άκριτη. Ή λαϊκή(;) θρησκευτικότητα, 
μέ κύρια έκφραση τό θρησκευτικό συγκρητισμό καί 
τά αποκαλυπτικά κείμενα, ή πολυγλωσσία, οί ανα
γκαστικές ή γιά έμπορικούς λόγους μετακινήσεις, οί 
διώξεις τών αιρετικών κ,λπ. μπορούν νά θεωρηθούν 
προϋποθέσεις καί ένδείξεις ποικίλων καί σέ εύρεία 
κλίμακα άλληλεξαρτήσεων, ή καλύτερα «συγκοινω- 
νούντων δοχείων», τά όποια όλες οί έθνικές ιστοριο
γραφίες υποβάθμισαν ή έρριξαν στή λήθη.

Ή παραπάνω θεματική μπορεί νά φωτίσει, μαζί μέ 
τούς γεωπολιτικούς άνταγωνισμούς, καί τούς λόγους 
γιά τούς όποιους ορισμένες ομάδες οργανώθηκαν πο
λιτικά, άποδεχόμενες τό παραπάνω βυζαντινό θεο
κρατικό πολιτικό μοντέλο καί τίς άντίστοιχες γαιο- 
κτητικές σχέσεις παραγωγής. Ή ένταξη τών βαλκανι
κών κρατών ώστόσο στή «βυζαντινή κοινοπολιτεία» 
δέν σημαίνει ότι οί παλαιότερες δομές τους έξαλεί- 
φτηκαν ή ότι ή ώσμωση μέ τίς δυτικές έπιρροές είχε 
τά ίδια αποτελέσματα σέ καθένα άπό αυτά. ’Ακρι
βώς, μία άπό τίς διαφορές τών «έθνικών» βαλκανι
κών κρατών μέ τό «οικουμενικό» Βυζάντιο, ή όποια 
άποκτά πολλαπλό ιστορικό νόημα, έντοπίζεται στή 
διαπλοκή τών σχέσεων κράτους καί έκκλησίας.

β) Ή άνίχνευση τών πολιτικοϊδεολογικών έξελίξεων 
στις σχέσεις τών δύο κέντρων έξουσίας στό Βυζά
ντιο, μετά τήν έμπλοκή τών δυτικών πόλεων-δημο- 
κρατιών στις οικονομικές καί πολιτικές έξελίξεις τής 
Βαλκανικής, άνοίγει τόν δρόμο γιά τή διερεύνηση 
ένός άλλου ζητήματος, πού βρίσκεται, κατά τή γνώ
μη μου, στήν καρδιά τών μετασχηματιστικών διαδι
κασιών άπό τόν 12ο αιώνα καί μετά, δηλαδή τής 
άνάδυσης κοσμικών κριτηρίων μέ τά όποια έπίσης 
τείνουν προσδιοριστούν οί κυρίαρχες καί φορτισμένες, 
άποκλειστικά ώς τώρα, μέ θρησκευτικό περιεχόμενο 
«διακρίσεις».6 ’Ενδεικτικά γιά τήν άνίχνευση τών κοι
νωνικών άλλαγών άποδεικνύονται τά σπάνια άλλά 
σαφή φανερώματα κοσμικής συνείδησης σέ κάποιους

κύκλους -όπως δηλώνει τό έθνωνύμιο «ρωμαιοέλλη- 
νες», πού σχολιάζει ή Τ.Κ. (σ. 203) καί τό έμπνευ- 
σμένο άπό τήν άρχαιότητα πολιτικό πρόγραμμα πού 
πρότεινε, όχι έν κενώ, ό Πλήθων- γιά νά περιορι
στούμε στόν 15ο αιώνα. Οί έκδηλώσεις αυτές ένδια- 
φέρουν έδώ, γιατί άποτελοϋν συμπύκνωση καί έκ
φραση κοινωνικοοικονομικών καί ιδεολογικών άλλα
γών τού ύστερου μεσαίωνα, οί όποιες όμως, όπως έ
δειξε ή Τ.Κ., άνακόπηκαν τό 1453. Άπό αύτή τήν ά
ποψη τίθεται τό ζήτημα κατά πόσο καί σέ ποιά πε
δία ή έκκοσμίκευση, ή υποχώρηση τού θρησκευτικού 
περιεχομένου τών κοινωνικών «διακρίσεων» καί ή 
διάχυση τής έθνικής κοσμοαντίληψης, πού δρομολό
γησε ή έντεινόμενη διείσδυση τής Δυτικής Ευρώπης 
κυρίως άπό τό 18 ο αιώνα, μπορούν νά νοηθούν ώς 
«συνέχεια» τών μετασχηματισμών τού ύστερου με
σαίωνα σέ κάθε βαλκανική ομάδα.

γ) Ή Τ.Κ. έδειξε πειστικά άφενός τή «ριζοσπαστι- 
κοποίηση» (σ. 240) μιας ομάδας (ό αύτοκράτορας 
καί οί περί αύτόν) καί άφετέρου τήν άλωση ώς ήττα 
τής ίδιας ομάδας καί ώς νίκη μιας άλλης (των όφι- 
κιαλίων τού Πατριαρχείου). Τό βιβλίο της τελειώνει 
μέ τίς δύο μεταγενέστερες έκδοχές γιά τό γεγονός 
τής άλωσης, τήν πολιτική καί τήν έκκλησιαστική, ά- 
φήνοντας άνοιχτό, σ’ ό,τι άφορά τά μετά τήν άλωση, 
τό ζήτημα τής ιστοριογραφίας, τής εικόνας δηλαδή 
πού έχουμε σήμερα γιά τό Βυζάντιο, κι άκόμα πε
ρισσότερο, τό ζήτημα τής σχέσης μας ώς έθνικού 
κράτους μέ αύτό.

*oca

Είναι προφανές πώς ή συλλογιστική πού άναπτύσσει 
στό βιβλίο της ή Τ.Κ. μπορεί νά συνεισφέρει, δομη
μένη στά παραπάνω τρία έρωτήματα, καί στήν επα
νατοποθέτηση βασικών θεμάτων τής βαλκανικής ι
στορίας καί ιστοριογραφίας, κάτι τό όποιο δέν είναι 
δυνατό νά έπιχειρήσουμε διεξοδικά έδώ.

6. Ή ταύτιση ορισμένων επαγγελμάτων μέ συγκεκριμέ
νες «έθνικές» ομάδες (άρμένιοι υπηρέτες, έβραΐοι έμποροι 
καί χρηματιστές, τάταροι ταχυδρόμοι, βαράγγοι στρατιω
τικοί άκόλουθοι, σάξονες ανθρακωρύχοι στή Σερβία) ή ή 
χωροταξική «διάκρισις» στήν πόλη («κεχωρισμένως»), 
πού έφαρμόζονταν γιά τούς μονοφυσίτες άρμένιους καί 
τούς έβραίους άπό τό 10ο αί., άποτελοϋν χαρακτηριστικά 
τού παραδοσιακού τρόπου οργάνωσης τής οικονομίας καί 
τού θεοκρατικού μοντέλου διακυβέρνησης.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Robert Fox καί Anna Guagnini (έπιμ.), Εκπαίδευση, τεχνολογία 
καί βιομηχανικές έπιδόοεις στην Ευρώπη, 1850-1939,

μετάφραση: Ν. Σακελλαρίσυ-Κ. Τζουανάκος, 
έπιμέλεια μετάφρασης: Γ. ’Αντωνίου, ΤΕΕ, ’Αθήνα 2007 σ. 305

τού Γιάννη Αντωνίου

έκδοση τοΰ παρόντος βιβλίου οτά έλληνικά 
άποτελεΐ μέρος ενός ευρύτερου έρευνητικοΰ 
έγχειρήματος γιά τήν ιστορία τών μηχανι

κών, πού αναπτύσσεται οτό πλαίσιο τής συνεργασίας 
τοΰ Τεχνικού ’Επιμελητηρίου 'Ελλάδας με πανεπιστη
μιακά ιδρύματα τής 'Ελλάδας καί τοΰ έξωτερικοΰ, 
στά όποια συμπεριλαμβάνονται τό ’Εθνικό Μετοόβιο 
Πολυτεχνείο (Τομέας ’Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών 
’Επιστημών καί Δικαίου τής Σχολής ’Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών καί Φυσικών ’Επιστημών), τό Πανεπι
στήμιο ’Αθηνών (Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας, 
Θεωρίας τής ’Επιστήμης), τό Πανεπιστήμιο Θεσσα
λίας (Τμήμα Ιστορίας, ’Αρχαιολογίας, Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας) καί ή Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussees (LA.T.T.S.).

