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W o l f  Τ .  Z o e p f 
WAFFEN SS 
^ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Η  
«NORDWIND»

' -
αντεπίθεση ertoΔυτικό Μέτωπο •9+5 . ^

Norman Davies 
Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ

Η έναρξη, οι συγκρούσεις, οι ηγέτες και 
το τέλος του Φασισμού - 1939-1945 

Μια πρωτοποριακή ιστορική έρευνα του πολύνεκρου 
Β ' Παγκόσμιου Πολέμου, με κύριο πλαίσιο και φόντο τον αγώνα 

μεταξύ των δύο περισσότερο ολοκληρωτικών καθεστώτων του 2θ°ύ 
αιώνα: Του Ναζισμού και του Σταλινισμού. 

Σελίδες 8ι6 /  Τιμή 28,οο € / ISBN 978-960-426-464-3

WolfT. Zoepf
WAFFEN SS ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «NORDWIND»
Μνήμες από τη γερμανική αντεπίθεση στο Δυτικό Μέτωπο -1945 

Ένας εξαιρετικά σκληροτράχηλος μαχητής αξιωματικός των Waffen SS, 
γράφει ένα χρονικό του πολέμου όπως τον βίωσε ο ίδιος και η επίλεκτη 
μονάδα του, της 6ης Ορεινής Μεραρχίας SS «Nord».
Σελίδες 512 / Τιμή 23,00 € /  ISBN 978-960-426-480-3

Niall Ferguson 
Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Στρατιωτική, διπλωματική,οικονομική και 
κοινωνική ιστορία -1914-1918 

Ένα σαγηνευτικό κείμενο που με μεγάλη ευρηματικότητα και 
παρατηρητικότητα εξετάζει όλες τις στρατιωτικές, διπλωματικές, 

κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του A ' Παγκόσμιου Πολέμου.
Σελίδες 88ο /  Τιμή 32,00 € /  ISBN 978-960-426-458-2
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Niall Ferguson
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ο αιώνας του Μίσους -19 0 1-20 0 0
Από τα γκουλάγκ της σιβηρικής στέπας στα ναζιστικά στρατόπεδα 
εξόντωσης των πεδιάδων της Πολωνίας, από τους δρόμους του 
Σεράγεβου στις αμμουδιές της ιαπωνικής Οκινάουα, από τις αποβάθρες 
της φλέγόμενης Σμύρνης στα πεδία θανάτου των Ερυθρών Χμερ της 
Καμπότζης. Όλες οι τραγικές στιγμές του 20“  αιώνα.
Σελίδες Ι2 ΐ6  (2 τόμοι) /  Τιμή 49 .5°  € /  ISBN 978-960-426-473-5

Thomas Ε. Ricks 
FIASCO

Ο αμερικανικός πόλεμος στο Ιράκ

βλίο του βραβευμένου Τ. Ricks, μας βοηθά καίρια να κατανοήσουμε 
τα εγκληματικά λάθη και τις παραλείψεις της αμερικανικής πολιτι

κής και στρατιωτικής ηγεσίας, σε ανώτατο επίπεδο. Best-seller.
Σελίδες 848 /  Τιμή 30,00 €  /  ISBN 978-960-426-456-8

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ - ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ANAR ΜΕΤΑΞΑ 1 2 ΑΘΗΝΑ 1 Οό 81 Τ 21 0 3 3 0 4 1  1 121 0361  8684  F 210 3 3 0 4 2 1  1
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Lord Russell of Liverpool 
Η ΜΑΣΤΙΓΑ TOY ΝΑΖΙΣΜΟΥ
Τα εγκλήματα πολέμου του Γ ' Ράιχ - 1939-1945 
Κλασικό έργο που αποτελείτο πιο σφοδρό «κατηγορώ» ενάντια στο 
ιδεολόγημα του Ναζισμού και τις εγκληματικές πράξεις των οπαδών του. 
Με βιβλιογραφικό επίμετρο για τα ναζιστικά εγκλήματα στην Ελλάδα. 
Σελίδες 352 /  Τιμή 2θ,οο €  /  ISBN 978-960-426-455-1
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Αυτοβιογραφικό κείμενο όπου η συγγραφέας —καθηγήτρια 
Ψυχιατρικής— αποτυπώνει με ειλικρίνεια, ζωντάνια και σοφία 
το θέμο της μανιοκατάθλιψης από τη σκοπιά και του θεραπευτή 
και του θεραπευόμενου.

Το βιβλίο αυτό εξοικειώνει τον αναγνώστη με τη συοτημι- 
κή προσέγγιση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο. Παρουσιάζονται με ολοκληρωμένο τρόπο τα 

’ θεωρητικά μοντέλα, η μεθοδολογία και τα πεδία εφαρμο
γής της συστημικής θεραπείας.

Η έκδοση παρουσιάζει 189 κτίρια και αρχιτεκτονικά συγκροτήματα, 
τα οποία σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική δραστηριότη
τα των Ελλήνων σε οκτώ αντιπροσωπευτικές πόλεις της Ρουμανίας.

Ετην παρούσα μελέτη καταγράφονται 35 οθωμανικά διοικητήρια, 
ηου χτίστηκαν από το 1850 έως το 1912, σε πόλεις που τότε ήταν 
διοικητικές έδρες των τουρκοκρατούμενων ακόμη περιοχών του 
ελλαδικού χώρου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αρμενοπούλου 32, 546 35 ·  Τηλ, 2310 208731, 209837 ·  Fax 2310 216647 ·  E -m a il:  in fo @ u n iv e rs ity s tu d io p re s s .g r  
ΑΘΗΝΑ: ΠΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ -  Πεσμοζόγλου 5, 105 64 ·  Τηλ. & Fax 210 3211097

Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο: www.universitYStudiopress.gr
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Σταύρος Τομπάζος 
ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΙΑ ΕΥΡΩΠΗ;
Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικές πολιτικές

Το έργο αποτελεί μια 
διεπιστημονική, κριτική 
ανάλυση της πολιτικής 
και ηθικής κρίσης που 
συγκλονίζει σήμερα την 
Ε.Ε. και διερευνά τους 
όρους υπέρβασής της. 
Ασκεί κριτική στις 
οικονομικές πολιτικές 
της Ε.Ε. που, αντί 
να περιορίζουν τις 
κοινωνικές ανισότητες 
στο εσωτερικό των 
κρατών-μελών και να 
ευνοούν την πραγματική 
σύγκλισή τους, θέτουν 

σε ανταγωνισμό τα συστήματα κοινωνικής προστασίας 
με αποτέλεσμα να παρατηρείται όξυνση και διαιώνιση της 
επισφάλειας, της ανεργίας και της φτώχειας και απόκλιση των 
βιοτικών επιπέδων των λαών της Ευρώπης.

Noam Chomsky — Gilbert Achcar 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΔΥΝΑΜΗ 
Η Μέση Ανατολή και η Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ

Συζήτηση για την 
τρομοκρατία, τη 
δημοκρατία, τον πόλεμο 
και τη δικαιοσύνη.

Ο περιώνυμος επικριτής 
της εξωτερικής 
πολιτικής των ΗΠΑ και 
ένας από τους πλέον 
αναγνωρισμένους 
εμπειρογνώμονες για 
την Μέση Ανατολή 
συναντώνται στο πρώτο 
κοινό τους βιβλίο, σε μία 
επίκαιρη και οξυδερκή 
ανάλυση της εσωτερικής 

δυναμικής της περιοχής και του ρόλου των ΗΠΑ. Μια εξαίρετη 
πραγματεία στα σύνθετα ζητήματα που σχετίζονται με τη Μέση 
Ανατολή, υπό το πρίσμα της ειρήνης και της δικαιοσύνης.

Gilbert Achcar
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΩΝ
Η Δημιουργία της Νέας Πράξης Πραγμάτων

Λονδίνο: 7η Ιουλίου 2005 
Νέα Υόρκη:
11η Σεπτεμβρίου 2001.
Οι συγκρούσεις 
των οποίων είμαστε 
μάρτυρες
δεν αντιπαραθέτουν 
πολιτισμούς, αλλά τις 
σκοτεινές πλευρές 
τους. Πρόκειται 
για συγκρούσεις 
"Βαρβαροτήτων" και όχι 
“Πολιτισμών", όπου ο 
κύριος ένοχος παραμένει 
ο ισχυρότερος.

Gilbert Achcar - Michel Warschawski 
Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ 33 ΗΜΕΡΩΝ
Ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεζμπολά στο Λίβανο, και οι συνέπειές του

Το βιβλίο ανατέμνει το 
πολιτικό υπόβαθρο πίσω 
από τις πρόσφατες 
ενέργειες του Ισραήλ, 
την επίδραση 
των επιδρομών 
του Ισραήλ στο Λίβανο 
και τις επιπτώσεις 
στο λιβανικό πληθυσμό, 
καθώς και τις συνέπειες 
του πολέμου 
στην πολιτεία 
και την κοινωνία 
του Ισραήλ.
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'Εξώφυλλο: Καζιμίρ Μάλεοιτς. Έ νας ’Εγγλέζος στην Μόσχα, 
1914.
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Z i t a  γυμνού οφθαλμού

Ή  πολιτική οικονομία των αμνοεριφίων

Ι ν ά θ ε  Πάσχα έπαναλαμβάνεται ενα ιδιότυπο τηλεοπτικό δράμα γύρω άπό 
τήν τιμή των αρνιών καί των κατσικιών. Άπό τή μιά πλευρά είναι οί πα
ραγωγοί κτηνοτρόφοι, πού δικαιολογημένα διεκδικοϋν μιά «δίκαιη τιμή» (6,5 
μέ 7 ευρώ έναντι των 5 μέ 5,5 πού λαμβάνουν). Ά πό τήν άλλη είναι οί κα
ταναλωτές, πού ένδιαφέρονται γιά μιά «λογική» τιμή. Φέτος, ή τιμή θά είναι 
λίγο μεγαλύτερη άπό πέρυσι (γύρω στά 10 μέ 12 ευρώ). Στή μέση είναι οί 
μεσάζοντες: χονδρέμποροι, σφαγεία, τοπικοί έμποροι καί κρεοπώλες. Οί κτη- 
νοτρόφοι εκτιμούν ότι τό έμπόριο κερδίζει πολλά μέ τόν διπλασιασμό τής τι
μής. Τέλος ή κυβέρνηση έπιτηρεΤ τήν ομαλή άπορρόφηση τής άκριβότερης 
έγχώριας παραγωγής καί τήν ομαλή ροή τών φτηνότερων εισαγωγών.

Τό έπιχείρημα περί μεσαζόντων είναι σωστό, άλλά λίγο προβληματικό. Ή  
ύποκατάστααση τών μεσαζόντων, θεωρητικά καί πρακτικά, γίνεται μέ δύο 
τρόπους: μέσω τών συνεταιρισμών καί μέσω τών σουπερμάρκετ. Καί οί δύο 
τρόποι είναι δόκιμοι καί έχουν λειτουργήσει πρακτικά έπί δεκαετίες. Στήν 
μεταπολεμική Ελλάδα, παλαιότερα δόκιμη ήταν ή λύση τών συνεταιρισμών’ 
μετά, δυστυχώς, είναι μόνο τών σουπερμάρκετ. Τόσο πρίν, όσο καί μετά, τό 
παραδοσιακό έμπορικό δίκτυο είναι πιό δαπανηρό. Τό κρέας στόν κρεοπώλη 
τής γειτονιάς είναι άκριβότερο άπό ό,τι στό σουπερμάρκετ. Οί πιό πολλοί 
«έμπιστευόμαστε» τόν κρεοπώλη, γνωρίζοντας ότι είναι πιό άκριβός.

'Όπως είναι γνωστό, ή έγχώρια παραγωγή φθάνει μόλις στό 25% τής κα
τανάλωσης καί είναι έπιδοτούμενη άπό τήν Ε.Ε., συχνά μέ πλασματικό τρό
πο. Τό 75% είναι είσαγόμενα. Ή  κατανάλωση φυσικά δέν γίνεται πλέον τό 
Πάσχα. Ή  μέση κατανάλωση κρέατος άνά νοικοκυριό προσεγγίζει τίς 200 
μέρες τόν χρόνο, καί άπό αυτές περίπου οί 50 άφοροϋν τή συμπαθή τάξη 
τών άμνοεριφίων. Σήμερα ή υπερκατανάλωση κρέατος είναι τέτοια, πού σύσ
σωμη ή ιατρική κοινότητα ζητά τήν περικοπή του. Συνεπώς ό συμβολισμός 
τοϋ Πάσχα έχει άπό καιρό ξεπεραστεί. Γιατί λοιπόν άσχολιόμαστε τό Π ά
σχα μέ αύτό;

Πρώτον, είναι ή πιό κατάλληλη περίοδος γιά τήν άπορρόφηση τής έγχώ
ριας παραγωγής. Ή  περιοδικότητα τοΰ συγκεκριμένου κλάδου θέλει τήν άνοι
ξη νά κορυφώνεται ή παραγωγή καί τήν ίδια περίοδο κορυφώνεται καί ή ζή
τηση, κάτι πού εδράζεται στά προαστικά άγροτικά ήθη καί έθιμα.

Δεύτερον, τά τηλεοπτικά ΜΜΕ τό βρίσκουν ώς προσφιλές θέμα μιά καί ή 
ταύτιση τοΰ Πάσχα μέ τά άμνοερίφια υποκινεί τό παραδοσιακό έθιμικό τών 
Ελλήνων. Ταυτόχρονα, ένδείκνυται γιά τήν έξαπόλυση ενός άπό τά συν
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φοβικά μπαράζ πού χαρακτηρίζουν τόν τηλεοπτικό λόγο. Ή  διαφορά στήν τι
μή κατά 1 ή 2 ευρώ συγκροτεί ένα προνομιακό πεδίο ένασχόλησης στίς πρωι
νές «λαϊκές» έκπομπές καί στά βραδινά δελτία ειδήσεων. Πρόκειται γιά τήν 
άρθρωση ένός πολίτικου λόγου πού περιλαμβάνει καταγγελίες γιά τίς αμέλειες 
τής κυβέρνησης καί γιά τή διπλή ζημιά σέ παραγωγούς καί καταναλωτές, 
χάριν των συμφερόντων των κρυμμένων καί άπρόσωπων τάξεων των μεσαζό
ντων. Ή  άόρατη αυτή τάξη είναι εύκολο νά κατηγορηθεί καί ταυτόχρονα άνα- 
σύρει πολλαπλές ιστορικές μνήμες ώς τό άπόλυτο σύμβολο τοϋ «κακοΰ».

Τό κρέας στήν σύγχρονη κατανάλωση είναι τόσο στρατηγικής σημασίας 
πού τά κεντρικά δελτία ειδήσεων έχουν μετατρέψει τόν πρόεδρο των κρεο
πωλών τής δημοτικής άγοράς σέ ειδήμονα οικονομολόγο. Αυξάνει ό υπουρ
γός Οικονομίας κατά μία μονάδα τόν ΦΠΑ καί, άντί νά έμφανιστεϊ κάποιος 
ειδικός οικονομολόγος, έμφανίζεται ό πρόεδρος πού μέ περισσή σοφία λέει ότι 
ή αύξηση τοΰ ΦΠΑ κατά μία μονάδα σημαίνει (μετράει τούς μεσάζοντες καί 
προσθέτει) αύξηση κατά 10% (υπενθυμίζω ότι πρόκειται γιά κυλιόμενο καί 
όχι προστιθέμενο φόρο). Μπορεί νά αύτοκτονοϋν μαζικά οί οικονομολόγοι, αλ
λά ή «είδηση» βγαίνει.

Αύτοϋ τοϋ τύπου οί διακανονισμοί άποδίδουν πρωταρχική σημασία στήν εικο
νική άναπαράσταση τής οικονομίας, στη δημιουργία ένός αυτόνομου πεδίου λό
γου, πού άποτρέπει κάθε ουσιαστική συζήτηση κάποιου προβλήματος ή ακό
μα περισσότερο τήν έπίλυση του. Οί παραγωγοί, άποδυναμωμένοι στή διαπραγ
ματευτική διαδικασία, γνωρίζουν ότι τηλεοπτικά μπορούν νά έγείρουν τίς ένστά- 
σεις τους μόνο στή συγκριμένη περίοδο. Οΐ χονδρέμποροι περιμένουν νά περά
σει ή μπόρα καί έμπλέκονται σέ καθυσηχαστικές συζητήσεις μέ τόν αρμόδιο 
υφυπουργό. Οί καταναλωτές διατηρούν τίς παραδοσιακές καταναλωτικές τους 
συνήθειες. Ταυτόχρονα παρακολουθούν μία άκόμα «εικονική» συζήτηση πού 
γνωρίζουν ότι δέν έχει πραγματικό διακύβευμα. 'Όσοι θέλουν νά κλέψουν τό 
σύστημα, «έλληνοποιοϋν» τίς εισαγωγές καί κερδίζουν κάτι παραπάνω.

Τά άρνάκια καί τά κατσίκια τά άγνοοϋν όλα αυτά. Εξάλλου, όπως έχει 
έπισημάνει ό Μάρξ κατά τήν άνάλυση τοϋ έμπορεύματος, τό γεγονός ότι 
είναι βρώσιμα από τόν άνθρωπο δέν αποτελεί άντικειμενική ιδιότητα των 
έρηφίων, άλλά έπίκτητη ιδιότητα, καί έτσι μετατρέπονται σέ έμπορεύματα 
μέ τιμή. Σήμερα, ένα πιό περίπλοκο σύστημα άφορά στή διαχείριση τής συμ
βολικής κατανάλωσης καί τίς πολιτικές άναπαραστάσεις. Τά άμνοερίφια είναι 
άδύνατο φυσικά νά τά άντιληφθοΰν όλα αυτά, άν καί σέ αυτή τήν περίπτω
ση μάλλον θά άποροϋσαν μέ τόν τρόπο πού οί «λογικοί» άνθρωποι διαχειρί
ζονται τίς πολλαπλές «κατασκευασμένες» ίδιότητές τους.

Γιώργος Σταθάχης
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Φράουλες καί αίμα

Ή μέρα τοΰ Σαββάτου (19.4.2008) στή Νέα Μανωλάδα Ηλείας δέν 
ήταν μιά συνηθισμένη μέρα. ’Αλλοδαποί έργάτες, πού δουλεύουν μαύρα με
ροκάματα στά χωράφια μέ τίς φράουλες απέκλεισαν τόν κεντρικό δρόμο τού 
χωριού. Τήν Κυριακή δέν πήγαν στή δουλειά, διεκδικώντας μιά στοιχειώδη 
αύξηση. ’Αποτέλεσμα: τέσσερα μέλη τού ΠΑΜΕ, καθώς καί δημοσιογράφοι 
από τά ΜΜΕ πού κάλυπταν τό γεγονός, τραυματίσθηκαν, έκβιάστηκαν καί 
προπηλακίστηκαν, άπό άγανακτισμένους φραουλοπαραγωγούς, πού τούς θεώ
ρησαν υπεύθυνους γιά τήν άπεργία των μεταναστών, καθώς καί γιά τό σπά
σιμο τής σιωπής' μιας σιωπής πού ήξερε νά κρύβει καλά τήν άθλιότητα τής 
έκμετάλλευσης 2.500 δουλοπαροίκων. Τό ρεπορτάζ δύο μεγάλων καί διαμε
τρικά αντίθετων ιδεολογικά έφημερίδων (’Ελεύθερος Τύπος, Ελευθεροτυπία) 
κάνει λόγο γιά «τσιφλικάδες σωματέμπορους, καί μαφιόζους» πού δρούν στήν 
περιοχή. Μάθαμε επίσης γιά μπλόκα των παραγωγών σέ δημόσιους έπαρ- 
χιακούς δρόμους, γιά μαύρα (αγροτικά) αμάξια πολυτελείας πού περιπολοΰν 
όλη μέρα, γιά απειλητικά τηλεφωνήματα, γιά συμβόλαια θανάτου μέ δύο χι
λιάδες εύρώ, γιά «προστασίες» πού φτάνουν περίπου στά μισά τού καθημε
ρινού μεροκάματου.

Γιά «θερμοκήπιο σκλάβων» έκανε λόγο, μετά τούς καθυστερημένους έλέγ- 
χους, ή κυβέρνηση παραπέμποντας τό θέμα στήν ’Επιθεώρηση ’Εργασίας 
καί στή Διεύθυνση Υγείας. Ά π ’ ό,τι φαίνεται μάλλον θά έπέμβει καί ό ει
σαγγελέας. "Ολα δείχνουν πώς δέν θά ασκηθούν διώξεις άπέναντι στους φρου
τοπαραγωγούς άλλά τό θέμα θά λυθεί” μέ μιά καινούργια επιχείρηση «σκού
πα» γιά νά καθαρίσει, έπιτέλους, ή περιοχή άπό τούς ένοχλητικούς μετανά
στες. "Οσοι κατάλαβαν τί τούς περιμένει έχουν ήδη αρχίσει νά τά «γυρ
νάνε». Λένε πώς δέν υπάρχει καί μεγάλο πρόβλημα μέ τά άφεντικά καί πώς 
οί συνθήκες ζωής είναι ανεκτές. Αυτοί πού είναι πιό καλά δασκαλεμένοι τά 
βάζουν καί μέ τούς άπεργούς. ’Αλίμονο! Ή  FruitLogisticaπού έβαλε τη Μα
νωλάδα στό χάρτη τής μεγαλύτερης έκθεσης φρούτων καί λαχανικών δέν 
μπορεί νά έξαρτάται άπό μερικούς «άόρατους» μελαμψούς έργάτες.

Τό γεγονός θά μπορούσε νά είχε τή μικρή «τοπική» του σημασία καί ιδιαι
τερότητα, αν δέν μάς θύμιζε ξανά, μέ τόν πλέον έπούδυνο τρόπο, πώς ό νέος 
νόμος γιά τή μετανάστευση πού πέρασε ή κυβέρνηση τής ΝΔ, στήν πραγ
ματικότητα οξύνει τά κατασταλτικά μέτρα τής άντιμεταναστευτικής πολιτι
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κής καί ανοίγει τήν όρεξη στους σύγχρονους δουλεμπόρους. Τό παράδειγμα 
τής Μανωλάδας είναι ένδεικτικό γιά τό πώς διαπλέκονται ό ρατσισμός μέ 
τόν καπιταλισμό. Τό μεροκάματο είναι 23 ευρώ τή μέρα. Οϊ περισσότεροι 
παραγωγοί δουλεύουν μέ «κλειστές» ομάδες έργατών (Βούλγαρων, Ρουμά
νων, Ρομά, καί μεταναστών άπό τό Μπαγκλαντές) πού έργάζονται άποκλει- 
στικά καί μόνο γιά λογαριασμό τους. Σέ όλο τό δίκτυο τών 25 καταυλι
σμών πού απλώνεται άπό τή Μανωλάδα ως τό Λάππα, ή έσωτερική έπι- 
κοινωνία τών μεταναστών είναι έλεγχόμενη καί έπιτηρούμενη. Τό «έποχια- 
κό» προσωπικό ξεκινά νά δουλεύει τόν ’Απρίλιο καί, όταν τελειώσει ή σο
δειά, κατηφορίζει γιά τή σοδειά τής ντομάτας στή Λακωνία. Ή  κινητικό
τητα αυτή είναι τό πιό καλό άλλοθι γιά τίς συνθήκες έγκατάστασης: πρό
χειρες σκηνές, παράγκες καί βρώμικοι καταυλισμοί. Σέ πολλούς, σέ όσους 
τουλάχιστον έχουν «χαρτιά», παρακρατεΤται άκόμη καί ή «άδεια παραμο
νής», ένώ δέν έχουν λείψει καί οί ώμές πράξεις έγκληματικής βίας (κάψι
μο τών καταυλισμών). Τελικά είναι δύσκολο νά είσαι μετανάστης, μήνα 
’Απρίλιο, στή Νέα Μανωλάδα' οΐ φράουλες καί τό αίμα μοιάζουν έπικίνδυνα 
στό χρώμα.

Γιάννης Παπαθεοδώρι<ου
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Ό  Άντώνης Μ ανιτάκης δεν χρειάζεται βέβαια ουστάοεις γιά τούς άναγνώοτες τού Πολίτη. Ετσι 
περιοριζόμαστε μόνον νά πούμε ότι ή βράβευσή του με τό «Βραβείο ’Εξαίρετης Πανεπιστημιακής 
Διδασκαλίας στή μνήμη Β. ΞανΟόπουλου καί Στ. Πνευματικού» ήταν μιά ιδιαίτερη χαρά καί γι’ 
όλους έμάς οτόν Πολίτη.

Δημοσιεύουμε οήμερα τίς ομιλίες τού Γρηγόρη Σηφάκη καί τού ίδιου τού Άντώνη Μανιτάκη 
κατά τήν τελετή τής βράβευσης. Ή  τελετή πραγματοποιήθηκε οτίς 17 Δεκεμβρίου 2007 στήν Π α
λαιό Βουλή, ένώπιον τού Προέδρου τής Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, πού έπέδω- 
σε τό Βραβείο, τού πρώην Προέδρου Κωστή Στεφανόπουλου, τού εκπροσώπου τού Πρωθυπουρ
γού καί Υπουργού ’Εσωτερικών Προκοπή Παυλόπουλου, τού Προέδρου τής Βουλής Δημήτρη Σιού- 
φα καί τού ’Υφυπουργού Παιδείας Σπύρου Ταλιαδούρου.

ΤΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΣΤΙΝ
τοΰ Αντώνη Μανιτάκη

Έξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τής ’Ελληνικής Δημο
κρατίας

I. Ή άγάπη των μαθητών μου καί ή γενναιόδωρη 
κρίση τής ’Επιτροπής μοϋ χάρισαν ό,τι καλύτερο 
καί ό,τι ώραιότερο μπορούσα νά περιμένω στήν ά- 
καδημαϊκή μου σταδιοδρομία: τό Βραβείο ’Εξαίρε
της Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας στή μνήμη τού 
Βασίλη Ξανθόπουλου καί τοΰ Στέφανου Πνευματι
κού, καί μαζί μέ αΰτό τή δημόσια έπιδοκιμασία τής 
κρυφής χαράς πού πάντα ένοιωθα, καί νοιώθω, ό
ταν διδάσκω. Πρός τήν ’Επιτροπή γιά τήν ευμενή 
της κρίση έκφράζω τίς βαθύτατες ευχαριστίες μου. 
Στους μαθητές μου, πού είχαν τήν καλοσύνη νά ε
ξυμνήσουν τά διδακτικά μου προτερήματα καί νά 
άποσιωπήσουν τά έλαττώματά μου, έκφράζω τήν 
ευγνωμοσύνη μου. Έ χω  τήν τύχη νά διδάσκω, έπί 
τριάντα συναπτά έτη, στή Νομική Σχολή τοΰ Άρι- 
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τό μάθη
μα τοΰ Συνταγματικού Δικαίου, πού λάτρεψα άπό 
φοιτητής άκούγοντας νά τό διδάσκει στήν ίδια 
Σχολή, άπό τό ίδιο βήμα, μέ πίστη καί υποδειγμα
τική άφοσίωση ό δάσκαλός μου ’Αριστόβουλος Μά- 
νεσης. Έμπνεύστηκα άπό τή διδασκαλία του καί 
ένστερνίστηκα τίς ιδέες του γιά τήν άξια τής δημο
κρατίας, τήν προσήλωσή του στό λειτούργημα τού 
δασκάλου καί τήν άφοσίωσή του στήν έπιστήμη καί 
τήν έρευνα.

Τύχη άγαθή, σαράντα χρόνια μετά, άξιώνομαι 
τής άνεπανάληπτης τιμής νά συμπυκνώσω σέ λίγες 
λέξεις, ένώπιον τού Προέδρου τής Ελληνικής Δημο
κρατίας τήν πεμπτουσία τής διδασκαλίας μου. Κύριε

Πρόεδρε, σάς ευχαριστώ πού δεχθήκατε τήν πρό
σκληση καί θελήσατε νά μού έγχειρίσετε προσωπικά 
τό βραβείο. Συναισθάνομαι τήν τιμή πού γίνεται στό 
πρόσωπό μου καί πού άντανακλά καί στό_ Νομικό 
Τμήμα, πού είχα καί έχω τό προνόμιο νά είμαι γέν- 
νημα-θρέμμα καί νά τό έκπροσωπώ σήμερα.

Δίδαξα καί διδάσκω μέ πάθος συνταγματικό πο
λίτευμα καί συνταγματική δημοκρατία, διότι βίωσα 
στά φοιτητικά μου χρόνια, στή δεκαετία τού '60, 
τούς άγώνες γιά τήν υπεράσπιση τής δημοκρατικής 
νομιμότητας μέ τό σύνθημα «1-1-4», τήν αριθμητι
κή, ρυθμική έπίκληση τού άκροτελεύτιου άρθρου 
τού Συντάγματος, πού άφιέρωνε, όπως έκαναν όλα 
τά έλληνικά συντάγματα, ήδη άπό τήν εθνική Ε πα
νάσταση, τήν τήρησή του στόν πατριωτισμό των 
Ελλήνων. ’’Αρχισα τήν πανεπιστημιακή μου σταδιο
δρομία τό 1975, τή χρονιά πού τέθηκε σέ ισχύ τό 
νέο Σύνταγμα καί έζησα καί εγώ, μαζί μέ ολόκλη
ρο τόν ελληνικό λαό, τίς δημοκρατικές κατακτήσεις 
αλλά καί τίς μεγάλες προσδοκίες, πού δημιούργησε 
ή μεταπολίτευση. Σήμερα, τριάντα δύο χρόνια μετά, 
ένώ προσεγγίζω αισίως τό τέρμα τής πανεπιστημια
κής μου σταδιοδρομίας, ζώ μαζί μέ πάρα πολλούς, 
μεγάλους καί ιδίως τούς νεώτερους, μιά δημοκρατι
κή άπογοήτευση. Αισθάνομαι γύρω μου μιά διάχυ
τη δημοκρατική μελαγχολία γιά όσα δέν έγιναν, αλ
λά κυρίως γιά πολλά άπό όσα έγιναν καί γίνονται. 
Πίσω άπό τά τυποποιημένα συνθήματα τών φοιτη
τικών παρατάξεων, διακρίνω στά γεμάτα, κατά τά 
άλλα, άπό φοιτητές άμφιθέατρα, φυσιογνωμίες πού 
έκπέμπουν πολιτική άπάθεια καί άδιαφορία.

Ή  έλληνεκή πολιτική κοινωνία βιώνει, τίς τρεις
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τελευταίες δεκαετίες, μιά παράδοξη, αν καί ευεξή
γητη, άντίφαση: γιά πρώτη φορά στη συνταγματι
κή μας ιστορία έχουμε μιά τόσο παρατεταμένη πο
λιτική καί κυβερνητική σταθερότητα, μιά τόσο ο
μαλή λειτουργία τών κοινοβουλευτικών καί των συ
νταγματικών μας θεσμών. Καί όμως ποτέ άλλοτε τό 
άντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης δέν ή
ταν στήν ουσία του, στις συνειδήσεις τών 'Ελλήνων 
πολιτών, τόσο ήθικά καί πολιτικά άπαξιωμένο. Πο
τέ άλλοτε καί γιά τόσο μακρύ διάστημα δέν ήταν 
τό πολιτικό κλίμα τόσο νοσηρό, αλλά καί τόσο ορ
φανό άπό πολιτική έλπίδα, άπό τήν πίστη ότι κά
τι μπορεί καί πρέπει νά άλλάξει.

Ή κρίση τής άντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, 
γιά τήν όποια όλοι μιλούν, μοιάζει περισσότερο μέ 
κρίση άξιών ή κρίση άξιοπιστίας παρά κρίση θε
σμών. Μάταια προσπαθούν, πιστεύω, οί άλλεπάλλη- 
λες συνταγματικές άναθεωρήσεις νά άντιμετωπί- 
σουν τήν κατάσταση μέ θεσμικές άλλαγές. Δημιουρ
γούν απλώς ψευδαίσθηση άλλαγής. ’Εξάλλου, επει
δή, είναι λεπτομερειακές, φλύαρες ή συγκυριακές, 
τό μόνο πού καταφέρνουν είναι νά υποβιβάζουν τό 
Σύνταγμα στήν κατηγορία τού κοινού νόμου, καί 
ένώ έπιδιώκουν νά καταστήσουν πάγια καί συνταγ
ματικής περιωπής μιά νομοθετική ρύθμιση καταλή
γουν στήν έκνόμευση τού Συντάγματος, στήν άντι- 
μετώπισή του ώς νόμου. Τί φταίει άραγε; Μήπως 
ό τρόπος πού φανταζόμαστε, πού κρίνουμε καί έ- 
πικρίνουμε τόν τρόπο διακυβέρνησης; Μήπως 
χρειάζεται νά άλλάξουμε τις άντιλήψεις μας γιά τή 
Δημοκρατία, πριν έπιχειρήσουμε νά άναθεωρήσου- 
με τούς θεσμούς της;

Πιστεύω πώς χρειάζεται τό τελευταίο. Χρειάζε
ται, κατά τή γνώμη μου, νά ξανασκεφτούμε τήν 
έννοια καί τόν ορισμό τής Δημοκρατίας, νά άνα- 
στοχαστούμε τήν ίδια, άρχίζοντας άπό τά θεμελιώ
δη, άπό τά κλασικά γιά νά έντοπίσουμε πληρέστε
ρα τίς μεταμορφώσεις της καί γιά νά άναρωτηθού- 
με, όσο γίνεται πιό βάσιμα, γιά τίς άντοχές καί τίς 
προοπτικές της. Διότι, δέν μπορούμε, ώς γνωστόν, 
νά προγνώσουμε τό μέλλον ούτε νά κατανοήσουμε 
τό παρόν, όταν άγνοούμε τό παρελθόν καί κυρίως, 
τό δικό μας.

II. Προτείνω νά ξεκινήσουμε άπό τόν ’Αριστοτέλη, 
παρακινούμενος όχι άπό αισθήματα άρχαιολατρείας 
ή έλληνολατρείας, αλλά γιατί στή σκέψη του ανα
κάλυψα τήν κλασική άπορία, πού βρίσκεται κατά 
τήν γνώμη μου στό επίκεντρο τής σημερινής κρίσης 
άλλά καί τών σύγχρονων μεταμορφώσεων τής Δη
μοκρατίας. Ή  άπορία πού βασάνιζε καί βασανίζει 
πολιτικούς φιλόσοφους καί συνταγματολόγους, 
είναι: «τί τό κύριον τής πολιτείας έοτίν», διότι 
«...άνάγκη δ’ είναι κύριον ή ένα ή ολίγους ή τούς 
πολλούς...», (’Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1279a 28), ή 
-ή  ίδια άπορία μέ κανονιστική διατύπωση- «ότι

δει τό κύριον είναι τής πόλεως· ή γάρ τοι τό πλή
θος, ή τούς πλουσίους ή τούς έπιεικείς, ή τόν βέλ- 
τιστον ένα πάντων, ή τύραννον άλλά πάντα ταύτα 
έχειν φαίνεται δυσκολίαν» (’Αριστοτέλης, Πολιτικά, 
1281a 10-14).

Μέ νόημα καί όρους σύγχρονους τό ερώτημα 
μπορεί νά άποδοθεΐ ώς έξης: σέ ποιόν άνήκει ή κυ
ριαρχία ή τί πρέπει νά κυριαρχεί σέ μιά Πολιτεία: 
οί ολίγοι, οί άριστοι, τό πλήθος, ό Δήμος ή μήπως, 
τελικά, οί Νόμοι καί τό Σύνταγμα;

νΑν θεωρήσουμε άκλόνητο τόν ορισμό, ότι «δη
μοκρατία δ’ έστιν όταν ή κύριον τό πλήθος» (Πο
λιτικά, 12796 23), τό όποιο άρχει διά τού Δήμου, 
καί τόν έφαρμόσουμε στή σύγχρονη δημοκρατία, 
άντικαθιστώντας τόν όρο Δήμο άπό τόν Λαό, τό
τε ώς δημοκρατία θά πρέπει νά θεωρήσουμε τό πο
λίτευμα τής κυριαρχίας τού λαού.

III. Σέ ό,τι άφορά, ειδικά, τή δική μας Πολιτεία, τά 
Συντάγματα τής ’Επαναστατικής περιόδου άκολου- 
θώντας στό σημείο αύτό πιστά τίς διακηρύξεις τής 
Γαλλικής καί ’Αμερικανικής ’Επανάστασης καί ενσω
ματώνοντας μέ τρόπο, έν μέρει πρωτοποριακό, τά 
δόγματα τού εύρωπαϊκού καί έλληνικού διαφωτι
σμού, έναπόθεσαν καί αύτά τήν κυριαρχία στόν λαό, 
γι’ αύτό καί θεμελίωσαν τό πολίτευμά μας, στήν έ- 
θνική-λαϊκή κυριαρχία: Τό Σύνταγμα τού 1827, στό 
άρθρο 5 όριζε: «Ή Κυριαρχία ένυπάρχει εις τό 
Έθνος· πάσα έξουσία πηγάζει έξ αυτού καί υπάρχει 
υπέρ αυτού». Τό έθνος άναγνωρίστηκε, έπομένως, ά
πό τό Σύνταγμα ώς «κυρίαρχο», σέ αύτό άνήκε ή 
κυριαρχία. Μετά τήν ιστορική μετάβαση ώστόσο ά
πό τήν έθνική στή λαϊκή κυριαρχία, ώς κύριον τής 
Πολιτείας θεωρείται καί άναγνωρίζεται πλέον ό 
λαός: «όλες οί έξουσίες πηγάζουν άπό τόν Λαό, υ
πάρχουν υπέρ αυτού καί τού Έθνους καί άσκούνται 
όπως ορίζει τό Σύνταγμα» (άρθο 1 παρ. 3Σ).

Δέν χωρεί άμφιβολία, έπομένως, ότι τό πολίτευ
μά μας είναι, μέ βάση τό τυπικό κριτήριο τής θε- 
μελίωσής του στή λαϊκή κυριαρχία, δημοκρατικό. Ό  
τυπικός όμως αύτός ορισμός τής δημοκρατίας, πού 
άρκεΐται στήν πανηγυρική άναγνώριση τού λαού ώς 
πηγή καί φορέα τής κυριαρχίας, βρίσκεται άντιμέ- 
τωπος μέ δύο άμείλικτα, πρακτικά, έρωτήματα: α) 
πόσο «κύριος» τής κυριαρχίας του είναι ό κυρίαρ
χος λαός καί πόσο «κύριος» τής πολιτείας είναι, 
πράγματι, ό ίδιος, τήν έποχή ιδίως τής παγκοσμιο- 
ποιμένης οικονομίας τής άγοράς καί τής τεχνολο
γικής έπανάστασης στήν πληροφορική καί στις έπι- 
κοινωνίες; Τί άπομένει, άλήθεια, άπό τήν λαϊκή καί 
κρατική κυριαρχία; β) Πώς άντιλαμβανόμαστε τήν 
κυριαρχία τού λαού; ώς μιά έξουσία άπόλυτη, άδέ- 
σμευτη καί άπεριόριστη χωρίς θεσμικές διαμεσολα
βήσεις καί άντισταθμίσεις; Οί έξουσίες πού πηγά
ζουν άπό αύτήν καί οί έκάστοτε κοινοβουλευτικές 
πλειοψηφίες, πού νομιμοποιούν τίς άποφάσεις τους
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μέ τήν έπίκλησή της, δέν πρέπει νά ΰπόκεινται οί 
ίδιες, ώς πρός τήν έκταση καί ένταση τής δύναμής 
τους, σέ περιορισμούς ή μετριασμούς, σε έπιμερι- 
σμούς καί έξισορροπήσεις;

IV. Ώς πρός τό πρώτο έρώτημα, τήν άπαρχή τής α
πάντησης τήν άνευρίσκουμε στίς ιδρυτικές πράξεις 
τής πολιτικής μας ύπαρξης, καί συγκεκριμένα στό 
«Πολιτικό Σύνταγμα τής Τροιζήνος» τού 1827, μέ 
τό όποιο διακηρύχθηκε, πανηγυρικά, ένώπιον Θεού 
καί άνθρώπων ή «Πολιτική ΰπαρξις καί ’Ανεξαρτη
σία τού 'Ελληνικού Έθνους» καθώς καί οί «Θεμε
λιώδεις άρχαί τού Πολιτεύματος του». Τό φαντα
στικό, όσο καί πραγματικό, Υποκείμενο πού συνέ
στησε τό κράτος καί τό πολίτευμα καί «κήρυξε διά 
τών νομίμων Πληρεξουσίων του» τήν έθνική άνε- 
ξαρτησία καί τήν πολιτική του ταυτότητα καί αυ
τονομία υπήρξε τό Ελληνικό Έθνος «συναγμένον 
εις ’Εθνικήν Συνέλευσιν». Ό  έπαναστατημένος λαός 
συγκροτήθηκε μέσω τής Εθνικής Συνέλευσης σέ αυ
τόνομο πολιτικό υποκείμενο καί αϋτοαναγορεύτηκε 
σέ φορέα έσωτερικής καί εξωτερικής κυριαρχίας. 
Είναι σαφές ότι ή δύναμη πάνω στήν όποια συγ
κροτήθηκε έκ τού μηδενός ή «πολιτική κοινωνία» 
μας καί χάριν τής όποιας άπέκτησε ή ίδια κρατική 
μορφή καί υπόσταση είναι ή «έθνική κυριαρχία».

Δέν είναι τό έθνικό κράτος πού προηγήθηκε ι
στορικά καί γέννησε άργότερα τό πολίτευμα τής 
δημοκρατίας, όπως συνέβη π.χ. στή Γαλλία ή στά 
άλλα κράτη πού γνώρισαν τή συνταγματική δημο
κρατία μετά άπό ρήξη μέ τό άπολυταρχικό κράτος. 
Είναι ή έθνική επανάσταση πού δημιούργησε στό 
όνομα τού Έθνους τό έθνικό κράτος μέ σκοπό νά 
στεγάσει τήν έθνική καί λαϊκή κυριαρχία. Ή δημο
κρατία γέννησε στην 'Ελλάδα τό κράτος καί όχι τό 
κράτος τή δημοκρατία. Γιά τόν έλληνικό συνταγμα- 
τισμό, έπομένως, «κρατική κυριαρχία» καί «λαϊκή 
κυριαρχία» δέν συμπίπτουν. «Δημοκρατικό πολίτευ
μα» καί «κράτος», είναι δύο έννοιες διακριτές καί 
αυτοτελείς. Ή  δημοκρατία έχει, μάλιστα, έναντι τού 
κράτους λογική καί άξιολογική προτεραιότητα.

Πιστεύω γιά τόν λόγο αυτό ότι έφτασε ή ώρα νά 
άρχίσουμε νά στοχαζόμαστε τό ένα ξεχωριστά άπό 
τό άλλο. Είναι καιρός ή έλληνική πολιτική καί συ
νταγματική σκέψη νά άρχίσει νά σκέφτεται τή λο
γική καί ιστορική διαδικασία τής σταδιακής άπα- 
γκίστρωσης τής δημοκρατίας άπό τό κράτος καί νά 
στοχάζεται τήν πρώτη αυτόνομα, ώς αϋταξία, μέ 
μοναδική άναφορά τόν έαυτό της. Ή άπαγκίστρω- 
ση είναι πλέον άναγκαία καί έπιβεβλημένη μετά τά 
θανατηφόρα πλήγματα πού δέχεται ή κρατική κυ
ριαρχία άπό τις άναπότρεπτες διαδικασίες τής πο
λιτικής ένοποίησης τής Ευρώπης καί τής παγκο
σμιοποίησης. Διαφορετικά, υπάρχει ό κίνδυνος, ή 
μοιραία έκπτωση τού κράτους νά συμπαρασύρει 
καί τήν πτώση τής δημοκρατίας καί μαζί μέ τήν

κρατική μας υπόσταση νά δούμε νά χάνεται, χωρίς 
νά τό καταλάβουμε, καί ή πολιτική καί δημοκρα
τική μας ταυτότητα, δηλαδή τό συλλογικό καί αυ
τόνομο «Εμείς». Γι’ αυτό καί προέχει σήμερα, κα
τά τή γνώμη μου, ή διαφύλαξη τής λαϊκής κυριαρ
χίας έναντι τής κρατικής, άφού ή τελευταία έχει 
νόημα καί άξια κυρίως ώς τόπος καί έπικράτεια 
τής δημοκρατίας καί τής πολιτικής καί όχι απλώς 
ώς μονομερής καί άκαταγώνιστη εξουσία κατανα
γκασμού καί έπιβολής.

Έπομένως ώς «κύριον» τής Πολιτείας θά πρέπει, 
κατ’ άρχήν, νά έννοήσουμε τίς πρωταρχικές διαστά
σεις τής πολιτικής μας κυριαρχίας: πρώτον, τήν έ
θνική άνεξαρτησία καί αυτονομία τού λαού, πού έ
χει οργανωθεί σέ κράτος· δεύτερον, τήν έξουσία 
συλλογικού αύτοπροσδιορισμού ή αυτοδιάθεσής του 
καί αύτό-άναγόρευσής του σέ αυτόνομη πολιτική 
οντότητα, καί τρίτον, τήν έξουσία αυτοκυβέρνησης 
τού ίδιου ώς Δήμου. Τήν έξουσία του νά αύτο- 
προσδιορίζεται τήν άντλεΐ ό λαός άπό τόν έαυτό 
του, «άπάντων γάρ αυτός αυτόν πεποίηκεν ό δή
μος κύριον» ( Αθηναίων Πολιτεία, XLI), καί όχι ά
πό κάποια θεία δύναμη, άπό τόν θεό, ούτε άπό κά
ποια έξωτερική έξουσία. Στήν άρχή τής έθνικής- 
λαϊκής κυριαρχίας έμπερικλείεται άρα τόσο ή κο- 
σμικότητα όσο καί ή έσωτερική καί έξωτερική κυ
ριαρχία τού κράτους, πού δημιούργησε ό έπαναστα
τημένος λαός.

Τίς θεμελιώδεις αυτές αρχές καί άξιες τής πολι
τικής καί πολιτειακής μας υπόστασης θέλησε ό 
«κυρίαρχος» νά τίς κρατήσει άλώβητες άπό πρό
σκαιρες καί έφήμερες προσβολές, νά τίς προφυλά- 
ξει άπό τή φθορά τού χρόνου καί νά τίς διαιωνί- 
σει. Γι’ αυτό καί φρόντισε νά τίς τοποθετήσει ψη
λά, πολύ ψηλά, γιά νά μήν μπορεί νά τίς φθάνει 
καμία συντεταγμένη έξουσία καί κυρίως ή πολιτι
κή, γιά νά μήν μπορούν μέ συνταγματική άναθεώ- 
ρηση νά τίς αγγίξουν οί συγκυριακές βουλήσεις τών 
κυβερνητικών πλειοψηφιών. "Ενα άπό τά βασικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τού έλληνικού συνταγ- 
ματισμού είναι ό αυστηρός χαρακτήρας όλων τών 
Ελληνικών Συνταγμάτων: δέν ύπόκειται σέ άνα- 
θεώρηση, δέν θίγεται μέ συνταγματική άναθεώρηση 
ό,τι θεωρείται θεμελιώδες καί συστατικό τής πολι
τικής μας υπόστασης καί ταυτότητας, όπως ή βά
ση καί ή μορφή τού πολιτεύματος ώς κοινοβουλευ
τικής δημοκρατίας, ή διάκριση τών έξουσιών, ή συ
νταγματική προστασία τών άτομικών καί κοινωνι
κών δικαιωμάτων καί κάθε θεμελιώδης συνταγμα
τική άρχή, πού συνδέεται μέ τήν ταυτότητα καί 
ένότητα τής Πολιτείας (άρθρο 110 παρ. 1Σ).

V. Τό «κύριον» τής Πολιτείας δέν χρειάζεται όμως 
νά προστατευτεί μόνον άπό τά «μέσα» άλλά καί 
πρός τά «έξω». Δέν είναι μόνον ή έσωτερική κυ
ριαρχία άλλά καί ή έξωτερική πού τό συνιστά. Τή
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διάσταση αύτή έκαναν έπίκαιρη καί σημαντική τά 
σχέδια τής πολιτικής ένοποίησης τής Ευρώπης. Ή 
Ευρωπαϊκή "Ενωση άναζητά άπεγνωσμένα μορφές 
ένοποίησης πρωτότυπες καί ιστορικά άδοκίμαστες, 
χωρίς νά έχει ξεκαθαριστεί ώστόσο, άν αυτό πού 
έπιδιώκεται, ώς πολιτική ένοποίηση, θά είναι ένα 
είδος ομοσπονδιακού κράτους, μιά ένωση κρατών, 
λαών ή απλώς πολιτών. Χωρίς δικό της λαό, χωρίς 
συγκροτημένο ή, έστω, υπό διαμόρφωση Δήμο ευ
ρωπαϊκό, χωρίς δική της κυριαρχία, χωρίς δική της 
δημοκρατική νομιμοποίηση, μέ μοναδική νομιμο
ποιητική άναφορά στά κράτη καί στήν άχανή, 
άνερμάτιστη καί άτομοποιημένη «κοινωνία τών εύ- 
ρωπαίων πολιτών», ή Ευρωπαϊκή "Ενωση θέλει νά 
μετασχηματιστεί σέ κράτος καί σέ δημοκρατία α 
κολουθώντας τό ιστορικό προηγούμενο τού έθνικοϋ 
κράτους. Καί έχει γιά τόν λόγο αύτό τήν απαίτη
ση (!), άλλοτε μέσα άπό τήν ιδέα τού Ευρωπαϊκού 
Συντάγματος καί άλλοτε μέσα άπό τό δόγμα τής 
απόλυτης υπεροχής τού κοινοτικού δικαίου έναντι 
τών έθνικών συνταγμάτων, νά άπαρνηθούν οί λαοί 
τής Εύρώπης τόν έαυτό τους, τή συντακτική έξου- 
σία τους νά αύτο-προσδιορίζονται έσαεί ώς λαοί 
ένωμένοι καί συντεταγμένοι. Νά ορίζουν, δηλαδή, 
αύτόνομα, οί ίδιοι τούς όρους τής πολιτικής τους 
συμβίωσης καί έπιβίωσης.

Ή  πολιτική Ευρώπη δέν κτίζεται ώστόσο καταρ
γώντας ή άγνοώντας τή συνταγματική αυτονομία 
καί τήν πολιτειακή καί πολιτική ταυτότητα τών 
λαών τής Εύρώπης. Διότι, μεταξύ τών άλλων, μέ
σω τής συνταγματικής αύτονομίας τών κρατών, 
διαφυλάσσεται, ώς κόρη οφθαλμού, ή εθνική καί 
πολιτισμική ιστορία τών λαών τους, οί διαφορετι
κές καί μοναδικές πολιτισμικές τους ταυτότητες, 
πού δέν ισοπεδώνονται ούτε εξομοιώνονται. Νά έ- 
πικοινωνούν χρειάζεται μόνον μεταξύ τους καί νά 
συνυπάρχουν ειρηνικά καί δημιουργικά.

Στήν πολιτική ένοποίηση τής Εύρώπης συμμετέ
χουμε καί τήν επιδιώκουμε, ώς οργανωμένος λαός 
καί συγκροτημένη Πολιτεία καί όχι ώς κατακερμα
τισμένη καί εγωπαθής κοινωνία πολιτών. Τή θέση 
τής συμμετοχής μας στήν εύρωπαϊκή ολοκλήρωση 
τή διατράνωσε ρητά καί ό συντακτικός νομοθέτης 
τού 1975, ό όποιος στό άρθρο 28 άνοιξε διάπλατα 
τίς πύλες τού Συντάγματος καί τής κρατικής κυ
ριαρχίας στή διαδικασία τής ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης επιτρέποντας, χωρίς άναθεώρηση τού Συ
ντάγματος, τήν «εκχώρηση» συνταγματικών αρμο
διοτήτων σέ διεθνείς οργανισμούς καθώς καί περιο
ρισμούς στήν άσκηση τής «έθνικής κυριαρχίας», ό
ταν έξυπηρετεϊται σπουδαίο έθνικό συμφέρον καί 
προάγεται ή διεθνής συνεργασία. Ώστόσο ή άνοι- 
χτόκαρδη αύτή συνταγματική άδεια συμμετοχής τής 
χώρας μας στή διαδικασία τής εύρωπαϊκής ένο
ποίησης τελεί υπό έναν άπαράβατο συνταγματικό 
όρο, έμπεριέχει μία ρητή καί άπερίφραστη συνταγ

ματική έπιφύλαξη κυριαρχίας, τήν όποια συχνά υ
ποτιμούμε ή άγνοούμε: ή εκχώρηση κυριαρχικών 
συνταγματικών άρμοδιοτήτων δέν μπορεί νά φθά
νει ούτε νά είναι τέτοιας μορφής ώστε νά «θίγο
νται οί βάσεις τού δημοκρατικού πολιτεύματος καί 
τά δικαιώματα τού άνθρώπον» (άρθρο 28 παρ. 3Σ). 
Στή διαδικασία τής εύρωπαϊκής πολιτικής ένοποίη
σης συμμετέχουμε άρα μέ τίς πολιτικές καί συνταγ
ματικές δομές καί τίς δημοκρατικές άξιες πού μάς 
κληροδότησε ό εύρωπαϊκός καί έθνικός μας δημο
κρατικός συνταγματισμός.

'Επομένως, τό Σύνταγμά μας έπιτρέπει νά συμμε
τέχουμε στήν Εύρωπαϊκή "Ενωση ώς δημοκρατική 
Πολιτεία, γιά νά κτίσουμε μαζί μέ τούς άλλους λα
ούς τής Εύρώπης, ασκώντας άπό κοινού τίς εθνι
κές κυριαρχίες μας, μιά πολιτική Εύρώπη δημοκρα
τικά οργανωμένη. Καί ή δημοκρατική Εύρώπη, πού 
υπονοεί καί άπαιτεΐ τό Σύνταγμά μας, νομιμοποιεί
ται νά φέρει άκέραιο τόν τίτλο τής Δημοκρατίας, 
όταν, όχι μόνον σέβεται καί δέν θίγει τίς έθνικές 
δημοκρατίες τών κρατών, άλλά καί όταν κτίζεται 
μέ υλικά τίς ίδιες. Όταν οίκοδομεΐται, δηλαδή, έ- 
γκαθιστώντας ώς «κύριους» καί τής δικής της πο
λιτικής υπόστασης τούς έθνικούς Δήμους, οί όποιοι 
συναπαρτίζουν, όλοι μαζί, μιά πρωτότυπη 'Ένωση 
πολλαπλών Δήμων. Οί έθνικοί Δήμοι συναρθρώνο
νται σέ μιά Συμπολιτεία -κατά τήν έπιτυχή έκφρα
ση τού καθηγητή Τσάτσου- λαών, οργανωμένων σέ 
αύτοτελεΐς καί αυτόνομες Δημοκρατίες.

VI. Ώ ς πρός τό δεύτερο έρώτημα, ή ιστορία καί ή 
μελέτη τόσο τού εύρωπαϊκού όσο καί τού έλληνι- 
κού συνταγματισμού μάς δείχνει, άκόμη, ότι ή «κυ
ριαρχία» τού λαού στή σύγχρονη -άλλά καί τού 
πλήθους ή τού Δήμου στήν άρχαία Δημοκρατία- 
ούδέποτε διακηρύχθηκε άπόλυτη ούτε άδέσμευτη 
ούτε άνεξέλεγκτη. 'Αντίθετα, νοήθηκε, πάντα, υπο
ταγμένη στόν Λόγο καί στό Δίκαιο σέ συνάρτηση 
μέ τή δημιουργία ή τή λειτουργία μιας Πολιτείας 
καί ποτέ άνεξάρτητα άπό αύτήν.

"Αλλωστε καί ό Αριστοτέλης άναλύοντας τήν άρ
χαία δημοκρατία στήν ’Αθηναίων Πολιτεία καθώς 
καί τά διάφορα πολιτεύματα στά Πολιτικά του καί 
άναζητώντας τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτή- 
ματά τους καί άξιολογώντας τά διάφορα είδη δη
μοκρατίας, έκρινε ώς ιδανικό, «όρθό», δημοκρατι
κό πολίτευμα, τήν «Πολιτεία», έπειδή σέ αύτήν «- 
τό πλήθος πρός τό κοινόν πολιτεύεται συμφέρον...». 
"Ολα τά είδη πάντως τής Δημοκρατίας έχουν κοι
νόν γνώρισμά τους τήν κυριαρχία τού πλήθους ή 
τού Δήμου: «Λέγω δ’ οίον έν μέν ταΐς δημοκρα- 
τίαις κύριος ό Δήμος» (Πολιτικά, 1278b 11) καί λί
γο πιό κάτω: «δημοκρατία δ' έστίν όταν ή κύριον 
τό πλήθος» (Πολιτικά, 1279b 22). Σπεύδει όμως ό 
ίδιος φιλόσοφος νά συζητήσει διεξοδικά τήν άλή- 
θεια αύτού τού ορισμού καί νά τόν άμφισβητήσει

0  ΠΟΛΙΤΗΣ 14



Άντώνης Μανιτάκης. «Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας»

στή συνέχεια, υπογραμμίζοντας ότι «Ού δει δε τι- 
θέναι δημοκρατίαν, καθάπερ είώθασί τινες νϋν, α
πλώς οϋτως, όπου κύριον τό πλήθος» (Πολιτικά, 
1290a 30). Έτσι, δέν μπορεί νά χαρακτηριστεί δη
μοκρατία, διότι δέν είναι καν πολίτευμα, ή πολιτι
κή κατάσταση στήν όποια «κύριον δ’ είναι τό πλή
θος καί μή τόν νόμον» (1292a 5), δεδομένου ότι 
«όπου δ’ οί νόμοι μή είσί κύριοι, ένταΰθα γίνονται 
δημαγωγοί» (1292a 10). Επομένως, «όπου γάρ μή 
νόμοι άρχουσιν, ούκ έστι πολιτεία, δει γάρ τόν μέν 
νόμον άρχειν πάντων, των δέ καθ' έκαστα τάς άρ- 
χάς, καί ταύτην πολιτείαν κρίνειν, ώστε εϊπερ έστί 
δημοκρατία μία τών πολιτειών, φανερόν ώς ή 
τοιαύτη κατάστασις, έν ή ψηφίσμασι πάντα διοικεϊ- 
ται, ουδέ δημοκρατία κυρίως-» (1292a 32-37).

Δημοκρατία έχουμε άρα όταν τό πλήθος άναγνω- 
ρίζεται μέν κύριον τής πόλεως, άλλά κυβερνά διά 
τού Δήμου στήν ’Αγορά τού Δήμου καί στήν 
Εκκλησία μαζί καί μέ τίς άλλες ’Αρχές, μέ καθολι
κούς νόμους καί όχι μέ συγκυριακά ψηφίσματα, 
στήν υιοθέτηση τών όποιων παρασύρεται συχνά τό 
πλήθος άπό τούς δημαγωγούς. Ή ιδανική δημοκρα
τία είναι ή «κατά νόμον δημοκρατούμενη πολι
τεία». Οί νόμοι, επειδή έχουν καθολική ισχύ, βρί
σκονται άξιολογικά πιό πάνω άπό τά ψηφίσματα. 
Πάνω άπό τούς κοινούς νόμους βρίσκονται, ώστό- 
σο, οί θεμελιώδεις αρχές τού πολιτεύματος, οί κα
ταστατικοί νόμοι (τό Σύνταγμα) τής πολιτείας, 
πρός τούς όποιους πρέπει οί κοινοί νόμοι νά εναρ
μονίζονται καί όχι τό άντίθετο: «πρός γάρ τάς πο
λιτείας τούς νόμους δει τίθεσθαι καί τίθενται πά- 
ντες, άλλά ού τάς πολιτείας πρός τούς νόμους» 
(Πολιτικά, 1289a 13-15).

Τίς θεμελιώδεις αυτές άξιες τής αρχαίας δημο
κρατίας, ή σύγχρονη όχι μόνον δέν άγνοεϊ άλλά τίς 
έχει πλήρως ένστερνιστεΐ.

VII. Στή λεπτή ισορροπία κυριαρχίας καί δικαίου, 
κυρίαρχου λαού καί συντάγματος στηρίζεται καί ή 
σύγχρονη, ή άντιπροσωπευτική Δημοκρατία. Ή τε
λευταία ορίζεται συνοπτικά, όπως σημειώσαμε, ώς 
τό πολίτευμα τής κυριαρχίας ή έξουσίας τού λαού. 
Πρόκειται γιά ένα πολίτευμα τό όποιο, μεταμορφώ
νοντας μέσα άπό τήν άντιπροσώπευση καί τήν έκλο- 
γή άντιπροσώπων τό άμορφο καί άνοργάνωτο «πλή
θος» σέ λαό, δηλαδή σέ μορφοποιημένο πολιτικό 
Υποκείμενο, τό έντάσσει ώς αυτόνομη, πολιτική 
οντότητα στό κράτος καί τό υποτάσσει στό Δίκαιο.

Ή πανηγυρική όμως άνακήρυξη τού λαού σέ κυ
ρίαρχο γίνεται ρητά άπό τό Σύνταγμα. Τό Σύνταγ
μα έγκαθιστά τόν λαό κυρίαρχο καί διά τού Συ
ντάγματος ό λαός άποκτά συνείδηση τής κυριαρχίας 
του. Τά έλληνικά Συντάγματα τή μαγική αυτή με
ταλλαγή τής κυριαρχίας ή τού κυρίαρχου λαού άπό 
δύναμη άδέσμευτη καί άνυπότακτη σέ δύναμη δε
σμευμένη καί υποταγμένη στον Λόγο καί στό Δί

καιο τήν άποτύπωσαν άπό τό 1864 σέ μία φράση, 
πού όμοιά της βρίσκουμε στό Σύνταγμα τού Βελ
γίου τού 1830 καί σέ έκεΐνο τής Ιταλίας τού 1946 
έναν αιώνα μετά: «άπασαι αί έξουσίαι πηγάζουσι έκ 
τού έθνους, ένεργοΰνται δέ καθ’ όν τρόπον ορίζει τό 
Σύνταγμα». Ή  υπαγωγή τής κυριαρχίας τού λαού 
καί τής άσκησης όλων τών έξουσιών στούς ορισμούς 
τού Συντάγματος «άσκοϋνται όπως ορίζει τό Σύ
νταγμα» (άρθρο 1 παρ. 3 ίσχύοντος Συντάγματος) 
δείχνει ότι στήν Ελλάδα ή Δημοκρατία συνυπάρχει, 
άπό τά μέσα τού 19ου αιώνα, μέ τό Κράτος δικαίου 
καί ότι ή Ελληνική Πολιτεία μπορεί, άπό τότε, νά 
χαρακτηριστεί συνταγματικό κράτος, μέ τήν έννοια 
πού τό εννοούν σήμερα στήν 'Ιταλία καί στή Γερ
μανία γιά τήν περίοδο πού άρχίζει στις χώρες αύ- 
τές μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Ή  συνταγματική μεταμόρφωση τής κυριαρχίας ά
πό άδέσμευτη καί άπεριόριστη έξουσία σέ συντε
ταγμένη συντελέστηκε μέ μία πράξη, uno acto: τήν 
ίδια στιγμή πού ό έπαναστατημένος λαός άσκώντας 
συντακτική έξουσία έγκαθιστά τόν έαυτό του «κυ
ρίαρχο» καί συστήνει άνεξάρτητο κράτος καί κα
τασκευάζει τήν έστία του, γιά νά προστατευτεί, τήν 
ίδια στιγμή μέ τήν ίδια πράξη δέχεται πανηγυρικά 
καί γονατιστός τό στέμμα τής έγκόσμιας βασιλείας 
του, δηλαδή τής άνακήρυξής του σέ «κύριον» τής 
Πολιτείας, άπό κάποια άπρόσωπη καί άδιόρατη 
δύναμη, άπό κάποιο έγκόσμιο θεό, πού άποκαλεΐ- 
ται «Σύνταγμα». Συμβαίνει έτσι τό έξής παράδοξο: 
ό κυρίαρχος λαός, άνακηρύσσεται, ονομάζεται, πα
νηγυρικά, κύριος τής Πολιτείας άπό ένα κείμενο 
πού ό ίδιος θέσπισε. Ό  κυρίαρχος λαός άναγορεύει 
σέ κύριο τού έαυτοΰ του τό δημιούργημά του, τό 
Σύνταγμα, καί δέχεται νά άσκεϊ στό έξής τήν κυ
ριαρχία του σύμφωνα μέ τούς κανόνες πού αυτό ο
ρίζει. Είναι κυρίαρχος δυνάμει τού Συντάγματος 
καί μόνον έφ’ όσον ένεργεϊ έντός τών ορίων τού 
Συντάγματος καί τών πλαισίων τού πολιτεύματος. 
Ή κυριαρχία δέν νοείται πλέον χωρίς τό Σύνταγ
μα, τό όποιο δέν πειθαρχεί άπλώς τήν άσκησή της, 
συνιστά καί όρο τής ύπαρξής της.

Ή δημοκρατία μας είναι άπό τή γένεσή της συ
νταγματική καί άρα περιορισμένη. "Ας άκούσουμε 
γιά λίγο τόν Σαρίπολο, τόν πατέρα τών 'Ελλήνων 
συνταγματολόγων: «καθ’ ήμάς ή κυριαρχία τού έ
θνους, καλώς έννοουμένη, δέν σημαίνει ότι τό έθνος 
είναι κύριον νά πράττη έναντίον τού ορθού λόγου 
καί τού δικαίου, τούναντίον μάλιστα δηλοΐ... ότι ή 
μεγίστη αυτή τής κοινωνίας έξουσία, είναι υπόχρε
ος... νά βαδίζη πάντοτε τό μέν ορθόν λόγον έχου- 
σα οδηγόν, βάσιν δέ τό δίκαιον... Τό δίκαιον λοι
πόν είναι κυρίως τό κυριαρχούν έν τή κοινωνία...» 
(Ν. I. Σαριπόλου, Πραγματεία τού Συνταγματικού 
Δικαίου, Άθήνησι, 1851, σ. 40). Καί ό Άλ. Σβώλος 
(Πολιτική εξουσία καί κυριαρχία, άνατύπωσις έκ 
τού «Νέου Αίώνος», 1917, Νομικαί Μελέται, τόμος
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πρώτος, σ. 274), συμπληρώνει: «ή πολιτική έξουσία 
ώς έξουσία νομική, έξουσία Δικαίου, ευρίσκει τήν 
δικαιολογίαν τής ΰποστάσεώς της καί τό προνόμιον 
τής έπιβολής της έν τώ Δικαίω, έν τώ θεμελιώδη 
τουτέστιν νόμω τής Πολιτεία, ύφ’ οϋ παρήχθη καί 
έξ ού άπορρέει, υπάρχει άρα καί έπιβάλλεται ούχί 
διότι διαθέτει υλικά μέσα δυνάμεως, άλλά διότι τό 
Δίκαιον τήν έπιβάλλει».

VIII. Ή άναγνώριση τής ανωτερότητας καί τυπι
κής υπεροχής τοΰ Συντάγματος έναντι όλων τών 
πράξεων τής Πολιτείας καί ή υπαγωγή όλων τών 
έξουσιών, μηδέ τής νομοθετικής έξαιρουμένης, 
στους ορισμούς του άποτέλεσε μία άπό τίς σταθε
ρές τοΰ έλληνικοΰ συνταγματισμοΰ καί ένα πάγιο 
γνώρισμα τής συνταγματικής μας δημοκρατίας. 'Υ
πήρξε άποτέλεσμα τής άντίληψης ότι τό Σύνταγμα 
είναι προϊόν τής λαϊκής κυριαρχίας στήν πρωταρ
χική έκδήλωσή της ώς συντακτικής έξουσίας.

Ό  δικαστικός έλεγχος τών άποφάσεων τοΰ νομο- 
θέτη ήλθε, άμέσως μετά, άπό τά τέλη τοΰ 19ου 
αιώνα ώς άπόρροια τής πρόσληψης τοΰ Συντάγμα
τος ώς Θεμελιώδους Νόμου άλλά καί ώς λογική συ
νέπεια τής ριζωμένης άντίληψης ότι «έπ’ οΰδεμία 
προφάσει καί περιστάσει δύναται ή Βουλή ή ή Κυ- 
βέρνησις νά νομοθετήση, ή νά ένεργήση τι έναντίον 
εις τό πολιτικόν Σύνταγμα» (Ψήφισμα τής Τρίτης 
’Εθνικής Συνέλευσης τών Ελλήνων). Ή νομολογια- 
κή καθιέρωσή του έπιβεβαίωσε, έμπρακτα, άπό τό
τε, τόν δικαιοκρατικό χαρακτήρα τοΰ δημοκρατι
κού πολιτεύματος μας καί έδειξε ότι ή βούληση τοΰ 
«κυρίαρχου», όποιος καί αν έξουσιοδοτεΐται κάθε 
φορά νά τήν έκφράζει (οι άντιπρόσωποι τοΰ έ
θνους, ή πλειοψηφία τους, τό κυβερνών κόμμα), ο
φείλει νά έναρμονίζεται πρός τίς έπιταγές τοΰ συ
ντακτικού νομοθέτη. Ή πρωτοποριακή γιά τήν έ- 
ποχή της πρακτική τοΰ δικαστικού έλέγχου τής συ
νταγματικότητας τών νόμων ριζώθηκε στις συνειδή
σεις τών πολιτών καί τών δικαστών καί έφαρμόζε- 
ται, έκτοκτε, άδιαλείπτως περισσότερο άπό έναν 
αιώνα, έπειδή θεωρείται μοναδική έγγύηση προστα
σίας τών συνταγματικών δικαιωμάτων καί τής νο
μιμότητας άπό τίς καταχρήσεις τής πολιτικής έξου
σίας. Παρουσιάζει, βέβαια, τά τελευταία χρόνια σο
βαρές άνεπάρκειες καί άτέλειες. ’Αντί όμως νά κοι
τάξουμε νά άντιμετωπίσουμε καί νά διορθώσουμε 
τίς άδυναμίες τοΰ θεσμού, καμαρώνοντας, παράλ
ληλα, γιά τό κόσμημα αυτό τοΰ έλληνικοΰ νομικού 
πολιτισμού, πού όμοιο του συναντάμε μόνο στις 
Η.Π.Α., έπιδιώκουμε στό όνομα ένός έπιφανειακοΰ 
έκσυγχρονισμοΰ καί ένός συγκεχυμένου έξορθολογι- 
σμοΰ νά τόν άπαξιώσουμε μεταφυτεύοντας, άλυσι- 
τελώς, άπό τήν Εσπερία τόν θεσμό τοΰ συνταγμα
τικού δικαστηρίου, περιφρονώντας ή άγνοώντας τή 
συνταγματική μας παράδοση καί ιστορία.

Άλλά ό «κυρίαρχος» δέν συναντά μόνον έξωτε-

ρικά, δικαιοκρατικά όρια στήν πολιτική παντοδυ
ναμία του. Ή  άσκηση τής κυριαρχίας του είναι ά
πό τήν άρχή άποδυναμωμένη με τήν διάσπασή της 
στά τρία, μέ τόν τριπλό διαχωρισμό της: «Ή κυ
ριαρχία τοΰ Έθνους διαιρείται εις τρεις έξουσίας· 
Νομοθετικήν, Νομοτελεστικήν καί Δικαστικήν» 
(άρθρο 36 τοΰ Πολιτικού Συντάγματος τής Τροιζή- 
νος). Μέ τήν διάκριση τών έξουσιών ή άσκηση τής 
κρατικής έξουσίας έπιμερίζεται σε τρεις διακεκριμέ
νες έξουσίες μέ αύστηρώς προδιαγεγραμμένες καί 
όριοθετημένες ή κάθε μία άρμοδιότητες καί μέ κα
θορισμένες άποστολές. Ή  κάθε μία έξουσία είναι 
άνεξάρτητη άπό τήν άλλη καί δέν δικαιούται νά 
άναμειγνύεται στά έργα τής άλλης ή νά άκυρώνει 
τίς πράξεις της. Ή κάθε έξουσία σέβεται τήν άλλη 
καί φροντίζει νά συνεργάζεται μαζί της. Μέ τόν 
τρόπο αύτό δέν έπιτυγχάνεται μόνον ό έξορθολογι- 
σμός τής κρατικής έξουσίας, έπέρχεται ταυτόχρονα 
καί ό μετριασμός καί ή έξισορρόπηοη τών έξον- 
σιών, κυρίως άπέναντι στήν πολιτική έξουσία μέσω 
τής δημιουργίας μηχανισμών άνάσχεσης καί αντι
στάθμισης. Η λαϊκή κυριαρχία διηθίζεται μέσα άπό 
τόν μηχανισμό τής διάκρισης τών έξουσιών καί κα
ταφέρνει νά άποσυνδεθεΐ έν μέρει άπό τό Υποκεί
μενο (τόν λαό, τό έθνος ή τήν κοινοβουλευτική καί 
κομματική πλειοψηφία) πού θέλει νά τήν έκφράζει 
κατ’ άποκλειστικότητα, καί διαχέεται στή συνέχεια 
σε ένα σύστημα έξουσιών, πού κρατιέται σέ ισορ
ροπία άπό τό ίδιο τό Σύνταγμα.

Τήν μετριαστική καί άντισταθμιστική λειτουργία 
τής διάκρισης τών έξουσιών έπιτελεΐ στήν έποχή 
μας καί ό θεσμός τών Ανεξάρτητων Διοικητικών 
’Αρχών. Μέσα σέ αύτό τό θεσμικό περίγραμμα θά 
πρέπει νά ένταχθοΰν καί ο’ι άρμοδιότητές τους καί 
μέσα άπό τό ίδιο πρίσμα νά άξιολογηθεΐ καί κρι- 
θεΐ ή άποστολή τους. Οί Ανεξάρτητες Αρχές έχουν 
έξοπλιστεΐ μέ άρμοδιότητες συνταγματικά άναγνω- 
ρισμένες, είτε γιά τήν καλύτερη καί άποτελεσματι- 
κότερη προστασία ορισμένων νέων δικαιωμάτων, 
πού άπειλοΰνται άπό τήν χρήση τών νέων τεχνολο
γιών, είτε γιά τήν ορθολογικότερη ρύθμιση τής ά
σκησης έλευθεριών, πού συνδέονται μέ τήν οικονο
μία τής άγοράς, ή όποια άπειλεΐ, άν μείνει άνεξέ- 
λεγκτη, άτομικά δικαιώματα καί συλλογικά άγαθά 
μεγάλης σημασίας. Αύτό πού δέν μπορεί νά κάνει 
ή δικαστική έξουσία, δηλαδή νά προλάβει, νά προ- 
νοήσει, νά πειθαναγκάσει, νά έξαναγκάσει ή νά 
ρυθμίσει, καί αύτό πού θά μπορούσε νά κάνει μιά 
διοίκηση εύέλικτη, άποτελεσματική, άμερόληπτη 
καί πραγματικά άνεξάρτητη, τόσο άπό τήν πολιτι
κή έξουσία όσο καί άπό ισχυρά οικονομικά συμφέ
ροντα, άλλά δέν τό κάνει, έχουν άναλάβει νά έπι- 
τελέσουν καί έπιτελοΰν μέ έπιτυχία σέ όλες τίς εύ- 
ρωπαϊκές χώρες οί Ανεξάρτητες Διοικητικές Α ρ
χές. Τούς έχει άνατεθεΐ, έργο έγγυητικό, εγγύησης
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νέων δικαιωμάτων καί έλευθεριών καθώς καί έγ- 
γύησης μιας ορθολογικής καί άμερόληπτης διοικη
τικής ρύθμισης καί έποπτείας.