Τό έρώτημα τί είναι ό μηχανικός καί πώς θά μπο
ρούσαν νά προσδιορισθοΰν οί καταβολές καί ή εξέλι
ξη τών σπουδών καί τοΰ έπαγγέλματος είναι κάτι 
πού ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια Απασχολεί όχι 
μόνο τίς έπαγγελματικές οργανώσεις άνά τόν κόσμο 
άλλά καί τόν άναπτυσσόμενο έπιστημονικό κλάδο 
τής ιστορίας τής εκπαίδευσης καί τοΰ έπαγγέλματος 
τών μηχανικών. Είναι προφανές ότι οί απαντήσεις σ’ 
αύτά τά έρωτήματα δέν κατασκευάζουν απλώς μία 
εικόνα τοΰ παρελθόντος άλλά είναι Αποφασιστικής 
σημασίας καί γιά τόν καθορισμό τής συλλογικής αύ- 
τοσυνειδησίας τοΰ παρόντος.

Τό βιβλίο, ’Εκπαίδευση, Τεχνολογία καί Βιομηχανι
κές 'Επιδόσεις στην Ευρώπη 1850-1939, πού έπιμελή- 
θηκαν οί R. Fox καί A. Guagnini, έξετάζει τήν Ανά
πτυξη τής τεχνολογικής έκπαίδευσης καί τή σχέση 
της μέ τή βιομηχανία σέ ορισμένες Από τίς κύριες 
βιομηχανικές ή έκβιομηχανιζόμενες χώρες τής Εύρώ- 
πης, στό διάστημα Από τά μέσα τοΰ δέκατου ένατου 
αιώνα μέχρι καί τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στήν Αρχή αύτής τής περιόδου ή έκπαίδευση καί ή 
Ανάδειξη τοΰ Αναγκαίου τεχνικού δυναμικού πού θά 
προσέφερε τίς ύπηρεσίες του στό στρατό, στόν ιδιωτι
κό καί δημόσιο τομέα, στούς κλάδους τής έξόρυξης

καί τών κατασκευών άποτέλεσε Αντικείμενο μέριμνας 
τοΰ συνόλου σχεδόν τών κρατών τής ήπειρωτικής Εύ- 
ρώπης. Στό δεύτερο μισό τοΰ δέκατου ένατου αιώνα, 
τό καινούριο στοιχείο ήταν ή έμφάνιση ιδρυμάτων 
καί προγραμμάτων σπουδών πού σκόπευαν ειδικότε
ρα νά προετοιμάσουν τό Αναγκαίο τεχνικό δυναμικό 
γιά τή βιομηχανία. Τό βιβλίο, όπως άλλωστε άναφέ- 
ρεται καί στόν τίτλο του, κατά κύριο λόγο, έστιάζει 
στή σχέση τεχνικής έκπαίδευσης καί βιομηχανίας.

"Οπως Αναφέρουν οί έπιμελητές τοΰ τόμου στήν ει
σαγωγή τους, τά έπιμέρους δοκίμια πού Αποτελούν 
τό περιεχόμενο τοΰ βιβλίου γράφτηκαν μέ δύο κύ
ριους Αντικειμενικούς σκοπούς. Ό  πρώτος ήταν νά 
παρουσιάσουν πώς ξεκίνησε καί πώς έξελίχθηκε ή 
προσπάθεια Ανάπτυξης τής Ανώτερης τεχνικής έκπαί
δευσης στά πανεπιστήμια καί στά πολυτεχνεία, μέσα 
σέ περιβάλλοντα έξαιρετικά διαφορετικά Από οικονο
μική, κοινωνική καί πολιτική άποψη, χωρίς όμως ν’ 
Αντιμετωπίζουν τό ζήτημα τής Αλληλεπίδρασης τεχνι
κής έκπαίδευσης καί βιομηχανίας ώς μία Απλή αίτια- 
κή σχέση έστω καί άμφιμονοσήμαντης έπίδρασης. Ο 
δεύτερος στόχος τών μελετητών ήταν νά έπιμείνουν 
στήν Ανάλυση τών έξαιρετικά πολύπλοκων περιστά
σεων μέσα στίς όποιες Αναπτύχθηκαν οί Αμοιβαίες 
σχέσεις τής έκπαίδευσης μέ τή βιομηχανία, άλλά καί 
μέ μία σειρά άλλους παράγοντες όπως οί έπαγγελμα
τικές ένώσεις τών μηχανικών, οί κυβερνήσεις, οί το
πικές Αρχές, οί πολιτιστικές παραδόσεις καί οί ιδέες.

Στό βιβλίο ίστοριογραφοΰνται οκτώ διαφορετικές 
έθνικές περιπτώσεις Ανάδυσης καί έξέλιξης τών σπου
δών καί τοΰ έπαγγέλματος τών μηχανικών στήν Εύ- 
ρώπη. Τό πρώτο μέρος του περιλαμβάνει τίς τρεις 
μεγάλες εύρωπαϊκές βιομηχανικές χώρες, τή Βρετα
νία, τή Γαλλία καί τή Γερμανία, οί όποιες μέ τόν 
έναν ή τόν άλλο τρόπο έδωσαν τό ρυθμό καί παρεί
χαν τά πρότυπα γιά τήν οργάνωση τών σπουδών καί 
τοΰ έπαγγέλματος τών μηχανικών στήν ύπόλοιπη 
ήπειρο. Στό δεύτερο μέρος, μέ τόν χαρακτηριστικό ύ- 
πότιτλο «Αντιγράφοντας τούς γίγαντες», παρουσιάζο
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νται οί περιπτώσεις τοΰ Βελγίου, τής Σουηδίας, τής 
Ισπανίας καί τής ’Ιταλίας. Τό τρίτο μέρος άποτελεΐ- 
ται άπό δύο ειδικές μελέτες πού άσχολοΰνται μέ τόν 
ρόλο πού έπαιξαν ή έκπαίδευση καί ή άνάπτυξη τών 
έπιστημών τοΰ μηχανικού στή διαμόρφωση καί τήν 
έξέλιξη δύο βιομηχανικών κλάδων αιχμής γιά τήν ε
ποχή: τήν ήλεκτρική βιομηχανία καί τόν κλάδο πα
ραγωγής οργάνων άκριβείας στή Γαλλία καί τή Γαλ
λία. Τέλος, τό τέταρτο μέρος τοΰ βιβλίου άφιερώνε- 
ται στήν έκπαίδευση τών μηχανικών στις ΗΠΑ, ε
στιάζοντας στις σχέσεις τών τεχνικών σπουδών καί 
τής βιομηχανίας μέ τό άμερικάνικο πανεπιστήμιο.

Άπό μεθοδολογική άποψη, παρά τό γεγονός ότι οί 
μελέτες σχεδόν στό σύνολό τους άσχολοΰνται μέ τίς 
έπιμέρους χώρες, τό βιβλίο συνολικά στοχεύει στή 
σύγκριση, άναζητώντας τήν άνάδειξη τών ομοιοτήτων 
μέσα άπό τίς διαφορές καί τών διαφορών μέσα άπό 
τίς ομοιότητες. 'Όπως άναφέρουν οί έπιμελητές, ή ύ
παρξη τών σημείων ομοιότητας δέν είναι καθόλου ά- 
σύμβατη μέ τήν ολοφάνερη πολυμορφία τών άποτελε- 
σμάτων, υπογραμμίζοντας ότι ή πολυμορφία μπορεί 
νά έξηγηθεϊ μόνο μέ τήν άναφορά στήν πολύπλοκη 
συνύφανση τών πολλαπλών περιστάσεων, παρά μέ 
τήν άναφορά σέ ένα βασικό αίτιο.

'Όλα τά δοκίμια έατιάζοντας στήν τελευταία εικο
σαετία τοΰ 19ου αί. καί στά χρόνια πριν άπό τόν 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, άναδεικνύουν μία κοινή 
πεποίθηση, κυρίαρχη σχεδόν παντού, ή όποια συνέδεε 
οργανικά τά ζητήματα σχετικά μέ τόν έκσυγχρονισμό 
καί τήν άνάπτυξη τής τεχνικής έκπαίδευσης μέ τίς έ- 
πιδόσεις τής βιομηχανίας, άντιμετωπίζοντας τή βιο
μηχανία καί τήν έκπαίδευση ώς τίς δύο όψεις τοΰ ί
διου νομίσματος.

Στό πλαίσιο αύτό έντοπίζουν καί άναδεικνύουν τόν 
σημαντικό ρόλο πού έπαιξαν οί καθηγητές τών πολυ
τεχνείων καί τά ίδια τά τεχνικά ιδρύματα στήν άνα- 
βάθμιση τών τεχνικών σπουδών. Έν προκειμένω ή ε
παγγελματική άνέλιξη καί ή κοινωνική καθιέρωση, ή 
άνοδική τροχιά τών πολυτεχνείων μέ στόχο τήν εξί
σωσή τους μέ τά πανεπιστήμια ταυτιζόταν μέ τό 
στόχο τής βιομηχανικής άνάπτυξης, όσο καί άν ή 
σχετική ρητορεία δέν τεκμηριωνόταν πάντοτε στό πε
δίο τής οικονομίας.

Τονίζουν επίσης τό σημαντικό ρόλο τών κινημάτων 
έθνικής ενοποίησης καί τών δυνάμεων πού υποστήρι
ζαν τήν οικονομική καί πνευματική άνανέωση τών 
χωρών τους, τά όποια μέσα σέ έξαιρετικά διαφορετι
κά περιβάλλοντα όπως φέρ’ είπεΐν τών γερμανικών 
κρατιδίων, τής ’Ιταλίας (στις περιόδους πού προηγή- 
θηκαν τής ένοποίησής τών δύο χωρών καί κατά τά 
πρώιμα στάδιά της) καί τής Γαλλίας στή διάρκεια 
τής Δεύτερης Αυτοκρατορίας καί τής Τρίτης Δημο
κρατίας, πρωτοστάτησαν στήν άναβάθμιση καί τήν 
ένίσχυση τών τεχνικών σπουδών.

Σ' όλες τίς μελέτες έπίσης παρουσιάζονται οί πα
ράγοντες οί όποιοι άντιπαρατέθηκαν στήν άνάπτυξη

τής τεχνικής έκπαίδευσης καί ειδικά τής έκπαίδευσης 
πού προσανατολιζόταν στήν άντιμετώπιση τών άνα- 
γκών τής βιομηχανίας. "Ενα άπό τά πιό χαρακτηρι
στικά έμπόδια ήταν οί ποικίλες πολιτισμικές προκα
ταλήψεις πού ένίσχυαν κοινωνικές στάσεις, οί όποιες 
είτε χαρακτηρίζονταν γιά τήν άδιαφορία τους είτε 
στρέφονταν έναντίον τής βιομηχανίας καί κατ’ έπέ- 
κταση καί έναντίον τής τεχνικής έκπαίδευσης. Έδώ 
άποφασιστικό ρόλο έπαιξε ή ήγεμονία τής έλίτ ακα
δημαϊκής κουλτούρας στήν ευρωπαϊκή έκπαίδευση, ή 
όποια κατέτασσε τίς σπουδές καί τά ιδρύματα πού 
ήταν προσανατολισμένα στή βιομηχανία σέ μιά υπο
δεέστερη θέση όσον άφορά τή δημόσια έκτίμηση.

Γιά παράδειγμα στή Βρετανία ό ήγεμονικός ρόλος 
τών Oxbridge καί ή ισχυρή άντιχρησιμοθηρική κουλ
τούρα τών Βρετανών gentlemen βάρυναν άποφασι- 
στικά στις ιεραρχήσεις σχετικά μέ τήν τεχνική έκπαί
δευση καί τήν κοινωνική κατάταξη τών Βρετανών 
μηχανικών. Στή Γαλλία, ή έπιρροή μιας άκαδημαϊκής 
κουλτούρας, ή όποια βασιζόταν στά λατινικά καί τή 
φιλοσοφία., μπορούσε ν’ άμφισβητηθεΐ μόνο άπό μία 
έπίσης «καθαρή» ένασχόληση μέ τά μαθηματικά, τά 
όποια ώστόσο άποτελοΰσαν τό βασικό έφόδιο γιά 
τήν εισαγωγή στις grandes ecoles, δηλαδή μία θεω
ρητική καί πάλι έξάσκηση τοΰ μυαλού καί έν τέλει 
ένα έρεισμα γιά έπαγγελματικές σταδιοδρομίες, οί ό
ποιες ήταν προσανατολισμένες σέ δραστηριότητες πε
ρισσότερο διοικητικού παρά τεχνολογικού χαρακτήρα. 
Στή Γερμανία, στά τέλη τοΰ δέκατου ένατου αιώνα 
καί στις άρχές τοΰ εικοστού, οί ϋπέρμαχοι τής τεχνι
κής ή τής «ρεαλιστικής» έκπαίδευσης έπρεπε νά 
άντιπαρατεθοΰν μέ τίς υπερβατικές άξιες τών «μαν
δαρίνων», πού χρησιμοποιούσαν τή δική τους υψηλή 
νεο-ανθρωπιστική κουλτούρα, γιά νά προασπίσουν 
τήν κυρίαρχη θέση πού κατείχαν στά γερμανικά πα
νεπιστήμια καί στά έπιστημονικά έπαγγέλματα. Στήν 
’Ιταλία, ή κυρίαρχη πολιτιστική γραμμή τής έκπαί
δευσης ή όποια στηρίχτηκε στή μελέτη τών κλασικών 
γλωσσών έπαιξε ρόλο στά προβλήματα πού άντιμετώ- 
πισαν οί τεχνικές σπουδές στή χώρα. Τέλος, παρό
μοιες τάσεις υπεράσπισης τοΰ «άκαδημαϊσμοΰ» καί 
υποτίμησης τών τεχνικών σπουδών υπήρξαν άκόμη 
καί στίς ΗΠΑ.

"Ενας άλλος παράγοντας, πού κατά τούς συγγρα
φείς, έπηρέασε άποφασιστικό στή διαμόρφωση καί 
τούς στόχους τής τεχνικής έκπαίδευσης στά τέλη τοΰ 
19ου αί. καί στίς άρχές τοΰ 20οΰ ήταν τό ζήτημα 
τής ένσωμάτωσης ή τής σύνδεσης μέ τίς παλαιότερες 
παραδόσεις τής έκπαίδευσης τών πολιτικών μηχανι
κών καί τών μηχανικών πού προορίζονταν νά στελε
χώσουν τήν κρατική γραφειοκρατία καί τό στρατό.
Ή  άντιμετώπιση τοΰ προβλήματος ποικίλλει άπό χώ
ρα σέ χώρα.

Στή Σουηδία, τό Βέλγιο καί τά ιταλικά κρατίδια ή 
προσαρμογή στίς νέες συνθήκες προωθήθηκε μέ τό 
σταδιακό έκσυγχρονισμό τών δομών τών υπαρχόντων
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Καί 7 Ρ JĴ L̂ctTct γνωρίζω

ιδρυμάτων. Στή Γαλλία καί τήν Ισπανία άπό τήν άλ
λη, δημιουργήθηκαν έντελώς ξεχωριστές δομές βιομη
χανικής εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
πού σκιαγραφούν τίς δυσκολίες προσαρμογής στίς 
νέες συνθήκες είναι ή Γαλλία καί ή Βρετανία. Στή 
Γαλλία τά κατοχυρωμένα προνόμια τών διαφόρων τε
χνικών corps d' etat συνέβαλαν στήν καλλιέργεια μιας 
βαθιάς καχυποψίας πρός τούς νέους μηχανικούς τής 
βιομηχανίας. Στή Βρετανία οί τριβές έλαβαν διαφορε
τική μορφή. Ή ισχυρή «άριστοκρατία» τών μηχανολό
γων μηχανικών, πού παρέμενε πεισματικά πιστή στίς 
παραδόσεις τής πρακτικής μαθητείας, ήταν έξαιρετικά 
επιφυλακτικοί στό νά δεχθούν τίς μεθόδους έκπαίδευ- 
σης πού διεκδικούσαν οί διπλωματούχοι μηχανικοί, ά- 
πόφοιτοι τών τεχνικών κολλεγίων. ’Ενδεικτικό τής ι
σχύος αυτών τών έπιφυλάξεων είναι ότι στή Βρετα
νία οί άκαδημαϊκοί τίτλοι άναγνωρίστηκαν ώς προσό
ντα πού έξασφάλιζαν ατούς κατόχους τους τήν έντα
ξη στίς έπαγγελματικές ένώσεις τών μηχανικών μόλις 
πρίν τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οί περιπτώσεις πού παρουσιάζονται στό βιβλίο, 
άναδεικνύουν τόν έξαιρετικά σημαντικό ρόλο τών έ- 
θνικών πλαισίων έντός τών όποιων άναπτύχθηκαν οί 
τεχνικές σπουδές καί ή βιομηχανία. Οί ιδιαίτεροι 
προσανατολισμοί τού κόσμου τής παραγωγής, οί ί- 
σχύουσες ιδεολογίες, ό τρόπος πρόσληψης καί κατα
σκευής τού ιδεώδους τής προόδου, τό πολιτικό σύ
στημα, οί βαθύτερες κοινωνικές τάσεις, οί προσπά
θειες ένσωμάτωσης στίς διεθνείς άγορές, οί ιδιαίτερες 
έπιστημονικές παραδόσεις έμφανίζονται νά έχουν βά
λει άποφασιστικά τή σφραγίδα τους στή διαμόρφωση 
καί τήν έκτύλιξη τών έθνικών χαρακτηριστικών τών 
σπουδών καί τού έπαγγέλματος τών μηχανικών καί 
τού ρόλου πού έπαιξαν στήν έκτύλιξη τού βιομηχανι
κού έγχειρήματος.