Θά πρέπει νά καταλάβουμε ότι τό βαθύτερο νό
ημα πού έκπέμπει ή άρχή τής διάκρισης των έξου- 
σιών, είναι ή θεσμική ισορροπία μεταξύ των έξου- 
οιών, ή σταθμισμένη σχέση τους καί ή αρμονική συ
νεργασία τους καί όχι ή αντιπαλότητα ή ή άντα- 
γωνιστικότητά τους. Δικαστική έξουσία καί άνεξάρ- 
τητες άρχές αναλαμβάνουν καί έπιτελοϋν βασικά 
λειτουργίες έγγύησης συνταγματικών δικαιωμάτων 
καί έλευθεριών σέ αντιδιαστολή, καί ένίοτε σέ άντι- 
παράθεση, μέ τίς έξουσίες άσκησης κυβερνητικής 
πολιτικής. Οί δύο διακριτές μορφές έξουσίας, τής 
πολιτικής διακυβέρνησης από τήν μία καί τής έγ
γύησης δικαιωμάτων άπό τήν άλλη, θά πρέπει νά 
συνυπάρχουν, άρμονικά, σέ ένα ισορροπημένο συ
νταγματικό πολίτευμα. Τό τελευταίο θά πρέπει νά 
έχει τήν ικανότητα νά άντιτάσσει άπέναντι στήν 
πολιτική κυριαρχία τής πλειοψηφίας ένα σύστημα 
ορίων καί δικαιοκρατικών έγγυήσεων καί νά προ
σφέρει, παράλληλα, στή σφαίρα τής πολιτικής έναν 
άνετο χώρο έκφρασης καί διαμόρφωσης κυβερνητι
κών πολιτικών στό όνομα τής δημοκρατικής αρχής.

IX. νΑν μοΰ ζητούσατε νά άπαντήσω, άνακεφα- 
λαιώνοντας, στό έρώτημα πού έθεσα στήν άρχή: «τί 
τό κύριον τής Πολιτείας έστίν, τό πλήθος, ό λαός, 
ό Δήμος ή τό Σύνταγμα»; ή άπάντησή μου θά ή
ταν: κύριον είναι καί παραμένει σέ όλες τίς μορφές 
τής δημοκρατίας, άρχαίας ή σύγχρονης, αλλά καί 
μιας μελλοντικής, τό πλήθος, διότι σέ αύτό άνήκει, 
όντολογικά, ή κυριαρχία. Τό πλήθος όμως δέν μπο
ρεί, έπειδή είναι άμορφο, πολλαπλό καί διαφορο
ποιημένο, νά άσκήσει, έτσι όπως είναι διασπασμέ- 
νο, άμεσα, τήν κυριαρχία του. Τήν άσκεΐ, άναγκα- 
στικά, μέσα άπό θεσμικές καί διαδικαστικές διαμε
σολαβήσεις. Γι’ αύτό άλλοτε μεταμορφώνεται σέ 
Δήμο μέσω τής ’Αγοράς τοΰ Δήμου, άλλοτε προσω- 
ποποιεΐται άπό τόν Λαό μέσω τής έκλογής άντι- 
προσώπων στό Κοινοβούλιο καί άλλοτε εξανεμίζε
ται ή άλλοτριώνεται στή δημόσια σφαίρα, ώς «κοι
νό». Χωρίς ’Αγορά δέν υπάρχει Δήμος καί χωρίς 
τή διαδικασία τής άντιπροσώπευσης δέν υπάρχει 
λαός. Χωρίς οργανωμένες δημόσιες πολιτικές σφαί
ρες τό πλήθος είναι πολιτικά άνύπαρκτο.

Ή  ’Αγορά τοΰ Δήμου ή ή δημόσια πολιτική σφαί
ρα συγκροτούν τή συμβολική έδρα, τόν τόπο τής 
κυριαρχίας. Σέ μιά σύγχρονη πλουραλιστική καί 
άνταγωνιστική κοινωνία, στήν όποια πολλαπλά συμ
φέροντα καί δυνάμεις μάχονται μεταξύ τους γιά τήν 
έξουσία καί τόν έπηρεασμό των άποφάσεών της, τό 
κρίσιμο έρώτημα <5έν είναι, πλέον, ποιος είναι ό κυ
ρίαρχος αλλά ποιος κατέχει τήν έδρα τής κυριαρ
χίας, ποιος έξουσιάζει τήν ’Αγορά τοΰ Δήμου ή τή

Δημόσια πολιτική σφαίρα. Γιά νά μπορούν όλοι οί 
μνηστήρες τής έξουσίας νά διεκδικοΰν άενάως καί 
ισότιμα τήν κατοχή της, θά πρέπει ή έδρα της νά 
παραμένει χωρίς κυρίαρχο, νά μένει διαρκώς ή ίδια 
κενή, άδεια. Κανείς δέν δικαιούται νά γίνει «κύ
ριος» τής ίδιας τής κυριαρχίας ή τού Συντάγματος. 
Μόνον μέ τήν έγγύηση πάγιων καί άπρόσωπων συ
νταγματικών διαδικασιών, πού έγγυώνται τό «ού- 
δείς άρχει ούδενός», θά μπορούν στήν άγορά τοΰ 
Δήμου όλα τά μέλη του, όλοι οί δημότες χωρίς διά
κριση άσκώντας τό δικαίωμα τής ίσηγορίας νά δια
λέγονται, νά άντιπαρατίθενται, νά οργανώνονται 
καί νά άποφασίζουν άπό κοινού, ισότιμα καί ελεύ
θερα, σέ έναν κοινό τόπο γιά τά κοινά.

Ή λαϊκή κυριαρχία έπαψε πλέον, καί γιά τόν λό
γο αύτό, νά άναπαριστάνεται ώς κατηγόρημα κά
ποιου Υποκειμένου, τού λαού ή τού έθνους. Μπο
ρεί νά παρασταθεΐ μόνον ώς μιά διαδικασία άντι- 
προσώπευσης, επικοινωνίας, μεσολάβησης, σύνθεσης 
ή συμβιβασμού μεταξύ πολλαπλών υποκειμένων 
(κοινωνικών ομάδων καί πολιτικών δυνάμεων), κα
θώς καί ώς διαδικασία ειρηνικής καί έλλογης επί
λυσης τών διαφορών καί συγκρούσεων πού σπα- 
ράσσουν καθημερινά τό πλήθος. Κάτω άπό τή στέ
γη καί μέ τήν έγγύηση ένός τέτοιου δημοκρατικού 
συντάγματος μπορούν νά συνυπάρχουν ειρηνικά 
καί έλεύθερα άνταγωνιστικές δυνάμεις καί ιδέες, 
καθώς καί άντιμαχόμενα συμφέροντα χωρίς κανένα 
άπό αυτά νά μπορεί νά γίνει οριστικά κύριο τού 
άλλου καί χωρίς κανένα νά μπορεί νά διαταράξει 
τήν ένότητα καί τή σταθερότητα τής Πολιτείας. 
Μόνο πού ή ένότητα αυτή τή φορά δέν είναι δε
δομένη, δέν έπιβάλλεται άπό τά πάνω, κατασκευά
ζεται διαρκώς, προκύπτει μέσα άπό τόν διάλογο 
καί τή συναίνεση.

Αυτή τήν ιδανική Πολιτεία καί αύτό τό δημοκρα
τικό πολίτευμα καλούμαστε νά υπερασπιστούμε μέ 
λογισμό καί γνώση άπέναντι στήν λαίλαπα τής άνε- 
ξέλεγκτης καί ίσοπεδωτικής νεοφιλελεύθερης πα
γκοσμιοποίησης, άν θέλουμε νά διαφυλάξουμε τήν 
(τίς) πολιτισμική(κές) μάς ταυτότητας(τες), άλλά 
καί τήν άτομική μας έπιβίωση, διότι χωρίς Πολι
τεία δέν ύπάρχει πολίτης, χωρίς τόν πολίτη δέν 
μπορεί νά έπιβιώσει ό ιδιώτης καί έξω άπό τήν 
Πόλη καραδοκούν τά άγρια θηρία.

Ή ύπεράσπιση τού δημοκρατικού καί συνταγμα
τικού πατριωτισμού, έχει έπομένως γιά μένα τήν 
έννοια τής ύπεράσπισης τής ένότητας καί τής ιδιαι
τερότητας τής πολιτικής μας κοινωνίας, όχι γιά νά 
κλειστούμε άπό τόν κόσμο άλλά γιά νά άνοιχτού- 
με άφοβα σέ αύτόν, γιά νά άντιμετωπίσουμε τήν 
παγκοσμιοποίηση μέ πολιτική αύτοπεποίθηση, μέ 
αισιοδοξία καί ελπίδα, άρκεΐ νά άποκτήσουμε συ
νείδηση τής ίστορικότητάς μας καί άρα καί τών ο
ρίων μας, μέ λίγο περισσότερη, βέβαια, συνταγμα
τική καί δημοκρατική αύτογνωσία.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ: 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

τοΰ Γ. Μ . Σηφάχη

Έξοχώχαχε Κύριε Πρόεδρε χής Ελληνικής Δημο- 
κραχίας

Μιά αίφνίδια έλλειψη νομικού έπισχήμονα μεχα- 
ξύ χών μελών χής Έπιχροπής χοΰ Βραβείου Ξανθό- 
πουλου -Πνευμαχικοϋ όδήγηοε χόν παρόνχα όμιλη- 
χή σας -έναν φιλόλογο- σέ χοΰχο χό βήμα, προκει- 
μένου νά σάς παρουσιάσει, όπωσδήποχε μέ κάθε 
δυναχή συνχομία, χό έργο χοΰ κ. Άνχώνη Μανιχά- 
κη.

Ώσχόσο, ή άναγκασχική αύχή «έκχροπή» άπό χά 
καθιερωμένα έχει μιά δικαιολογία: Τό έργο χοΰ χι- 
μωμένου μας δεν είναι χόσο μυσχηριώδες γιά χούς 
άμύηχους όσο χό έργο ένός θεωρηχικοϋ φυσικού ή 
μοριακού βιολόγου, άλλά έπικενχρώνεχαι σέ ζηχή- 
μαχα πού ένδιαφέρουν καί άφορούν όλους μας. Καί 
χούχο γιαχί, καχά χό μεγαλύχερο μέρος χου, χό έρ
γο χού Μανιχάκη είναι διδακχικό όχι μόνο γιά 
χούς φοιχηχές χου, άλλά καί γιά μάς χούς υπόλοι
πους, καθώς χό εύρος χου έκχείνεχαι άπό χήν πο- 
λιχική φιλοσοφία (μέ χήν έννοια χού Άρισχοχέλη), 
χήν έρευνα καί σχοχασμό πάνω σχό ελληνικό καί 
χό ευρωπαϊκό συνχαγμαχικό δίκαιο, ως χή συγγρα
φή μεγάλων συγκενχρωχικών έργων άναφοράς -ό 
πως είναι, π.χ., χό Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, 
χ. 1, (Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 2004), ένα έργο 
525 σελίδων- άλλά καί πολλών νομικών γνωμοδο- 
χήσεων γιά προβλήμαχα πού άπασχολούν χήν κοι
νωνία ή συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας.

Πριν άναφερθώ σέ ορισμένα έργα χού Μανιχάκη 
-κυρίως σ’ έκεϊνα πού είναι λιγόχερο χεχνικά καί 
πιό προσιχά σ’ έναν μή νομικό- θέλω νά πώ δυό 
λόγια γιά χόν άνθρωπο πού συγκενχρωθήκαμε γιά 
νά χιμήσουμε άπόψε. Ό  Άνχώνης Μανιχάκης είναι 
γέννημα θρέμμα χής Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε καί 
μεγάλωσε σχή Θεσσαλονίκη, όπου καί σπούδασε 
νομικά σχήν ’ίδια σχολή σχήν όποια χώρα ύπηρεχεϊ 
ώς καθηγηχής, κονχά σέ μερικούς λαμπρούς δασκά
λους, άπό χούς οποίους θά άρκεσχώ νά μνημονεύ
σω μόνο χόν άείμνησχο Άρισχόβουλο Μάνεση, πού 
ό Μανιχάκης έμελλε νά διαδεχθεί άργόχερα. 'Ο ί
διος, έξάλλου, θαυμάζει καί, νομίζω, λογαριάζει γιά

δασκάλους χου χούς παλαιόχερους συνχαγμαχολό- 
γους, Νικόλαο I. Σαρίπολο καί ’Αλέξανδρο Σβώλο.

Μεχαπχυχιακές σπουδές έκαμε σχίς Βρυξέλλες, ό
που συνέγραψε χή διδακχορική χου διαχριβή μέ χόν 
χίχλο «La liberte du commerce et de 1 ’Industrie en 
droit beige et en droit fran^ais» (χόν όποιο ό ίδιος 
μεχαφράζει: «Οικονομική έλευθερία καί κραχικός 
παρεμβαχισμός σχό γαλλικό καί βελγικό δίκαιο»), 
Ή πρώχη χου αύχή μείζων έπισχημονική μονογρα
φία δημοσιεύθηκε σχίς Βρυξέλλες άπό χόν έγκριχο 
έκδόχη νομικών έργων, Bruylant, χό 1979.

Τό 1981 άνακηρύχθηκε ύφηγηχής χού Πανεπι- 
σχημίου Θεσσαλονίκης μέ χή δεύχερη μεγάλη πραγ- 
μαχεία χου, «Τό Υποκείμενο χών συνχαγμαχικών 
δικαιωμάχων: μιά συμβολή σχή θεωρία διάσπασης 
χού άνθρώπου σέ άχομο καί μέλος χού κοινωνικού 
συνόλου». Ή έργασία χου αύχή ήχαν ένδεικχική χής 
άγάπης χου γιά χή γενική θεωρία χού δικαίου καί 
χού κράχους, καθώς καί χών δικαιωμάχων χοΰ 
άνθρώπου, γιά ζηχήμαχα, δηλαδή, πού δέν έπαψαν 
νά χόν άπασχολούν έκχοχε ώς δάσκαλο χού συ- 
νχαγμαχικού δικαίου. ’Ένα χρόνο άργόχερα, χό 
1982, εκλέχθηκε έκχακχος καθηγηχής χοΰ Συνχαγ- 
μαχικού Δικαίου σχήν έδρα πού ώς χόχε καχεΐχε ό 
άγαπημένος χου δάσκαλος, Άρισχόβουλος Μάνε- 
σης, σέ ήλικία χριάνχα όκχώ έχών. Έκχοχε, έπί ένα 
χέχαρχο χοΰ αιώνα, έχει παίξει κενχρικό ρόλο σχήν 
άναμόρφωση χών μεχαπχυχιακών σπουδών σχόν 
Τομέα Δημοσίου Δικαίου (όπου έχει καθιερωθεί 
ένας άχυπος χρίχος κύκλος σπουδών, πού άφορά 
κυρίως σχούς υποψήφιους διδάκχορες), ένώ καχα- 
βάλλει διαρκείς προσπάθειες νά φέρει σέ έπαφή 
χήν έλληνική συνχαγμαχική σκέψη μέ χή γαλλική 
καί χήν ίχαλική -είναι συχνόχαχες οί προσκλήσεις 
σχή Θεσσαλονίκη Γάλλων καί Ίχαλών συνχαγμαχο- 
λόγων καί πολιχικών έπισχημόνων-, άλλά χά χελε- 
χαΐα χρόνια καί χήν άμερικανική.

Οί έπισχημονικές χου δρασχηριόχηχες είναι πολυ
σχιδείς: είναι διευθυνχής δύο έπισχημονικών σειρών 
σχίς έκδόσεις Σάκκουλα, χού γνωσχού οίκου νομι
κών έκδόσεων σχή χώρα μας, έπιμεληχής πολλών 
συλλογικών έκδόσεων, πρόεδρος καί συνιδρυχής χού 
'Ομίλου Συνχαγμαχολόγων «Άρισχόβουλος Μάνε-
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σης», μέλος τής συντακτικής έπιτροπής τοϋ περιο
δικού τό «Σύνταγμα», νομικός τής πράξης, μέ πλή
θος δημοσιευμένες καί άδημοοίευτες γνωμοδοτήσεις 
καί παραστάσεις στό Συμβούλιο τής ’Επικράτειας. 
Τό πλούσιο καί άδιάκοπο συγγραφικό του έργο, 
πού συμπεριλαμβάνει 11 μονογραφίες καί 110 με
λέτες, γραμμένες στά έλληνικά καί στά γαλλικά, δο
μείται γύρω άπό τρεις βασικούς άξονες: κράτος δι
καίου καί δικαιώματα, δημοκρατία, καί γενική θεω
ρία καί έρμηνεία τού συντάγματος.

’Αλλά, όπως είναι δύσκολο νά ξεχωρίσει κανείς 
τίς αυστηρότερα έπιστημονικές έργασίες τού Μανι- 
τάκη άπό τίς πιό διδακτικές, όπως ύπαινίχθηκα 
νωρίτερα, άλλο τόσο είναι δύσκολο νά ξεχωρίσει 
τόν διανοούμενο συγγραφέα καί δάσκαλο άπό τόν 
ένεργό πολίτη -αλλά όχι πολιτικό μέ τήν τυπική 
σημασία τής λέξης- πού όμως διατυπώνει πολιτικό 
λόγο καί έχει συμμετοχή σέ κινήσεις πολιτών πού 
υψώνουν δημόσια φωνή διαμαρτυρίας άντιδρώντας 
σέ κακώς κείμενα, ή κακώς έπιχειρούμενα, στή δη
μόσια ζωή τής χώρας, μέ τά όποια βρισκόμαστε 
άντιμέτωποι σχεδόν καθημερινά τώρα πιά, συχνά 
μέ τήν άνοχή, άν όχι μέ τή συνενοχή, τού κράτους 
ή δημόσιων άρχών.

Άναφέρομαι, λόγου χάριν, στό γεγονός ότι δια- 
τελεΐ έπί δύο σχεδόν δεκαετίες πρόεδρος τής "Ενω
σης Πολιτών Θεσσαλονίκης γιά τό Περιβάλλον καί 
τόν Πολιτισμό, μιας οργάνωσης, πού παρεμβαίνει 
ώς ομάδα πίεοης σέ ζητήματα πού άφορούν τήν 
πόλη τής Θεσσαλονίκης. ’Η πιό σημαντική παρέμ
βαση τής "Ενωσης ήταν ή μαζική κινητοποίηση τών 
πολιτών γιά τήν άποτροπή τού μετασχηματισμού 
τής Ροτόντας, ενός άπό τά πιό σημαντικά ρωμαϊκά 
μνημεία τής Θεσσαλονίκης, σέ λατρευτικό χώρο καί 
σέ προσκυνηματικό ναό, όπως ήθελε ή Μητρόπολη 
Θεσσαλονίκης μέ τό επιχείρημα ότι τό έν λόγω 
μνημείο είχε λειτουργήσει ώς χριστιανικός ναός κα
τά τή βυζαντινή περίοδο -  άλλά είχε λειτουργήσει 
καί ώς τζαμί μετά τήν κατάκτηση τής Θεσσαλονί
κης άπό τούς Τούρκους τό 1590 (φυσικά τά ίδια 
άληθεύουν καί γιά τόν Παρθενώνα στήν ’Αθήνα 
καί γιά τήν Αγία Σοφία στήν Πόλη). Ή  μετατρο
πή άποφεύχθηκε, τελικά, χάρη σέ σχετική άπόφα- 
ση τού Συμβουλίου τής 'Επικράτειας, ύστερα άπό 
προσφυγή τής "Ενωσης Πολιτών.

Στό πλαίσιο άνάλογων παρεμβάσεών του στή δη
μόσια σφαίρα, ό Μανιτάκης ύψωσε τή φωνή του 
κατά τού έθνικισμού καί τού λαϊκισμού, μέ άφορ- 
μή τά συλλαλητήρια στή Θεσσαλονίκη καί τίς εθνι
κιστικές κινητοποιήσεις γιά τό όνομα τής Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας 
στις άρχές τής δεκαετίας τού ’90. Τά συλλαλητήρια 
εκείνα, όπως θυμόμαστε, συνετέλεσαν στήν άπόρρι- 
ψη τής σύνθετης ονομασίας γιά τή γειτονική χώρα, 
τήν όποια έπιδιώκει σήμερα, σχεδόν μιά εικοσαετία

άργότερα, ή έλληνική κυβέρνηση καί σχεδόν ομό
φωνα ή Βουλή τών 'Ελλήνων.

"Αλλο παράδειγμα πολιτικής παρέμβασης στά τέ
λη τής δεκαετίας τού '90 ήταν στή διαμάχη ’Εκκλη
σίας καί Κράτους σχετικά μέ τό συνταγματικό χω
ρισμό τους, καθώς καί στό «ζήτημα τών ταυτοτή
των», μέ άρθρα σέ νομικά περιοδικά καί τόν ήμε- 
ρήσιο καί περιοδικό τύπο, πού συνοψίοθηκαν σέ βι
βλίο μέ τόν τίτλο: Οί σχέσεις τής Εκκλησίας μέ τό 
Κράτος-Έθνος στή σκιά τών ταυτοτήτων (Αθήνα: 
Νεφέλη, 2000). Στό βιβλίο αυτό υποστηρίζεται, με
ταξύ άλλων, ή γενετική σχέση τού έλληνορθόδοξου 
εκκλησιαστικού λόγου μέ τόν έθνικιστικό, ή όποια 
οφείλεται έν πολλοΐς στήν ίδρυση τής αυτοκέφαλης 
ορθόδοξης εκκλησίας τής Ελλάδος άπό τό ίδιο τό 
έθνικό κράτος, ώς στηρίγματος καί έξαρτήματός 
του. Πιστεύει, ώστόσο, ό συγγραφέας μας ότι ή 
άνακήρυξη τής Εκκλησίας τής Ελλάδος σέ αυτο
κέφαλη ήταν άναγκαία, καί διερευνά σέ βάθος τίς 
νομικές πτυχές καί συνέπειες τού άλληλένδετου τής 
έκκλησιαστικής μέ τήν πολιτική ιστορία τού ελλη
νικού κράτους.

Στήν κατηγορία τών πολιτικών παρεμβάσεων 
άνήκει καί ή άραιή, άλλά στοχευμένη καί ευθύβο
λη, άρθρογραφία του στόν ήμερήσιο τύπο. Δέν πρό
κειται γιά έπιφυλλίδες όπως έκεΐνες πού δημο
σιεύονται στις εφημερίδες κάθε έβδομάδα ή κάθε 
μήνα, οί όποιες ένίοτε μπορεί νά έμφανίζουν σημά
δια κόπωσης ή άμηχανίας, άλλά γιά μικρά, πυκνά 
δοκίμια, πού συνήθως άφορμώνται άπό τήν πολιτι
κή έπικαιρότητα καί άναλύουν μέ λογική καί νομι
κή άκρίβεια νοσηρά κοινωνικά φαινόμενα, πολιτι
κές έπιλογές, ή γεγονότα πού άπασχολούν όλους 
μας. Αναφέρω γιά παράδειγμα τήν «κατάθεση ψυ
χής» γιά τήν πυρκαγιά στό Πήλιο -πού δέν ήταν 
καί άπό τίς μεγαλύτερες τού περασμένου καλοκαι
ριού- στήν Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία τής 15ης 
’Ιουλίου 2007, μέ τόν τίτλο «Κι όμως καί τό Πή
λιο έχει ψυχή», στήν όποια διαπιστώνει «πόσο α
φελής καί άνεδαφική είναι ή εξάρτηση τής προστα
σίας τού περιβάλλοντος άπό τό Σύνταγμα καί τό 
ταλαίπωρο άρθρο 24. Ή συνταγματική προστασία 
τού περιβάλλοντος», όπως λέει, «μεταθέτει τήν ευ
θύνη στό άπρόσωπο καί άνεύθυνο κράτος καί στά 
δικαστήρια, καί ένεργεϊ καθησυχαστικά» γιά τούς 
πολίτες. Στή συνέχεια περιγράφει τούς παραδοσια
κούς τρόπους μέ τούς όποιους άντιμετωπίζονταν 
κάποτε πολύ πιό άποτελεσματικά οί πυρκαγιές ά
πό τούς ίδιους τούς κατοίκους τών χωριών, οί ό
ποιοι σήμερα άδρανούν περιμένοντας βοήθεια έξ 
ουρανού, ή όποια είτε φτάνει όταν είναι πλέον αρ
γά, είτε είναι άναποτελεσματική.

’Άλλο παράδειγμα είναι τό άρθρο του στήν ίδια 
εφημερίδα τής 28ης Νοεμβρίου 2005 μέ τόν τίτλο 
«Ό  τηλεοπτικός ολοκληρωτισμός». Μεταφέρω έδώ
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τό συμπέρασμα τοΰ δοκιμιακοΰ αύτοΰ άρθρου, τό 
όποιο ισχύει καί σήμερα: «Ό  σύγχρονος ολοκληρω
τισμός δέν πηγάζει πλέον, δέν έκπορεύεται, άπό 
κρατικά κέντρα έξουσίας1 συνεργάζεται άπλώς μέ 
αύτά. ’Εκκολάπτεται στην άγοραία ιδιωτική έξου- 
σία, πηγάζει άπό τόν άχαλίνωτο οικονομικό άντα- 
γωνιομό. Ή Αγορά τού Δήμου [μέ τήν άρχαία ση
μασία καί των δύο όρων] άπειλεΐται άπό τήν άγο- 
ρά των ιδιωτών. Άλώνοντας μέσω τής συμβολικής 
τηλεοπτικής έξουσίας τή δημόσια σφαίρα καί τήν 
κοινή γνώμη, οι ιδιωτικοί φορεϊς τής ραδιοτηλεο
πτικής έπικοινωνίας εισάγουν στή δημοκρατική 
κοινωνία πρακτικές ολοκληρωτικές. Θίγουν θεσμούς 
καί πρακτικές τής φιλελεύθερης δημοκρατίας, τήν 
όποια άτυπα περιφρονοΰν. Γι’ αύτό καί πιστεύω ό
τι ή δημόσια ραδιοτηλεοπτική έπικοινωνία είναι 
ζήτημα, πρωταρχικά, δημοκρατίας καί θά έπρεπε 
νά άντιμετωπίζεται ώς ζήτημα δημόσιας αύτονο- 
μίας καί όχι ώς υπόθεση ιδιωτικής αύτονομίας. Αύ
τό πού διακυβεύεται σήμερα είναι κάτι βαθύ, συν
δέεται μέ τόν άτυπο μετασχηματισμό τής φιλελεύ
θερης δημοκρατίας σέ ολοκληρωτική, καί όχι ά
πλώς μέ παραβίαση κανόνων δεοντολογίας ή τοΰ 
Συντάγματος». ’Εννοείται ότι οί επισημάνσεις τοΰ 
Μανιτάκη δέν έφεραν άποτέλεσμα, πλήν τής πα- 
ραιτήσεως τοΰ ίδιου άπό τή θέση άναπληρωτή πρό
εδρου τοΰ Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 
όταν, μερικά χρόνια νωρίτερα, ύστερα άπό δυόμισυ 
χρόνια θητείας, διαφώνησε τόν Δεκέμβριο τοΰ 1999 
μέ τόν τότε 'Υπουργό Τύπου γιά θέματα πού άφο- 
ροΰσαν τή θεσμική άνεξαρτησία τής Αρχής καί 
προτίμησε τήν όδό τής άξιοπρεποΰς άποχωρήσεως.

Θέλω νά άναφέρω ένα άκόμα παράδειγμα δημό
σιας πολιτικής παρέμβασης, πού παραμένει καί ά- 
κρως έπίκαιρο. Πρόκειται γιά άρθρο νομικής πολε
μικής πού δημοσιεύθηκε στις 4 Φεβρουάριου 2007, 
στήν Κυριακάτικη 'Ελευθεροτυπία μέ τόν τίτλο 
«Έκνόμευση τοΰ Συντάγματος». Ή  «έκνόμευση τοΰ 
συντάγματος συντελεΐται», γράφει, «όταν τό σύ
νταγμα [μέσω έπανειλημμένων άναθεωρήσεων πού 
διαδέχονται ή μία τήν άλλη τά τελευταία χρόνια] 
υιοθετεί νομοτεχνική διατύπωση νομοθετικής διάτα
ξης, όταν δηλαδή διατυπώνονται συνταγματικές δια
τάξεις μέ τρόπο λεπτομερειακό καί έξειδικευμένο, 
μέ φράσεις σχοινοτενείς [πού] θεσπίζουν κανόνες 
συμπεριφοράς καί όχι θεμελιώδεις άρχές τοΰ πολι
τεύματος ή τής έννομης τάξης. Διότι ή [ουσιώδης] 
διαφορά μεταξύ συντάγματος καί νόμου [...] έγκει
ται στό ότι τό σύνταγμα άσχολεΐται μέ τά θεμελιώ
δη καί τά ουσιώδη τοΰ πολιτεύματος καί τής έννο
μης συμβίωσής μας. ’Αποτελεί κυρίως ένα σύστημα 
θεμελιωδών άρχών καί δικαιωμάτων (καί κανόνων 
άρμοδιότητας ή λειτουργίας συνταγματικών οργά
νων) καί όχι κανόνων συμπεριφοράς, όπως ό νό
μος. [...]

»’Επειδή ή νομοθεσία άσχολεΐται μέ τά έξειδικευ- 
μένα, καθώς καί μέ τά καθημερινά καί εφήμερα, 
είναι άπό τή φύση της συγκυριακή καί περιστασια- 
κή, γι’ αύτό καί χρειάζεται νά προσαρμόζεται καί 
νά τροποποιείται συνεχώς. Τό σύνταγμα, άντίθετα, 
είναι πάνω άπό τόν χρόνο καί πάνω άπό τή συ
γκυρία, γιατί προορίζεται νά φυλάσσει τά διαρκή 
καί τά σταθερά, τά θεμελιώδη καί ουσιώδη τοϋ πο
λιτικού καί έννομου βίου μας. Καί γιά νά τά φυ
λάσσει χρειάζεται νά είναι ολιγόλογο, λιτό καί ά- 
φαιρετικό».

Γιατί όμως οί πολιτικοί μας μοιάζουν νά έχουν 
καταληφθεί άπό «συνταγματικό οίστρο» ή «άνα- 
θεωρητική βουλιμία [...] καί έπιδίδονται σέ μιάν 
άνέξοδη καί άστόχαστη, πολιτικά καί έπιστημονι- 
κά, άναθεωρητική πλειοδοσία»; Ή  άπάντηση είναι 
ότι «έχουν κάθε λόγο νά χρησιμοποιούν τήν άνα- 
θεώρηση ώς μέσον άσκησης κυβερνητικής καί κομ
ματικής πολιτικής. Έχουν πολιτικό συμφέρον νά 
άνοίγουν άναθεωρητικές διαδικασίες, άναζητώντας 
πολιτικά άλλοθι γιά τά άδιέξοδά τους. [...] Αλλά 
καί ή κοινή γνώμη [...] δικαιολογημένα πιάνεται 
άπό όποιες, φροΰδες, έλπίδες τής προσφέρονται: ά- 
φοΰ τίποτε δέν γίνεται [ένν. σ’ αύτόν τόν τόπο] 
τουλάχιστον κάτι μπορεί νά γίνει μέ τό σύνταγμα. 
’Αποδίδονται έτσι ιδιότητες μαγικές, θεϊκές, στήν 
άναθεώρηση τοΰ συντάγματος καί όλα έναποτίθε- 
νται στή σωτήρια παρέμβασή της. Εκσυγχρονισμός 
καί μεταρρυθμίσεις θά γίνουν όταν άναθεωρηθεΐ, 
λοιπόν, τό σύνταγμα, καί αν δέν έγιναν μέχρι τώ
ρα είναι γιατί έμπόδιζε τό σύνταγμα! Τίποτε πιό ά- 
πατηλό άπό [αυτή τήν] πρόσληψη τοΰ συντάγμα
τος, ή όποια, ένώ άπό τή μιά μεριά φετιχοποιεΐ τό 
σύνταγμα, άπό τήν άλλη, τό έξομοιώνει μέ κοινό 
νόμο καί τό άντιμετωπίζει ώς μέσο άσκησης νομο
θετικής πολιτικής» (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 
4-2-2007).

”Αν έπιμένω λίγο στά «έφήμερα» -βάζω τή λέξη 
σέ εισαγωγικά- άρθρα τοΰ Μανιτάκη είναι γιατί 
νομίζω ότι ό ίδιος δέν τά θεωρεί πάρεργα, άλλά μέ
ρος τής δουλειάς του ώς καθηγητή τοΰ συνταγμα
τικού δικαίου. Μερικά άπό αύτά, έξάλλου, όπως τό 
περί «έκνομεύσεως» τοΰ συντάγματος, οφείλουν τή 
δύναμή τους στήν συμπύκνωση επιχειρηματολογίας 
πού είχε άναπτυχθεΐ σέ άκαδημαϊκότερες δημοσιεύ
σεις1 έν προκειμένω στό βιβλιαράκι μέ τόν τίτλο Ό 
έλληνικός συνταγματισμός άντιμέτωπος μέ τό 
συναινετικό άναθεωρητιομό (’Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς, Αθήνα, 2007). Ένώ δέν είναι άσχετο 
μέ τό ζήτημα τό μεΐζον έργο του μέ τόν τίτλο: Κρά
τος δικαίου καί δικαστικός έλεγχος τής συνταγμα
τικότητας των νόμων, ό πρώτος τόμος τοΰ όποιου 
δημοσιεύθηκε τό 1994 (Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη) 
καί άποτελεΐται άπό 450 σελίδες.

Τά τελευταία τέσσερα πέντε χρόνια ό τιμώμενός
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μας έχει στρέψει τήν προσοχή του σέ δύο θεματι
κές περιοχές: Ή  πρώτη έχει νά κάνει μέ τό έπίκαι- 
ρο ζήτημα τοΰ ευρωπαϊκοί συντάγματος καί τών 
λόγων πού ως τώρα άπέτυχε νά κερδίσει τήν έμπι- 
στοσύνη τών λαών τής Ευρώπης -  έκείνων τουλά
χιστον πού κλήθηκαν νά τό άποδεχθοΰν ή όχι μέ 
δημοψηφίσματα. Ή  δεύτερη άντιστοιχεΐ σέ μιά έπι- 
στροφή στίς ρίζες, δηλαδή στήν άρχαία δημοκρατία 
καί τίς σχετικές μέ αυτήν έννοιες τού δήμου, τού 
πλήθους, τής ισονομίας, τής ίσηγορίας καί μερικών 
άκόμη, τίς όποιες άνιχνεύει καί μελετά στά έργα 
άρχαίων συγγραφέων καί κυρίως, φυσικά, τού ’Αρι
στοτέλη. Σέ καθεμία άπό τίς περιοχές αύτές έχει ά- 
φιερώσει άρκετές δημοσιεύσεις. Στήν πρώτη, τουλά
χιστον τέσσερα άρθρα καί τό βιβλίο (129 σελίδων): 
Τό «Σύνταγμα» τής Ευρώπης άντιμέτωπο μέ τήν 
έθνική καί λαϊκή κυριαρχία (Έκδ. Παπαζήση, ’Αθή
να, 2004)· στή δεύτερη, ένα έντελώς πρόσφατο άρ
θρο μέ θέμα τήν «’Αθηναϊκή δημοκρατία ώς παρά
δειγμα αύτοπροσδιορισμοΰ τοΰ πλήθους μέσω τής 
αυτοκυβέρνησης τού δήμον» (όπου πλήθος καί δή
μος έχουν τόν ίδιο όρο άναφοράς -δηλ. άναφέρο- 
νται στό ίδιο σύνολο πολιτών-, άλλά ό δήμος άντι- 
στοιχεϊ πρός τήν οργάνωση τοΰ πλήθους ή τής πα
ραδοσιακής πολιάδος κοινότητος σέ αύτοκυβερνώ- 
μενη πολιτεία: Τιμητικός τόμος γιά τόν ’Ιωάννη 
Μανωλεδάκη, τ. 3 [Σάκκουλας, ’Αθήνα & Θεσσα
λονίκη, 2007], σσ. 43-64)· ένώ ένα άλλο δημοσίευ
μα τοΰ 2006, μέ τόν τίτλο «“Πλήθος-Δήμος-Λαός”, 
τρία πλάσματα άναγκαΐα τής άρχαίας, τής σύγχρο
νης καί τής Εύρωπαϊκής Δημοκρατίας» (στόν συλ
λογικό τόμο: Παράδοση καί έκσυγχρονισμός στήν 
'Ελλάδα τού 21ου αιώνα, έπιμ. Λαοκράτη Βάση, 
'Εταιρεία Παιδείας καί Πολιτισμού «Εντελέχεια», 
2006, οο. 87-105) άναφέρεται καί στίς δύο περιο
χές, άφοΰ οί βασικές έννοιες τής άρχαίας δημοκρα
τίας ισχύουν έξίσου τόσο γιά τίς σύγχρονες έθνικές 
δημοκρατίες, όσο καί γιά τήν ΰπό έκκόλαψη ευρω
παϊκή συμπολιτεία.

Ωστόσο, τό πρώτο σχέδιο εϋρωσυντάγματος άπέ
τυχε, κατά Μανιτάκη, νά πείσει τούς λαούς πού τό 
καταψήφισαν (τής Γαλλίας καί τής 'Ολλανδίας), 
γιατί εκλαμβάνει τήν ολοκληρωμένη Εύρώπη σάν 
μιάν ένωση κρατών -αύτό δηλαδή πού πράγματι 
είναι άκόμα ή Ευρωπαϊκή 'Ένωση- καί όχι σάν συ
νένωση καί συγκυριαρχία τών λαών, κάτι πού ού
τε ύφίσταται πρός τό παρόν ούτε πρόκειται νά 
προκύψει, τρόπον τινά αυτομάτως, μέσα άπό τήν 
πραγματοποίηση στόχων οικονομικής πολιτικής. 
"Οσο τά κράτη, οί διακυβερνητικές συσκέψεις, καί 
τά συμβούλια τών υπουργών πού σήμερα άποφασί- 
ζουν άνεξέλεγκτα καί χωρίς πολιτική λογοδοσία, 
παραμένουν κυρίαρχα καί «άφέντες τοΰ πολιτικού 
μέλλοντος τής Εύρώπης, ή μετάβαση άπό τό καθε
στώς τών διεθνών συνθηκών σέ ένα συνταγματικό

καθεστώς αύτοδύναμης καί πρωτογενούς έξουσίας 
τών λαών, οργανωμένων ομοσπονδιακά, είναι πολι
τικά άνέφικτη» («Ή προοπτική τής άλλης Εύρώ
πης καί ή “μεταρρυθμιστική συνθήκη”», Πολίτης, 
τεΰχ. 156 [’Ιούνιος 2007], σ. 20). Χωρίς άπαγκί- 
στρωση τής διαδικασίας τής πολιτικής ένοποίησης 
τής Εύρώπης άπό τήν οικονομική, δέν θά μπορέ
σουν νά δημιουργηθοΰν οί πολιτικοί θεσμοί, πού 
δέν θά υπηρετούν απλώς τή διαχείριση τής οικονο
μίας τής άγοράς, «άλλά θά μπορούν νά έπιδιώκουν 
καί νά πραγματοποιούν αυτόνομους πολιτικούς στό
χους, κοινές έπιδιώξεις τών ευρωπαϊκών λαών στό
χους πού νά σχετίζονται μέ τήν ειρήνη, τήν έπιβίω- 
σή τους άπό τήν πυρηνική ή οικολογική καταστρο
φή, πού νά διασφαλίζουν τίς έλευθερίες τους, τά δι- 
καιώματά τους, τήν έργασία τους, καί τήν οικονο
μική εύημερία καί κοινωνική άσφάλειά τους» (ό.π., 
σ. 22).