Συνοψίζοντας, στό βιβλίο έντοπίζονται τέσσερεις 
μεγάλες έθνικές παραδόσεις, οί όποιες έπηρέασαν α
ποφασιστικά τή διαμόρφωση τών σπουδών καί τού 
έπαγγέλματος τών μηχανικών διεθνώς. Ή βρετανική, 
πού στηρίχτηκε μέχρι καί τό πρώτο τρίτο τού 20ού 
αί. κατά κύριο λόγο στήν πρακτική μαθητεία, στή 
δύναμη καί τό κύρος τών έπαγγελματικών ένώσεων 
καί τήν άναζήτηση τής τεχνολογικής καινοτομίας. Ή 
γαλλική, μέ τίς Grandes Ecoles τών υψηλών θεωρητι
κών άπαιτήσεων στά μαθηματικά καί μέ τήν έπαγ- 
γελματική έλίτ τών σωμάτων τών κρατικών μηχανι
κών, αλλά καί μέ τούς μηχανικούς τής βιομηχανίας, 
τούς άποφοίτους τών Arts et Metiers καί τών ειδι
κών βιομηχανικών σχολών. Ή γερμανική, πού συνέ
δεσε τήν έπιστήμη καί τό τεχνοκρατικό ιδεώδες μέ 
τήν έθνική ιδέα. Τέλος, ή άμερικάνικη, ή όποια μέ ι
δεολογικό έμβλημα τόν πραγματισμό, συνδέθηκε στε
νά μέ τή βιομηχανία, τή μαζική παραγωγή καί τό 
management, άναζητώντας τήν έξισορρόπηση τών ή- 
θικών άξιών τού έπαγγελματισμού μέ τίς άπαιτήσεις 
τών έπιχειρήσεων.

Μέ άντίστοιχους όρους ιδιαιτερότητας, άλλά καί συ
νάφειας καί επιρροών έξετάζονται καί οί συνθήκες 
διαμόρφωσης τού έπαγγέλματος καί ή άνταπόκρισή 
του στήν πρόκληση τού τεχνοκρατικού ιδεώδους καί 
στίς άλλες εύρωπαϊκές χώρες. Στήν ’Ιταλία, τήν 'Ισπα
νία, καί τό Βέλγιο έπηρεάσθηκαν, στή διάρκεια τού 
19ου αιώνα, ισχυρά άπό τό γαλλικό μοντέλο, γιά νά 
δεχθούν άργότερα έπίσης ισχυρές γερμανικές έπιρ- 
ροές. Στή Σουηδία, ή πορεία τής διαμόρφωσης τού 
έπαγγέλματος παρουσιάζει άρκετές άναλογίες μέ τή 
Γερμανία, παραμένοντας ώστόσο έξαιρετικά σουηδικό.

Οί συγγραφείς άναγνωρίζουν ότι ή έμφαση στήν έ- 
πίδραση τών συγκεκριμένων τοπικών συνθηκών καί 
ιδιαιτεροτήτων, αυτό πού μεθοδολογικά ονομάζεται 
πλαισιακή προσέγγιση, έμπεριέχει τόν κίνδυνο τής α
πώλειας τής συνεκτικότητας τής συνολικής εικόνας. 
Ώστόσο, έπιμένουν στήν πλαισιακή προσέγγιση καί 
τήν άνάδειξη τών τοπικοτήτων μέ τήν πεποίθηση ότι 
αύτή άποτελεϊ τό μοναδικό μέσο πειστικής σκιαγρά
φησης τών συνθηκών άνάδυσης καί έξέλιξης τών 
σπουδών καί τού έπαγγέλματος τών μηχανικών χωρίς 
τόν κίνδυνο τής παγίδευσης σέ γενικευτικά καί ά- 
πλουστευτικά σχήματα πού έπιμένουν νά συνδέουν 
τήν τεχνική έκπαίδευση καί τή βιομηχανία μέ τούς 
όρους μιας άποκλειστικής αίτιακής σχέσης.

Έτσι λοιπόν όλες οί μελέτες τού τόμου έν πολλοΐς, 
άντιμετωπίζουν τή σχέση τής τεχνικής έκπαίδευσης 
καί τής βιομηχανίας στό πλαίσιο τών σύγχρονων 
προσεγγίσεων τής ιστοριογραφίας τής τεχνολογίας.
Οί προσεγγίσεις αύτές έγκαταλείπουν τίς θετικιστικές 
άντιλήψεις πού άντιμετώπιζαν τήν τεχνολογία ώς τό 
άπευθείας παράγωγο τής έφαρμογής τών έπιστημών, 
άπορρίπτουν τούς ποικίλους ντετερμινισμούς καί τίς 
τελεολογικού τύπου βεβαιότητες πού συνέδεαν οργα
νικά τήν τεχνολογική άνάπτυξη μέ τό ιδεώδες τής 
προόδου, υιοθετώντας ένα σχήμα θεώρησης τών 
πραγμάτων πού άντιλαμβάνεται τή σχέση κοινωνίας 
καί τεχνολογίας ώς μία σχέση συμπαραγωγής.

Ή μετακίνηση άπό θεωρήσεις μέ άπαίτηση καθολι
κής ισχύος, πού αντιμετώπιζαν τή διαμόρφωση τών 
σπουδών καί τού έπαγγέλματος τού μηχανικού ώς 
μία ομοιογενή κανονικότητα, ή όποια συνίστατο έν 
πολλοΐς στή γραμμική έφαρμογή τής έπιστήμης στά 
τεχνικά έπαγγέλματα, συμβάλλει άποφασιστικά στήν 
άλλαγή τής εικόνας, στρέφοντας τά έρευνητικά 
ένδιαφέροντα στίς τοπικότητες. Στό πλαίσιο αύτό ή 
ένιαία εικόνα τής δυτικής προόδου θρυμματίζεται 
στίς ιδιαιτερότητες τών έθνικών περιπτώσεων, έξημε- 
ρώνεται καί προσαρμόζεται στίς ίσχύουσες άξιες, τά 
πρότυπα ανάπτυξης πού ένέπνευσαν καί καθοδήγη
σαν τήν πορεία τών διαφορετικών χωρών, ταυτόχρο
να όμως άνασυγκροτεΐται μέσα άπό τούς ιδιαίτερους 
τρόπους μέ τούς όποιους οί μηχανικοί άπαντούν στίς 
κανονικότητες τών διεθνών έπιρροών διαμορφώνο
ντας τά χαρακτηριστικά τών έθνικών έπαγγελματι
κών ταυτοτήτων τους.
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Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΝ
Κική Καυκούλα, Ή περιπέτεια των κηπουπόλεων. Κοινωνική 

καί περιβαλλοντική μεταρρύθμιση στήν Ευρώπη καί τήν Ελλάδα 
τού 20ον αιώνα, έκδ. University Studio Press, 2007

τής Βάσως

Γ ιά τούς περισσότερους οί κηπουπόλεις είναι 
άπλά περιοχές με μονοκατοικίες, κήπους καί 
1 συνήθως άκατανόητα καμπυλόγραμμους δρό

μους. Πολλοί λιγότεροι όμως γνωρίζουν ότι οί κη- 
πουπόλεις άποτέλεσαν, τίς πρώτες δεκαετίες τοΰ 
20οΰ αιώνα, μιά προσπάθεια υλοποίησης ένός ορά
ματος γιά άστική κατοίκηση μέ άξιοπρέπεια καί άλ- 
ληλεγγύη. "Οτι υπήρξαν καρπός συλλογικών πρωτο
βουλιών, διεκδίκησαν έμπρακτα τό δικαίωμα στήν 
κατοικία, άποτέλεσαν πεδίο άρχιτεκτονικών πειραμα
τισμών καί επηρέασαν σέ μεγάλο βαθμό τήν έξέλιξη 
τής ευρωπαϊκής πόλης. Αυτή τήν λησμονημένη ιστο
ρία φέρνει στό προσκήνιο τό βιβλίο τής Κικής Καυ
κούλα, συνδέοντας τίς μεταρρυθμιστικές ιδέες καί τίς 
κοινωνικές καί πολιτικές συνθήκες τής έποχής, μέ τό 
υλικό άποτέλεσμα, τούς οικισμούς δηλαδή πού κατα
σκευάστηκαν τίς πρώτες δεκαετίες τοΰ 20οΰ αιώνα 
στήν Εύρώπη.