«Καί όμως, ένωμένη πολιτικά Εύρώπη σημαίνει 
κατ’ άρχήν υπέρβαση τών κρατών καί συνένωση 
τών λαών. Συνεπάγεται τή δημιουργία μιας νέας, 
πρωτότυπης πολιτικής κοινότητας πού [... κάποτε 
θά άποτελέσει] μιάν άγνωστη μέχρι σήμερα διεθνι
κή πολιτική κοινότητα. Η μετάβαση άπό τό ένα 
καθεστώς στό άλλο προϋποθέτει καί συνεπάγεται 
τήν υπέρβαση τής κυριαρχίας τών κρατών καί τήν 
άντικατάστασή της άπό τήν συγκυριαρχία τών 
λαών. [...] Πρόκειται γιά μιά άντιφατική ιστορική 
διαδικασία, άφού ή πορεία της [θά] έξαρτάται ά
πό τή θέληση αύτών πού μοιραία πρόκειται νά ά- 
πολέσουν τήν έξουσία τους» (ό.π., ο. 21). Αύτή ή 
προοπτική μιας πολιτικά ένοποιημένης Εύρώπης, 
έντός τής όποιας οί λαοί θά διατηρούν τήν έθνική 
καί πολιτιστική τους ταυτότητα καί οί άξιωματού- 
χοι θά λογοδοτούν σέ «ένα Κοινοβούλιο τών εθνι
κών κοινοβουλίων ή μία κοινή Συνέλευση άντιπρο- 
σώπων τών λαών» (ό.π., σ. 24), είναι άργή καί μα
κροπρόθεσμη, άλλά όχι ούτοπική. Είναι, πιστεύει ό 
Μανίτάκης, έφικτή γιατί άνταποκρίνεται σέ έπιτα- 
κτική άνάγκη. "Οσο γιά τό Εύρωπαϊκό Σύνταγμα, 
θά διαμορφωθεί ώς άντίστοιχη «κατάληξη μιας μα- 
κράς καί άργόσυρτης διαδικασίας». Ώ ς  τότε τό κε
νό θά καλύπτεται, υποθέτω, άπό «μεταρρυθμιστικές 
συνθήκες» σάν αύτή πού υπέγραψαν πρόσφατα οί 
πρωθυπουργοί τών κρατών τής ΕΕ στή Λισαβώνα.

Γιά τήν άλλη, άκόμα πιό πρόσφατη, περιοχή εν
διαφέροντος τού συγγραφέα μας, τήν άναζήτηση 
τών βασικών άρχών τόσο τής σύγχρονης έθνικής, ό
σο καί τής ευρωπαϊκής, δημοκρατίας στήν άρχαιό- 
τητα, άν καί βρίσκεται πολύ πιό κοντά στή δική 
μου έπιστήμη, δέν χρειάζεται νά πώ τίποτε, μιά καί 
σέ λίγα λεπτά ό ίδιος ό διακεκριμένος συνταγματο- 
λόγος μας, Άντώνης Μανίτάκης, θά μάς άναπτύξει 
τό θέμα: «Τί τό κύριον τής πολιτείας [καί τί τό τέ
λος έκάστης τής κοινωνίας] έστίν;».
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Τι μπορούμε να ελπίσουμε για το μέλλον;
Πώς είναι δυνατός ένας καλύτερος κόσμος;

Αντιμέτωπη με τους προβληματισμούς μιας 
πλειάδας θεωρητικών γύρω από αυτά τα κρίσιμα 
ερωτήματα, η συγγραφέας διαπιστώνει ότι 
αποτελούν λίγο ώς πολύ εκφάνσεις μιας 
αδέσμευτης σκέψης σε συνεχή αναμέτρηση με 
τον εγκαθιδρυμένο λόγο και με το καθεστώς 
υποτέλειας που αναπαράγει η ισχύς του.

Σ' αυτί] την κρίσιμη χρονική στιγμή περισυλλογής 
και αποφάσεων που συστήνει τον δικό μας Καιρό, 
η προβληματοποίηση θεμελιακών φιλοσοφικών 
ερωτημάτων διασαφηνίζει τη δυνατότητα 
μετάβασης σ' ένα καθεστώς ουσιαστικής 
δημοκρατίας. Με την παρέμβαση της Κριτικής 
και της Θεωρίας προς αυτή την κατεύθυνση, 
ο νομιμοποιητικός ρόλος της ανεξέταστης 
τεχνοκρατικής επιστήμης μεταβιβάζεται σε μια 
(μη ισχύουσα ακόμη) σκεπτόμενη επιστήμη, όπου 
τεχνογνωσία και αυτογνωσία τροφοδοτούν, 
αντί να αποκλείουν, η μια την άλλη.
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Η ΑΘΗΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
Ή εκστρατεία των Ταγμάτων ’Ασφαλείας 

άπό την ’Αθήνα στην Εύβοια

τοΰ Γιάννη Σκαλιδάκη

ό Κράτος είναι άποφασισμένον νά έπιβάλη 
οπωσδήποτε καί δι οίουδήποτε μέσου τήν 
θέλησιν του καί τήν τάξιν είς ολόκληρον τήν

Εύβοιαν».
Προκήρυξη X. Παπαθανασόπουλου πρός τούς κατοί
κους τής Ίστιαίας (02.04.1944)

Τά γεγονότα τού 1943 στή χώρα άλλα καί στά πα
γκόσμια πεδία των μαχών ήταν καταιγιστικά. Στήν 
'Ελλάδα, άφοΰ ή άγροτική έξέγερση πλαισιωμένη άπό 
τήν πολιτική καί οργανωτική κινητοποίηση τοΰ ΕΑΜ 
οδήγησε στή μεταμόρφωση τοΰ ΕΛΑΣ άπό άθροισμα 
άντάρτικων ομάδων σέ έναν εντυπωσιακό στρατό άνω 
τών 20.000 μαχητών, ήρθε ή συνθηκολόγηση τής Ιτα 
λίας τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1943, ό έξοπλισμός τοΰ ΕΛΑΣ 
μέ ιταλικά όπλα καί ή συνειδητοποίηση τών Γερμανών 
ότι έπρεπε νά ξανακατακτήσουν τό μεγάλο μέρος τής 
χώρας πού άφηναν οί πρώην σύμμαχοί τους καί πού 
τώρα ήταν ύπό τήν κυριαρχία τής ’Αντίστασης, ένα 
κράτος έν κράτει.

Ή τρίτη καί τελευταία κατοχική κυβέρνηση, αυτή 
τοΰ Ιωάννη Ράλλη, πού συγκροτήθηκε τόν ’Απρίλιο 
τοΰ 1943, άποτέλεσε καί τή θεσμική μορφή άνάδυσης 
«ένός ενιαίου “έθνικόφρονος” χώρου, πού περιλαμβά
νει τόσο τούς έπίσημους εκφραστές τής “Ελληνικής 
Πολιτείας” όσο καί μεγάλο μέρος τών μή ΕΑΜικών 
άντιστασιακών οργανώσεων».1 Αυτό πού προεΐχε πιά 
ήταν ή καταπολέμηση τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Αυτό πού ήθε
λαν δηλαδή καί οί Γερμανοί χωρίς νά ΰποστοΰν ιδιαί
τερες άπώλειες. Τό φθινόπωρο τοΰ 1943 όλες οί υπη
ρεσίες άσφαλείας τής χώρας υπάγονται πλέον στόν 
Γερμανό «’Αρχηγό τών SS καί τής ’Αστυνομίας στήν 
Ελλάδα»,2 καί φυσικά καί τά Τάγματα ’Ασφαλείας 
πού συγκρότησε ή κυβέρνηση Ράλλη.3

Τήν άρχική συγκρότηση δύο εύζωνικών ταγμάτων 
στήν ’Αθήνα άκολούθησε ή συγκρότηση ταγμάτων πρός 
άποστολή τους στήν έπαρχία, ένα είδος εκστρατείας 
άπό τήν πρωτεύουσα πρός τήν ύπαιθρο. Στά τέλη τοΰ 
1943 σέ μιά πρώτη φάση καί τήν άνοιξη τοΰ 1944 σέ

μιά δεύτερη, είχε έρθει ή σειρά τής Εύβοιας.4 Θά προ
σπαθήσουμε νά δείξουμε ότι ή συγκρότηση τών Ταγ
μάτων στήν Εύβοια έκπορεύτηκε άπό τήν ’Αθήνα, τό
σο άπό τήν κατοχική κυβέρνηση όσο καί άπό τό τμή
μα τοΰ ΕΔΕΣ πού συνεργάστηκε μαζί της, μέ τήν ένερ- 
γή άνάμιξη τών Γερμανών, καί ένισχύθηκε έπίμονα μέ
χρι νά άποκτήσει τοπική βάση. Ή  λεπτομερής έξιστό- 
ρηση τής ειδεχθούς δράσης τών Ταγμάτων αυτών ξε
φεύγει άπό τά όρια αύτής τής άνακοίνωσης.5

Άπό τά μέσα Νοεμβρίου 1943 κυκλοφορούσαν στή 
Χαλκίδα φήμες γιά τόν έρχομό μεγάλης γερμανικής 
δύναμης καί γιά τή συγκρότηση στήν Αθήνα Ταγμά
των Άσφαλείας μέ προορισμό τήν Εύβοια. Μιά άπό- 
πειρα άρπαγής όπλων άπό κάποια άποθήκη τοΰ ΕΛΑΣ 
έξω άπό τήν Άρτάκη, στήν περιοχή «Γαϊδουροσταθ- 
μός» καί ή συνακόλουθη μικροσυμπλοκή οδήγησε στήν 
άνακάλυψη ομάδας πού θεωρήθηκε πρόδρομος τοΰ 
Τάγματος.6 Πράγματι έπρόκειτο γιά ομάδα τοΰ άπό-

1. Τάσος Κωστόπουλος, «Τό κατοχικό κράτος», 'Ιστορία 
τών 'Ελλήνων, τόμος 16ος, Ή 'Ελλάδα στόν Β ' Παγκόσμιο 
Πόλεμο 1940-1944, Αθήνα, έκδόσεις Δομή, 2006, σ. 627.

2. Στό ίδιο, ο. 666.
3. Ελληνική Πολιτεία, ΦΕΚ, 18/6/1943, άρ. φύλλου 180, 

νόμος ύπ’ άριθ. 260: «Περί συγκροτήαεως τεσσάρων εύζω
νικών ταγμάτων».

4. Τάσος Κωστόπουλος, ό.π., α. 667.
5. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιδρομής τών Ταγματα

σφαλιτών, ντόπιων καί άλλων μαζί μέ Γερμανούς ήταν καί 
ή έπιδρομή στίς 24 Ιουλίου 1944 στή Λίμνη Εύβοιας. Ή 
δύναμη ύπό τόν Παπαθανασόπουλο ξεπερνοϋσε τούς 500 
Γερμανούς, ταγματασφαλίτες άπό Χαλκίδα, Βάθεια, Ψα
χνά καθώς καί άνδρες τής Ειδικής Ασφάλειας. Έπρόκει- 
το γιά κανονική πειρατική έπιχείρηση πού διήρκεσε ώς τίς 
8 Αύγούστου γιά νά λεηλατηθούν πάνω άπό 500 σπίτια 
καί νά φορτωθούν τά κλοπιμαία σέ καΐκια καί άπό κεΐ 
στή Χαλκίδα καί τή Βάθεια.

6. Δημ. I. Μαδεμοχωρίτης, Ή Εθνική Αντίσταση στήν 
Εύβοια, χ.τ.ε., χ.ε., 1994, σ. 65.
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Γιάννης Σκαλιδάκης

στρατού στρατηγού Δημήτρη Διάκου, ό όποιος, σύμ
φωνα μέ τόν λοχαγό Χρηστό Λέρτα,7 μέλος τότε τού 
ΕΔΕΣ, είχε μυηθεΐ στην οργάνωση «’Εθνική Δράσις». 
Στίς 9.10.1943 ό Διάκος μέ άλλους τρεις προσπάθησαν 
νά κλέψουν οπλισμό άπό τόν έφεδρικό ΕΛΑΣ Νέας 
Άρτάκης άλλά άπέτυχαν. Οί δύο έκτελέστηκαν ένώ ό 
Διάκος φαίνεται νά φυγαδεύτηκε στήν Αθήνα άπό 
τόν τοπικό ΕΔΕΣ, πού τού έδωσε πρακτικό όρκομω- 
σίας καί έγγραφο πρός τήν Κεντρική ’Επιτροπή τού 
ΕΔΕΣ στήν ’Αθήνα.8 Ό  ΕΔΕΣ όμως στήν ’Αθήνα έχει 
ήδη διασπαστεΐ.

Ό  ΕΔΕΣ Αθηνών καί τά Τάγματα

Οί συνταγματάρχες Παπαγεωργίου καί Παπαθανασό- 
πουλος τού ΕΔΕΣ πέρασαν ένα διάστημα κρατούμενοι 
των κατοχικών δυνάμεων τό 1943 καί, μετά τήν άπο- 
φυλάκισή τους, τάχθηκαν οριστικά ένάντια στήν αντι
στασιακή δράση καί στράφηκαν, μαζί μέ τόν δικηγό
ρο Ήλία Σταματόπουλο, πρός τήν πολιτική κατεύθυν
ση τής αντιμετώπισης τού κομμουνισμού ώς κύριου 
κινδύνου ένόψει τών μεταπολεμικών έξελίξεων,9 συνερ
γάζονταν δέ πλέον ανοικτά μέ τήν κατοχική κυβέρνη
ση καί τούς Πάγκαλο-Γονατά γιά τή δημιουργία τών 
Ταγμάτων ’Ασφαλείας.10 Τόν 'Απρίλιο τού 1943 ένα 
άρθρο τού Δ. Γιαννακόπουλου στήν εφημερίδα τού 
ΕΔΕΣ «Δημοκρατική Σημαία» μέ άντιστασιακό περιε
χόμενο έγινε άφορμή γιά τήν κρίση στόν ΕΔΕΣ πού ο
δήγησε στή διάσπασή του. Μετά άπό συγκρούσεις, στίς 
17 Σεπτεμβρίου τού 1943 ό Παπαγεωργίου αΰτοανα- 
κηρύχτηκε αρχηγός τού ΕΔΕΣ ’Αθηνών καί ή συγκε
κριμένη οργάνωση πήρε άνοιχτά πλέον τόν δρόμο τής 
συνεργασίας καί προσπάθησε νά πάρει μέ τό μέρος της 
τά στελέχη τού ΕΔΕΣ, άποκρύπτοντας σέ ορισμένες 
περιπτώσεις τή διάστασή της άπό τόν Ζέρβα, ένώ καί 
ό τελευταίος άργησε νά πάρει άποστάσεις." Ο Παπα- 
θανασόπουλος, πού θά συναντήσουμε άμέοως παρακά
τω ώς έπικεφαλής τών Ταγμάτων ’Ασφαλείας στήν 
Εύβοια, θά εκπροσωπήσει τόν διασπαστικό ΕΔΕΣ στή 
γνωστή συνάντηση μέ άλλους έκπροσώπους δεξιών ορ
γανώσεων στήν ’Αθήνα, όπως τής προαναφερθείσης 
«’Εθνικής Δράσεως» άλλά καί τού εκπροσώπου τής 
κατοχικής κυβέρνησης Σειραδάκι ύπό τήν αιγίδα τού 
Νεοζηλανδού λοχαγού Ντόν Στότ,12 ένώ σύμφωνα μέ 
τόν Διονύση Μπενετάτο, ό Παπαθανασόπουλος τόν 
Σεπτέμβριο τού 1943 συμμετείχε σέ συνεδρίαση τής 
Κεντρικής 'Επιτροπής τής ΛΑΕ καί πρότεινε τή συνερ
γασία της μέ τήν κυβέρνηση Ράλλη μέ σκοπό τήν κα
ταπολέμηση τού ΕΑΜ.13

Σύμφωνα μέ τήν κατάθεση τού Διονυσίου Παρα- 
σκευόπουλου, συγγενή τού γαμπρού τού Παπαθανασό- 
πουλου, Θάνου Οίκονομόπουλου, ό Παπαθανασόπου
λος άπό τίς 2 Οκτωβρίου 1943 καί γιά 3μιση μήνες 
φιλοξενήθηκε στό σπίτι του, στήν όδό Πραξιτέλους 8. 
Σέ αυτόν παρουσιάστηκε ώς άρχηγός τού ΕΔΕΣ καί

δεχόταν στό σπίτι διάφορους άξιωματικούς καί ιδιώ
τες όπως οί Χαρ. Βουζουναράς, Χαρ. Άντωνάτος, Μό
νος Πασβάντης, ό υπασπιστής του Γ. Πολιτάκης, ό Γ. 
Γκενεράλης, ταγματάρχης Χωροφυλακής, ό δικηγόρος 
Μαυρίκος Μαυρίκης, ό άνώτερος άξιωματικός Διάμε
σης, ό στρατηγός Λιάκος, ό μετέπειτα γαμπρός τού 
Παρασκευόπουλου καί πολιτικός σύμβουλος τών Διά
κου καί Παπαθανασόπουλου Άλ. Οίκονομίδης, κ.ά. 
Κάθε Τετάρτη δειπνούσε μέ τόν Ιωάννη Βουλπιώτη 
καί Γερμανούς άξιωματικούς, όπως τού έλεγε ό ίδιος. 
Είχε δέ σχέσεις μέ τόν Ιωάννη Ράλλη, μέ σύνδεσμο 
τόν Βουζουναρά. Μέσω αυτού συγκέντρωσε 500 έκα- 
τομμύρια δραχμές άπό τόν Ράλλη στά τέλη Νοεμβρίου 
1943.14

’Ανάλογη δράση φαίνεται ότι άνέπτυξε ό δικηγόρος 
Μαυρίκος Μαυρίκης. Σέ έπιστολή του πρός τόν Ηρα
κλή Πετιμεζά τού ΕΔΕΣ στίς 27.10.1944 ό Γεώργιος 
Φαφούτης τού άπαντά:

«Μοϋ έζητήσατε νά σάς πώ τί γνωρίζω περί τοϋ Δι
κηγόρου Μαυρίκη [...]. Κατά τόν μήνα Οκτώβριον 
1943 έπέστρειρα άπό τό τελευταίο μου ταξίδι άπό τήν 
Σμύρνην, καί συνάντησα τόν παλαιόν γνωστόν μου 
Δημ. Παπαπροκοπίου, έφεδρον άνθυπολοχαγόν, ό ό
ποιος μοϋ είπε ότι θά έπρεπε νά γνωρίσω τόν δικη
γόρον Μανρίκην, ό όποιος είναι καλός πατριώτης καί

I. Άπό τόν ΕΔΕΣ στά Τάγματα καί μεταπολεμικά στήν 
X.

8. Δημ. I. Μαδεμοχωρίτης, ό.π., ο. 54.
9. Γιά τή φυλάκιση Παπαγεωργίου-Παπαθανασόπουλου: 

Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα καί Σβάστικα, τόμος 2ος, Αθή
να, Παπαζήσης, 1995, σ. 26-27. Γιά τό ίδιο γεγονός γρά
φονται πολλά άντιφατικά ώς πρός τήν ημερομηνία καί τή 
διάρκεια φυλάκισής τους.

10. Κομνηνός Πυρομάγλου, Ή 'Εθνική 'Αντίστασις. ΕΑΜ 
-ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ, Αθήνα, Δωδώνη, 1975, σ. 246, 256.

II. ’Ελευθέριου Δέπου, Ή διάσπααις άρχίζει εις τόν 
ΕΔΕΣ Αθηνών, σειρά άρθρων στό Ιστορικό ’Αρχείο Εθνι
κής ’Αντιστάσεως, 2ος τόμος // Χάγκεν Φλάισερ, ό.π., σ.
28.

12. Χάγκεν Φλάισερ, ό.π., σ. 362 // Σπύρου Μαρκεζίνη, 
Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, τόμος 1ος 
(1936-1944), Αθήνα, Πάπυρος, 1994, σ. 373.

13. ΓΑΚ-Άρχεΐα Ν. Εύβοιας, Αρχείο Ειδικού Δικαστη
ρίου Δωσίλογων, ΑΒΕ 55, ΑΕΕ Δικ. 2.3, δικογραφία 
51/1948 [στό έξης ΕΔΔ], κατάθεση Διονύσιου Παναγή 
Μπενετάτου, δημοσιογράφου [21.02.1947], Ό  Μπενετάτος, 
σύμφωνα μέ τόν Φλάισερ (σ. 24-25), συμμετείχε στήν κίνη
ση «Συνεχισταί», οργάνωση Κεφαλλονιτών Αθήνας, άλλά 
καί ατούς «’Αγροτικούς Σοσιαλδημοκράτες». Οί οργανώ
σεις αυτές μαζί μέ τήν πτέρυγα τοϋ ΣΚΕ πού άποχώρησε 
άπό τό ΕΑΜ, όπως καί οί ίδιες, καί μαζί μέ τόν ΕΔΕΣ ί
δρυσαν τήν ΛΑΕ (Λαϊκή Απελευθερωτική "Ενωση) τόν 
Φεβρουάριο τού 1943.

14. ΕΔΔ, κατάθεση Διονυσίου Θεμιστ. Παρασκευόπου
λου, κτηματομεσίτη [30.03.1945].
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άντιπρόσωπος τον Στρατηγού Ζέρβα, καί ότι θά έπρε
πε νά διευκολύνω καί αυτόν διότι κάνει καί αυτός (ό 
Μανρίκης) πατριωτικόν αγώνα. [...] Κατά τήν συνά- 
ντηοιν μας αυτήν ό Μαυρίκης μέ παρεκάλεσε νά τόν 
βοηθήσω εις τό νά φύγει ό υιός του οτήν Σμύρνη διά 
νά συναντήσει τούς Αγγλους διά νά τούς πείσει νά 
τού στείλονν χρήματα, ιματισμόν καί πολεμοφόδια, 
διότι έτοιμάζει έδώ σώματα πρός καταπολέμησιν των 
Κομμουνιστών καί των Γερμανών. Τού άπήντησα ότι 
μπορώ μόνον νά βοηθήσω τόν υιόν του νά φύγει, αλ
λά είχα αμφιβολίας αν ό υιός του θά κατώρθωνε νά 
πείσει τούς Αγγλους νά τόν βοηθήσουν. [...]

Εις τήν συνάντησιν μας στοϋ Ζαχαράτου μοϋ είπε, 
μεταξύ άλλων, νά τού βρώ μερικά παιδιά διά τά σώ
ματα τά οποία έτοίμαζε.

Πράγματι τού εύρηκα 18 παιδιά διά τά όποια έλε
γε ότι θά τά έγγράψη στά σώματα καί μέ παρεκάλε
σε νά φροντίσω δια τήν τροφοδοσίαν των, πράγμα τό 
όποιον έκαμα, αλλά τόν λογαριασμόν τού έστιατορίου 
δεν τόν έπλήρωσε ποτέ, οπότε τά παιδιά διέρευσαν 
καί κατετάγησαν μόνα των εις τά τάγματα ασφα
λείας».'5

Άπό πολλές πλευρές φαίνεται ή διαπλοκή τοΰ ΕΔΕΣ 
’Αθηνών, τής κυβέρνησης Ράλλη καί των Γερμανών μέ
σω τών άμεσων συνεργατών τους καθώς καί άλλων 
πολιτικών παραγόντων, ό καθένας γιά τους δικούς του 
σκοπούς καί όλοι μαζί έναντίον τής οργανωμένης

’Αντίστασης τοΰ έλληνικοϋ λαού. 'Αλλωστε αυτό δέν 
τό κρύβει τουλάχιστον ό Παπαθανασόπουλος στήν α
πολογία του στό Ειδικό Δικαστήριο Δωσίλογων, υπο
στηρίζοντας φαιδρά ότι παραπλανούσε τούς Γερμα
νούς ένώ ένεργοΰσε ύπό τό Συμμαχικό Στρατηγείο, τό 
όποιο ήθελε νά άναγνωρίζει στό πρόσωπο τοΰ άμφι- 
λεγόμενου Στότ. Πιό ένδιαφέρουσα είναι μιά έκθεση 
του μέ τίτλο «Διά τάς ένεργείας μας έν Εύβοια ένα
ντίον τού Κομμουνισμού» μέ ημερομηνία 2 ’Ιουνίου 
1944 πού συνυπογράφεται άπό τόν Διοικητή τού γερ
μανικού μηχανοκίνητου τάγματος Westphal, άποσπά- 
σματα τής όποιας δημοσιεύτηκαν στό φύλλο 170 τής 
έφημερίδας «’Ελευθερία». Σέ αύτήν ό Παπαθανασό
πουλος άναφέρει καθαρά ότι ζήτησε τή βοήθεια τών 
Γερμανών μέσω τού Βουλπιώτη γιά τήν εκστρατεία 
του στήν Εύβοια καί άνέλαβε δράση μετά τήν υπόσχε
σή τους γιά παροχή όπλων.15 16

Σαφές είναι καί ένα κείμενο πρός τούς Λιάκος-Πα- 
παθανασόπουλο μέ οδηγίες γιά τή δράση τους στήν

15. ΕΔΔ, επιστολή Γεωργίου Φαφούτη πρός 'Ηρακλή 
Πετιμεζά [27.10.1944].

16. ΕΔΔ, κατάθεση Παπακωνσταντίνου Θεοφύλακτου, 
άρχισυντάκτη έφημερίδος «Ελευθερία» [23.03.1945], «Διά 
τάς ένεργείας μας έν Εύβοια έναντίον τοΰ Κομμουνισμού» 
[02.06.1944],
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Εύβοια. Γίνεται σαφές δτι ό οπλισμός θά σταλεί άπό 
τήν ’Αθήνα, στήν όποια θά πρέπει νά άναφέρονται οί 
Λιάκος-Παπαθανασόπουλος κάθε 48ωρο μέ δελτία 
πληροφοριών. ’Επίσης σαφής είναι ή στάση άπέναντι 
στά στρατεύματα Κατοχής, άφοΰ άπαγορεύεται έπί 
ποινή θανάτου κάθε ένέργεια στρεφόμενη έναντίον 
τους.

Ή  άρχική ιδέα ήταν ή στρατολόγηση πολιτοφυλά
κων άπό τή γύρω περιοχή, Χαλκίδα καί περίχωρα ά
πό Ψαχνά έως Βάθεια, λόγω οικονομικής άδυναμίας 
στρατολόγησης ’Αθηναίων. Μέχρι όμως νά έπιτευχθεΐ 
ό στόχος αυτός θά χρειαστεί δύο φορές νά σταλεί δύ
ναμη άπό ’Αθήνα, όπως θά δούμε. Οί πολιτοφύλακες 
αυτοί θά έμφανίζονταν ώς 'Ελληνικός Στρατός μέ άνά- 
λογο ειδικό σήμα. ’Αποστολή τους ή έκκαθάριση τής 
νήσου άπό τά άναρχικά στοιχεία καί ή έπαναφορά 
των νομίμων, δηλαδή των κατοχικών, ή στήν καλύτε
ρη περίπτωση τών μεταξικών, Κοινοτικών καί Δημο
τικών ’Αρχών. Παράλληλα ό Λιάκος, ένώ θά έμφανί- 
ζεται ώς έκπρόσωπος τής κυβέρνησης, θά προχωρά 
στήν τοποθέτηση πολιτικών έκπροσώπων τού ΕΔΕΣ 
’Αθηνών γιά τή Βόρεια, τήν Κεντρική καί τή Νότια 
Εύβοια καθώς καί τριμελών ή πενταμελών επιτροπών 
σέ κάθε πόλη ή χωριό, τήν έγγραφή μελών καί τή 
στρατολόγηση πολιτοφυλάκων. Τέλος, ό Λιάκος έπρε
πε νά οργανώσει υπηρεσία γιά τήν τροφοδοσία καί τή 
μισθοδοσία τών πολιτοφυλάκων.17

Εκστρατεία στήν Εύβοια

Κατέφθασε λοιπόν ώς νέος νομάρχης Εύβοιας, διορι
σμένος άπό τήν κυβέρνηση Ράλλη, ό στρατηγός Δ. Λιά
κος μαζί μέ άπόσπασμα άπό 70 περίπου χωροφύλακες 
άπό τήν 'Αθήνα.18 Μαζί του κατέφθασε καί ό Α. Οί- 
κονομίδης, ώς σύμβουλος καί διερμηνέας. Τόν ’Ιανουά
ριο τού 1944, ό Λιάκος συγκρότησε «’Εθνική Πολιτο
φυλακή» μέ λόχους στά Ψαχνά, στήν Άρτάκη, στόν 
Δοκό καί στό Βασιλικό.19 Γιά τή συντήρηση τών σω
μάτων αυτών ό Λιάκος επιτάσσει τρόφιμα άπό τήν έ- 
πιτροπή συσσιτίων, τήν ένωση συνεταιρισμών, τήν 
Αγροτική Τράπεζα καί φορολογεί τά πάντα, άπό τρό
φιμα έως εισιτήρια.20 ’Επίσης διενεργεΐται καί ή πρώ
τη τοπική έπιστράτευση τής κλάσης τού ’32 καί δη- 
μιουργοϋνται λόχοι στή Χαλκίδα.21

Στίς 9 ’Ιανουάριου, ό Παπαθανασόπουλος, πού βρί
σκεται άκόμη στήν ’Αθήνα, στέλνει μιά ένθαρρυντική 
επιστολή στόν Οίκονομίδη:

«’Αγαπητέ Άλέκο, [...] ’Επισπεύσατε τήν συγκρότη- 
σιν τών τμημάτων γιά τό κτύπημα τών αναρχικών 
άνταρτικών ομάδων καί έπισπεύσατε έπίσης τήν συλ
λογήν χρημάτων διά τήν τροφοδοσίαν τών τμημάτων 
μας. [...] Όλοι οί γνωστοί φίλοι οας εύχονται έπιτυ- 
χίαν. 'Ελπίζω νά έλθω καί έγώ μέχρι τέλους τής έβδο- 
μάδος ώς Λειδαδίτης. Νά τηρηθή άπολύτως μυστικόν. 
[...] Μή λησμονείτε ότι πρέπει νά μοϋ στέλλετε δελ

τία κάθε δύο ημέρες, τά ζητούν οπωσδήποτε οί άλλοι. 
Μέ άγάπην, Μπάμπης.»22

Μέ τή δύναμη πού συγκέντρωσε ό Λιάκος στή Χαλ
κίδα άρχισε τίς έπιδρομές στήν υπόλοιπη Εύβοια μέ 
σκοπό τή διάλυση τών έαμικών οργανώσεων καί τού 
άντάρτικου καί τήν έγκατάσταση σταθμών σέ σημαντι
κά κέντρα όπως σέ Βάθεια, ’Ερέτρια, Αλιβέρι καί Κύ
μη. Μέ άναφορές του πρός τό Υπουργείο ’Εσωτερι
κών, ό Λιάκος δηλώνει ότι έχει έκκαθαρίσει τήν ευρύ
τερη περιοχή τής Χαλκίδας μέσα στόν ’Ιανουάριο αλ
λά ζητά τήν ’ίδρυση έκτακτου Στρατοδικείου καθώς 
πολλοί συλληφθέντες άπολύονται, πράγμα πού άντίκει- 
ται «πρός τήν έθνικήν συνείδησιν τού λαού».23

Στίς άρχές Φεβρουάριου οί νεοσχηματισμένοι λόχοι 
τών Ταγμάτων στή Χαλκίδα τίθενται στή διάθεση τών 
Γερμανών στίς έκκαθαριστικές τους έπιχειρήσεις στήν 
Κεντρική Εύβοια.24 Μέ τίς δυνάμεις πού έγκαθίστανται 
στίς φρουρές, οί Γερμανοί έλέγχουν τόν άξονα Χαλκί- 
δας-Κύμης καί τήν περιοχή τών Ψαχνών.25 Στίς 25 Φε
βρουάριου ό Λιάκος διενεργεί στρατολογία σέ 5 κλά- 
σεις μέρους τού τέως Δήμου Μεσαπίων. Τυχόν άνυπό- 
τακτοι θεωρούνται μέλη άνατρεπτικών ομάδων καί υ
ποψήφιοι πρός έκτόπιση μαζί μέ τίς οικογένειες τους.26 
Παρ’ όλα αύτά, ή έπιστράτευση παρουσιάζει προβλή
ματα. Άπό τήν ’Αρτάκη μέχρι τά μέσα Μαρτίου πα
ρουσιάζονται μονάχα 3 άπό τούς 44 κληθέντες.27

Μπροστά σέ αυτή τήν κατάσταση καί μετά άπό αί
τηση τού Λιάκου, ή κυβέρνηση Ράλλη στέλνει γιά ενί
σχυση τό 2ο Τάγμα Εύζώνων ’Αθηνών αλλά καί οί

17. Γιάννης Δουατζής, Οί Ταγματασφαλίτες, 'Αθήνα, 
’Αφοί Τολίδη, χ.χ., σ. 114-117 // ΕΛΙΑ, ’Αρχείο Δουατζή, 
φακ. 6.1. Τό κείμενο αύτό δημοσιεύτηκε στό βιβλίο τού 
Γιάννη Δουατζή «Ταγματασφαλίτες» μέ υπογραφή Ό  
’Επιτελάρχης (Τ. Σ.) Ε. Ε. Σ., όμως τό αντίγραφο έκ πρω
τοτύπου πού βρίσκεται στό αρχείο του στό Ε.Λ.Ι.Α. φέρει 
ώς υπογραφή ’Επιτελάρχης (Τ. Σ.) Ε.Δ.Ε.Σ.

18. 'Από τόν Λιάκο ονομάστηκαν τά Τάγματα 'Ασφα
λείας στήν Εύβοια «Λιάκηδες», όπως «Ράλληδες» κλπ.

19. Ό  Γιάννης Δουατζής (ό.π., σ. 27) αναφέρει τήν άπό 
κοινού μέ Γερμανούς τοποθέτηση σταθμών Χωροφυλακής 
σέ Ψαχνά, Βασιλικό καί 'Αγία ’Άννα καί μετέπειτα φρου
ρές ταγματασφαλιτών σέ Βάθεια, ’Ερέτρια, Αλιβέρι καί 
Κύμη.

20. Γιάννης Δουατζής, ό.π., ο. 76-83 // ΓΑΚ-’Αρχεία Ν. 
Εύβοιας, ΑΒΕ 220, ΑΕΕ Δημ. 1.5, ’Αρχείο Δήμου Χαλκι- 
δέων, αριθμός άπόφασης 4663/07.03.1944: «Διάθεσις πι
στώσεων διά τάς άνάγκας τών Ταγμάτων Ασφαλείας» 
(100.000.000 δρχ.).

21. Γιάννης Δουατζής, ό.π., α. 27-28.
22. ΕΔΔ, έπιστολή Παπαθανασόπουλου σέ Οίκονομίδη, 

09.01.1944, υπογραμμισμένα στό κείμενο.
23. Γιάννης Δουατζής, ό.π., σ. 121-125.
24. Στό ίδιο, α. 29.
25. Στό ίδιο, σ. 30.
26. Στό ίδιο, α. 126.
27. Στό ίδιο, σ. 139-142.
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Γερμανοί στέλνουν ένα λόχο καί θέτουν όλες τίς δυ
νάμεις ύπό ιίς διαταγές τοϋ λοχαγοί Μπάγιερ. Δυο 
μέρες πριν, είχε φτάοει στήν Εύβοια καί ό Παπαθα- 
νασόπουλος «αύτοβούλως», καθώς λέει.28

Τά σώματα αύτά μαζί μέ τά ήδη υπάρχοντα χωρί
ζονται σέ δύο φάλαγγες, ή μία γιά τή Βόρειο Εύβοια 
ύπό τή διοίκηση Λιάκου-Παπαθανασόπουλου καί ή άλ
λη γιά τήν Κεντρική καί Νότια Εύβοια ύπό τή διοί
κηση τοϋ συνταγματάρχη Χρήστου Γερακίνη.29 Μέ μιά 
σειρά έπιδρομών, «χτένισμα» τής Εύβοιας, τά σώματα 
αυτά προκαλοϋν μεγάλες δυσκολίες στό όχι πολύ ισχυ
ρό άντάρτικο τής περιοχής, ένώ έπιστρατεύονται καί 
ντόπιοι, ειδικά σέ 'Αγία ”Αννα, ’Ερέτρια καί Βάθεια 
(Άμάρυνθο). Οί τελευταίοι, άρχίζουν νά έξοπλίζονται 
άπό τίς 25 Ιανουάριου καί αργότερα συγκροτούν τόν 
6ο λόχο τού 2ου ανεξάρτητου Τάγματος Εύζώνων καί 
συμμετέχουν στις έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις των Γερ
μανών καί των Ταγμάτων ’Ασφαλείας.30

Κατά τή διάρκεια τής εκστρατείας των Λιάκου-Πα
παθανασόπουλου πρός τή βόρεια Εύβοια, ή νομαρχια
κή επιτροπή τοϋ ΕΑΜ άποφάσισε νά άντιδράσει καί νά 
οργανώσει έπίθεση στό Ξηροχώρι (Ίστιαία). Ή  έπίθεση 
έκδηλώθηκε τήν 1η Απριλίου 1944 αλλά άπέτυχε κα
θώς δέν μπόρεσαν νά έμποδίσουν τήν άφιξη γερμανι
κής δύναμης άπό τήν κοντινή οχυρή θέση Γούβες. Στή 
μάχη σκοτώθηκε ό Διάκος άπό ’Ιταλό αύτόμολο ένώ, 
ώς άντίποινα, ό λοχαγός Μπουρλίδης έκτέλεσε έπιτό- 
που μέ τό περίστροφό του 18 ντόπιους νέους. Τρεις μέ

ρες αργότερα, στις 4 τού μηνός, έγινε ή μάχη στόν Θε
ολόγο, άπ' όπου σώζεται καί τό περίφημο τηλεγράφη
μα τού συνταγματάρχη Χρήστου Γερακίνη: «άπώλειαι 
έκ τών ήμετέρων εις Γερμανός τραυματίας».

Μετά τόν θάνατο τοϋ Διάκου, τόν Απρίλιο τοϋ 1944 
σταμάτησε ή πρώτη έκστρατεία πρός τήν ύπαιθρο τής 
Εύβοιας καί οί μονάδες έπανήλθαν στις θέσεις τους. 
Έντωμεταξύ, στήν Αθήνα ό Παπαγεωργίου υπέβαλε 
τήν παραίτηση του όπως καί τοϋ Παπαθανασόπουλου 
άπό τή διοίκηση τού ΕΔΕΣ Αθηνών, σέ μιά έσωτερι- 
κή κρίση πού ένέπλεξε τήν κυβέρνηση Ράλλη καί τόν 
πολιτικό κόσμο τής ’Αθήνας καί ή όποια άξίζει περαι
τέρω έρευνας.31 Τελικά ό Παπαθανασόπουλος, πού εί

28. ΕΔΔ, «Απολογητικόν υπόμνημα Χαραλάμπους Αθα
νασίου Παπαθανασόπουλου Υποστρατήγου καί κατοίκου 
’Αθηνών».

29. Γιάννης Δουατζής, άπ., σ. 217-218 [Έκθεση άντισυ- 
νταγματάρχη Αλ. Όρφανάκου].

30. Γιάννης Δουατζής, άπ., σ. 110 (Μαδεμοχωρίτης).
31. Ψήγματα αυτής τής κρίσης άνιχνεύουμε σέ έπιστο- 

λές τών Χαρ. Αντωνάτου πρός τόν Α. Οίκονομίδη καί τού 
Α. Παπαγεωργίου πρός τόν X. Παπαθανασόπουλο πού 
βρίσκονται στή δικογραφία τοϋ τελευταίου. ’Επίσης, μνεία 
της γίνεται στό «Δελτίο Πληροφοριών» τής Κ.Ε. τοΰ ΕΑΜ 
στις 26.03.1944, όπως παρατίθεται άπό τόν Δ. Χατζή στόν 
3ο τόμο τοΰ έργου του «Ή νικηφόρα επανάσταση πού χά
θηκε» (Αθήνα, Δωρικός, 1983), σ. 150.
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χε έπιστρέψει στήν ’Αθήνα, κράτησε τήν άρχηγία των 
έπιχειρήσεων στήν Εύβοια καί έτοιμαζόταν γιά τήν ε
πάνοδό του. Στις 19 'Απριλίου έστειλε μιά επιστολή 
στόν Οίκονομίδη πού είχε μείνει στή Χαλκίδα καί 
προαλειφόταν γιά νομάρχης:

« Αγαπητέ Άλέκο,
Χριστός Άνέστη. Εύχομαι εις όλους ευτυχέστερες η

μέρες. [...] "Οπως έγραφα χθές στόν Χρηστό, ιδρύο
νται έν Εύβοια 3 Τάγματα εις τά όποια έξιωματικοί 
καί όπλίται έξομοιοϋνται ώς πρός τάς άποδοχάς μέ τά 
Τάγματα Εύζώνων. [...] Εγώ διωρίσθην Ανώτατος 
Στρατιωτικός Διοικητής Εύβοιας μέ δικτατορικά δι
καιώματα [...] Τώρα έκτος αυτών πού μοϋ ετοιμάζει 
ή Κυβέρνησις, μοϋ έτοιμάζουν καί οι Γερμανοί τόν ο
πλισμόν πού έζήτησα καί, άν είνε έτοιμος πρός απο
στολήν, θά έλθω άμέοως, γιατί κουράσθηκα έδώ μέ τά 
τρεχάματα.

Παρέλειψα νά οοϋ γράφω ότι ή Κυβέρνησις μοϋ 
άνεγνώριοε τόν βαθμό τοϋ 'Υποστρατήγου καί τώρα 
πλέον είμαι γνήσιος Στρατηγός. [...]

Σέ φιλώ, μέ άγάπη, Μπάμπης [...]»32

Ή δεύτερη περίοδος

Τόν Μάιο τοϋ 1944 συγκροτήθηκε στή Χαλκίδα ’Ανώ
τερη Στρατιωτική Διοίκηση μέ διοικητή τόν υποστρά
τηγο πλέον Χαρ. Παπαθανασόπουλο. Συγκεκριμένα, μέ 
διαταγή τού ’Ιωάννη Ράλλη (Ε.Π. 50/21-4-44) «λόγω ε
κτάκτων περιστάσεων ιδρύεται έν Εύβοια Άνωτέρα 
Στρατιωτική Διοίκησις», ό Παπαθανασόπουλος άπο- 
κτά «δικαίωμα διοικήσεως τής Νήσου ώς έκπρόσωπος 
τής Κυβερνήσεως», σέ αυτόν υπάγονται όλες οί αρχές 
καί άποκτά «έπί τής Νήσου πάσαν έξουσίαν πρός έκ- 
πλήρωσιν τής αποστολής του». Συγκροτήθηκαν τό Ιο 
καί τό 2ο ’Ανεξάρτητο Τάγμα Εύζώνων, ένώ ύπήρχε 
καί τό 3ο Τάγμα στή γερμανική βάση στις Γούβες.33

Τήν 1η Μαΐου, ό Παπαθανασόπουλος, μέ δύο προ
κηρύξεις, διενήργησε τόσο στρατολόγηση μέ βάση τόν 
στρατολογικό νόμο όσο καί πρόσκληση γιά εθελοντική 
κατάταξη. Κάλεσε τούς στρατεύσιμους τής κλάσης 
1940 πού διέμεναν στόν Δήμο Χαλκιδέων νά παρου
σιαστούν άπό 2 έως 4 Μαΐου γιά τή συγκρότηση ’Ανε
ξάρτητου Τάγματος Εύζώνων. "Οσοι δέν παρουσιάζο
νταν, θεωρούνταν όχι απλά ανυπότακτοι άλλά «ώς 
άνήκοντες εις άνατρεπτικάς οργανώσεις» καί ώς τέ
τοιοι θά «διωχθώσιν αύτοί τε καί τά μέλη τών οικο
γενειών των». ’Επίσης προσκάλεσε έθελοντές γιά έτή- 
σια στρατιωτική ύποχρέωση ώς ύπαξιωματικούς ή 
στρατιώτες μέ δέλεαρ μισθό «λίαν ικανοποιητικό» «α
νάλογα μέ τήν διακύμανσιν τού τιμαρίθμου τής ζωής», 
δωρεάν οικογενειακή ιατρική έξέταση, μηνιαία άδεια 
μετ’ άποδοχών καί, μετά τό τέλος τών ύποχρεώσεων 
τους, κατάληψη κατά προτίμηση κενών δημοσίων θέ
σεων «άνευ διαγωνισμού».34 Τήν έπομένη πάντως, ό 
ταγματάρχης Όμπερμάιερ έκ μέρους τής Φέλντ Κομ-

μαντατούρ έσπευσε νά διευκρινίσει ότι έργάτες καί 
ύπάλληλοι άπαραίτητοι σέ έργοστάσια Γερμανικών συμ
φερόντων θά έπιστρατεύονταν μόνον κατόπιν άδειας 
της. Ό  Παπαθανασόπουλος, μετά άπ’ αύτό, ζήτησε νά 
έφοδιάζονται μέ σημείωμα ώστε νά άπαλλάσσονται.35 
Στις 28 Μαΐου διενεργήθηκε νέα εύρύτερη στρατολό
γηση στίς κλάσεις άπό 1935 έως 1939 σέ μιά σειρά 
κοινότητες, γιά τήν έπάνδρωση τοϋ 2ου ’Ανεξάρτητου 
Τάγματος Εύζώνων Εύβοιας. Μέσα στόν Μάιο συντε- 
λέστηκε ή έπάνδρωση καί ή εκπαίδευση τών Ταγμά
των καί άπό τίς 3 Ιουνίου άρχισε ή νέα αιματηρή 
εξόρμησή τους στήν ύπαιθρο τής Εύβοιας πού δέν θά 
τερματιστεί παρά μέ τήν επεισοδιακή παράδοσή τους 
στήν ’Απελευθέρωση. Πρός κατάταξη κλήθηκαν οί 
κλάσεις 1935 καί 1936 τοϋ Δήμου Χαλκιδέων γιά τό 
2ο ’Ανεξάρτητο Τάγμα στίς 9 Σεπτεμβρίου 1944.36

Ή δημιουργία τών Ταγμάτων Ασφαλείας στήν Εύ
βοια ήταν λοιπόν άποτέλεσμα πολιτικής άπόφασης καί 
πεδίο συνεύρεσης τής κατοχικής κυβέρνησης καί του
λάχιστον τού ΕΔΕΣ ’Αθηνών μέ τήν ενθάρρυνση καί 
βοήθεια τού στρατού Κατοχής. Στή συγκεκριμένη πε
ρίπτωση, άν καί δέν έπιτεύχθηκε ό στόχος τής διάλυ
σης τού άντάρτικου καί τών άντιστασιακών οργανώ
σεων, κατορθώθηκε έντέλει ή δημιουργία μιας έντό- 
πιας ένοπλης δύναμης, πού ό ΕΛΑΣ τήν ύπολόγιζε τόν 
Σεπτέμβριο τού 1944 σέ 2.000 άνδρες, τραυματίζοντας 
βαθιά τήν τοπική κοινωνία. Οί εκατοντάδες καταγγε
λίες καί μηνύσεις γιά κάθε είδους έγκλημα πού κατέ- 
κλυσαν μεταπολεμικά τό τοπικό Ειδικό Δικαστήριο 
Δωσίλογων τό μαρτυρούν. Ή άθώωση σέ συντριπτικό 
ποσοστό τών κατηγορουμένων γιά αύτά ύπήρξε τό 
σκηνικό τής επόμενης τραγικής περιόδου.

32. ΕΔΔ, έπιοτολή Παπαθανασόπουλου πρός Οίκονομί
δη, ’Αθήνα 19.04.1944.

33. Γιάννης Δουατζής, δ.π., σ. 179-180.
’Επίσης ιδρύθηκε τό Ιο τάγμα εύζώνων μέ τούς Γ. Τσι- 

ρίνη, ταγματάρχη, Ν. 'Αναστασίου, ταγματάρχη, Στ. Καλι- 
γά, λοχαγό. Συστάθηκαν τέσσερις λόχοι μέ διοικητές άντί- 
στοιχα στόν Ιο λόχο Χαλκίδας τόν λοχαγό X. Μπιλάλη, 
τού ίου λόχου Ψαχνών τόν λοχαγό X. Λέρτα, τού 3ου λό
χου Ψαχνών τόν λοχαγό Διαμαντή καί τού 4ου λόχου Βα
σιλικού τόν λοχαγό Μπουρλίδη. Τή Στρατιωτική Διοίκηση 
Ψαχνών άποτελοΰσαν οί ταγματάρχες Κ. Λασκαρίδης καί 
Στ. Κουτσάγιας. Τό 2ο τάγμα είχε γιά διοικητή τόν ταγ
ματάρχη Α. Οικονόμου καί υποδιοικητή τόν ταγματάρχη 
Κ. Πηλιχό καί άποτελοΰνταν άπό τόν 5ο λόχο Χαλκίδος 
μέ διοικητή τόν ταγματάρχη Α. Όρφανάκο, τόν 6ο λόχο 
Άμαρύνθου μέ διοικητή τόν Παλαιοδημόπουλο, τόν 7ο λό
χο Άλιβερίου μέ διοικητή τόν λοχαγό Γ. Άργύρη. Τέλος 
τό 3ο τάγμα μέ διοικητή τόν ταγματάρχη Λινάρδο καί τόν 
8ο λόχο Γουβών μέ διοικητή τόν λοχαγό Δ. Δημητρόπου- 
λο. [Γιάννης Δουατζής, άπ., σ. 220-221 ].

34. ΕΛΙΑ, Αρχείο Δουατζή.
35. Γιάννης Δουατζής, άπ., σ. 183-184.
36. ΕΛΙΑ, ’Αρχείο Δουατζή.
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«ΟΙ ΛΗΣΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ».
Διάλογος μεταξύ 1870 m i  1952: παραδοσιακές 
αξίες, πολιτικές συγκρούσεις καί δημόσιο κύρος*

τοΰ Τάσου Σακελλαρόπουλου

ς άρχίσουμε μέ μερικές ερωτήσεις σχετικές μέ 
την έρευνητική πλεύση πού άκολούθησε ό 
σχεδιασμός καί ή συγγραφή τής παρούσας 

άνακοίνωσης.
Πόσο μάς έπιτρέπεται νά άποδώσουμε στό μυθιστό

ρημα τού Καραγάτση άλλες διαστάσεις πέρα άπό εκεί
νη των λογοτεχνικών άξιων του; Πόσο μάς έπιτρέπε- 
ται νά κρατηθούμε λίγο μακριά άπό τήν ήθογραφία 
των ηρώων τού Καραγάτση, μακριά άπό τήν δυναμι
κή τών άνθρωπίνων συγκρούσεων καί τήν ζύμωση τής 
άνθρώπινης ψυχής πού συνήθως περιγράφει; ’Επιτρέ
πεται νά ρωτήσουμε ένα λογοτεχνικό έργο τί κουβα
λάει έκτος άπό τό φιλολογικό του φορτίο ή τή σύνδε
σή του μέ τήν προσωπική πορεία τού συγγραφέα; Προ
φανώς, άν μάς ένδιαφέρει νά σκεφτοϋμε καί νά κατα
λάβουμε τί μάς φέρνει τό έργο άπό τό παρελθόν, τί 
σήμαινε γιά τήν έποχή του. Τί χρειαζόμαστε μέσα ά
πό τά πεδία καί τά στοιχεία του προκειμένου νά άνα- 
συστήσουμε τά νήματα μέ τά όποια ϋφάνθηκε, προκει
μένου νά καταλάβουμε τή δυναμική του οτήν έποχή 
του. Γιά νά γίνει σαφέστερο, θά μάς άπασχολήσει, έ
κτος άπό τά νήματα, καί ό άργαλειός στόν όποιο ϋ
φάνθηκε, δηλαδή σέ ποιό πλαίσιο έντάχθηκε, ποιάς 
τρέχουσας έπικαιρότητας άποτέλεσε τμήμα.

’Επίσης νά δούμε πώς καί γιατί προκύπτει στό διή
γημα «Οί Λησταί στά πρόθυρα τών ’Αθηνών» ή πα
ράλληλη πορεία μιάς ιστορίας τού 1870 μέ τήν πραγ
ματικότητα τού 1952. Τί συνέδεε καί γιατί συνδέθη
καν οί δύο κόσμοι τής 'Ελλάδας τού 1870 κάί τής 
'Ελλάδας τού 1952. Ποιές τεχνικές, ποιό κλίμα έπέλε-

ξε νά προβάλει ό Καραγάτσης άπό τό 1870 προκειμέ
νου νά έχει άπήχηση στό πολιτικό κλίμα τού 1952.

£0<ΤΛ

Πριν προχωρήσουμε οτήν έπικοινωνία τού διηγήματος 
μέ τήν έποχή πού δημοσιεύεται νά πούμε δυό λόγια 
σχετικά μέ τήν έκδοτική του ιστορία: «Οί Λησταί στά 
πρόθυρα τών Αθηνών» δημοσιεύθηκε οτήν έφημερίδα 
Βραδυνή σέ έπεισόδια, σέ καθημερινή βάση άπό τίς 28 
’Ιανουάριου έως τίς 6 Απριλίου τού 1952, καί έκδό- 
θηκε σέ βιβλίο μετά άπό πολλά χρόνια, τό 1999, άπό 
τίς έκδόσεις Καστανιώτη μέ έπιμέλεια τού Θανάση 
Νιάρχου.

Στό έργο παρουσιάζεται ή δραματική περιπέτεια πού 
έζησε ομάδα δέκα περιηγητών, κυρίως Βρετανών, στήν 
’Αττικοβοιωτία τού 1870, περιπέτεια πού ξεκίνησε μέ 
τήν άπαγωγή τους άπό ομάδα ληστών καί τελείωσε, 
μετά άπό δεκατρείς ημέρες όμηρίας, μέ τόν θάνατο 
τών τεσσάρων αιχμαλώτων πού είχαν τελικά κρατηθεί 
άπό τούς ληστές. Τό γεγονός είναι πραγματικό καί εί
χε, όπως ήταν φυσικό, προκαλέσει τήν έποχή έκείνη 
πολιτική κρίση, φέρνοντας τήν κυβέρνηση Θρασύβου
λου Ζαΐμη σέ πραγματικό άδιέξοδο, λόγω τής έπιμο-

* Το παρόν κείμενο εκφωνήθηκε στό πλαίσιο τού συνε
δρίου: «Μ. Καραγάτσης, Ιδεολογία καί πολίτική», πού 
διοργανώθηκε άπό τό Μουσείο Μπενάκη στις 4 καί 5 
Απριλίου 2008.
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νής των ληοτών στό αίτημα τής άμνηστίας, έκτος ά- 
πό έκεϊνο των λύτρων. Ή  χορήγηση άμνηστίας στούς 
ληστές κρίθηκε άπό τό έπίσημο κράτος σέ δλη την 
διάρκεια τής όμηρίας άντισυνταγματική, σέ μιά προ
σπάθεια τής κυβέρνησης άλλά καί τοΰ νέου βασιλιά νά 
διατηρήσουν τό κύρος τους. Ή  άστυνομική έρευνα τής 
υπόθεσης φώτισε καί μιά άλλη πλευρά, τήν υπόγεια έ- 
πικοινωνία των ληστών μέ πολιτικό πρόσωπο στην 
'Αθήνα, πού είσηγεϊτο τήν έπιμονή έκ μέρους τους στό 
διπλό καί άδιέξοδο αίτημα τής άμνηστίας καί των λύ
τρων προκειμένου νά μειωθεί τό κύρος τής κυβέρνη
σης καί νά ύποστεϊ πιέσεις άπό τόν βρετανικό παρά
γοντα.

Ώ ς κίνητρο γιά τήν άνακοίνωση λειτούργησαν τά ει
σαγωγικά επεισόδια μέ τά όποια ό συγγραφέας βάζει 
σέ κίνηση εντός τού διηγήματος τό ιδεολογικό καί πο
λιτικό φορτίο τού εμφυλίου πολέμου. Πύλη εισόδου, 
πού χρωμάτιζε πολιτικά τούς κινδύνους άπό τήν δρά
ση τών ληστών τού 1870, γίνεται άπό τόν Καραγάτση 
ή τρέχουσα πραγματικότητα τής 'Ελλάδας τοΰ 1952. 
'Ο συγγραφέας παρουσιάζει στά πρώτα αυτά έπεισό- 
δια τό άδιέξοδο μιας χήρας, μάνας ενός έφηβου πού 
άρνεΐται έπίμονα νά άκολουθήσει τό έπάγγελμα τοΰ 
πατέρα του, ό όποιος ήταν άξιωματικός τής χωροφυ
λακής καί σκοτώθηκε στήν μάχη τοΰ Μακρυγιάννη 
τόν Δεκέμβριο τοΰ 1944 στήν ’Αθήνα. Ό  νεαρός ή- 
ρωας τοΰ διηγήματος άπαξίωνε έντονα τήν χωροφυλα
κή άποδίδοντάς της ώς έργο τήν δίωξη τών κλεφτο
κοτάδων καί όχι τόν έπιτυχημένο άγώνα γιά τήν έλευ- 
θερία τής πατρίδας (πρόκειται γιά τόν έμφύλιο πόλε
μο) πού τόν πιστώνει στον στρατό καί στούς άξιωμα- 
τικούς του. Ή χήρα μάνα, επιθυμώντας διακαώς νά ά- 
κολουθήσει ό νεαρός τό «στάδιο», όπως λέει, τοΰ πα
τέρα, ζήτησε βοήθεια γιά τήν άναβάθμιση τοΰ κύρους 
τής χωροφυλακής στά μάτια τοΰ γιοΰ της άπό έναν 
συγγενή, άπόστρατο άξιωματικό τής χωροφυλακής καί 
συμπολεμιστή τοΰ πεσόντος πατέρα. 'Ο συγγραφέας 
δείχνει τόν άπόστρατο άποφασισμένο νά άναλάβει τήν 
άντιμετώπιση τής «επιπολαιότητας» τοΰ νεαροΰ μέ 
ένα τέχνασμα κατά τήν συνάντησή τους, τέχνασμα πού 
είχε σκοπό νά γοητεύσει τόν νεαρό καί βασιζόταν σέ 
δύο σκέλη: τήν παρακολούθηση μιας δημόσιας τελετής 
καί μιά μακρά διήγηση. Ή τελετή πού φρόντισε νά 
παρακολουθήσει μαζί του ό νεαρός ήταν μιά κυριακά
τικη άλλαγή φρουράς στό μνημείο τοΰ ’Αγνώστου 
Στρατιώτη, μιά Κυριακή πού ή χωροφυλακή ήταν υ
πεύθυνη γιά τήν τιμητική φρουρά στό μνημείο, στήν 
συνέχεια προχώρησε στήν άφήγηση τής άπαγωγής τών 
ξένων άπό τούς ληστές καί τή δράση τής χωροφυλα
κής έως τήν τραγική κορύφωση πού είχε ώς άποτέλε- 
σμα τήν άπώλεια τής ζωής τών ξένων ομήρων καί τήν 
διεθνή προσβολή τοΰ κύρους τής χώρας, τοΰ πρωθυ
πουργού καί τοΰ νεαροΰ βασιλιά Γεωργίου τοΰ Α λ Τό 
πρώτο σκέλος τοΰ σχεδίου τοΰ άπόστρατου άξιωματι- 
κοΰ τής χωροφυλακής κατακύρωνε τή Χωροφυλακή 
ώς ίσόβαθμη μέ τά άλλα όπλα στό έθνικό πάνθεο καί

άναδείκνυε συγχρόνως τό ισχυρό δημόσιο καί τρέχον 
κύρος της. Έτσι ό συγγραφέας, μετά τή δημιουργία 
τοΰ έθνικώς εύνοϊκοΰ κλίματος υπέρ τής χωροφυλα
κής, άνέπτυξε τό δεύτερο σκέλος, τονίζοντας μέσω τής 
δράσης της στήν άπαγωγή τοΰ 1870, τή διαχρονική 
καί εθνική της άξια προβάλλοντας ώστόσο στη διάρ
κεια τής άφήγησης ώς καίρια προβλήματα τής χώρας 
τήν άδυναμία τών κρατικών δομών έναντι τών ληστών, 
τίς παλινωδίες τών πολιτικών προσώπων έναντι τοΰ 
προβλήματος, άλλά καί τά δεμένα χέρια τής χωροφυ
λακής προκειμένου νά άντιμετωπίσει τούς ληστές πού 
λυμαίνονταν τήν έλληνική ύπαιθρο καί παράλληλα έ
πλητταν άνεπανόρθωτα τό διεθνές κύρος τής άδύνα- 
μης Ελλάδας. Παρόν έπίσης στήν άφήγηση τό στοι
χείο τής χωρίς κίνδυνο έπικοινωνίας τών ληστών μέ 
τό κράτος κατά τή διάρκεια τής όμηρίας τών υψηλών 
ξένων.

Μέ τρόπο ύπόρρητο, κατά τή διάρκεια τής άφήγη
σης, ορίζεται ώς βασικό πρόβλημα αυτή καθαυτή ή ύ
παρξη τών ληστών προκειμένου ό Καραγάτσης νά θέ
σει σέ διάλογο τά άδιέξοδα τοΰ 1870 μέ τά προβλή
ματα τοΰ 1952. Στούς στόχους του δέν είναι, ούτε κάν 
μέ υπαινικτικό τρόπο, ή παρουσίαση μιας έστω καί με
ρικής εικόνας τοΰ φαινομένου τής ληστείας στό δεύτε
ρο μισό τοΰ 19ου αιώνα, ούτε ή άναφορά σέ εθνικά 
στοιχεία πού πιθανώς νά τόν έξυπηρετοΰσαν γιά τή 
δραματικότερη έξέλιξη τής άφήγησης, όπως τό στοι
χείο τής όξυνσης τοΰ φαινομένου τής ληστείας μετά 
τήν άποτυχημένη Κρητική ’Επανάσταση τοΰ 1866 καί 
τήν έπιστροφή ληστών πού είχαν λάβει μέρος ώς εθε
λοντές σέ αυτήν.

’Απέναντι στό βασικό πρόβλημα τής άνεξέλεγκτης 
δράσης τών ληστών, ό Καραγάτσης τοποθετεί δύο ά
ξονες γιά τήν άντιμετώπιση τοΰ προβλήματος: τά λύ
τρα πού προτίθεται νά δώσει τό κράτος καί τήν άμνη- 
στία πού ζητούν οί ληστές, ό ένας σέ όφελος τοΰ κρά
τους, ό άλλος σέ όφελος τών ληστών. Στήν έπιμονή 
τών ληστών γιά άμνηστία προβάλλεται διαρκώς ή ά- 
κύρωση τοΰ κράτους ώς συνέπεια, άφοΰ θά έπέτρεπε 
στούς ληστές: τήν ένταξη στόν έννομο βίο καί τήν εί
σοδό τους στήν κοινωνία, διατηρώντας τή δυνατότητα 
νά άπειλήσουν τό κράτος άνά πάσα στιγμή. Φυσική 
στήν προκειμένη περίπτωση ή σύνδεση τών ληστών μέ 
τούς «συμμορίτες», έλληνες άριστερούς, εύκολη ή σύν
δεση έπίσης μέ τό συχωροχάρτι πού δέν έπρεπε σέ κα
μία περίπτωση νά δοθεί στούς ήττημένους τοΰ έμφυ- 
λίου, δηλαδή ή άμνηστία πού θά έπέτρεπε τήν έλεύθε- 
ρη έπανένταξή τους στή νόμιμη καθημερινότητα, καί 
στήν έλεύθερη πολιτική λειτουργία, άφοΰ γιά ένταξη 
στίς κρατικές δομές δέν έτίθετο ζήτημα.

Τό πλαίσιο πού άναπτύσσεται στό διήγημα συνδέε
ται μέ τίς πρόσφατες μνήμες τοΰ έλληνικοΰ έμφύλιου 
πολέμου άνακαλώντας καί έπικαιροποιώντας τήν άντι- 
μετώπιση τών έλλήνων άριστερών ώς ληστών καί κυ
ρίως ώς συμμοριτών, ώς πρόσωπα έκτος έθνικοΰ κορ
μού, πού δέν έμφοροΰνται άπό πολιτικά κίνητρα άλλά
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άπό ποταπά κυρίως ένστικτα. Στοιχείο πού διέκρινε 
τήν άντιμετώπιση τού άντιπάλου κατά την διάρκεια 
τής έλληνικής στρατιωτικής αλλά καί πολιτικής έμφύ- 
λιας σύγκρουσης.

'Ο λόγος, ή αιτία γιά τήν όποια ζητείται ή άναζω- 
πύρωση τής αίσθησης τού επικείμενου κινδύνου άπό 
τούς ληστές, άπό τούς άντιπάλους πού έπιβουλεύονται 
τό άδύναμο μετεμφυλιακό κράτος, πρέπει νά άναζητη- 
θεΐ στό πολιτικό πλαίσιο τής έποχής, στή σύγκρουση 
μέ άντικείμενο τήν πολιτική πορεία των πραγμάτων 
μετά τόν έμφύλιο πόλεμο. Σύγκρουση, πού τήν χρονι
κή έκείνη στιγμή είχε ώς άντικείμενο τά μέτρα επιεί
κειας τής κυβέρνησης Πλαστήρα σέ όφελος των διω- 
κομένων άριστερών, σέ όφελος κυρίως τού πλήθος των 
διωκομένων καί γιά τήν έμμεση έστω συμμετοχή τους 
στήν έαμική άντίσταση κατά τά χρόνια τής Κατοχής. 
Παρά τά σχεδόν οκτώ χρόνια άπό τήν άπελευθέρωση 
καί τά σχεδόν δυόμιση χρόνια άπό τήν στρατιωτική 
λήξη τοϋ έμφυλίου πολέμου ό αποκλεισμός των ήττη- 
μένων άποτελούσε τό διαρκές πολιτικό όπλο γιά τήν 
διαμόρφωση τής έλληνικής καθημερινότητας καί κοι
νωνίας. Στό βουβό αίτημα γιά έξομάλυνση τής κατά
στασης καί άποποινικοποίηση τής συμμετοχής, έκτος 
άπό τη νεαρή ΕΔΑ πού τό είχε ώς βασικό στόχο, 
άνταποκρίθηκαν καί τά κόμματα τού Κέντρου, μέ ου
σιαστικότερο καί σαφή τρόπο ή ΕΠΕΚ τού στρατηγού 
Πλαστήρα καί λιγότερο τό συντηρητικότερο καί επι
φυλακτικότερο Κόμμα Φιλελευθέρων τοϋ Σοφοκλή Βε- 
νιζέλου. Έπρόκειτο γιά μέτρα έπιείκειας ή γαληνεύ- 
σεως, όπως τά άποκαλοϋσαν, καί πού πρότειναν: τήν 
κατάργηση τών εκτάκτων στρατοδικείων λόγω τής λή
ξης τού «συμμοριτοπολέμου», όπως τόν άποκαλοϋσαν 
οί έκτος ’Αριστερός, / τήν έπαναφορά όσων διατελού- 
σαν σέ έκτόπιση στά νησιά τοϋ Αιγαίου μέ διοικητική 
καί όχι μέ δικαστική άπόφαση, / τήν κατάργηση τών 
στρατοπέδων συγκεντρώσεως, τήν κατάργηση τών πι
στοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων καί τή διευκό
λυνση εΰρέσεως έργασίας στούς επανερχόμενους άπό 
τήν έξορία.

”Ας κρατήσουμε λίγο στή σκέψη μας τόν σχεδίασμά 
τής διήγησης τοϋ Καραγάτση καί τά διακυβεύματα 
τών άρχών τοϋ 1952 κι ας άνατρέξουμε σέ μιά σύντο
μη καί πυκνή άναδρομή τοϋ δεύτερου μετεμφυλιακοϋ 
χρόνου, τού 1951, γιά νά δούμε ποιό είναι τό κλίμα 
πού υποδέχεται καί ποιό πλαίσιο δεξιώνεται τό διήγη
μα «Οί Λησταί στά πρόθυρα τών ’Αθηνών», πού άρ- 
χίζει νά δημοσιεύεται, όπως είπαμε, τόν ’Ιανουάριο τοϋ 
1952.

Στήν κύρια πολιτική σκηνή τό Λαϊκό Κόμμα είχε 
διαιρεθεί, καί στό πολιτικό Κέντρο ή παρουσία τοϋ 
στρατηγού Πλαστήρα τής ΕΠΕΚ ένίσχυε τήν ηθική διά
σταση τών πολιτικών πραγμάτων προσφέροντας κατα
φύγιο καί έλπίδα στούς διωκόμενους άριστερούς καί 
στις οίκογένειές τους γιά έξομάλυνση τής κατάστασης. 
Ή  έμφάνιση τής ΕΔΑ τόν Αύγουστο τοϋ 1951, λίγες 
έβδομάδες πριν άπό τίς έκλογές τοϋ Σεπτεμβρίου, ά-

ποτέλεσε τήν άφετηρία μιας πολιτικής πορείας πού έ
φερε σταδιακά τήν ’Αριστερά κοντά στήν πραγματικό
τητα καί σέ έπαφή μέ όμορους πολιτικά χώρους πα
ρά τήν άρχική φάση μέ τά όποια διχαστικά στοιχεία 
στις προτάσεις της. Πολιτική πορεία πού έπέτρεψε τήν 
ύπαρξη ουσιαστικού αριστερού λόγου έντός καί έκτος 
τού έλληνικού κοινοβουλίου δημιουργώντας στέρεες 
πολιτικές συσσωματώσεις στήν ελληνική κοινωνία. 'Ω
στόσο, ό σκληρός πολιτικός πυρήνας τών νικητών τοϋ 
έμφυλίου δέν κατέθετε τά όπλα ένόψει τής άμβλυνσης 
τών πολιτικών συγκρούσεων, ή όποια θά τοϋ άκύρω- 
νε τόν πρωταγωνιστικό ρόλο στήν περίοδο τής ειρή
νης. Πρόσωπο κλειδί γιά τή διατήρηση στήν ζωή τού 
πυρήνα αύτοϋ ό στρατάρχης ’Αλέξανδρος Παπάγος, 
γιά τόν όποιο, ήδη άπό τίς αρχές τοϋ χρόνου, κυκλο
φορούσαν έντονες φήμες περί άναμείξεώς του στήν 
πολιτική, φήμες τίς όποιες έκεϊνος διέψευδε έπιμόνως. 
Τελικά, τήν έξοδο του άπό τόν στρατό διαδέχθηκε με
τά άπό τρεις μήνες ή άνακοίνωση ίδρυσης τού κινή
ματος «'Ελληνικός Συναγερμός» καί ή κάθοδος στίς 
έκλογές τοϋ Σεπτεμβρίου 1951, εκλογών τών όποιων 
τά άποτελέσματα δικαίωσαν τήν κίνηση τοϋ στρατάρ
χη άφοϋ, χωρίς μέν νά πάρει τήν άπόλυτη κοινοβου
λευτική πλειοψηφία, έφτασε στό υψηλότερο ποσοστό 
καί κυριάρχησε στόν συντηρητικό χώρο.

Ή καλλιέργεια φόβου καί ή άπαξίωση τών άμιγώς 
πολιτικών λύσεων έπανέκαμψαν στήν κοινή γνώμη ό
ταν: συγχρόνως μέ τήν παραίτηση τοϋ Παπάγου άπό 
τόν στρατό οί κοντινοί σέ αυτόν άξιωματικοί, μετέχο- 
ντες στήν συνωμοτική παραστρατιωτική οργάνωση 
ΙΔΕΑ, έκαναν κίνημα στήν Αθήνα άπαιτώντας τήν 
παραμονή τοϋ στρατάρχη στήν κεφαλή τοϋ στρατεύ
ματος. Κίνημα τό όποιο, όπως καί έκεΐνο τής 21ης 
’Απριλίου 1967, όφειλαν νά Αντιμετωπίσουν έκεΐνοι 
πού τό έκαναν.

Ή κίνηση τών Αξιωματικών έπιδέχθηκε πολλές έρμη- 
νεϊες' ό Παπάγος ήταν αυτός πού διέκοψε τήν εξέλι
ξη τού κινήματος μή Αναλαμβάνοντας ποτέ τήν πατρό- 
τητά του. Τό γεγονός ώστόσο σημάδεψε τόν άπόλυτο 
έλεγχο τοϋ στρατάρχη έπί τού στρατού πού είχε νική
σει στόν Γράμμο άλλά καί τήν άπόλυτη δυνατότητα 
τοϋ στρατού γιά τόν εύκολο έλεγχο τής χώρας. Συν
δυασμός πού έξασφάλιζε γιά ποικίλους λόγους τήν πο
λιτική μακροημέρευση. ’Επίσης έδειξε τήν άδυναμία 
τών κρατικών δομών καί τήν άδυναμία έπιβολής πο
λιτικών άλλων άπό αυτές πού ό στρατός όριζε. Πα
ράλληλα μέ όλα αυτά, στήν καλλιέργεια τής όξυνσης 
συνέβαλλε ό συντηρητικός Τύπος τής έποχής μέ δημο
σιεύματα πού άφενός έπεσήμαναν τό μεγάλο κομμου
νιστικό κίνδυνο πού διέτρεχε ή χώρα καί άφετέρου Α
πέδιδαν άπόλυτη άδυναμία στά κεντρώα κυβερνητικά 
σχήματα γιά τήν Αντιμετώπισή του.

”Ας δούμε τί άλλο διάβαζαν οί άναγνώστες τής έφη- 
μερίδας Βραδυνή, άπό τίς άρχές τοϋ Ίανουαρίου τοϋ 
1952. Ή εφημερίδα, όπως καί ό υπόλοιπος Τύπος πού 
στήριζε τόν Παπάγο, βρίσκονταν σέ κινητοποίηση γιά
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τήν άμνήστευοη των κινηματιών τού ΙΔΕΑ προκειμέ- 
νου νά μή θιγεϊ ό στρατός καί καταλυθεΐ κάθε άσφά- 
λεια στό κράτος όπως υποστήριζαν, επίσης κατήγγει
λαν κάθε πρόθεση καί σχεδίασμά τής κυβέρνησης Πλα- 
στήρα πού δεν θά άλλαζε τό παραμικρό στά Σώματα 
’Ασφαλείας καί στά Τ.Ε.Α. καί άπέδιδαν σέ όποιον άμ- 
φισβητοΰσε, έστω καί στό έλάχιστο, τό μετεμφυλιακό 
οικοδόμημα άντεθνικά κίνητρα καί βεβαίως τόν τίτλο 
τοΰ συνοδοιπόρου τών κομμουνιστών. ’Ακόμη οί γε
λοιογραφίες είχαν πολύ συχνά ώς θέμα τά μέτρα έ- 
πιείκειας παρουσιάζοντας έκείνους πού θά άποφυλακί- 
ζονταν ώς άγρια σκυλιά έτοιμα νά κατασπαράξουν 
τούς άπέξω.