Τό βιβλίο άρθρώνεται σέ δύο μέρη. Τό πρώτο άνα- 
φέρεται στό ευρωπαϊκό παράδειγμα, οτό πλαίσιο πού 
γέννησε καί γαλούχησε τίς κηπουπόλεις στίς πόλεις 
τής Εύρώπης μετά τή βιομηχανική έπανάσταση καί 
στίς κατασκευασμένες εκφράσεις τοΰ μοντέλου άνά- 
λογα μέ τίς οτεγαστικές πολιτικές άλλα καί τά κυ
ρίαρχα άρχιτεκτονικά ρεύματα στίς μεγάλες ευρω
παϊκές χώρες. Τό δεύτερο μέρος έπικεντρώνεται στήν 
έλληνική πραγματικότητα καί διερευνά τίς ιδιαίτερες 
χωρικές έκφράσεις τοΰ φαινομένου στό πολιτικό καί 
κοινωνικό συγκείμενο τοΰ Μεσοπολέμου.

’Αφετηρία γιά τήν κατανόηση τοΰ φαινομένου άπο- 
τελοΰν οί μεταρρυθμιστικές κινήσεις γιά τήν παροχή 
ικανοποιητικής στέγης στά εργατικά κυρίως στρώμα
τα, κινήσεις πού έπιχείρησαν νά άπαντήσουν στίς 
πιέσεις πού δημιούργησε ή αύξηση τοΰ άστικοΰ πλη
θυσμού στίς ευρωπαϊκές πόλεις έξαίτίας τής βιομηχα
νικής έπανάστασης καί δημιούργησαν τό υπόβαθρο 
γιά τή γέννηση τής ιδέας τής Κηπούπολης. Ή συγ
γραφέας παρουσιάζει τίς κηπουπόλεις στή συνέχεια 
τους, άπό τούς πρότυπους βιομηχανικούς οικισμούς 
καί τίς φθηνές συνεταιριστικές κατοικίες στά τέλη 
τοΰ 19ου αιώνα, στό θεωρητικό έργο τοΰ Έμπενέζερ 
Χάουαρντ (Ebenezer Howard) γιά μιά νέου τύπου έ-

Τροβά

γκατάσταση βασισμένη σέ άρχές συλλογικότητας καί 
σέ μή καπιταλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας τής γής, 
μέχρι τά έφαρμοσμένα παραδείγματα στίς κυριότερες 
εύρωπαϊκές χώρες.

Ή διεξοδική διερεύνηση τοΰ φαινομένου δέν άνα- 
φέρεται μόνο στίς συνθήκες πού τό παρήγαγαν άλλα 
καί στήν υλική κατασκευή, δηλώνοντας τήν εύθεία 
σχέση άνάμεσα τίς συνθήκες καί τόν χώρο πού πα- 
ράγεται μέσα καί άπό αύτές.

’Από τίς πρώτες κηπουπόλεις τής Letchworth καί 
τής Welwyn έξω άπό τό Λονδίνο, μέχρι τά ύστερα 
παραδείγματα τοΰ Chatenay-Malabry στό Παρίσι καί 
τοΰ Britz στό Βερολίνο όπου ένσωματώνονται μορ- 
φολογικά χαρακτηριστικά τοΰ Μπαουχάουζ, έχουμε 
μιά υποδειγματική περιγραφή τών άρχιτεκτονικών 
ποιοτήτων, τών μορφολογικών καί τυπολογικών δια
φοροποιήσεων σέ επίπεδο κτιρίων καί γενικής διάτα
ξης, τής οργάνωσης τών κοινόχρηστων χώρων καί 
δραστηριοτήτων άλλα καί τών νεωτερικών χειρισμών 
σέ έπίπεδο συγκρότησης κοινοτικής δομής. ’Ιδιαίτερη 
σημασία έχουν οί περιγραφές τών κοινοτικών χώρων 
πού σχεδιάστηκαν στίς κηπουπόλεις. Τά «Σπίτια τοΰ 
Λαοΰ» στή Γαλλία καί στό Βέλγιο, τά «’Ινστιτούτα» 
στίς άγγλικές κηπουπόλεις, οί «Οίκοι τών Εορτών» 
στά γερμανικά παραδείγματα, καταξιώθηκαν ώς πο- 
λυλειτουργικά ιδρύματα τής έργατικής τάξης, χώροι 
συζήτησης, λαϊκής ψυχαγωγίας άλλα καί έκπαίδευσης 
καί κοινωνικής μέριμνας.

Τό δεύτερο μέρος τοΰ βιβλίου έστιάζεται στήν έλ
ληνική περίπτωση καί στίς ίδιαιτερότητές της, άφοΰ 
ή δύναμη τών ιδεών πού γέννησε τίς κηπουπόλεις ά
πό τή μιά δέν άφησε άνεπηρέαστη τήν 'Ελλάδα άλλά 
άπό τήν άλλη έγκατέλειψε πολύ γρήγορα κάθε στόχο 
κοινοτικής ζωής καί προσαρμόστηκε στίς τοπικές 
συνθήκες τής ελεύθερης άγοράς.

Οί ιδέες τής κηπούπολης προωθούνται στήν ’Ελλά
δα άπό τόν Πλάτωνα Δρακούλη στίς άρχές τοΰ 
20οΰ αιώνα, όμως ή πρώτη εύκαιρία εφαρμογής τοΰ 
μοντέλου έρχεται τήν περίοδο 1919-1921 όταν ή κυ
βέρνηση τών Φιλελευθέρων υπό τόν Έλ. Βενιζέλο, έ- 
πιχειρεΐ τή σύσταση ένός σύγχρονου άστικοΰ κρά
τους. Τότε οργανώνεται τό Πρόγραμμα Άνασυγκρό-
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τησης τής Ανατολικής Μακεδονίας μέ τόν σχεδιαομό 
150 περίπου χωριών καί κωμοπόλεων γιά τή στέγα
ση των πολεμοπαθών μετά τό τέλος τοΰ Πρώτου 
Παγκοσμίου πολέμου. Ή συμμετοχή στις ομάδες με
λέτης μεγάλου άριθμοΰ άγγλων μηχανικών είχε ώς ά- 
ποτέλεσμα μιά ισχυρή μορφολογική συγγένεια μέ τίς 
τότε έπικρατοΰοες άγγλικές τάσεις γιά τίς κηπουπό- 
λεις. Ό  σχεδιασμός αυτής τής περιόδου παρουσιάζε
ται άναλυτικά τόσο ώς πρός τό άρχειακό του μέρος 
όσο καί ώς πρός τά ελάχιστα παραδείγματα πού τε
λικά υλοποιήθηκαν.

Ή άλλη χαρακτηριστική έφαρμογή πού άναπτύσσε- 
ται στό βιβλίο, άφορά τή δημιουργία οργανωμένων 
περιοχών κατοικίας, άπό ιδιωτικές τεχνικές έταιρεΐες, 
γύρω άπό τά δυό μεγάλα άστικά κέντρα, τήν Αθήνα 
καί τή Θεσσαλονίκη, τήν περίοδο 1923-1938. Περι
πτώσεις όπως τό Ψυχικό, ή Έκάλη, ή 'Ηλιούπολη, ή 
’Αργυρούπολη, ό Χορτιάτης κ.ά. παρουσιάζονται μέ 
λεπτομέρειες τόσο ώς πρός τούς αρχικούς στόχους 
τους νά κατασκευάσουν κατοικία καί δημόσιους χώ
ρους μέ ποιότητα, όσο καί ώς πρός τούς μηχανισμούς 
υλοποίησης, τόν χαρακτήρα τοΰ ιδιοκτησιακού καθε
στώτος, καί τό τελικό άρχιτεκτονικό άποτέλεσμα.

Πέραν αυτών παρουσιάζονται καί άλλοι τρόποι 
παραγωγής οργανωμένης κατοικίας γιά στέγαση χα
μηλών εισοδηματικών τάξεων, όπως οί οικοδομικές έ- 
ταιρεΐες, οί διάφοροι συνεταιρισμοί πού ιδρύθηκαν 
μετά τό 1923 καί οί προσφυγικοί οικισμοί τής Ν. 
Φιλαδέλφειας καί τής Ν. Σμύρνης πού σχεδιάστηκαν 
κατά τά πρότυπα τών κηπουπόλεων.