Μέ άντίστοιχο έντονο ύφος ό Καραγάτσης κάλυπτε 
γιά τήν Βραδυνή τήν περιοδεία τού Παπάγου στήν 
Πελοπόννησο, όπου κυρίαρχο στις άνταποκρίσεις του 
ήταν τό πνεύμα τού έθνικοΰ κινδύνου λόγω τής κα
ταρράκωσης πού ή κυβέρνηση Πλαστήρα είχε φέρει 
στόν στρατό.

Όσο πλησίαζαν οί ημέρες έναρξης τών επεισοδίων 
τών «Ληστών», οί αναγγελίες στή Βραδυνή γιά τήν έ- 
πικείμενη δημοσίευση πύκνωναν μέ έμβληματική γιά 
τό πνεύμα πού μάς ενδιαφέρει έκείνη τής 23 ’Ιανουά
ριου στήν όποια τό διήγημα περιγράφεται ώς: «... ένα 
θαυμάσιο ιστορικό άφήγημα όπου ό άναγνώστης θά 
βρει πολλές ομοιότητες μέ όσα πρόσφατα καί σημερι
νά έζησε καί ζεϊ».

Στήν πορεία τών συνεχειών τού διηγήματος διατη
ρείται παράλληλα τό ίδιο πνεύμα: έντονη πολεμική κα
τά τών μέτρων ειρήνευσης, άρθρα υπέρ τού αιτήματος 
γιά άμνήστευοη τών κινηματιών τού ΙΔΕΑ, σέ άντιδια- 
στολή μέ τήν εντός τού διηγήματος έπίμονη άντίρρη- 
ση γιά τήν παροχή άμνηστίας στούς ληστές πού θά κύ
ρωνε τήν ύπαρξη τού κράτους.

Δραματική σύμπτωση μέ τήν έπικαιρότητα καταγρά
φεται στό φύλλο τής 31 Μαρτίου 1952, όταν στό πε
ντηκοστό τρίτο επεισόδιο άπό τά εξήντα τής σειράς 
τών «Ληστών», ή άφήγηση περιγράφει τήν χλευαστι
κή δημόσια έκθεση τών κομμένων κεφαλιών τών λη
στών τού 1870 σέ άντίθεση μέ τις τιμές πού άπέδιδε 
ή χωροφυλακή στίς σωρούς τών άγγλων νεκρών τής 
σφαγής στό Δήλεσι. Στό ίδιο φύλλο τής έφημερίδας 
Βραδυνή δημοσιεύθηκε ή περιγραφή τής έκτέλεσης τού 
Νίκου Μπελογιάννη καί τών τριών συντρόφων του μέ 
άπαξιωτικές λεπτομέρειες γιά τό σθένος τους, τό ύφος 
τους καί τήν προσωπικότητα τους. Σκληρή σύμπτωση, 
πού άκόμη καί στό πνεύμα έκείνων τών ήμερών φα
ντάζει δραματική.

Ή  παραδειγματική χρήση τής άπαγωγής στό Δήλε
σι δέν ήταν ή πρώτη φορά πού έμπαινε σέ πολιτική 
υπηρεσία άπέναντι σέ άμνήστευοη πολιτικής δράσης 
τής ’Αριστερός. Στίς 3 Φεβρουάριου 1945, έννέα ημέ
ρες πριν άπό τήν υπογραφή τής συνθήκης τής Βάρκι
ζας, πού έκλεισε τόν Δεκέμβρη τού 1944 καί άνοιξε 
τόν έμφύλιο πόλεμο καί όταν είχαν γίνει ήδη γνωστές 
οί προθέσεις τού ΕΑΜ, νά άποτελέσει ή γενική άμνη-

στία τό κύριο αίτημα προκειμένου νά συναινέσει στήν 
επικείμενη συμφωνία, ό κορυφαίος άρθρογράφος τού 
συντηρητικού χώρου Γεώργιος ’Αγγέλου Βλάχος δημο
σίευσε κύριο άρθρο στήν Καθημερινή μέ τίτλο «Τά 
Λύτρα». ’Απέναντι του, στή θέση τού έχθρού ό Βλά
χος τοποθετούσε τό σύνολο τής έαμικής Αριστερός, 
κρίνοντας τήν 'Ελλάδα άκόμη σκλαβωμένη μέ δυνάστη 
τό, τότε, ισχυρό πολιτικά ΕΑΜ. Αντίθετος στό νά πι
στώσει θετικές ή έστω φυσικές πολιτικές έξελίξεις καί 
ζυμώσεις στήν κατοχική περίοδο, άναφερόταν στόν 
παρόν τού Φεβρουάριου 1945 κάνοντας διαρκώς χρή
ση τών όρων: κομμουνισμός, σφαγή, έπανάσταση καί 
παραλλήλως έπαινούσε τήν άτεγκτη στάση τού πρωθυ
πουργού τού 1870, πού μέ τήν έπιμονή του έσωσε τήν 
Ελλάδα άπό τήν μή νομιμοποίηση τών ληστών. Καί ο
λοκληρώνει γράφοντας: «’Ά ς δώση λοιπόν ή Κυβέρνη- 
σις λύτρα. ”Ας πλήρωσή μέ ό,τι θέλει, μέ ό,τι ήμπορεΐ, 
τήν έλευθερία τών υποδούλων. Όσοι τήν κατηγορή
σουν, θά έπλήρωναν καί αυτοί, άν ήσαν υπεύθυνοι καί 
εΰρίσκοντο εις τήν θέσιν της. "Ας προσέξει μόνον: ΑΣ 
ΜΗ ΔΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΑΣ ΜΗ ΔΩΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑ
ΝΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ”Ας μήν άμνηστεύση τό αίμα. 
Διότι, άν άμνηστεύσει τό αίμα -δηλαδή τούς άπέναντι 
τού κοινού Ποινικού Δικαίου έγκληματίας- καί άν 
δεχθή εις τούς κόλπους τού Κράτους τούς έκπροσώ- 
πους τής στάσεως, τότε ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΝ 
ΥΠΟΔΟΥΛΟΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ 
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ».

£003

Στό ερώτημα πού εύλόγως θά διατυπωθεί σχετικά μέ 
τήν κλίση καί τήν πολιτική ευαισθησία πού διακρίνει 
τήν άποψη πού έκτέθηκε στήν άνακοίνωση αυτή μή
πως ή άπάντηση είναι ή έλπίδα νά συνδεθεί, όχι μέ 
τήν ρηχή άπόδοση ευθυνών στίς διάφορες παρατάξεις 
ή πόσο μάλλον σέ λογοτέχνες, άλλά μέ τήν εύρεία συ
ζήτηση περί πολιτικών καί κοινωνικών έξελίξεων καί 
κυρίως μέ τίς άντοχή πού δέν διακρίνει τις συνθετικές 
λύσεις στήν 'Ελλάδα, μέ άποτέλεσμα τήν καταφυγή σέ 
σταθερές άλλά στείρες καί ασφυκτικές άξιες.
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ΡΩΜ ΑΙΟΙ
Η ιστορία των Ρωμαίων 
απάτην ίδρυση της 
Ρώμης μέχρι την 
κατάρρευση της 
αυτοκρατορίας με 
τον θάνατο του αυ- 
τοκράτορα Μαυρί
κιου (602 μ.Χ.). Στο 
βιβλίο υιοθετείται 
μια πολυπολιτισμι- 
κή οπτική, τονίζεται

η αλληλεπίδραση Ρωμαίων και μη Ρωμαίων και δίνεται έμφαση σε ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι 
δούλοι, οι απλοί πολίτες και οι υπήκοοι των επαρχιών, που μελετώνται εξίσου με τους επιφανείς 
άνδρες οι οποίοι μονοπωλούσαν παλαιότερα το ενδιαφέρον των ιστορικών.
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Μίλτος Πεχλιβάνος

Από τη Αέοχη στις Ακυβέρνητες Πολιτείες
Η στίξη της ανάγνωσης

Μίλτος Πεχλιβάνος
Από τη Λέσχη στις Ακυβέρνητες Πολιτείες
Η στίξη τη ς  ανάγνωσης

Το βιβλίο  του  Μ ίλτου Π εχλιβάνου περιγράφει τη  ζω ντανή σχέση του  Σ τρατή  Τσίρκα με το υ ς  
συντρόφους του, τους αναγνώστες αλλά και του ς ήρωές του. Παρακολουθεί την  πορεία από τη  
Λέσχη στις Ακυβέρνητες Πολιτείες και επιχειρεί να σχεδιάσει τη  βιογραφία της  ίδιας τη ς  Τριλογίας.

Οι Ακυβέρνητες Πολιτείες κατατάσσοντα ι στις πρώτες θέσ εις το υ  «κανόνα» τη ς  ν εο ελλη ν ική ς  
λογοτεχνίας. Ο Σ τρα τής Τσίρκας έχει εύλογα χα ρα κτηρ ισ τεί ως ο σ ημ α ντικό τερ ο ς ε ισ ηγητής 
καινών τρόπων στη μεταπ ολεμική μας πεζογραφία. Το έργο του  αποτελεί προνομιακό πεδίο για 
να μ ελετη θ εί η λογοτεχνία ως επικοινωνία, ως αλληλεπίδραση, ως ζωντανή σχέση ανάμεσα στο 
παρόν της  συγγραφής, το  παρελθόν της  ιστορικής και πολιτικής μνήμης, αλλά και το  μέλλον της 
ανάγνωσης. Τα τεκμήρ ια  που προσκομίζονται δείχνουν πόσο εκτετα μένα  άντλησε η συγγραφική 
πορεία του  Τσίρκα από την  πολιτική και αισθητική πρόσληψη του  έργου του. Αποτυπώνουν τις 
α ισ θ η τικ ές , π ολιτικές και ισ το ρ ικές  δ ια π ρ α γμα τεύσ εις  ανάμεσ α σ τον σ υγγρα φ έα  και το υ ς  
πρώτους αναγνώστες του . Υπογραμμίζουν τη  ζω τική σημασία που είχαν για τον συγγραφέα τόσο 
η δημόσια σφαίρα τη ς  εποχής του  όσο και η επίμονη αναζήτηση ενός α ισθητικού στίγματος που 
θα υποδεχόταν τον ιστορικό και πολιτικό προβληματισμό. Κι όλα αυτά, σε μια εποχή που οι βίοι 
συχνά υπήρξαν εξίσου ακυβέρνητοι με τις πολιτείες.
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ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ;
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΚΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ

τοΰ Μαζιάρ Έτεμαντί

Μετάφραση: ’Αλέξανδρος Χασάπης-Γιαννακόπουλος

Εισαγωγικό σημείωμα

Είναι γενικά παραδεκτό ότι στην Δανία ή έλευθερία τού λόγον είναι παγιωμένη τόσο σέ κυβερ
νητικό έπίπεδο όσο καί ατούς ίδιους τούς φορείς των ΜΜΕ. Παρόλα αύτά άρχισε νά άμφισβητεϊ- 
ται μέσω μιας σειράς γεγονότων μέ εφαλτήριο την δολοφονία τού σκηνοθέτη Τέο Βάν Γκόγκ καί 
άνοιξε μιά συζήτηση σχετικά μέ τήν κριτική στό Ίαλάμ καί τή λογοκρισία πού ορισμένες ομάδες 
θέλουν νά εισάγουν στό θέμα αύτό. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 ή εφημερίδα Jyllands-Posten δημο
σίευσε σκίτσα-είκόνες τού Μωάμεθ σέ ένα άρθρο μέ τίτλο «Τό πρόσωπο τού Μωάμεθ». Σύμφω
να, όμως, μέ τό μουσουλμανικό δόγμα τό πρόσωπο τού Μωάμεθ δέν πρέπει νά άπεικονίζεται, αί
τημα τό όποιο καταντάει γελοίο άν άναλογιστεί κανείς ότι αύτο-αναιρεϊται σέ πολλά έκπαιδευτι- 
κά βιβλία κι άρα γιά παιδαγωγικούς σκοπούς ή παρέκκλιση άπό τό δόγμα είναι έπιτρεπτή. "Ενα 
μεγάλο μέρος των μουσουλμανικών κοινωνιών άντέδρααε έντονα. Ή αντίδραση αυτή έπεκτάθηκε 
σέ όλες σχεδόν τίς χώρες τής Μέσης Άνατολίίς, καί πρέσβεις έντεκα χωρών ζήτησαν συνάντηση 
μέ τόν πρωθυπουργό τής Δανίας, ό όποιος τούς παρότρυνε νά άκολουθήοουν τήν νομική όδό ά- 
φοϋ ό ίδιος δέν έχει έξουσία καί δέν παρεμβαίνει σέ θέματα τύπου, πράγμα τό όποιο έκαναν. Πα
ρά τίς αντιδράσεις δανέζικες αλλά καί άλλες εφημερίδες συνέχισαν τήν άναδημοσίευση τών σκί
τσων ένώ ατήν Μέση ’Ανατολή έγιναν διαδηλώσεις μέ πολλά έπεισόδια τά όποια κατέληξαν σέ 
πάνω άπό 100 νεκρούς. Μέσα οέ αύτό τό κλίμα βίας κάηκαν οί πρεσβείες τής Δανίας στό Ιράκ, 
τόν Λίβανο καί τή Συρία. Λίγο καιρό μετά τόν Οκτώβριο τού 2005 πέντε σκληροπυρηνικοί Μου
σουλμάνοι επιτέθηκαν σέ έναν ακαδημαϊκό ομιλητή, καθώς ήταν άντίθετοι μέ τήν άνάγνωση τον 
Κορανίου σέ μή Μουσουλμάνους. Στις 12 Φεβρουάριου 2008, λίγο καιρό πριν τήν εκδίκαση τής 
υπόθεσης άπό τή δανέζικη δικαιοσύνη, συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι (ένας Δανός μαροκινής κα
ταγωγής καί δύο άπό τήν Τυνησία) μέ τήν κατηγορία ότι σχέδιαζαν τήν δολοφονία ένός άπό τούς 
-υπόδικους- σκιταογράφους. Τήν έπόμενη άκριβώς μέρα, πολλές έφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας 
άναδημοσίευσαν σκίτσα καί άκολούθησαν γιά μιά άκόμη φορά έντονες άντιδράσεις. Στις 19 τού 
ίδιου μήνα ή κυβέρνηση τής Λίγύπτου άπαγόρευοε τήν κυκλοφορία τεσσάρων μεγάλων καί γνω
στών έφημερίδων γιατί ανατύπωσαν τά σκίτσα τού Μωάμεθ. Τό κείμενο πού έπεται είναι γραμ
μένο άπό τόν Μαζιάρ Έτεμαντί (Maziar Etemandi), καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας στό πανεπι
στήμιο τοΰ Λαλμποργκ τής Δανίας καί έχει δημοσιευτεί στό Philosophy and Science Studies, no 
2, 2006. Έχει ένδιαφέρον, λοιπόν, ή άποψη ένός Ίρανοϋ -ατήν καταγωγή- ο όποιος ζεΐ καί ερ
γάζεται στήν Δανία, γιά τό θέμα αύτό.

_______________________________________________ Δήμητρα Κωσταντία Λαΐτσου

Πρόλογος

Τ Τά τελευταία γεγονότα πού σχετίζονται μέ τή, 
διάσημη πλέον, υπόθεση τών σκίτσων τοΰ 
____ Μωάμεθ σέ μιά μεγάλη περιφερειακή έφημερί-

δα,1 καθιστούν άναγκαϊο νά άναρωτηθοΰμε, τόσο ώς 
κοινωνία άλλά καί ώς άτομα, γιά όσα συνέβησαν, έτσι

1. ’Εφημερίδα Jyllancls-Posten της Δανίας.
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Μαζίάρ Έτεμαντί

ώστε νά κινητοποιήσουμε μιά λαϊκή άντίδραση ένάντια 
σέ κάθε προοπάθεια νά δημιουργηθοϋν φασιοτικές, θε
οκρατικές ή μεσαιωνικές συνθήκες στή Δανία.

«Ή κανονική ροή των γεγονότων περιλαμβάνει όλα 
τά μεμονωμένα συμβάντα», έγραψε ό Μοντεσκιέ, ό 
Γάλλος φιλόσοφος τοΰ διαφωτισμού. Τά πρόσφατα γε
γονότα μέ τό κάψιμο σημαιών, τίς βίαιες διαδηλώσεις 
καί τίς άναλήθειες, τόσο σέ έθνικό όσο καί σέ διεθνές 
έπίπεδο, δείχνουν τήν άδυναμία τής κοινωνίας μας νά 
κατανοήσει καί νά άντιμετωπίσει τά πολιτικά προβλή
ματα τά όποια ή έπικαιρότητα φέρνει στό προσκήνιο. 
'Εξετάζοντας τά αίτια τών συγκρούσεων αυτών διαπι
στώνεται μιά γενικότερη παρακμή τής πολιτικής σκέ
ψης. Στήν έμπειρία αυτής τής παρακμής κρίσιμο ρόλο 
παίζουν δυό πεποιθήσεις: ή έμπιστοσύνη στήν άποψη 
ότι ή λογική είναι Ικανή νά λύσει τά μεγαλύτερα προ
βλήματα τών καιρών μας καί ή άπογοήτευση λόγω του 
ότι δέν τό έχει καταφέρει άκόμα. Τό δεύτερο γεγονός 
έχει ώς έπακόλουθο νά έναποθέτουμε τήν έμπιστοσύ- 
νη μας στήν προστασία πού προσφέρει ή στρατιωτική 
ανωτερότητα έναντι τού άντιπάλου. Αύτή ή στάση, ώ- 
στόσο, δέν είναι ούτε καινούργια, ούτε χαρακτηριστι
κή τής έποχής μας, άφοϋ βασίζεται στήν κατάσταση 
τής ύπαρξης τοΰ άνθρώπου ώς όντος -  ένός όντος μέ 
συνείδηση τοΰ έαυτοΰ του καί μιά έπακόλουθη απώ
λεια τής ζωώδους άθωότητας καί τοΰ αισθήματος τής 
άσφάλειας. Τό όν αυτό πασχίζει τώρα νά άνακτήσει 
τήν άθωότητα καί τήν άσφάλεια σέ έναν θρησκευτικό, 
ήθικό καί κοινωνικό κόσμο. Μιά σημαντική αίτια τής 
έπιτυχίας τοΰ φονταμενταλιστικοΰ κινήματος τά τελευ
ταία χρόνια μπορεί νά έντοπιστεϊ άκριβώς στό ιδανι
κό τής πραγμάτωσης μιά τέτοιας άθώας ηθικής στόν 
κόσμο μέ τήν βοήθεια τοΰ τρόμου καί τής βίας.

Ο πυρήνας τοΰ ζητήματος τών σκίταων 
τοΰ Μωάμεθ

Ό  κατάλογος τών χωρών πού απαίτησαν μιά συγγνώ
μη άπό τήν κυβέρνηση τής Δανίας καί τή δανέζικη έ- 
φημερίδα Jyllands-Posten, στολίζεται μέ ονόματα ό
πως Σαουδική ’Αραβία, Συρία, Λιβύη, χώρες πού ά- 
νταγωνίζονται γιά τόν τίτλο τοΰ πιό διεστραμμένου, 
δεσποτικοΰ καί μισάνθρωπου καθεστώτος στόν κόσμο, 
τό όποιο διοικεί μέ σιδηρά πυγμή τήν κοινωνία ώς οι
κογενειακή υπόθεση. Χώρες στις όποιες κάθε προσπά
θεια νά οίκοδομηθεΐ μιά κοινωνία τών πολιτών κατα- 
στέλλεται. Μιά βιώσιμη κοινωνία τών πολιτών θά δια
τύπωνε εναλλακτικές προτάσεις στήν ιδεολογία τοΰ 
καθεστώτος, γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο οί πολίτες 
μποροΰν νά ζοΰν τίς ζωές τους, μέ προσωπική συμμε
τοχή καί έπιρροή στήν κοινωνία ύπό μορφήν εθελοντι
κών οργανώσεων, κοινωνικών κινημάτων, έπαγγελμα- 
τικών καί πολιτικών οργανισμών καθώς καί διαπολι- 
τισμικής επικοινωνίας. "Ενα μεγάλο τμήμα τών αντι

δράσεων στή Μέση Ανατολή γιά τόν τρόπο δράσης 
τής κυβέρνησης τής Δανίας άπέναντι στήν έφημερίδα 
προκαλεΐται άκριβώς άπό τήν απουσία διάκρισης στόν 
’Αραβικό κόσμο μεταξύ τής άποψης τής κυβέρνησης 
καί τής γνώμης καθώς καί τής έπιθυμίας τών πολιτών. 
"Ενας πολίτης στή Σαουδική 'Αραβία ή σέ κάποια άλ
λη χώρα τής περιοχής βιώνει τά ΜΜΕ ώς φερέφωνα 
τοΰ καθεστώτος καί επομένως άδυνατεΐ νά κατανοή
σει ότι ή κυβέρνηση τής Δανίας δέν έχει τήν έξουσία 
νά υποχρεώσει μιά έφημερίδα νά υιοθετήσει τίς κυβερ
νητικές θέσεις. Στούς "Αραβες πολίτες δέν επετράπη 
ποτέ νά είναι ιδιώτες καί άνεξάρτητοι πολίτες, ένώ, 
άντίθετα, βρίσκονται διαρκώς ύπό τήν έπιτήρηση καί 
τόν έλεγχο τών κρατικών άρχών. Τίποτα δέν έπιτρέ- 
πεται νά γίνει εφόσον δέν έγκρίνεται άπό αυτούς πού 
έχουν τήν έξουσία, καί τό μποϊκοτάζ έναντίον τής Δα
νίας δέν θά μπορούσε νά συμβεΐ χωρίς τήν έγκριση 
τών δικτατορικών καθεστώτων. Ή πιό σημαντική αι
τία γιά τά τεράστια κοινωνικά, πολιτιστικά καί πολι
τικά προβλήματα στή Μέση Ανατολή είναι άκριβώς 
αυτές οί μορφές έξουσίας, οί όποιες χονδροειδώς πα
ραμελούν αυτήν τή δύστυχη περιοχή τοΰ κόσμου. "Οσο 
αυτά τά καθεστώτα παραμένουν στήν έξουσία ύπό τήν 
άνοχή τής Δύσης καί δροΰν όπως έπιθυμοΰν θά υπάρ
χει ένα άδιαπέραστο έμπόδιο γιά τόν πραγματικό διά
λογο καί οί λαοί τής Μέσης Ανατολής θά είναι στό 
έλεος αυτών τών τυραννικών καθεστώτων.

’Αλλά τό πρόβλημα στίς δημοκρατικές χώρες είναι 
ότι άκόμα καί μιά στρατιωτική νίκη έπί τών καθεστώ
των αυτών (καί τών κινημάτων τών φονταμενταλι- 
στών) δείχνει μόνο αυτό πού καθίσταται έκ τών πραγ
μάτων προφανές: τήν υπεροχή τοΰ ένός έπί τοΰ άλλου. 
Ή  υπεροχή μπορεί, φυσικά νά βασίζεται σέ φιλοσοφι
κή ένδοσκόπηση, ήθική σοφία καί πολιτική ικανότητα. 
’Αλλά άν έτσι έχουν τά πράγματα, πρέπει νά βασίζε
ται σέ πραγματική άνωτερότητα στά πεδία αυτά καί 
όχι σέ μιά έπίδειξη ταλέντου στήν τέχνη τοΰ πολέμου. 
"Ενα μονοπώλιο στά όπλα μαζικής καταστροφής μπο
ρεί νά συμπίπτει μέ ένα μονοπώλιο στήν ήθική καί 
στίς αξίες, άλλά δέν υπάρχει ένας νόμος άναγκαιότη- 
τας πού καθιστά τό γεγονός αυτό προφανές. Τό γεγο
νός καθαυτό ότι οί δημοκρατικές χώρες μποροΰν νά 
παρανοήσουν έντελώς τή διανοητική, πολιτική καί ή
θική πρόκληση τοΰ φονταμενταλισμοΰ καί νά οδηγη
θούν στό χείλος τής καταστροφής άπό τίς ίδιες δυνά
μεις μέ τίς όποιες υπήρξαν σύμμαχοι στό πεδίο τής 
μάχης κάποια χρόνια πριν (σέ 'Αφγανιστάν, Ιράκ 
κλπ.), καί μέ τίς όποιες σχηματίζουν στρατηγικές συμ- 
μαχίες σέ πολλές χώρες τής Μέσης ’Ανατολής (Πακι
στάν, Σαουδική ’Αραβία, κλπ.), θά έπρεπε νά έγείρει 
έρωτήματα γιά τό άληθές αύτοΰ τοΰ συλλογισμού, αυ
τής τής ήθικής καί αυτής τής πολιτικής ικανότητας. Ή 
ίδια ή υλοποίηση τοΰ φονταμενταλισμοΰ, όχι μόνο στή 
Μέση 'Ανατολή, άλλά έπίσης καί στήν καρδιά τών δη
μοκρατικών χωρών, θά έπρεπε νά μάς πείσει ότι ή ί-
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δέα τής ειρήνης καί τής προόδου, ύπό τό φως τών δι
δαγμάτων τοΰ προηγούμενου αιώνα καί ή άφελής μας 
αισιοδοξία οτή μετα-σοβιετική περίοδο, άποτελεΐ πιά 
μνήμη τοΰ παρελθόντος.

Δυστυχώς τά σκίτσα στήν Jyllands-Posten κατάφε- 
ραν νά πραγματοποιήσουν αυτό πού κανένας ηγεμό
νας στή Μέση Ανατολή δεν θά μπορούσε νά φαντα
στεί ούτε στά πιό τρελά τού όνειρα: νά ένώσει τόν λαό 
γύρω άπό τό καθεστώς, τό όποιο ύστερα θά μπορεί 
νά εμφανιστεί ώς ύπέρμαχος τής άξιοπρέπειας καί τής 
ευδαιμονίας. Αυτά τά σκίτσα έμφανίζονται τήν πιό βο
λική στιγμή γιά τά καθεστώτα τής Μέσης ’Ανατολής, 
ύστερα άπό πολλά χρόνια άμυντικής στάσης ύπό τήν 
αυξανόμενη πίεση τής Δύσης γιά μεγάλες πολιτικές 
παραχωρήσεις καί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Αυτά τά 
καθεστώτα βρίσκουν μιά ευνοϊκή στιγμή γιά μιά καλά 
οργανωμένη άντιπαράθεση μέ τήν Δύση. ’Επιπρόσθετα, 
έπιζητοϋν νομιμοποίηση άπό τούς πληθυσμούς τοτς 
παρουσιάζοντας τούς έαυτούς τους ώς ύπέρμαχους τού 
Ίσλάμ.

Τό γεγονός ότι οί επικεφαλής αύτών τών καθεστώ
των παρουσιάζουν τούς έαυτούς τους ώς υπερασπιστές 
τής άξιοπρέπειας τοΰ ιδρυτή τοΰ Ίσλάμ πρέπει νά εί
ναι έξοργιστικό γιά κάθε μουσουλμάνο πού σέβεται 
τόν εαυτό του. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι ό προφή
της Μωάμεθ έμφανίζεται ώς τό υπέρτατο πρόσωπο, 
μαζί μέ τούς προφήτες Μωΰσή καί ’Ιησού στήν Ίσλα- 
μική κοσμοαντίληψη. ’Απέναντι σέ αυτό τό υπόβαθρο 
δέν είναι τίποτα λιγότερο άπό ντροπιαστικό τό ότι οί 
χειρότερες έγκληματικές συμμορίες τής Μέσης ’Ανατο
λής παριστάνουν ότι προστατεύουν τήν τιμή τοΰ προ
φήτη Μωάμεθ. Θά ήταν ισάξιο μέ τό νά άπαιτοΰσε ό 
Χίτλερ, ό Χίμλερ ή ό Στάλιν συγγνώμη γιά τήν προ
σβολή τοΰ προφήτη ’Ιησού. Οί διάφορες ίσλαμικές θρη
σκευτικές κοινότητες άπαιτοΰν νά άντιμετωπίζονται μέ 
άξιοπρέπεια τά θρησκευτικά σύμβολα τοΰ Ίσλάμ. Δέν 
υπάρχει κάτι θεμελιωδώς περίεργο σχετικά μέ αυτό, 
καθώς ό καθένας πού λατρεύει ένα πρόσωπο ή ένα 
σύμβολο πληγώνεται άπό κάθε μορφή άσέβειας. ’Αλλά 
ας μάς έπιτραπεΐ νά άντιστρέψουμε τό ζήτημα. Μέ 
ποιό βαθμό άξιοπρέπειας αυτές οί ομάδες καί οί άντι- 
πρόσωποί τους εμφανίζονται στά ΜΜΕ; Προκειμένου 
νά άπαιτηθεί σεβασμός πρός κάποιον καί πρός τή 
θρησκεία του προϋποθέτει ότι καί αυτός μέ τήν σειρά 
του δείχνει τόν μέγιστο σεβασμό γιά τόν άλλο. Χωρίς 
αυτή τήν προϋπόθεση, χωρίς μιά συμπεριφορά πού διέ- 
πεται άπό σεβασμό πρός τούς άλλους, τό αίτημα αυ
τό άποτελεΐ είτε έκφραση άπουσίας κριτικής ικανότη
τας είτε άπουσία αύτο-εκτίμησης.

"Οταν μιά άλλη δανέζικη έφημερίδα, ή Ekstrciblcidet, 
έφερε άντιμέτωπο τόν παίκτη-ήγέτη κύριο Λαμπάν 
(μέλος τοΰ συμβουλίου τής Ίσλαμικής Θρησκευτικής 
Κοινότητας τής Κοπεγχάγης) μέ τόν πραγματικό άριθ- 
μό τών 15.000 υπογραφών διαμαρτυρίας γιά τά σκί
τσα, άντί γιά τίς υποτιθέμενες 200.000, ή άπάντηση

του ήταν ότι ό άριθμός αυτός άντιπροσώπευε μιά έκ
φραση τής άλήθειας συν τόν φόρο προστιθέμενης ά- 
ξίας. Σέ μιά πιό έλαφριά συγκυρία ή άπάντηση αυτή 
θά μπορούσε νά προκαλέσει ένα χαμόγελο στόν καθέ
να πού διαθέτει αίσθηση τοϋ χιούμορ, άλλά σέ αυτήν 
τή σοβαρή κατάσταση ή δήλωση έτούτη μαρτυρά τήν 
έλλειψη κρίσης έκ μέρους τού κυρίου Λαμπάν. Ή ά
πάντηση του είναι ξεκάθαρο ψέμα. Όπως είναι γνω
στό, τό πρώτο πράγμα πού άποκηρύσσεται άπό ένα 
ψέμα είναι ό ίδιος ό έαυτός τοΰ έκφορέα του, καθώς 
τό ψέμα άποκαλύπτει τήν άδυναμία τών ίδιων του τών 
πεποιθήσεων.

Ή πρόταση υπέρ τής όποιας ό κύριος αυτός καί τά 
άλλα μέλη τής Ίσλαμικής Θρησκευτικής Κοινότητας έ- 
πιχειρηματολογοΰν δέν άποτελεΐ λύση. Αντιθέτως ή 
προτεινόμενη λύση καί οί προσπάθειες τους νά κατα
στούν έκπρόσωποι μιας άρκετά άνομοιογενούς ομάδας 
πρέπει νά θεωρηθεί ώς μέρος τού προβλήματος. Τό νά 
γίνουν συμφωνίες μέ τίς ομάδες αυτές στή βάση τήν 
όποια προτείνουν δέν είναι τίποτα λιγότερο άπό τήν 
υπονόμευση τής δημοκρατικής άντίληψης τοΰ δικαίου, 
κάτι πού πρέπει νά πολεμηθεΐ μέ όλα τά διαθέσιμα δη
μοκρατικά μέσα. Ή  ίσλαμική κοινότητα καί οί σχετι
κές ομάδες έπιχειροϋν νά έξυψώσουν θρησκευτικές ι
δέες σέ σχετικά καί έγκυρα έπιχειρήματα γιά θέματα 
πού άφοροΰν τήν οργάνωση τοΰ δημοσίου χώρου. ’Αλ
λά αυτό υπονομεύει τόν άνθρωπισμό καί τήν θεμελιώ
δη άντίληψή του γιά τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια καί 
τό ιδανικό τής κοσμικότητας. Τό περίεργο στό αίτημα 
γιά περισσότερη θρησκεία στόν δημόσιο χώρο είναι τό 
γεγονός ότι πολλοί άπό αυτούς τούς άνθρώπους μέ ρί
ζες σέ μουσουλμανικές χώρες πού κατοικούν τώρα ε
δώ έχουν έκδιωχθεΐ άπό δικτατορικά καθεστώτα, μέ 
έλλειμμα δημοκρατίας καί άνύπαρκτη έλευθερία λόγου. 
Μπορεί κάποιος, φυσικά, νά έπικαλεστεΐ τά άνθρώπι- 
να δικαιώματα, ειδικά τό άρθρο γιά τήν έλευθερία τής 
θρησκευτικής πίστης, άλλά είλικρινά άν ή θρησκεία ή
ταν στ’ άλήθεια ό πιό σημαντικός παράγοντας γιά τήν 
έπιλογή τοΰ τόπου πού ζεΐ ό καθένας τότε θά ήταν 
πολύ πιό φυσικό γιά έναν άφοσιωμένο μουσουλμάνο 
νά ζήσει σέ μιά άπό τίς πολλές μουσουλμανικές χώρες. 
’Εάν οί πολιτισμικές καί θρησκευτικές διαφορές ανά
μεσα σέ αυτούς τούς τόσο ευσεβείς καί θρησκευόμε
νους άνθρώπους καθιστούν τόσο δύσκολη τήν άνάπτυ- 
ξη μιας συνεκτικής καί άρμονικής σχέσης μέ τήν περι- 
βάλλουσα κοινωνία καί τίς κοινές της άξιες, τότε ή λύ
ση πρέπει νά είναι ή εγκατάλειψη τής χώρας. Ή πο- 
λυπολιτισμικότητα δέν σημαίνει ότι κάθε παλιομοδίτι
κη μισάνθρωπη πολιτισμική έκδήλωση πρέπει νά έπι- 
τρέπεται, άλλά μάλλον ότι καμιά κουλτούρα δέν μπο
ρεί νά κρύβεται καί νά γυρίζει τήν πλάτη της στόν κρι
τικό διάλογο. Οί συνέπειες τών ένεργειών καί τών ι
δεών πού άντιτίθενται στόν κριτικό διάλογο μπορούν 
σέ βάθος χρόνου νά συμβάλλουν στήν καταστροφή τό
σο τής κοινωνικής συνοχής όσο καί τής άντίληψης τού
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ώριμου πολίτη πού ένηλικιώθηκε οέ μιά άνοιχτή, άνε- 
κτική καί, πάνω άπ' όλα, δημοκρατικά σκεπτόμενη 
κοινωνία.

Σχετικά μέ τή νεωτερικότητα 
καί τό ίσλαμικό καθεστώς

Ή  λέξη «modernus» χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φο
ρά στά τέλη τού 5 ου αιώνα γιά νά δηλώσει ένα πα
ρόν τό όποιο είχε έπίσημα γίνει Χριστιανικό άπό τό 
είδωλολατρικό, Ρωμαϊκό παρελθόν. Ά πό τότε ή έκ
φραση έχει άποκτήσει τό νόημα τής συνειδητής άσυ- 
νέχειας μεταξύ τού παλιού καί τού καινούργιου. Ή  έκ
φραση «μοντέρνο» χρησιμοποιείται ξανά καί ξανά, κά
θε φορά μέ διαφορετικό περιεχόμενο, γιά νά έκφράσει 
τή συνείδηση μιας έποχής ή όποια άναφέρονταν στό 
παρελθόν τής κλασικής άρχαιότητας ή σέ όποιοδήπο- 
τε άλλο παρελθόν τό όποιο θεωρούνταν μοντέλο πρός 
μίμηση. 'Ένα νέο νόημα τής νεωτερικότητας έπικρατεϊ 
ευρέως άπό τό τέλος τού 18 ου αιώνα, όταν, πιό συ
γκεκριμένα, ό Γερμανός φιλόσοφος Χέγκελ υποδει
κνύει ξεκάθαρα μιά ριζική τομή μέ τήν παράδοση, ή 
όποια προκύπτει ώς άποτέλεσμα τού Διαφωτισμού καί 
τής Γαλλικής ’Επανάστασης. "Ενας μοντέρνος κόσμος 
τώρα άντιπαρατίθεται στόν παλιό ώς πρός τό γεγονός 
ότι είναι ριζικά άνοιχτός στό μέλλον καί όπου ή πα
ροδική στιγμή τού παρόντος άποτελεϊ μιά έξαίρετη ά- 
φετηρία άπό τήν όποια κάθε γενιά πρέπει κάθε φορά 
νά κατανοήσει τήν Ιστορία στήν ολότητά της. Ή  ιστο
ρία πρέπει τώρα νά κατανοηθεϊ ώς μία ενιαία διαδι
κασία ή όποια προκαλεϊ προβλήματα, ένώ ό χρόνος ώς 
ένα άνεπαρκές άγαθό προκειμένου νά ξεπεραστούν τά 
προβλήματα αυτά καί ή αύξηση τού άριθμού τών γε
γονότων πού άποτελούν προκλήσεις βιώνεται ώς πίε
ση χρόνου.

Έξαιτίας τής σθεναρής άντίστασης της άπέναντι 
στήν έπιχειρηματολογία τής παράδοσης, ή νεωτερικό
τητα πρέπει νά έμπιστεύεται τή λογική. Ακόμα καί 
στήν περίπτωση τής έπιθυμίας γιά τήν άναβίωση ένός 
έξιδανικευμένου παρελθόντος, ή έπιλογή αυτού τού μο
ντέλου πρέπει νά βασίζεται στις κανονιστικές πηγές 
τής ίδιας τής νεωτερικότητας. Οί πολιτισμικές παρα
δόσεις μέ τόν τρόπο αυτό καθίστανται όλο καί περισ
σότερο αυτοπαθείς καί δέν μπορούν νά θεωρηθούν α
πλά ώς δεδομένες. Άπό μιά υποθετική οπτική γωνία 
αυτές οί παραδόσεις μπορούν νά μελετηθούν. Τό νά έ- 
φαρμοστούν άπαιτεϊ μιά λίγο-πολύ συνειδητή προσαρ
μογή άπό τις έπόμενες γενιές. Σέ αυτό τό υπόβαθρο ό 
Ίμμάνουελ Κάντ, ό par excellence φιλόσοφος τής 
Αναγέννησης, άφησε τά συμφέροντα τής λογικής νά 
συντεθούν στά τρία περίφημα έρωτήματα του: 1) Τί 
μπορώ νά ξέρω; 2) Τί θά έπρεπε νά κάνω 3) Τί πρέ
πει νά έλπίζω; Στήν τρίτη έρώτησή του ό Κάντ άπο- 
σκοπεΐ στήν ένοποίηση τού κανονιστικού, στήν έλευ-

θερία τής λογικής καί στόν αυτόνομο σχηματισμό τής 
θέλησης άπό τήν μιά, καί άπό τήν άλλη, στις πιθανές 
συνθήκες τής νόησης. Συμπερασματικά, αυτό πού ξέ
ρουμε καί είμαστε σέ θέση νά περιγράφουμε πρέπει νά 
είναι σέ θέση νά συμφωνήσει μέ τόν τρόπο μέ τόν ό
ποιο διαθέτουμε άτομική αυτονομία, ή όποια μέ τήν 
σειρά της είναι ή συνθήκη πού καθιστά δυνατή τήν ό- 
ποιαδήποτε γνώση. Υπάρχει μιά ριζική διαφορά άνά- 
μεσα στις ιδέες πού άποτελούν τή βάση του κράτους 
στήν Ευρώπη καί στις ιδέες περί ιδανικού κράτους 
πού διακατέχουν τούς μουσουλμάνους φονταμενταλι- 
στές. Υπάρχει πληθώρα θεωριών περί κράτους στήν 
Ευρώπη. Έ νας στοχαστής όπως ό Χόμπς ορίζει τό ορ
θολογικό τού κράτους ώς τήν προστασία τής ζωής τού 
άτόμου, ένώ ό Χέγκελ μιλάει γιά τήν έξουσία τού κρά
τους ώς τή συγκεκριμένη έκφραση τής άτομικής καί 
τής συλλογικής θέλησης σέ άμοιβαία εξάρτηση. Ό  
Κάρλ Σμίτ ορίζει τό κράτος ώς τόν έγγυητή άπέναντι 
στόν φόβο τών φυσικών συνθηκών, ένώ ό Λένιν θεω
ρεί τό κράτος ώς μέσο καταπίεσης πού χρησιμοποιεί 
ή άρχουσα τάξη ένάντια στούς καταπιεσμένους. Αυτό 
πού έχουν κοινό αυτοί οί στοχαστές είναι ότι ορίζουν 
τό κράτος ώς ένα συστηματικό δίκτυο τό όποιο ένσω- 
ματώνει μιά πληθώρα σχετικά άνεξάρτητων θεσμών, οί 
όποιοι άσκούν μιά κυριαρχική έξουσία στήν κοινωνία 
μέσα άπό τίς δομές τους καί έπομένως ρυθμίζουν τις 
άμοιβαΐες σχέσεις άτόμων καί ομάδων. Μέ αυτόν τόν 
τρόπο, τό κράτος μπορεί νά έχει μιά έσωτερική τάση 
νά δημιουργεί μιά ολοκληρωμένη, πατριαρχική, θεσμι
κή δομή έξουσίας γιά νά ρυθμίζει καί νά έλέγχει τά 
μέλη του.

Αντίθετα, οί φονταμενταλιστές τού Ίσλάμ ένδιαφέ- 
ρονται γιά τό κράτος μόνο ώς μέσο διατήρησης τής 
σχολαστικής έξάσκησης μιας σειράς κρίσιμης γι’ αυ
τούς σημασίας ήθικών κανόνων (σέ αυτό τό πλαίσιο 
έντάσσονται ή Σαρία καί τό Φίγ). Τό γεγονός αυτό 
διαπιστώνεται έπίσης καί στις περιπτώσεις πού ό όρος 
«κράτος» άντικαθίστανται άπό τόν πιό γνήσιο χαρα
κτηρισμό «έμιράτο» ή «χαλιφάτο». Αυτό έχει πολύ με
γάλη σημασία γιά τίς ζωές τών άνθρώπων, γιατί όταν 
τό βασικό καθήκον τού έπικεφαλής τού κράτους ορί
ζεται θρησκευτικά, -ή  δημιουργία μιας περιοχής όπου 
κηρύττεται ό λόγος τού Θεού καί όπου έφαρμόζονται 
οί νόμοι Του- ό Εμίρης, γιά νά είναι σύμφωνος μέ 
τήν εικόνα του, πρέπει νά κερδίζει τή νομιμοποίηση έ- 
ξασφαλίζοντας ότι ή κοινωνία ζεΐ σέ συμφωνία μέ 
τούς νόμους πού διατυπώνονται στό Κοράνι. Ή κρα
τική πολιτική γίνεται, έπομένως, ένα σημαντικό κομ
μάτι τής θρησκευτικής πρακτικής τής χώρας. 'Ένα με
γάλο μέρος τής νομοθεσίας άσχολεΐται, κατά συνέπεια, 
μέ τά λεγάμενα έγκλήματα κατά τής θρησκείας. Αυτό 
δέν είναι όμως ένα φαινόμενο άποκλειστικά ίσλαμικό. 
Ή ιδέα τών έγκλημάτων κατά τής θρησκείας ήταν 
φαινόμενο διαδεδομένο στήν Δανία τού 18 ου αιώνα. 
Στό πρώτο κεφάλαιο τού έκτου βιβλίου τού Δανέζικου
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Νόμου παρατίθενται τά τρία πιό σοβαρά θρησκευτικά 
έγκλήματα: ή διάδοση λανθασμένων διδαχών, ή βλα
σφημία καί ή μαγεία. Άναφέρεται ότι σε αυτούς πού 
έχουν «λογοκρίνει τόν Θεό ή βλασφήμησαν τό "Όνο
μά Του, τόν Λόγο Του ή τά μυστήρια» πρέπει νά τούς 
κοπεί ή γλώσσα, όσο είναι ζωντανοί, καί ύστερα καί 
τό κεφάλι καί νά στηθεί σέ ένα στύλο μαζί μέ τήν 
βλάσφημη γλώσσα τους. ’Επιπλέον έάν τό χέρι χρησι
μοποιήθηκε σέ μιά τέτοια πράξη περιφρόνησης άπένα- 
ντι στον Θεό, πρέπει έπίσης νά κοπεί, όσο τό πρόσω
πο είναι άκόμα ζωντανό.

Ό  σχηματισμός τού σύγχρονου κράτους στήν Εύρώ- 
πη, συμπεριλαμβανομένης καί τής Δανίας, ήταν έπομέ- 
νως κατά καιρούς μιά μάλλον αιματηρή σύγκρουση γιά 
τόν ρόλο τής θρησκείας ώς βασικού κοινωνικού θε
σμού. Ό  σκοπός τής Εύρωπαϊκής 'Αναγέννησης ήταν 
άκριβώς νά άπελευθερώσει τούς άνθρώπους άπό τά 
δεσμό τής θρησκείας. Ή  έφαρμογή μιας άντίστοιχης 
διαδικασίας άκόμα έκκρεμεϊ σέ ένα μεγάλο μέρος τού 
ίσλαμικού κόσμου. Άντιθέτως, οί φονταμενταλιστές 
ίσλαμιστές επιχειρούν νά διατηρήσουν τόν λαό σέ ένα 
καθεστώς τρόμου καί άπειλής.

’Αλλά άκριβώς έπειδή τό ίσλαμικό κράτος, σύμφωνά 
μέ τούς φονταμενταλιστές ίσλαμιστές, πρέπει νά άσχο- 
λεΐται μόνο μέ θρησκευτικά ζητήματα καί νά μήν δί

νει σημασία στήν εύημερία τών πολιτών του, ή στρα
τηγική αύτή οδηγεί στήν οικονομική κατάρρευση καί 
ώς έκ τούτου στήν οριστική κατάρρευση τού κράτους. 
Γι’ αύτόν τόν λόγο οικονομικές ενισχύσεις άπό τόν έ
ξω κόσμο καθίστανται άναγκαϊες προκειμένου νά συ
ντηρηθεί σέ ένα σχεδόν άνεκτό έπίπεδο ή επιβίωση 
τού πληθυσμού, όπως γιά παράδειγμα συμβαίνει στό 
Σουδάν, στό ’Αφγανιστάν, στή Σομαλία καί στίς αύτό- 
νομες περιοχές τού Πακιστάν (περιοχές στά Άφγανι- 
κά σύνορα πού δέν άναγνωρίζουν τήν ισχύ τής κεντρι
κής εξουσίας). Γιά τόν ίδιο λόγο, στους στόχους τού 
Ίσλάμ δέν συμπεριλαμβάνονται ώς επιδιώξεις ούτε ή 
δημιουργία μιας καλά οργανωμένης κοινωνίας ούτε 
μιας κουλτούρας καί εύτυχίας τών πολιτών, άλλά μό
νο ή προώθηση τής καταστροφής καί τού θανάτου ώς 
ένα ιδανικό γύρω άπό τό όποιο περιστρέφεται όλη ή 
κοινωνία. Παρομοίως δέν ύπάρχει ενσάρκωση τής 
ζωής στό ριζοσπαστικό Ίσλάμ, παρά μόνο βίωση τού 
μαρτυρίου καί τού θανάτου. Μέ μιά τέτοια στάση α
πέναντι στήν ζωή, είναι αύτονόητο ότι ή πολιτική, πο
λιτιστική καί θρησκευτική κινητοποίηση τών μαζών 
δέν χρησιμοποιεί παρά όρους άπό τό οπλοστάσιο τής 
θρησκευτικής άρνησης, όπως βλασφημία, όργή τού Θε
ού, κατάρα, θρησκευτική τύφλωση, τζιχάντ κλπ. Οί 
άνθρωποι παγιδευμένοι στό ριζοσπαστικό Ίσλάμ προ-
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δίδονται καί αιχμαλωτίζονται σέ ένα πλέγμα περίκο- 
σμα μαυροντυμένων δυνάμεων. Τά αιματηρά ίχνη χι
λιάδων κατεστραμμένων ζωών άποτελοϋν μιά σιωπηλή 
μαρτυρία τής τραγωδίας αυτής. Στά τελευταία βήμα
τα τής έπαίσχυντης ιστορίας τοΰ ίσλαμικοΰ φονταμε- 
νταλισμοΰ βρίσκεται ή άπεχθής δολοφονία τοΰ 'Ολλαν
δού σκηνοθέτη Τέο Βάν Γκόγκ.

Ίο ζήτημα τών σκίτσων
καί ή διεθνής νομοθεσία

Τόσο ό πρωθυπουργός τής Δανίας, "Αντερς Φόγκ Ρά- 
σμουσεν, όσο καί ήγέτες τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης κα
θώς καί ό γενικός γραμματέας τών Ηνωμένων ’Εθνών 
έπικαλέστηκαν τή ιδέα τής «τάξης καί σταθερότητας 
σύμφωνα μέ τίς άρχές τού διεθνούς δικαίου» ώς εναλ
λακτική άπέναντι στή διεθνή άναρχία. ’Αλλά αύτό τό 
ιδανικό έχει νόημα μόνο υπό τόν όρο ότι ή διεθνής 
σφαίρα περιέχει ήδη τά κοινωνικά στοιχεία πού καθο
ρίζουν τήν τάξη καί τήν ειρήνη. Ύπό τήν προϋπόθεση 
αυτή, ή τάξη καί ή ειρήνη, πού είναι φυσιολογικά κα
ταστατικές στόν κόσμο, θά έπρεπε απλά νά περιμέ
νουν μέχρι νά δράσει ό νόμος τής άποκατάστασης 
τους. Δυστυχώς κανένας άπό τούς άνθρώπους πού δια
τύπωσαν αυτή τή θέση δέν άναρωτήθηκε έάν ό όρος 
αυτός ισχύει. Καθώς πιστεύουν στή ρυθμιστική ικανό
τητα τού νόμου, περιμένουν άπό ένα λογικό καί συνε
πές σύστημα διεθνούς δικαίου τά ίδια θετικά άποτελέ- 
σματα πού τό έθνικό δίκαιο έχει δώσει στις δημοκρα
τικές χώρες. ’Αλλά ή άνικανότητα τού διεθνούς νόμου 
φανερώνει άκριβώς τήν σημασία τής ιδέας αυτής. Θά 
μπορούσε κάλλιστα ή ιδέα τής «τάξης καί σταθερότη
τας ύπό τό διεθνές δίκαιο» νά υποβληθεί σέ μιά λογι
κή κρίση μέ ικανοποιητικά άποτελέσματα, αλλά δέν 
μπορεί νά άναμένεται ότι θά ίσχύσει ανεξάρτητα άπό 
τίς κοινωνικές σχέσεις σέ ένα κοινωνικό κενό. Σέ μιά 
πλειονότητα έθνικών περιπτώσεων τό νομικό σύστημα 
μπορεί τουλάχιστον νά θεωρηθεί ώς ένας έγκυρος κα
νόνας συμπεριφοράς, άκόμα καί άν άποδεικνύεται πώς 
δέν είναι έπαρκής γιά τόν έπιδιωκόμενο στόχο. Τέτοια 
είναι ή περίπτωση μιας χώρας όπως ή Δανία, στήν ό
ποια, άμέσως μόλις τίθεται σέ ισχύ ένας νόμος, λει
τουργεί μέσα στό παραδοσιακό πλαίσιο τών νομικών 
κανόνων καί τού συστήματος έφαρμογής του, άπό τά 
όποια τό έγχώριο δίκαιο άντλεϊ τή βασική του άποτε- 
λεσματικότητα. Σέ διεθνές έπίπεδο δέν υπάρχει τέτοιο 
πλαίσιο. Μιά νομική διάταξη πού δέν βασίζεται σέ α
μοιβαίο συμφέρον μέ τό όποιο τά ένδιαφερόμενα μέ
λη μπορούν νά ζήσουν σέ συμφωνία, μπορεί νά διατη
ρηθεί ώς ένας έγκυρος κανόνας συμπεριφοράς μόνο 
κάτω άπό μία διαρκώς επισφαλή ισορροπία δυνάμεων. 
Σέ περίπτωση σύγκρουσης, οί συναισθηματικές δυνά
μεις τής νομιμοφροσύνης καί τής άλληλεγγύης άπένα- 
ντι στήν ομάδα δέν λειτουργούν πρός όφελος τού διε

θνούς αλλά πρός όφελος τού έθνικού δικαίου. "Ενα σύ
στημα διεθνούς δικαίου πού δέν έχει έπαφή μέ τήν 
κοινωνική κατάσταση, γίνεται όχι άπλά ένας μή λει
τουργικός αλλά καί ένας μή ρεαλιστικός μηχανισμός. 
Αυτή τήν κατάσταση βιώνουμε τώρα όπου τά τυραν
νικά καθεστώτα τής Μέσης Ανατολής, μέ τό Ιράν καί 
τή Συρία έπικεφαλής, δέν ένδιαφέρονται καθόλου νά 
άκολουθήσουν τίς επικρατούσες συνήθειες τής διεθνούς 
διπλωματικής πρακτικής, αλλά προτιμούν νά έπικαλε- 
στούν τά θρησκευτικά αισθήματα τών μαζών καί τίς 
ιδέες μιάς ένωμένης ίσλαμικής κοινωνίας, τό ένδοξο 
παρελθόν καί τήν έπερχόμενη σωτηρία, τά όποια βρί
σκουν άπέναντι τους τίς Δυτικές δημοκρατίες καί τίς 
συνωμοσίες τους. Ή συνωμοσία άφορά «αυτούς» πού 
θέλουν τό κακό «μας», καί ύπάρχει επομένως ή άνά- 
γκη γιά έναν σωτήρα μέ τήν μορφή ενός κληρικού, 
ενός δικτάτορα ή μιάς προσωπικότητας-πατέρα τού έ
θνους πού μπορεί νά σώσει «εμάς» άπό «αύτούς» καί 
είτε νά άποκαταστήσει τό ένδοξο παρελθόν είτε νά 
«μάς» οδηγήσει στή γή τής έπαγγελίας ή σέ ένα λα
μπρό μέλλον. Είναι σέ αύτήν τήν άτμόσφαιρα πού ό 
τρόμος ιδωμένος ώς μιά πολιτική καί ήθική τακτική 
μπορεί νά έξυψωθεϊ καί νά χρησιμοποιηθεί γιά νά ε
πιτευχθεί τό έπιθυμητό άποτέλεσμα.

Αυτή ή κατάσταση άκυρώνει τό διεθνές νομικό σύ
στημα. Πρέπει έπομένως νά έχουμε υπόψη μας τό γε
γονός ότι ένα πολιτικό πρόβλημα (όπως γιά παράδειγ
μα αυτά τά σκίτσα τοΰ προφήτη Μωάμεθ), τό όποιο 
παρουσιάζεται πρός λύση ύπό τίς άρχές τού διεθνούς 
δικαίου καί τών διπλωματικών κανόνων, είναι πάντα 
μιά συγκεκριμένη φάση ένός πολύ μεγαλύτερου συ
μπλέγματος προβλημάτων μέ ρίζες στό ιστορικό πα
ρελθόν καί διακλαδώσεις πού φτάνουν έξω άπό τά ό
ρια τού ερωτήματος πού γίνεται άντικείμενο μιάς νο
μικής άπόφασης. Τά σκίτσα τού προφήτη Μωάμεθ 
είναι, έπομένως, μονάχα ένα μικρό μέρος τής μεγάλης 
φιλοσοφικής, ήθικής καί πολιτικής μάχης ισχύος μετα
ξύ μιάς όπισθοδρομικής, προ-νεωτερικής μορφής κοι
νωνίας πού βασίζεται στό θρησκευτικό δόγμα καί μιάς 
προσανατολισμένης πρός τήν έλευθερία, άνοιχτής πο
λιτικής άλληλεπίδρασης άνάμεσα σέ έλεύθερα άτομα.

Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι κάθε φορά πού ή διεθνής 
κοινότητα επιχειρεί νά καταπιαστεί μέ προβλήματα 
φιλοσοφικής καί ήθικής τάξης καθώς καί μέ προβλή
ματα πολιτικών συσχετισμών τά όποια παρουσιάζονται 
ώς νομικά ζητήματα αυτή ή προσπάθεια μπορεί νά έμ- 
φανίζεται ώς άντιμετώπιση μεμονωμένων προβλημά
των μέσα στό πλαίσιο τών διεθνών νομικών κανόνων 
καί όχι ώς έμπλοκή σέ συγκεκριμένες φάσεις ένός 
πλέγματος ευρύτερων πολιτικών προβλημάτων, τά ό
ποια άπαιτοΰν συνολικότερες λύσεις σύμφωνες μέ συ
γκεκριμένες πολιτικές άρχές. Τό άποτέλεσμα είναι ότι 
τά πολιτικά προβλήματα ποτέ δέν επιλύονται, άλλά ά
πλά πάνε καί έρχονται καί τελικά τοποθετούνται στό 
ράφι άκολουθώντας τούς διαδικαστικούς κανόνες τού
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παιχνιδιού, γιά νά επανεμφανιστούν οέ μιά ύστερη καί 
έντελώς άπρόβλεπτη οτιγμή προκειμένου νά ταλαιπω
ρήσουν τή διεθνή κοινότητα.

Συγκρούσεις αύτοΰ τού τύπου, όπως αυτή πού βιώ- 
νουμε σήμερα, δεν μπορούν νά έπιλυθοΰν στή βάση κα
θορισμένων νομικών κανόνων, άφοΰ δέν είναι τό κα
θιερωμένο δίκαιο, ή έρμηνεία του καί ή έφαρμογή του 
πού τίθεται υπό άμφισβήτηση. Ιδωμένο άπό μιά διπλω
ματική προοπτική, αύτό πού διακυβεύεται στή σύ
γκρουση αυτή δέν είναι τό ποιος έχει δίκιο καί ποιος 
άδικο, άλλά μάλλον τί πρέπει νά γίνει προκειμένου νά 
συνδυαστούν τά ειδικά συμφέροντα τών μεμονωμένων 
χωρών πού έχουν κοινό ένδιαφέρον γιά τήν ειρήνη καί 
τή σταθερότητα. Ή  διπλωματική έπιλογή, έπομένως, 
δέν είναι μεταξύ νόμιμου καί παράνομου, άλλά μεταξύ 
σοφίας καί άνοησίας.

Τό κρίσιμο έρώτημα

Τά έρωτήματα πού θά ήταν προτιμότερο νά θέτουμε 
ατούς έαυτούς μας στήν παρούσα στιγμή είναι τί ση
μαίνει γιά έμάς ένα δημοκρατικό μοντέλο κοινωνίας 
καί τί στάση πρέπει νά έχουμε ώς άτομα άπέναντι στά 
ιδανικά πού διακηρύττονται άπό άτομα τά όποια, με 
στόμα πού άφρίζει άπό όργή, άπαιτούν υποδούλωση: 
ό παράδεισος αυτών τών άνθρώπων μπορεί νά άπο- 
δειχθεΐ ή έπίγεια κόλαση γιά μάς.

Ή θρησκεία δέν έχει ύποστεϊ άρκετή κριτική τό πρό
σφατο χρονικό διάστημα. 'Ακόμα καί πολλοί άπό τούς 
παλιούς έπαναστάτες τού 1968 έχουν ύποστεϊ μιά μορ
φή θρησκευτικής άφύπνισης. Ή  θέση τού άθεϊσμού, ά
πό τήν όποια φιλόσοφοι όπως Χέγκελ, ό Φόιερμπαχ 
καί ό Μάρξ άσκησαν κριτική στόν άλλοτριωτικό χα
ρακτήρα τής θρησκείας, έχει ξεχαστεΐ. Σύμφωνα μέ 
αυτούς, οί άνθρωποι δημιούργησαν τόν θεό καί τού έ- 
πέδωσαν τίς καλύτερες άνθρώπινες ιδιότητες άλλά, ά- 
κριβώς έξαιτίας αύτού, άντιμετώπισαν τούς έαυτούς 
τους ώς έλεεινούς καί άμαρτωλούς. Είναι αυτή ή αύ- 
τό-εικόνα ή όποια δημιουργεί τή θρησκευτική άλλο- 
τρίωση. Ή  θρησκεία, άντίστοιχα, άντανακλά τή δυστυ
χία καί τήν άδυναμία τών ίδιων τών άνθρώπων. Ή 
θρησκεία δέν είναι, έπομένως, τίποτα άλλο άπό τήν 
συνείδηση καί τήν αύτο-εικόνα τής άνθρωπότητας, ή 
όποια είτε δέν έχει άποκτήσει άκόμα συνείδηση τού 
έαυτοΰ της είτε τήν έχει χάσει. Άλλά ό άνθρωπος δέν 
είναι μιά άφηρημένη ύπαρξη. "Ενας άνθρωπος ενσω
ματώνει έναν κόσμο, ένα κράτος, μιά κοινωνία. Αύτό 
τό κράτος καί αύτή ή κοινωνία συνήθως παράγουν τή 
θρησκεία ώς μιά ψευδή συνείδηση τού κόσμου έπειδή 
αύτές οί άρχές συγκροτούν έναν ψευδή κόσμο. Ή θρη
σκευτική δυστυχία καί ή άθλιότητα είναι έπομένως 
ταυτόχρονα έκφραση καί διαμαρτυρία ένάντια στήν 
πραγματική δυστυχία καί άθλιότητα πού ύπάρχει στήν 
κοινωνία. Ά πό τήν οπτική αύτή, ή θρησκεία είναι ό

άναστεναγμός ένός παγιδευμένου όντος, ό βαθύς οί
κτος ένός άνελέητου κόσμου, τό πνευματικό περιεχό
μενο μιάς μή-πνευματικής κατάστασης. Είναι, όπως εί
πε ό Κάρλ Μάρξ, τό όπιο τού λαού. Ή άπόρριψη τής 
θρησκείας, ώς πλασματικής εύτυχίας τών μαζών, οφεί
λει νά είναι μέρος μιάς κριτικής τών κοινωνικών καί 
θεσμικών σχέσεων γενικά. Ή κριτική τής θρησκείας ά- 
πογοητεύει τούς άνθρώπους, ναί, άλλά είναι άκριβώς 
γιά αύτόν τόν λόγο πού οί άνθρωποι θά έπρεπε νά 
άρχίσουν νά σκέφτονται καί νά δρούν άνεξάρτητα, 
προκειμένου νά δημιουργήσουν τήν πραγματικότητα ό
πως αντιστοιχεί σέ μιά άπογοητευμένη ύπαρξη πού έ- 
πανάκτησε τή συνείδηση της. Στόν καιρό μας, όπου ή 
άναβίωση τής θρησκείας είναι άδιαμφισβήτητο γεγο
νός, ύπάρχει ή πολύ μεγάλη άνάγκη γιά μιά κριτική 
στήν θρησκεία. Ή  κριτική αύτή πρέπει νά έπιχειρημα- 
τολογεΐ άπό τήν ξεκάθαρη θέση τού Διαφωτισμού, μιά 
θέση άπό τήν όποια κριτική στάση άπέναντι στήν κοι
νωνία τών πολιτών πρέπει νά έστιάζει στήν άνοιχτή, 
πολιτική άλληλεπίδραση άνάμεσα σέ ελεύθερα άτομα 
καί όχι σέ μιά έπιστροφή σέ προ-νεωτερικές συνθήκες 
κοινοτήτων ύπό καταναγκασμό, ή όποια παίρνει τή 
μορφή τής οικογενειακής τιμής, τών εξαναγκαστικών 
γόμων, τής έκδίκησης τού αίματος, τής έπίθεσης καί 
τής δολοφονίας τών άντιφρονούντων καί τών πολιτι
κών άντιπάλων.

Τό μόνο πού μένει νά κάνει κανείς σέ αύτή τήν ά
σχημη κατάσταση είναι νά διδαχτεί άπό τήν πρόσφα
τη εύρωπαϊκή ιστορία: νά πάρει θέση ενάντια σέ αύ
τόν τόν τρόπο σκέψης πού άντιτίθεται στήν άνοιχτή, 
άνεκτική καί έλεύθερη κοινωνία. Είναι άναγκαΐο ή 
κοινωνία ώς σύνολο, μέ μιά ένωμένη φωνή, νά ύπερα- 
σπιστεΐ τό δικαίωμα στήν έκφραση καί νά θέσει σέ δη
μόσιο διάλογο εύαίσθητα θέματα όπως ή θρησκεία καί 
οί θεσμικές μορφές τής κοινωνίας.

Μιά νεωτερική κοινωνία μπορεί νά βασίζεται μόνο 
στή δημοκρατική ένδυνάμωση τής κοινωνίας τών πο
λιτών, ή όποια προϋποθέτει τήν παραγωγική άλληλε
πίδραση μεταξύ δομημένης σκέψης, ορθολογικής συζή
τησης, άποκεντρωμένων κοινοτήτων καί δομών διοίκη
σης (συλλογικότητες, ομάδες, οργανισμοί κλπ.). Είναι 
στά πεδία συζητήσεων τών κοινοτήτων καί τών δομών 
αύτών στά όποια μπορεί νά οίκοδομηθεΐ ή δημοκρα
τική συμμετοχή στήν πολιτική, νά. αναπτυχθεί καί νά 
περάσει άπό τήν διαδικασία τής διαπιστευμένης γνώ
σης. Αύτό είναι ένα συστατικό κομμάτι τής πνευματι
κής κληρονομιάς καί τών ιστορικών συνθηκών πού συ
νέβαλαν στήν δημιουργία τής σύγχρονης κοινωνίας καί 
ώς τέτοιες άποτελούν μιά κληρονομιά ή όποια, καλώς 
ή κακώς, είναι ιστορικά ένσωματωμένη στήν κοινωνία.

’Επίλογος

Στήν νιότη μου ύπήρξα μάρτυρας μιάς θρησκευτικής
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Μαζιάρ Έτεμαντί

άφύπνισης στήν πατρίδα μου, τό ’Ιράν. Δεν ήταν ώ- 
ραία κατάσταση. Ή  αξιοπρέπεια των άνθρώπων ποδο- 
πατήθηκε τόοο βίαια, ώστε δημιουργήθηκε σε αυτήν 
τή χώρα μιά παντοτινά ανοιχτή πληγή στήν ψυχή κά
θε έντιμου άνθρώπου. Στις αρχές τοϋ '90 μέ έπισκέ- 
φθηκε στή Δανία, όπου ζώ τώρα, ό άποθανών πιά πα
τέρας μου. Στήν ερώτηση μου άν αυτός καί οί φίλοι 
του συνεχίζουν τίς έβδομαδιαΐες συγκεντρώσεις τους 
μέ καλό φαΐ καί ουίσκι πού πάντα συνήθιζαν, μοϋ ά- 
πάντησε ότι έχουν έδώ καί καιρό σταματήσει νά συ
ναντιούνται καθώς δεν μπορούν νά άντικρίζουν ό ένας 
τόν άλλο στά μάτια, έξαιτίας τής βαθιάς ντροπής πού 
ένιωθαν γιατί ή άγαπημένη τους χώρα κυριαρχούνταν 
άπό άνθρώπους πού δέν είχαν ούτε λογική, ούτε κρί
ση, ούτε κουλτούρα, ούτε συνείδηση. Στή Δανία μπο
ρούμε νά κοιταζόμαστε άκόμα στά μάτια μέ καθαρή

συνείδηση. ”Ας συνεχιστεί αυτό. 'Οπότε στό ερώτημα 
«θά άπολογηθούμε στούς φανατικούς;», απαντάμε 
«ποτέ στήν ζωή μας.»

Μόλις  κυ κλ οφ όρη σε

Ruth Kl Oger
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Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

τού Μ ίλτου Καρκαζή

ί θέσεις τού ’Αντωνίου Μάτεση υπέρ τής σύγ- 
χρονής του έλληνικής γλώσσας γράφονται ταυ
τόχρονα μέ τόν σολωμικό Διάλογο καί άναφέ- 

ρονται σέ αυτόν. 'Η προπαγανδιστική συνάφεια των 
δύο κειμένων άποδεικνύει τήν κοινή νεανική καί φιλό
δοξη στόχευση (σφοδρή έπίθεση στόν έλληνικό καθα- 
ρολογισμό καί έξόντωσή του), ένώ ή μή δημοσίευσή 
τους τήν μή πραγματοποίησή της. Ή  άπαξ άρθρωση 
ενός προγραμματικού λόγου στις άπαρχές τής λογοτε
χνικής παραγωγής καί των δύο Ζακυνθινών, στό πλαί
σιο ένός συγκεκριμένου λόγιου κύκλου πού λαμβάνει 
χώρα στή Ζάκυνθο κατά τό χρονικό μέσον τής Ε πα
νάστασης, είναι άπόλυτα δικαιολογημένη καί φέρνει 
στόν νοΰ άνάλογα ιστορικά μανιφέστα λογοτεχνικών, 
καί όχι μόνο, συναθροίσεων (π.χ. υπερρεαλιστές) έν 
καιρώ δραματικών γεγονότων μέ τήν άνάλογη κατάλη
ξη: στήν περίπτωσή μας οί πολεμιστές-λόγιοι επιτίθε
νται στούς έχθρούς τους, όπως άκριβώς οί πραγματι
κοί πολεμιστές στούς Τούρκους. Γιά τόν Σολωμό, σο
φολογιότατοι καί Τούρκοι «είναι όμοιοι καί οί δύο», 
άφού καταπατούν οί μέν τήν γλώσσα οί δέ τήν έλευ- 
θερία, καί τό ίδιο πρέπει νά πατηθούν τά κεφάλια 
τους, ένώ γιά τόν Μάτεση ή «τρελλή ολιγαρχία» τών 
πρώτων (Κοραής, Κοδρικάς, Δούκας κ.ά.) πρέπει νά 
καταστραφεϊ καί τά κτίριά της νά γκρεμιστούν συθέ
μελα. Η αίσθηση τής έντασης τών στιγμών, ή κεκτη- 
μένη ταχύτητα έξαιτίας τών ιστορικών έξελίξεων καί ή 
νομοτέλεια τού κύκλου ώθοΰν τόν μέν Μάτεση σέ ρό
λο ύποστηρικτή νά «άβαντάρει» τόν έθνικό ποιητή, άν 
καί τουλάχιστον τό ίδιο καταρτισμένος ώς πρός τούς 
"Ελληνες «καθαρούς», τόν δέ Σολωμό νά προσπαθεί 
πρόωρα νά υπερασπιστεί θεωρητικά τόν άποκτηθέντα, 
έξ Ιταλίας καί 'Ελλάδας, βαρύ τίτλο του δίχως τό 
άπαραίτητο ποσοτικά ελληνόγλωσσο έργο, άντλώντας 
τά έπιχειρήματά του κυρίως άπό τήν άντίστοιχη ιτα
λική περιρρέουσα άτμόσφαιρα (purismo - antipurismo), 
μέ άπόλυτο πρότυπο τόν Δάντη, ταυτόχρονα στηριζό- 
μενος στόν κύκλο γιά τά «έγχώρια», δηλαδή στόν 
Σπυρίδωνα Τρικούπη, ό όποιος λαμβάνει καί ενεργό 
μέρος στόν Διάλογο. Ή  eloquentia (έλλογότητα, εύ- 
γλωττία, δηλαδή ή τέχνη τού νά άρθρώνεις καλό λό
γο) τού Δάντη (De Vulgari Eloquentia) συνιστά αύτού-

σια, ούτε κάν μεταφρασμένη γιά νά διατηρεί τή δυνα
μική της, έκτος άπό τό ιταλικό γλωσσικό-έθνικό ιδεώ
δες καί τό σολωμικό ζητούμενο στή βάση τής έλληνι- 
κής «χυδαίας»-λαϊκής γλώσσας.

Σέ ένα άπό τά γράμματά του αυτής τής έποχής πρός 
τόν Δέ Ρώσση, ό Σολωμός εμφανίζει έαυτόν ταυτισμέ
νο μέ τήν ζωντανή γλώσσα τού λαού, είτε τήν ιταλι
κή είτε τήν έλληνική, ώς ένεργούμενο αύτής: «(...) e 
grondavo di sudore e gridavo come un energumeno sulla 
lingua (...) Ho fatto sacramento di non farmi piu del 
male almen per la lingua». Συνομιλητές του ήταν δύο 
ίταλοθρεμμένοι καί άρκετά μεγαλύτεροι του έπαγγελ- 
ματίες έπιστήμονες, ό κερκυραΐος δικαστικός Δελβι- 
νιώτης καί ό ίταλός ιατρός καί φιλόλογος Γκρασέτι, ό 
έκδοτης τού "Υμνου, ή δέ έξαψή του καί ό πονεμένος 
άπό τις φωνές λαιμός του έξηγούνται μόνο άπό τήν 
άντίθεση τών προοδευτικών λόγων του σέ αυτούς τών 
συνομιλητών του καί άπό τό πάθος του νά έκφραστεΐ- 
έπιβληθεΐ καί νά έπικεντρώσει στό ζήτημα τής γλώσ
σας ώς ό πιό αύθεντικός φορέας της. Αυτό καταδει
κνύει πώς ή ιδιοσυγκρασία τών μελών τού ζακυνθινοΰ 
κύκλου καί ή οπτική γωνία τού καθενός περί γλώσσας 
οδηγούσαν καί σέ άντιπαράθεση. Σέ ένα κατοπινό 
γράμμα του πρός τόν λόρδο Γκίλφορντ, ό Σολωμός συ
νεχίζει νά στηρίζεται θεωρητικά στήν ξενόγλωσση βι
βλιογραφία γιά τις περί σύγχρονης έλληνικής γλώσσας 
γενικές θέσεις του, άν καί στό έλληνόγλωσσο ποιητικό 
του έργο έξελίσσει τά ζακυνθινά άκούσματα, τά δημώ
δη διαβάσματα (κρητικά, κλέφτικα) καί τή γραφή του:
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Μ ίλτος Καρκαζής

θέλει νά προμηθευτεί την έκδοση τοΰ 1814 γιά την έλ- 
ληνική γλώσσα τοΰ γνωστού άγγλου περιηγητή Λήκ 
(Leake, Researches in Greece).

Τά μέλη τοΰ ζακυνθινοΰ κύκλου, όταν δέν «πολε
μάνε», συντονιζόμενα μέ τά πραγματικά πολεμικά γε
γονότα καί τίς πολιτικές έξελίξεις σέ ευρωπαϊκό, έλ
λαδικό καί ίόνιο χώρο, χαλαρώνουν στό σπίτι τοΰ Σο- 
λωμοΰ μέ τίς σάτιρες γιά τόν Ροΐδη -  τό ζωντανό πα
ράδειγμα τής γλωσσικής σύγχυσης τής ιταλικής γλώσ
σας μέ τήν έλληνική, μέ άποτέλεσμα τό γκροτέσκο καί 
τήν αποτυχημένη ποιητική σύνθεση. Ο Ροΐδης είναι τό 
alter ego τοΰ Σολωμοΰ καί γιά αυτό άπαραίτητος σέ 
αυτόν καί πολύτιμος στή συντροφιά. “Αλλωστε, τό 
καυστικό-σατιρικό στοιχείο, τό επιθετικό καί γνώριμα 
βενετσιάνικο-ζακυνθινό, συνοδεύει τόν Σολωμό άκόμα 
καί στίς άπόπειρες των μεγαλύτερών του έλληνόγλωσ- 
σων συνθέσεων, αλλά καί μέχρι τό τέλος του. Τόν κύ
κλο συναποτελοΰν ένεργοί πολίτες, νομομαθείς (π.χ. Δέ 
Ρώσσης, Τερτσέτης), ιατροφιλόσοφοι (π.χ. Ταγιαπιέ- 
ρας, Πελεκάσης), ρωμαιοκαθολικοί ιερείς, ίταλοθρεμμέ- 
νοι καί γαλλοθρεμμένοι, άρα σέ άμεση έπαφή μέ τήν 
ευρωπαϊκή πολιτική καί γλωσσική πραγματικότητα, 
άρκετοί έκ τών όποιων Φιλικοί, τέκτονες ή διωγμένοι 
γιά τά έθνικά-έπαναστατικά τους πιστεύω άπό τήν Ιτα 
λία, άκόμα καί άνθρωποι πού πολεμούν στό Μεσολόγ
γι (Διαμαντόπουλος). «Πρωτοπαλίκαρα» θά άναδει- 
χθοΰν οί Τερτσέτης καί Πελεκάσης, μέ τίς μιμητικές 
προσπάθειες γιά ποιητική σύνθεση στά πρότυπα τών 
κλέφτικων καί δημοτικών τραγουδιών. Ό  Σολωμός τρα
βάει μπροστά έλκοντας τούς υπόλοιπους: «Είδαμε τά 
κλέφτικα τυπωμένα καί γνωρίζουμε καί άλλα άπ’ αυ
τά καί έπαρατηρήσαμε πώς δέν έχουν μία λέξη πού νά 
μήν σώζεται στή Ζάκυνθο» (Διάλογος).