’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει ή διερεύνηση 
τών πιέσεων πού δέχθηκαν καί δέχονται οί περιοχές

αυτές άπό τά επενδυτικά κεφάλαια καί άπό τό συ
νακόλουθο δέλεαρ τοΰ κέρδους, καί τό άποτέλεσμα 
αυτής τής πίεσης τόσο στή μορφολογία άλλά καί 
στις χρήσεις στούς οικισμούς αυτούς.

Τό κείμενο συστηματικά παρουσιάζει τό πολιτικό 
καί κοινωνικό γίγνεσθαι τοΰ 20οΰ αιώνα μέσα στό 
όποιο γεννήθηκαν, άναπτύχθηκαν καί μεταμορφώθη
καν οί πολεοδομικές ιδέες γιά τίς κηπουπόλεις άλλά 
καί τούς ίδιους τούς οικισμούς ώς σχεδιασμένη πρό
θεση ή ώς κατασκευασμένη πραγματικότητα. Παρα
κολουθεί τήν έξέλιξη αυτών τών θυλάκων μέχρι σή
μερα, καί μέσα άπό συζητήσεις μέ ενεργά μέλη τών 
κοινοτήτων όπως, γιά παράδειγμα, αυτή μέ τήν I. 
Lesteveren, πρόεδρο τής ’Ανώνυμης Συνεταιριστικής 
'Εταιρείας Paris-Jardin, θέτει κρίσιμα ερωτήματα πού 
άφοροΰν τίς πολιτικές κατοίκησης, διατήρησης καί 
προστασίας τους.

Γι’ αύτό καί ή άξια αύτοΰ τοΰ πονήματος δέν 
είναι μόνο ιστορική, δέν άφορά μόνο τήν διεξοδική 
καταγραφή ένός φαινομένου πού έπηρέασε τήν άνά- 
πτυξη τής ευρωπαϊκής πόλης. Είναι ταυτόχρονα καί 
έξαιρετικά σύγχρονη γιατί μάς ξαναθυμίζει ότι ή πο
λεοδομία μπορεί νά μήν είναι μόνο διαχειριστής τών 
μηχανισμών τής άγοράς άλλά ότι έχει τή δυνατότητα 
νά έλέγχει καί νά ύπερβαίνει αύτούς τούς μηχανι
σμούς. Μας θυμίζει άκόμα ότι ή πολεοδομία δέν 
είναι άνάγκη νά έκπίπτει σέ κανονιστικό πλαίσιο ορ
γάνωσης τυποποιημένων άναγκών άλλά μπορεί νά έ
χει κοινωφελή χαρακτήρα, νά οργανώνει συλλογικό- 
τητες καί ταυτόχρονα νά διεκδικεΐ άρχιτεκτονικές 
ποιότητες γιά τά λιγότερο εύνοημένα κοινωνικά 
στρώματα.
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ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ... 
ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΕΓΚΟΛΠΙΩΝ

Παντελής Μπουκάλας, Υποθέσεις II, Επιφυλλίδες 
στην Καθημερινή [2001-2005], έκδ. ’Άγρα 2007, ο. 489.

τοϋ Γιάννη Κουβαρά

ά 'σαι τόσο πρόσκαιρος καί νά κάνεις όνει
ρα τόσο αιώνια, λέει ό Ποιητής παραμυθώ- 
ντας μας γιά τό έφήμερο τοΰ βίου. Καί ό 

Μπουκάλας, ποιητής ό ίδιος, ξέρει νά μεταποιεί τό 
πρόσκαιρο σέ αιώνιο, τό έφήμερο σέ διαρκές, τά έ- 
φήμερα φύλλα (έφημερίς=έπί+ήμέρα) σέ άείμερο με- 
τάξι/μαράζι (όπως ό μεταξοσκώληκας, σαράκι είναι ή 
γραφή). Ποιητής άλλά καί οργανικός διανοούμενος 
(μέ τήν γκραμσιανή έννοια), δημο-σιογράφος (ήτοι ό 
γράφων υπέρ τοΰ δήμου), διερωτάται αύτογνωστι- 
κά/αύτοκριτικά στόν Πρόλογο τών Υποθέσεων I  (σ’ 
ένα καταστατικό του κείμενο πού φαίνεται ότι ισχύει 
μέχρι κεραίας καί στίς Υποθέσεις It): Γιά ποιόν λό
γο ή διεκδίκηση μιας δεύτερης ανάγνωσης [...] γιατί 
άπαιτεΐ διάρκεια ένα γραπτό προορισμένο γιά τόν έ
φήμερο βίο; Μά ή άπάντηση έμπεριέχεται ήδη (ώς 
έντελέχεια) σ’ αυτό τούτο τό σώμα τοΰ κατορθωμέ
νου corpus τών 489 σελίδων, στήν άλκή καί άνθεκτι- 
κότητά του. Ή γραφή του άποφλοιώνοντας τά έφή- 
μερα φυλλώματα τής τρέχουσας έπικαιρότητας άνα- 
δεικνύει τό άείζωο ένδοκάρπιο, τόν πυρήνα τής 
άνθρώπινης συνθήκης, άνασκάπτοντας τό σημείο ό
που έδράζεται ή άείχρονη άγωνία, δίνοντας ταυτό
χρονα καί τό στίγμα τοΰ έπίκαιρου. Λογοτεχνία, έλε
γε ό Πάουντ, είναι τά νέα πού παραμένουν νέα. Χά
ρη καί σ’ αυτή τή βασική ιδιότητα τοΰ λογοτέχνη 
πού τοΰ παραστέκει διακριτικά ώς δεύτερη φύση σέ 
κάθε βήμα στό καθημέραν «μερογράφι, μεροφάι» ό 
Μπουκάλας έμβολιάζει τή γραφή του μέ άντισώματα 
άντοχής. Παραμυθητικά κείμενα, υπερβαίνουν τά τυ
πικά γνωρίσματα τοΰ είδους.

Ό  συγγραφέας στόν Πρόλογό του «’Επιφυλλίδες 
ταΰτ’ έστί...» μάς φτάνει στόν ’Αριστοφάνη, όπου τό
τε έπιφυλλίδα ήταν ό,τι άπέμενε πάνω στά κλήματα 
μετά τόν τρυγητό, τά άποτρύγια ή άποστάφυλα.
’’Ισως έπειδή βρίσκονταν κάτω άπό τά φύλλα (επι
φυλλίδα) καί δέν τά έπιανε μέ τό πρώτο μάτι ό τρυ

γητής, ή έπειδή ήταν άνώριμα, τ’ άφηνε, ίσως άπό 
πρόνοια δική του ή τής φύσης, γιά νά γευθεϊ κάτι 
τό πουλί, ό βοσκός ό κυνηγός έκτος έποχής. ’Εκτός 
έποχής, όχι έφήμερα, παρατεταμένης ζωής.

Χρόνια τώρα ή στήλη του Υποθέσεις (στήλη καί 
μέ τήν καρυωτακική έννοια, τής μπαταρίας, φορτίζει 
γιά τίς άντοχές μας) έκπέμπει σέ έβδομαδιαία βάση 
αυτόφωτα σέ πάντα ναυτιλόμενο, συνιστώντας έν 
ταυτώ άνάχωμα -όχι άμβωνα- στόν παχυλό έκχυ- 
δαϊσμό τής έποχής. Στραυτευμένος τής πολιτικής έπι- 
καιρότητας, μέ έπαφή καί έμπλοκή μέ τά έκάστοτε 
κοινωνικά δρώμενα καί κυοφορούμενα, μέ υψηλό λο- 
γισμικό/άποθεματικό γνώσεων καί διεισδυτικό πολιτι
κό κριτήριο, εργάζεται στίς τάξεις τής ευάριθμης 
«νέας δημοσιογραφίας» πού άφήνει έλπίδες γιά παλι
νόρθωση τοΰ κύρους τοΰ Τύπου, όπως έπί μεσοβασι- 
λείας τής χρυσής έποχής του, τότε πού ή μέρα άρχι
ζε μέ τήν προσευχή καί τέλειωνε μέ τήν άνά-Γνωση 
τής έφημερίδας (μέ ό,τι υπαινίσσεται ό συσχετισμός: 
ό Τύπος ώς τό 5ο Εϋ-αγγέλιο τής Δημοκρατίας κι 
όχι ώς τετάρτη/τερατώδης έξουσία πού συχνά συγκε
ντρώνει τά ειδεχθή τών τριών άλλων). Γνωρίζω κά
ποιους πού τήν Κυριακή αρχίζουν τήν άνάγνωση τής 
έφημερίδας μέ τήν κατά Μπουκάλαν περικοπή. Νά 
τονίσω παρεμπιπτόντως ότι ή στήλη βιβλίου τής Τρί
της πού έπιμελεΐται ό ίδιος έχει τό μεγαλύτερο δη
μοκρατικό άνυσμα καί άνοιγμα πολυφωνίας, σέ άντί- 
θεση μέ κάποιες «παραδοσιακά δημοκρατικές» πού 
κυρίως στηρίζονται στήν τοΰ ενός άνδρός αρχή. Μέ 
άπλά λόγια. Οί Υποθέσεις τοΰ Μπουκάλα έχουν γί
νει καί υπόθεση όλων μας, είτε συμφωνοΰμε συχνά 
είτε διαφωνούμε σπανιότερα. Δέν χρειάζεται νά έπα- 
ναλάβω ότι ό Παντελής άπολαμβάνει κύρους έντός, 
έκτος, καί έπί ταυτά, κύκλων (λογοτεχνικών) έπικύ- 
κλων (άναγνωστών, διανοουμένων) καί γραμμών (ιδε
ολογικών). «Μάλιστα όλοι αυτοί», γράφει ή Μ. Θεο- 
δοοοπούλου, «άνεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης,
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κάθε Τρίτη παρασπονδοΰν άγοράζοντας την “Καθη
μερινή”». Θά ’λεγα λοιπόν ότι τό βιβλίο έχει ήδη 
κριθεΐ, προ-κριθεΐ (με τή διπλή σημασία, άξιολογι- 
κή/χρονική, διαβαζόταν έν προόδω ώς γραφόταν καί 
κρινόταν κατά πόδα), έπι-κυρωθεΐ άπό κριτική καί 
βάση. Βάση κατά πολύ διευρυμένη άπό τό ιδεολογι
κό πλαίσιο τής έφημερίδας πού φιλοξενεί τις 'Υποθέ
σεις του. Κεκυρωμένο τόσο άπό τό καθημερινό δημο
ψήφισμα τής έφημερίδας (τί άλλο είναι ή άγορά 
ένός φύλλου) όσο κι άπό τήν συντριπτική βάση τών 
συναδέλφων του πού στις άρχαιρεσίες τους τόν τίμη
σαν με τήν ψήφο τους άπό όλο τό ιδεολογικό φά
σμα. Ά ς τό πούμε: Τό ύφος είναι ό άνθρωπος καί 
στόν Μπουκάλα ΰφος/γραφή/άνθρωπο δύσκολα τά 
ξεχωρίζεις. Τό βιβλίο έχει προ-κριθεΐ γιά δεύτερη φο
ρά στόν τελικό, τή δεύτερη μέ άντίπαλο μόνο τόν 
έαυτό του: Άπό τίς υπερδιπλάσιες έπιφυλλίδες πού 
έγραψε στήν α' πενταετία τού 21ου αιώνα πρόκρινε 
καί συμπεριέλαβε έδώ μόνο τίς 117, μόλις 13 λιγότε- 
ρες άπό όσες είχε καί στό προηγούμενο πενταετές 
του πλάνο Υποθέσεις I  πού έξεπόνησε γιά τήν τε
λευταία πενταετία τού άπερχόμενου αιώνα, δίνοντας 
μέ έξαιρετικό τρόπο τό στίγμα του. Συναγωγή λοι
πόν 117 έπιφυλλίδων πού συνευρισκόμενες σέ ομογε
νές περιβάλλον άποκτοΰν πρόσθετη δυναμική, καθό
σον άλλο ό όνυχας, άλλο ό Λέων έν όλότητι μεγα
λείου.

Άπό τόν Γαλαξία προβλημάτων (πολιτικών, ήθι- 
κών, κοινωνικών, πνευματικών κ.ά.) πού άνατέμνο- 
νται, σχολιάζονται, θά ξεχωρίζαμε 7 κύριους βόμβυ- 
κες θεμάτων πού διερευνούν πολλές πτυχές τού κοι
νού βίου: Πολιτική/πολιτικοί/πολιτισμός, ΜΜΕ (με- 
ντιολαγνία καί άχΤΙ.Βισμός, Τύπος), Ελλάδα καί οί 
έφτά π(λ)ηγές τής (τής ολυμπιακής παραζάλης άλλά 
καί τής άλλης τών καθημερινών μικρών θαυμάτων) 
πού θέλει νά τήν άγαπήσουμε «γι’ αύτό πού πράγμα
τι είναι», (χωρίς γυαλιά δυτικής υπεροψίας ή φακούς 
έσωστρέφειας) 'Ορθοδοξία, Παιδεία, Ξενοφοβία/ρατσι- 
σμός, Γλώσσα καί πολιτισμός, Οί Αρχαίοι κι έμεΐς 
(εΰρετής μιας άλλης μυθικής μεθόδου πού διασωλη- 
νώνει τό τότε μέ τό τώρα) κ.ά. "Αν οί πίνακες Πε
ριεχομένων είναι ή μή περαιτέρω πύκνωση τού βι
βλίου, έδώ σέ κατακτούν αύθωρεί μέ τούς ευρηματι
κούς, σπινθηροβόλους, ιοβόλους τίτλους καί σέ τρα
βούν άπό τό μανίκι γιά άνά-γνωση. Πολύσημοι, έρε- 
θιστικοί, σαρκασμού σημαντικοί, πολλοί κομμένοι σέ 
λογοτεχνικό πατρόν: λ.χ. Άπό τή γιάφκα στόν Κάφ- 
κα, Ή  «μετατηλεόραση» καί ή Φωνή τού Κντίου, Ό  
γυάλινος οφθαλμός ος τά πάνθ’ όρά, κ.ά.

Νόμιμος κληρονόμος καί πιστός έκτελεστής τής κα
τά Κατσαρόν διαθήκης («ώς καί οέ μένα πού σάς τά 
ιστορώ/άντιοταθεϊτε») άρχεται τής άμφισβήτησης άφ’ 
έαυτού, μέ τακτές σπονδές καί χοές στήν άμφιβολία. 
Δοκιμάζει άντοχές δικών του θέσεων, πεποιθήσεων, 
άναθεωρεΐ άπόψεις, έπιζητεΐ έπαλήθευση τών βεβαιο
τήτων του, πρίν έπεκτείνει τήν κριτική του σέ άλ

λους. ’Ελέγχει κοσμική, έκκλησιαστική, δημοσιογραφι
κή καί πάσα έξουσία. Ο έπιφυλλιδογράφος έκ τών 
ένόντων ένεργεϊ αύτεπάγγελτα ώς άτυπος ήθικός ει
σαγγελέας, μέ τή διαφορά άπό τούς συνήθεις μοραλι- 
στές ότι ό Μπουκάλας βάζει τά υψηλότερα έπιτίμια 
στόν ίδιο τόν έαυτό του. Κι αύτό όχι άπό διάθεση 
άνεστραμμένου ναρκισισμού, άλλά άπό αυτονόητη 
κοινωνική εύαισθησία. Μάς άσκεΐ στό νά μήν πυρο
βολούμε τήν Πολιτική άλλά τούς άδέξιους πιανίστες 
της καί τούς παντοειδείς Σαδδουκαίους της. "Οχι τίς 
ιδεολογίες άλλά τούς γυρολόγους ιδεών. Τόν ένοχλεΐ 
ή πατροπαράδοτη άλεργία μας στήν αύτοκριτική, ή 
θεοκαπηλία Στόχος τού τά πάσης χρήσεως στερεότυ
πα, τά νεοκυνικά δήγματα/διδάγματα, οί συμπαραθυ- 
ριστές, τηλεθορυβοποιοί, έλληνοφύλακες καί καναλο- 
φύλαρχοι καί ό,τι έρωτοκτόνο. Ένίσταται μέ νηφάλια 
όργή, μέ οργισμένη νηφαλιότητα κατά παντός πού 
βάλλει ύπουλα κατά τών δημοκρατικών θεσμών, έ- 
γκαλεΐ γιά άντιποίηση άρχής τόν δημοσιογραφικό
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καισαροπαπισμό, άντιπολιτεύεται την πολτοποιητική 
λογική τής TV πού άπεργάζεται την υπαγωγή τής 
δημοκρατίας σε θεραπαινίδα τής μεντιοκρατίας. Υπε
ρασπίζεται άξιες, ιδέες, τήν παιδική άθωότητα, τά 
παιδιόλεκτα. Ταμένος τής γραφής, νοεί τή δημοσιο
γραφία ώς υψηλή κοινωνική άποστολή, ώς εύθυτέ- 
νεια με σημαντική παιδαγωγική διάσταση (καί με 
τήν υψηλής άγωγής γλώσσα του με τήν σωφρονιστι
κή ύφέρπουσα ειρωνεία της). Μέ όξυμμένη συνείδηση 
τής γλώσσας, μέ βαθειά έλληνογνωσία καί σπάνια 
άρχαιομάθεια. Άρέσκεται νά έρμηνεύει τούς χρη
σμούς στά παλίμψηστα των τοίχων «αυτά τά εικονο
γραφημένα μαθήματα ιστορίας», νά σχολιάζει μέ ά
πειρη τρυφερότητα τά μικρά θαύματα τού δαίμονα 
τού τοιχογραφείου «Σ' άγαπώ καί μοϋ λύπη».

Συνηγορεί υπέρ αδυνάτων, καμνόντων, άπελαυνομέ- 
νων, άνυποχώρητος κατήγορος δυνατών, νεοαλαζό- 
νων παλιάς καί έκσυγχρονιστικής κοπής. Μπορεί νά 
διαφωνείς μέ κάποιες θέσεις του, δύσκολα όμως μέ 
τόν τρόπο του, τήν έντιμότητά του. Έγνοια του ή 
γλώσσα, ή έμπράγματη δημοκρατία, τά μικρά πού 
μεγαλύνουν τόν πολιτισμό τής καθημερινότητας. Τρυ
φερός, οξύς κατά περίπτωση, σαρκαστικός, ό λόγος 
του σημαίνει. ’Ανένδοτος στις αρχές του, ένδοτικός 
σέ λεξιπλασίες. Φορτώνει πολλή δουλειά τούς γλωσ
σολόγους τού μέλλοντος. Ή γλώσσα του ζώσα καί 
λαλέουσα, καταιονισμένη στά άλλεπάλληλα στρώματα 
καί άρτεσιανά τής έλληνικής, μέ γερό βιβλικό έρμα, 
γλώσσα πού κρύβει σεμνά τό μόχθο καί τά φορτία 
της. ’Απόσταγμα λογιοσύνης -χωρίς υπεροψίαν καί 
μέθην- άλλά καί άδιαμεσολάβητου συγχρωτισμού μέ 
τή λαϊκή λαλιά. Ξεσκολισμένη στίς άγυιές, τίς άλάνες 
καί στίς γραμμές τού λαϊκού κινήματος. Γλώσσα βά
θους άλλά καί κυματισμού, μέ ριπές ύποσκάζοντος 
χιούμορ καί λεπταίσθητου σαρκασμού. Δέν πρέπει νά 
παραλειφθεϊ έδώ καί μιά άλλη, υπολογίσιμη παράμε
τρο τής έπαγγελματικής τού δραστηριότητος, τού 
διορθωτή καί έπιμελητή έκδόσεων πού τά μάλα τόν 
έχει βοηθήσει κι άντίστροφα έχει βοηθηθεΐ. Νά πώς 
περιγράφει άπαράμιλλα ό "Αγγελος ’Ελεφάντης τή 
γλώσσα τού Μπουκάλα «παίζει, ατό γραπτό του καί 
ή μαγκιά καί τά άρχαιόλεκτα, καί ή νεανική γλώσ
σα, οπωσδήποτε ή γλώσσα τής λογιοσύνης, άκόμη κι 
εκείνος ό νόμος τού βορειελλαδικοϋ μεσολογγίτικον 
ιδιώματος». Βουρλίζεται μέ τούς γλωοαμύντορες τη- 
λεαγγέλους πού κλαψοπουλίζουν γιά τή λεξιπενία, 
γιά τή γλώσσα πού «πεθαίνει». ’Οπαδός τού θεάμα
τος ξέρει ότι ή καλύτερη άμυνα είναι ή επίθεση καί 
θέλει θάλουσα τή γλώσσα, τήν άδάμαστη θάλασσα σέ 
διαρκή έπίθεση, έξέλιξη, διασταύρωση, έκδοτη σέ ά- 
πολαυστικά γλωσσοπλαστικά ευρήματα, πρωτεϊκους 
νεολογισμούς. ’Αγαπά τό δημοτικό τραγούδι (σέ 20 
15αύλλα6ονς χωράει κι υψώνεται ένας κόσμος ολό
κληρος), τά άρχαΐα έπιτύμβια έπιγράμματα, τόν Αι
σχύλο, τόν συγκλονιστικά ώριμο θεολόγο, τόν ’Αρι
στοφάνη, τό Λουκιανό, τήν Παλατινή άνθολογία,

τσιτάρει τούς άδοξους ποιητές των αιώνων (Παλλα- 
δά, Μελέαγρο, Νίκαρχο), σπάνια τούς μεγάλους, α
κούει τό θρήνο άπό τά βιβλία πού δέν διαβάστηκαν.

Οί επιφυλλίδες είναι γραμμένες σέ πιεστικά χρονι
κά πλαίσια, ώστόσο, ό δημιουργός τους δέν ένδίδει 
στόν άναπόφευκτο σέ τέτοιες περιπτώσεις δαίμονα 
τής έπανάληψης, στήν άναπνευστική καταφυγή τών 
κλισέ, σύμφυτο τού δημοσιογραφικού έπείγοντος. Λε- 
πτουργημένες θαρρείς σέ άργούς τελετουργικούς ρυθ
μούς, άπαιτούν άνάλογους ρυθμούς πρόσληψης, χαρί
ζοντας μακρόσυρτη άναγνωστική κι έπανα-γνωστική 
άπόλαυση. ’Ανήκει στούς άνδρείους τής γραφής. Ή 
γραφή του έχει ή-δονικότητα. Οί δονήσεις της άνε- 
παισθήτως άπλώνονται μέσα σου. Δίκαια έπεσήμανε 
ό Βέλτσος Μπουκάλα επηρεάζεις. Διδάσκω κι άκούω 
γιά έβδομη χρονιά στό Λύκειο τήν 'Ιστορία ένός 
Αιχμαλώτου τού Δούκα. Καί μέ αιχμαλωτίζει κάθε 
φορά μέ τήν πρωτόγνωρη άδημονία, κι άς ξέρω τή 
συνέχεια. Συνειρμικά καί τηρουμένων τών άναλογιών, 
ξαναδιαβάζοντας τά κυριακάτικα στάσιμα τού Πα
ντελή, έκανα στάσεις καί θυμήθηκα συχνά τό Δούκα, 
τό άρυτίδωτο τής γλώσσας τους, πού δέ σουφρώνει 
μέ τόν καιρό.

"Αν οί Υποθέσεις I  φωτίζονταν κεντρικά άπό τό 
χαμόγελο τού Ερμή «τό άμετάφραστο εις τούς 
αιώνες τών αιώνων», οί 'Υποθέσεις II  κλείνουν μέ τό 
χαμόγελο τής Τζοκόντας τό «αίνιγμα διάρκειας» πού 
καμιά στατιστική άνάλυση δέν μπορεί νά άποκωδικο- 
ποιήσει. ’Αναλογικά κι έμεϊς πού άρχίσαμε μέ ποιη
τή, άς κλείσουμε μέ άλλον ποιητή. «Στόν πάπυρο 
τής πεταλούδας/’Η άπόσταξη τών τοπίων» (Γ.Κ. Κα- 
ραβασίλης). Στίς σελίδες τών Υποθέσεων ή άπόσταξη 
τών πέντε χρόνων τού νέου αιώνα μας, μέ τά χρώ
ματα καί κυρίως τίς αίμάτινες κηλίδες του στή Μέση 
’Ανατολή, στή Μεσοποταμία, στή Γιουγκοσλαβία κι 
άλλαχού.

Έν κατακλείδι ό έπιφυλλιδογράφος Μπουκάλας 
προσθέτοντας τό δικό του μελάνι καί άλας γιά νά 
μή μωρανθεϊ ή τιμή τού έπαγγέλματος, έκανε τούς 
μυθικούς έν πένα άδελφούς του (Κονδυλάκη, Ροΐδη, 
Χουρμούζιο, Τερζάκη, Βάρναλη, Παλαιολόγο, Παπα- 
νούτσο) νά φαντάζουν ώσεί σύγχρονοι, τόσο κοντινοί 
μας! Σχεδόν δέν μάς λείπουν.

ΥΓ. Καί οί δύο Υποθέσεις I, II άφιερώνονται στόν 
άγνωστο άναγνώστη. Περιμένοντας νά φωτοτυπήσω 
τό παρόν κείμενο στό σχολείο μου, πήρε τό μάτι 
μου ότι ή προηγούμενη στή σειρά τού φωτοτυπικού 
συνάδελφος Μαρία φωτοτυπούσε ένα κείμενο τού 
Μπουκάλα γιά θέμα Περίληψη-Έκθεση στήν τάξη 
της. Σκέφθηκα ότι αύτός ό άρρητος έπαινος άπό τόν 
άγνωστο άναγνώστη θά ευχαριστούσε τόν Παντελή 
περισσότερο άπό τό κείμενό μου. Γι’ αύτό τό κατα
θέτω (τό συμβάν).
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