Αυτό τό ζακυνθινό σύμπλεγμα είναι ό,τι πιό ουσια
στικό έχει νά έπιδείξει λογοτεχνικά ή έποχή τοΰ ’Αγώ
να, γιατί άκριβώς στάθηκε έκ τοΰ σύνεγγυς καί όχι έκ 
τοΰ μακρόθεν, συνδυάζοντας οργανικά τή δυτική δια
νόηση μέ τό λαϊκό πρόταγμα. Μέ τήν άποκρυστάλλω- 
ση τοΰ νεοελληνικού κράτους πάνω στή σοφολογιότα- 
τη-φαναριώτικη γραφειοκρατία καί ύστερα πάνω στά 
αυστηρά καί έλιτίστικα νεοκλασικά γλωσσικά-ΐδεολογι- 
κά διδάγματα τοΰ βαυαροΰ Θείρσιου (Τίερς) -μέ αυ
τόν συντονίζονται ουσιαστικά οί καθαρολόγοι ποιητές 
άδελφοί Σοΰτσοι-, γίνεται έκδηλη ή άπογοήτευση τοΰ 
Σολωμοΰ γύρω άπό τήν έλλαδική γλωσσική κατάστα
ση, άλλά έπανακάμπτει στήν έμπροσθοφυλακή, τό ίδιο 
φλογερός καί μάχιμος όπως πριν. Σέ ένα γράμμα του 
άπό τή Ζάκυνθο στά 1833 πρός τόν ΰπηρετοΰντα πιά 
τό έλλαδικό κράτος Τερτσέτη, ό Σολωμός έκφράζει 
τήν έντονη έκπληξη καί λύπη του γιά τά καθαρολογη- 
μένα πεζά τοΰ παλαιού τοΰ όμόκυκλου, μιλάει γιά κα
κό πού έλαβε χώρα καί σημειώνει: (μτφρ.) «Μόνο μιά 
σκέψη μέ παρηγορούσε: πώς θά έγινες κι έσύ ένας ά
πό τή Συναγωγή, καί θά ριξες τό ίδιο κουρέλι ατούς 
ώμους, παραπατώντας καί ψάλλοντας τό ίδιο όπως έ- 
κεΐνοι, γιά νά μπορέσεις άργότερα, όταν έρθει ή ώρα, 
νά τούς συντρίψεις». ’Αμέσως μετά, μάς έμφανίζεται

μετανιωμένος γιά τούς ένδοιασμούς τοΰ παρελθόντος 
πού θά τόν είχαν οδηγήσει τελικά στήν μή έπίκαιρη 
δημοσίευση τοΰ Διαλόγου -  κυρίως στή βολική άνάγκη 
νά παράξει ικανό έλληνόγλωσσο ποιητικό έργο: (μτφρ.) 
«Μιλώντας μέ τόν Ματεσάκη τοΰ είπα τήν υποψία 
μου αυτήν, πού μοΰ γινόταν ολοένα καί πιό δυνατή, 
καθώς θυμόμουν πού κατηγορούσα μαζί σου μιά μέρα 
τόν έαυτό μου γιά τό πόσο άστόχαστα (poca prudenza) 
βάλθηκα νά περιγελώ τή γλώσσα αυτή τής Βαβέλ [δηλ. 
τών καθαρών] προτού νά κάνει κάποια πρόοδο τούτη 
ή δική μας». Ουσιαστικά, ό Σολωμός θέλει νά κατα
νοήσει τήν άδυναμία τού Τερτσέτη ώς παρενθετική, ά
κριβώς όπως παρενθετικές ήταν καί οί δικές τοΰ υπα
ναχωρήσεις καί αύτοκατηγορίες (poca prudenza). Ταυ
τίζεται μέ τόν όμόκυκλο, άντλώντας καί δίνοντας δύ
ναμη. “Αλλωστε, στό φόντο, τούς συντονίζει τό χειρό
γραφο τοΰ Διαλόγου πού έχει ό Τερτσέτης στήν κατο
χή του καί οί κοινές «αγωνιστικές» μνήμες έντός τών 
προαναφερθεισών λειτουργιών τοΰ ζακυνθινοΰ κύκλου 
(«τόσα πού είπαμε καί τόσο πού γελάσαμε καί τόσο 
πού άγανακτήσαμε»). Κακώς γιά τήν «poca prudenza» 
αυτής τής πολυμελετημένης έπιστολής πρός τόν Τερ
τσέτη έχει έκληφθεΐ ό Σολωμός ώς άπλώς μεταμελημέ- 
νος όσον άφορά τή γλωσσική διαμάχη. Ή  χρήση τών 
βιβλικών όρων (Συναγωγή, Βαβέλ) άπό τόν Σολωμό 
τόν εντάσσει σέ ένα χριστιανικό-μεσσιανικό σχήμα πού 
έρχεται νά καταλύσει τό κατεστημένο.

'Ο Σολωμός δέν καταθέτει τά όπλα ούτε άπό τήν 
Κέρκυρα, κρατά τόν τίτλο τοΰ έθνικοΰ ποιητή πού κα
τοχύρωσε μέ τόν Ύμνο τροφοδοτώντας άπό ένα κερ- 
κυραϊκό σημείο καί μετά έν γνώσει του τόν ζωντανό 
μύθο του μέ τή μοναχικότητα καί τό άδημοσίευτο τών 
έργων του. Ή επιφυλακτική στάση του έντός τών υψη
λών κύκλων τής άγγλικής προστασίας καί τής έντόπιας 
κοινωνίας προστατεύει τό έτερο μισό τής όντότητάς 
του: αυτό τής παλαιοκαθεστωτικής κληρονομημένης πε
ριουσίας καί θέσης. Τό άξιοσημείωτο είναι ότι εξελίσ
σοντας τήν ποιητική του σύνθεση παραμένει άμετάβλη- 
τος στό γλωσσικό. Αυτό τοΰ έξασφαλίζει τή διαχρονι- 
κότητα καί άποδεικνύει ότι τό γλωσσικό, άρα καί τό 
έθνικό, εξακολουθεί νά είναι γι’ αυτόν τό μείζονος ση
μασίας ζήτημα. Συνεχίζοντας νά λαμβάνει σταθερά ιδε
ολογικά καί πολιτικά έρεθίσματα άπό τή Δύση, γρά
φει πάνω στά παρελθόντα πιά έλληνικά έπαναστατικά 
μοτίβα ( ’Ελεύθεροι πολιορκισμένοι), τά όποια όμως 
είναι τώρα δημοφιλή καί έπίκαιρα στήν ύπό αυστρια
κό ζυγό ’Ιταλία. Γιά τόν Σολωμό ή έθνική συγκρότηση 
συνολικά, τόσο γιά τόν ιταλικό, τόν ίόνιο όσο καί γιά 
τόν έλλαδικό χώρο, δέν έχει έπιτευχθεΐ. Καί, παράλλη
λα, ή άναβολή τής έπίτευξής της είναι γιά τή συντη
ρητική πλευρά του τό ίδιο βολική. Κάτι πού θά τόν 
οδηγήσει στίς άφηρημένες έννοιες τοΰ ευρωπαϊκού ι
δεαλισμού, στόν συνοδευτικό στήν ποίηση φιλοσοφικό 
στοχασμό καί πού θά διαιωνίσει τό άδημοσίευτο.

Στά 1837 στέλνει ένα υπόμνημα στόν πάλαι ποτέ ό
μόκυκλο Πήλικα, καθηγητή τής Νομικής πιά στήν 'Α
θήνα, έπιχειρώντας μιά «τρομοκρατική» ένέργεια μέ
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Ό Σολωμός γίά την έθνική γλώσσα

οτόχο τό νεοσύστατο άθηναϊκό πανεπιστήμιο: τού ζη
τά νά μεσολαβήσει ώστε νά κληθεί έπίσημα έκεΐ ό ίτα- 
λός λόγιος Τομαζέο άπό τό Παρίσι όπου βρίσκεται, 
ζώντας μαζί μέ τόν ομοϊδεάτη έκδοτη των δημοτικών 
τραγουδιών Φοριέλ («col nostro Fauriel»), έξόριοτος ά
πό τούς Αυστριακούς, ώστε νά διδάξει στήν 'Ελλάδα 
τήν «υψηλή λογοτεχνία» («la grande letteratura»), δη
λαδή τή γλώσσα τοϋ Δάντη. Γιά τή «φτωχή Πατρίδα» 
(«per la povera Patria») πρέπει κάτι έπιτέλους νά γίνει, 
καί αυτό είναι μιά εύσχημη άπαίτηση. 'Ο Τομαζέο δέν 
γίνεται καθηγητής στήν Αθήνα -ο,τι πιό εύλογο γιά 
τό καθαρολογικό περιβάλλον της, άλλωστε ούτε ό ί
διος γνώριζε τόν Σολωμό τότε- άλλά έμεΐς άντιλαμβα- 
νόμαστε άπό αυτή τήν κίνηση τού Σολωμοΰ πώς τό 
σπουδαστικό ιδεώδες του γιά τήν νέα 'Ελλάδα έξακο- 
λουθεΐ νά είναι αυτό τό έξιδανικευμένο πού βίωσε ό ί
διος νεαρός στήν Ιταλία διαμορφώνοντας τή γλωσσι- 
κή-έθνική του ταυτότητα: «Είναι τώρα ένας στήν ’Ιτα
λία πού νά μήν σπουδάζη, γιά νά μάθη τή γλώσσα, 
τόν Δάντη;» (Διάλογος). Τό σπουδαστικό ιδεώδες 
είναι συμβατό καί γιά τίς δύο χώρες, άφοΰ κοινή είναι 
ή έθνοαπελευθερωτική άξίωση πού στηρίζεται στή 
λαϊκή γλώσσα. Ή  κίνηση τού Σολωμοΰ δέν πρέπει νά 
φαντάζει σήμερα τόσο έξωπραγματική άφοΰ καί γιά

τίς εικαστικές τέχνες (τίς έπίσης άνύπαρκτες) ζητείται 
τότε έπίσημα ή ιδρυτική συνδρομή τής «μητέρας» Ιτα 
λίας μέ τήν άνάλογη άποτυχία: στά 1846 ό πρόεδρος 
Παπαδόπουλος, γιά λογαριασμό τού Όθωνα, μέ γράμ
μα του στήν ’Ακαδημία τοϋ 'Αγίου Λουκά προσφέρει 
στόν πρόεδρό της ζωγράφο Μινάρντι τή διεύθυνση τής 
υπό σύσταση άθηναϊκής σχολής τών τεχνών καί ζητά 
μοντέλα κεφαλών, χεριών καί ποδιών (Roma, Archivio 
di Stato, Fondo Ovidi, b. 3, int. 31, lettera di Papadopuli 
a Minardi del 1 Marzo 1846).

Ή πολιτική πράξη παρασημοφόρησης τοϋ Σολωμοΰ 
άπό τόν ’Όθωνα στά 1849 καί έπειτα άνακήρυξής του 
ώς έθνικοΰ ποιητή άπό τόν Γεώργιο δικαιολογείται ώς 
κίνηση άναγκαΐα φιλελεύθερη (όρα έπαναστάσεις τού 
1848), προσάρτησης τοΰ ίονίου χώρου καί άναγνώρι- 
σης τής άπήχησης (Ύμνος) καί τής θέσης (πρωτίστως 
κοινωνικής), καί όχι τής φύσης τοΰ ποιητή. Αύτός ό 
προσεταιρισμός όμως συνεπάγεται καί τήν ένίσχυση 
τής δημοτικής γλώσσας στό νεοελληνικό κράτος, μέ 
τού έν Άθήναις δημοτικιστές (Ζαλοκώστας, Άσώπιος) 
νά άναφέρονται στόν Σολωμό ώς πρότυπο τήν ώρα 
πού «κονταροχτυπιούνται» μέ τούς καθαρολόγους ά- 
δελφούς Σούτσους.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟ ΙΟ ΤΗ ΤΑ Σ

; /
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Φιλολόγου - συγγραφέα
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Μ ε ρ ι κ έ ς  Κ ρ ι τ ι κ έ ς  γ ι α  τ ο  έ ρ γ ο

«Είναι έργο άξιο για κάθε έπαινο και αποτελεί προϊόν ευσυνείδητης εργασίας και προσφορά σημαντικότατη στη 
φιλολογία μας». Μ. Δ. Στασινόπουλος (Πρώην Πρόεδρος Ελλ. Δημοκρατίας).
«λνευ του παραμικρού ενδοιασμού προτείνω την υπό της Ακαδημίας βράβευσιν μιας τόσον πλήρους εργασίας, ήτις 
προσλαμβάνει την σημασίαν εθνικής προσφοράς». Παναγ. Παηατσώνης (Εισήγηση στην Ακαδημία).
■«Είναι η πρώτη φορά που ο Σολωμός, όχι μόνο των πρώτων ποιημάτων, αλλά και ο πιο δύσκολος, μπορεί να γίνει 
προσιτός σ’ ένα ευρύτερο κοινό που θα βρει μέσα σ’ αυτό το βιβλίο ό,τι χρειάζεται για μια αληθινή προσέγγιση, για 
μια μύηση». Γιάννης Χατζίνης.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  Π ρ ο σ φ ο ρ ά  στ ον  Π ο λ ι τ ι σ μ ό  κα ι  σ την  Π α ιδ ε ία
Ν . ΠΑΠΑΔΗΜΑ Ιπποκράτους 8 Αθήνα. Τηλ.: 210.36.27.318
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ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
Β ιβ λ ία  γ ια  τ ις  γ ιο ρ τ έ ς

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΚΩΜΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Κωμικές ιστορίες

ΜΙΣΕΛ ΟΝΦΡΕ
Η κοιλιά των φιλοσόφων
Κριτική του διαιτητικού λόγου

ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΕΣΣΟΑ
Το βιβλίο της ανησυχίας
ΕΓ τόμος

ΕΛΙΦ ΣΑΦΑΚ
Μττονμττόν Παλάς

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
μ.Χ.

ΛΑΡΣ ΣΟΜΠΙ ΚΡΙΣΤΕΝΣΕΝ 
Ο  μισοαδελφός
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Εκδόσεις ΜΕΛΑΝΙ

DAVID SED A R IS

Γυμνός ΤΖΑΚΙ  ΚΕΪ
Τρομπέτα

Ντέιβιντ Σεντόρις Τζάκι Κέι

I , #

0 συμβιβασμός

Ελία Καζάν

no 1 best seller των New York rimes

ΤΖΟΝ ΝΤΑΓΚΛΑΣ
MANDOWN

Τζον Ντάγκλας

ΓΥΜΝΟΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ 0  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ MANDOWN

Ανυπόφορα λεπτολόγος, επικίνδυνα γοητευ
τικός, χαιρέκακα ανομπ, εξωφρενικά πνευμα
τώδης, ασεβής, μανιακός αλλά όχι καταθλιπτι- 
κός... Καλώς ήρθατε στον ξεκαρδιστικό κόσμο 
του Ντέιβιντ Σεντόρις.

Μια συγκινητική ιστορία αγάπης που αποκα
λύπτει την αλήθεια πίαω από κάθε ψέμα και το 
ψέμα που μόνο η αλήθεια μπορεί να πει.

Για να επιβιώσεις σε αυτό τον κόσμο, πρέπει να 
προσαρμοστείς, να κάνεις υποχωρήσεις -  να 
κάνεις ένα συμβιβασμό. Αυτή είναι η εκπλη
κτική, αξέχαστη ιστορία ενός ανθρώπου που 
δραπετεύει από τον συμβιβασμό του.

Μιχάλης Γκανάς 
Ζωγραφική: Γιάννης Αδαμάκης

ΜΗΤΡΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

Ένα λιτό και ελλειπτικό αφήγημα. Περιγρά
φει το οδοιπορικό μιας οικογένειας από την 
Ήπειρο στις σοσιαλιστικές χώρες, στο τέλος 
του Εμφυλίου, και την επιστροφή τους στην 
Ελλάδα το 1954.

Λ Α Ό  Τ Σ Ε
Τ Α Ο  ΤΕ Τ Σ ΙΝ Γ Κ

Λάο Τσε

ΤΑΟ ΤΕ ΤΣΙΝΓΚ

Το βιβλίο που μας μαθαίνει τον τρόπο να γνω
ρίσουμε και να δεχτούμε τον εαυτό μας, να 
γίνουμε ένα με το σύμπαν, να μη φοβόμαστε 
τον θάνατο και να ζήσουμε ειρηνικά, απλά, 
ευτυχισμένα.

Φ Ρ Α Ν Σ Ο Υ Α  Ν Τ Α Γ Κ Ο Ν Ι Ε

Οι μεγάλοι

φ ιλό σ ο φ ο ι
και η φιλοσοφία τους

Π  Λ  Λ  I ;  \  \  | Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Έ Λ Η Σ | Σ ΤΩ ΙΚ Ο Ι 
ΕΠ ΙΚΟΥΡΕΙΟ Ι | NTt.K.M- ί I Σ Π ΙΝ Ο Σ  A 
Λ Α Ϊ Μ Ι Ι Μ Ί  V  | ΛΟ Κ  | ΚΟΝΤ1Γ1ΑΚ 
Ν ΤΙΝ ΤΕ Ρ Ο  | Χ Κ  11 Μ  | Κ Λ Ν Τ  | Χ Ε Ι  ΚΕΛ 
ΜΑ Λ. I ΝΙΤΣΙ·: I Κ Ο Ν Τ ] Ml I ί:Ρ3< >Κ 
Μ 'ΠΑΣΕΛΑΡ |'ΧΑΪΝΤΕΓΚΕΡ'Ι Σ Α Ρ Τ  I'

/iW'**

Φρανσουά Νταγκονιέ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΙΛΟΦΟΦΟΙ 
ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ

Μια συγκριτική προσέγγιση 20 κορυφαίων 
φιλοσόφων, από τον Πλάτωνα ως τον Ζαν-Πολ 
Σαρτρ, και ο πυρήνας της σκέψης τους.

Η ομάδα Σπασμένα φ τφ ά , που γνωρίσαμε στο 
ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Ντάγκλας συ
νεχίζει τις περιπέτειές της. 0 Τζον Ντάγκλας, 
ένας από τους πρωτοπόρους profilers του FBI, 
μας προσφέρει για ακόμα μία φορά, ένα συ
ναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα.

Φ Ρ Ε Ν Τ  Τ Σ Α Ρ Λ Σ Ι Κ Λ Ε
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜ Ο Ι 

ΠΡΕΠΕΙ Ν Α Τ Ε Λ Ε ΙΩ Ν Ο Υ Ν
KlivlWOT ΙΙίΛΝΝΗΪ ΙΙΛΙΙΛΔΙΙΜΟΙ

Φρεντ ΤσαρλςΙκλέ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ

Γεμάτο αποκαλύψεις, το βιβλίο αυτό, εγείρει 
ερωτήματα σχετικά με την τυφλότητα στρα
τηγών και πολιτικών οι οποίοι στο παρελθόν 
βύθισαν τα κράτη τους στη δίνη του πολέμου 
χωρίς ποτέ να λογαριάσουν το αποτέλεσμα.

Σκουφά71Α · 210 36 41 638 · www.melanibooks.gr
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
•  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Μερόπη Άναστασιάδου, Θεσσαλονίκη 1830-1912.
Μιά μητρόπολη την εποχή των οθωμανικών με
ταρρυθμίσεων, μτφρ. Βασίλης Πατσογιάννης, έκδ. 
Βιβ/λεϊον τής «Εστίας», ’Αθήνα 2008, σελ. 656.

’Αλέξανδρος Δάγκας-Γιώργος Λεοντιάδης, Κομιντέρν 
καί Μακεδονικό Ζήτημα. Τό έλληνικό παρασκήνιο, 
1924, πρόλογος: 'Ελένη Μπιμπίκου-Άντωνιάδη, 
έκδ. Επίκεντρο, Θεσ/νίκη 2008, σελ. 294.

Στρατός Ν. Δορδανάς, Έλληνες εναντίον 'Ελλήνων.
Ό κόσμος των Ταγμάτων ’Ασφαλείας στήν κατο
χική Θεσσαλονίκη 1941-1944, έκδ. ’Επίκεντρο, 
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 555.

Τζέιμς Γκρίν, Θάνατος στό Χέϊμαρκετ. Ή  έκρηξη 
τοϋ έργατικοϋ κινήματος στό Σικάγο, πού κλόνισε 
τή «χρυσή εποχή» τής ’Αμερικής, έκδ. Καστανιώ- 
τη, μτφρ. Δημήτρης Φωτόπουλος, ’Αθήνα 2008, 
σελ. 414.

Βικτόρ Σέρξ, 'Αναμνήσεις ένός έπαναστάτη, μτφρ. 
Ρεβέκκα Πέσσαχ, έκδ. Scripta, ’Αθήνα 2008, σελ. 
815.

Robert Mantran, Ή καθημερινή ζωή στήν Κωνστα
ντινούπολη τόν αιώνα τοϋ Σουλεϊμάν τοϋ Μεγαλο
πρεπούς, μτφρ. Γιάννης 'Αγγέλου, έκδ. Παπαδήμα, 
’Αθήνα 2008, σελ. 360.

Τνγκριντ Μπετανκοΰρ, Μελανί καί Λορένταο 
Ντελουαγιέ-Μπετανκούρ, Γράμματα στή μαμά 
πέρα άπό τήν κόλαση, έκδ. Ώκεανίδα, ’Αθήνα 
2008, σελ. 80.

•  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Κώστας Λογαράς, ’Ερημιά στό βλέμμα, έκδ. Μεταίχ
μιο, ’Αθήνα 2008, σελ. 285.

Patrick Modiano, Στό cafe τής χαμένης νιότης, 
μτφρ. Άχιλλέας Κυριακίδης, έκδ. Πόλις, ’Αθήνα 
2008, σελ. 151.

Μαριάννα Κορόμηλά, Ή Μαρία των Μογγόλων, έκδ. 
Πατάκη, ’Αθήνα 2008, σελ. 335.

’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ήνοσταλγός, είσ.-σχόλ.- 
λεξιλόγιο: Κυριακή Δόλια-Γαβρά, έκδ. Πατάκης, 
Αθήνα 2007, σελ. 80.

Georges Bataille, Ή μητέρα μου, πρόλ.-μτφρ. ’Αγγε
λική Πέτρα-Συρινιώτη, έκδ. ’Άγρα, ’Αθήνα 2008, 
σελ. 170.

•  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Πλάτων, Μένων, είσ.-μτφρ.-έρμην. σχόλια: ’Ιωάννης 
Πετράκης, έκδ. Πόλις, ’Αθήνα 2008, σελ. 392.

Χάνα Άρεντ, Ή πολιτική φιλοσοφία τοϋ Κάντ,

μτφρ. & έπίμετρο: Βασίλης Ρωμανός, έπιμέλεια: 
Γιώργος Σαγκριώτης, έκδ. νήσος, Αθήνα 2008, 
σελ. 221.

Κικέρων, Ό τέλειος ρήτορας. De oratore, είσ.-μτφρ.- 
σχόλια: Γιώργος Κεντρωτής, έκδ. Πόλις, Αθήνα 
2008, σελ. 558.

Βιτόλντ Γκόμπροβιτς, Μαθήματα φιλοσοφίας σέ έξι 
ώρες και ένα τέταρτο, πρόλ. Φραντσέσκο Μ. Κα- 
ταλούτσιο, μτφρ. Κατερίνα Σχινά, έκδ. Πατάκης, 
Αθήνα 2007, σελ. 180.

•  ΔΟΚΙΜΙΑ

’Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Καιρός. Σύγχρονοι προβλη
ματισμοί γιά έναν καλύτερο κόσμο, έκδ. Αλεξάν
δρεια, Αθήνα 2008, σελ. 262.

Νόρμαν Μέϊλερ & Μάϊκλ Λένον, Περί Θεού. Μιά 
ασυνήθιστη συνομιλία, μτφρ. Ίλάειρα Διονυσοπού- 
λου, έκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2008, σελ. 247.

Ζάκ Ρανσιέρ, Ό άδαής δάσκαλος. Πέντε μαθήματα 
πνευματικής χειραφέτησης, μτφρ. Δάφνη Μπουνά- 
νου, έκδ. νήσος, Αθήνα 2008, σελ. 130.

•  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ. Άγγελίδης-Δ. Γράβαρης-Δ. Σακκάς, Κοινωνική 
θεωρία καί πολιτική ευθύνη. Συντροφικό άντιχάρι- 
σμα στόν Νίκο Πετραλιά, έκδ. Gutenberg, Αθήνα 
2008, σελ. 772.

Κάρλ Πολάνυι, Ό μεγάλος μετασχηματισμός, μτφρ. 
Κώστας Γαγανάκης, έκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη
2007, σελ. 335.

Κώστας Σημίτης, Σκέψεις γιά μιά προοδευτική δια
κυβέρνηση, έκδ. Πόλις, Αθήνα 2008, σελ. 99.

•  ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Νταϊάν Μίντλμπρουκ, Sylvia Plath & Ted Hughes,
Τέτ a τέτ, μτφρ.-έπίμετρο: Βασίλης Μανουσάκης, 
έκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2008, σελ. 330.

•  ΜΕΛΕΤΕΣ
Αικατερίνη Δούκα-Καμπίτογλου, Ό Άμλετ τοϋ 

Γιώργου Χειμωνά, έκδ. ’Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη
2008, σελ. 95.

Δημήτρης Κουρέτας, Ή έπιλογή τής χρυσής τομής. 
Κείμενα γιά τά «Μεταλλαγμένα», τή Βιοτεχνο
λογία καί την Κοινωνία, έκδ. Επίκεντρο, Θεσσα
λονίκη 2008, σελ. 150.

Σάββας Γ. Ρομπόλης, Ή μετανάστευση άπό καί πρός 
τήν Ελλάδα. ’Απολογισμοί καί προοπτικές, έκδ. 
’Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 160.
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Αλέξης Δημαράς
Βάοω Βησιλού-Παπαγεωργίου

ΜεταιχΜίο (J)
w w w . m e t a i x m i o . g r

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΝΤΥΛΙ ΙΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
1830-2000

Ε κ α τ ό ν  ε β δ ο μ ή ν τ α  χ ρ ό ν ,α  τ λ λ η ν ,κ ή  ε κ π α ίδ ε υ ο η  

μ ε  λ ό γ ια  κ α ι ε ικ ό ν ε ς

Τιμή: 38,00€ (πανόδετη έκδοση), 
30,00 € (με μαλακό εΤώφυλλα) 
Σελ.: 248

ΜεταιχΜίο ©
μ, Πίαυνιργοοια w ΤΛΙΛ @

«ϋίΜ ϋϊΜ Ι

Α λ έ ξ η 5  A n p a p a s ,  Β ά σ ω  Β α σ ιλ ο ύ - Π α π α γ ε ω ρ γ ίο υ  
Από το κοντύλι στον υπολογιστή 
1830-2000: Εκατόν εβδομήντα χρόνια 
ελληνική εκπαίδευση με λόγια και εικόνεβ

Ένα π α νόρα μα  m s  lOTopias m s ελλη ν ική ε  εκπ α ίδευσ ηε με φ ω το γρ α φ ικό  και αρχεια κό  υλικό 

από τη ν  ίδρυσ η του  ν εο ελ λ η ν ικο ύ  κρ ά τουε μέχρι το  γύρ ισ μα  m s χιλιετίαδ. Π α ρουσ ιά ζοντα ι με λόγια  

και ε ικόνεε οι σ η μ α ντικό τερ εε σ τιγμέε a u m s  m s  πορεία5, π ρ οβά λλοντα ι οι πρω ταγω νιστέ5 

τω ν  εξελ ίξεω ν , κα τα γρ ά φ οντα ι τα πρώτα βήμα τα  m s  δη μ ό σ ια ε και ιδιοοτική5 εκπ αίδευσ ηε 

και α να δ εικνύ ο ντα ι οι δ ιά φ ο ρ ο ι π αράγοντεε που κα θόρ ισ α ν τη ν  πορεία t o u s .

Σ Ε  Ο Λ Α  Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Α

http://www.metaixmio.gr


ΠΑ Ν Ε ΠΙ Σ Τ ΗΜΙ Α ΚΕ Σ  ΕΚΔΟΣΕΙ Σ ΚΡΗΤΗΣ
Ι Δ Ρ Υ Μ Α  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  ΚΑΙ  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

• λ θ η ν α : ΜΑΝΗΣ 5, 106 81, ΤΗΛ. 210 3849020, FAX. 210 3301583 · ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Τ.θ. 1527, 711 10, ΤΗΛ. 2810 391097, fax. 2810 391085

ι/ e & ζ £· £ S ό σ ε, ι ζ
Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α  -  Θ Ε Α Τ Ρ Ο  -  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Η Σ  -  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

ΝΙΚΗΦΟΡΟΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΦΗ Γ. Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗ (εττιμ.)

Ζητήματα ιστορίας του Μελέτες 
Νεοελληνικού Θεάτρου για το αρχαίο θέατρο
Μελέτες αφιερωμένες 
στον Δημήτρη Σπάθη

ΜΚΛΚΗνϊ
Λ Ι 'Χ  \ Ι ( )  Η Κ Λ Τ Ι 'Ο

Γ. Μ. Σψψά3βης-

f i l l

llpl

Σημαίνουσα μορφή της ελληνι
κής θεατρολογίας, ο Δημήχρης 
Σπάθης, με το πλούσιο ερευνητι
κό έργο του και τον ανήσυχο 
επιστημονικό στοχασμό του 
υπήρξε δάσκαλος για πολλούς 
νεότερους θεατρολόγους. Τα με- 
λετήματα που συγκεντρώθηκαν 
στον τόμο αυτό σχετίζονται με 
περιοχές που καλλιέργησε ο 
ίδιος ο τιμώμενος: επτανησιακό 
θέατρο, φαναριώτικη σάτιρα, ελ
ληνικός διαφωτισμός, συγγρα
φείς και κείμενα του 19ου αιώνα, 
σκηνική δραστηριότητα στον 20ό 
αιώνα, τύχες της ξένης δραμα
τουργίας στην ελληνική σκηνή, 
ζητήματα θεατρικής σκηνοθε
σίας.

17 X 24 εκ. I αελ. 402
ISBN 978-960 524-239-8 I 32.00 €

ΟΛΓΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ (επιμ.)

Γλυπτική και λιθοξοϊκή 
στη Λατινική Ανατολή
(13ος- 17ος αιώνας)

ΕΛΠΙΔΑ ΒΟΓΛΗ

Η παρούσα επιλογή άρθρων του 
Γρηγόρη Σηφάκη περιέχει εννέα 
κείμενα για το αρχαίο θέατρο και 
την από σκηνής διδασκαλία του 
στην αρχαιότητα, τα οποία πρω- 
τοδημοσιεύθηκαν σε ξένα επιστη
μονικά περιοδικά ή σε δυσεύρε
τους συλλογικούς τόμους. Η επα- 
νέκδοση αυτή έδωσε την ευκαιρία 
αναθεώρησης και διόρθωσης των 
κειμένων, ενώ η έκδοση έχει 
εμπλουτισθεί με έγχρωμη εικονο
γράφηση.

«Έλληνες το γένος»
Η ιθαγένεια και η ταυτότη
τα στο εθνικό κράτος των 
Ελλήνων (1821-1844)

hum ι  «Hi - Έλληνες το γένος ·
8 n»iKii Μ ι umnii ι» π*!» mm m assm: urn itto

16 X 24 εκ., ακληρόδειο j σελ. 270 
ISBN 978-960-524-233-6 1 25,00 €

Μετά την Δ' Σταυροφορία, στην 
ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου 
εγκαταστάθηκαν Φράγκοι, Ιωαννί- 
τες ιππότες, Γενουάτες, Βενετοί 
κ.ά. οι οποίοι προσδιόρισαν σε 
μεγάλο βαθμό την οικοδομική και 
αρχιτεκτονική δραστηριότητα. Μέ
σα από τα άρθρα του τόμου γίνε
ται προσπάθεια να εντοπιστούν 
και να αξιολογηθούν τέτοια έργα, 
να προσδιοριστεί η προέλευσή 
τους, να μελετηθεί η σχέση τους 
με την τοπική αρχιτεκτονική, να 
εξηγηθούν οι τοπικές ιδιομορφίες 
στην καλλπεχνική παράδοση της 
Ρόδου, της Χίου ή της Κρήτης, να 
αναδειχθεί η προηγμένη λιθοξόί- 
κή των τοπικών συνεργείων κ,λπ.

21 X 29 εκ. | αελ. 264 |
ISBN 978-960-524-242-8 | 30,00 €

Στο βιβλίο εξετάζεται η εμφάνι
ση και τα πρώτα κρίσιμα στάδια 
της εξέλιξης της εθνικής ιθαγέ
νειας στο ελληνικό κρότος. Αν 
και τα κριτήρια που προσδιορί
ζουν τους 'Ελληνες το γένος σή
μερα θεωρούνται αυτονόητα, 
ήδη από τα χρόνια της Επανά
στασης ήταν κριτήρια που ανα
πόφευκτα ακολουθούσαν τον 
διαχωρισμό του έθνους σε δύο 
ή, ακριβέστερα, τρεις διακριτούς 
κόσμους: στους αυτόχθονες της 
επαναστατικής επικράτειας, 
στους Έλληνες που παρέμεναν 
διεσπαρμένοι στη λοιπή Οθωμα
νική Αυτοκρατορία αλλά και σε 
εκείνους που είχαν μεταναστεύ
σει πριν από το 1821 στην Ευ 
ρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
17 X 24 εκ. | οεΑ. 404
ISBN 978-960-524-238-1 | 25Τ00 €

U U  I AS  U U  . C U L f J . g r



εκδόσεις

ε π ί κ ε ν τ ρ ο
ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΓΚΑΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
Η ανάδειξη εκ μέρους των διεθνών οργάνων ίου 
παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, της θέσης 
για «ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη».

Σ π υ ρ ίδ ω ν  Σ φ έτ α ς

Στη σκιά του 
Μακεδονικού
Η  κρίση Αθήνας-Βελιγραδίου  
στη δ εκα ετ ία  του  1960

ε̂πίκεντρο

...στο επίκεντρο της γνώσης.. .

ΤΟ ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Τα μεταλλεία του μικρασιατικού χώρου και 
ο ρόλος των ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
εκμετάλλευσή τους.

ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ
Η διαμόρφωση της εικόνας των βαλκανικών λαών 
στην Ελλάδα. Πως οι Έλληνες βλέπουν τους 
βαλκάνιους γείτονες.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΤΟ ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Η διείσδυση των Ευρωπαϊκών Εταιρειών 
στα .Μεταλλεία της Μικρός Ασίας (1861-1923)

Στράτος Ν'. Δ ορδανάς

ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο κόσμος

των Ταγμάτων Ασφαλείας 
στην κατοχική Θεσσαλονίκη 

1941 -«944

ΒΑΣ ΙΛΗ Σ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Από το Αιαφ&τισμό έως τον Λ' Παγκόσμιο ΙΙο/μιο

^  επίκεντρο

Βασίλης Κ. Γούναρης

Φρονημάτων
Κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  κ α ι  ά λ λ ε ς  Ο ψ ε ι ς

τ ο υ  α ν τ ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ  
σ τ η  Μ α κ ε δ ο ν ί α  τ ο υ  Ε μ φ υ λ ί ο υ  Π ο λ έ μ ο υ

^επίκεντρο

ΕΓΝΩΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΟΡΛΑΝΑΣ

Κοινωνικές και άλλες όψεις του αντικομμουνισμού 
στη Μακεδονία του Εμφυλίου Πολέμου.

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΦΕΤΑΣ
Διεθνείς ανακατατάξεις και βαλκανικές αντα- 
νακλάοεις. Ένα εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο.

Σ Ε  Ο Λ Α  Τ Α

Τα Τάγματα Ασφαλείας ως παράγοντας του 
κατοχικού δράματος. Ποιοι και γιατί ία  
συγκρότησαν.

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ
Το «εθνικό φρόνημα» ως αντικείμενο  
πολιτικής εκμετάλλευσης και συναλλαγής.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Α

Α θήνα: Κ ιάφ ας 5, Τ.Κ. 106 78, Τηλ. 210 3811077, Fax: 210  3811086  W W W . e p i k e n t r o . g r  
Θ εσσαλονίκη: Καμβουνίων 9, Τ.Κ. 546 21, Τηλ. 2310 256146, Fax: 2310 256148 e-mail: books@epikentro.gr

http://WWW.epikentro.gr
mailto:books@epikentro.gr


Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Προστατεύουμε το βιβλίο 

όταν δεν επιτρέπουμε 
σε φωτοτυπικά καταστήματα, 

σε Ιδρύματα Ανώτερης 
και Ανώτατης εκπαίδευσης, 

σε σχολεία, φροντιστήρια 
και βιβλιοθήκες 

να αναπαράγουν -χωρίς άδεια— 
το περιεχόμενο των βιβλίων.

ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
Π Ρ ϋ ΔΠΛ.τηΥΝ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝη ^ ^ ΟΡΓΑ Ν ΙΣΜ ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚ ΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Λ Ο ΓΟ Υ

Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣΜ Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο ΓΙΚ Η Σ  Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ  ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
www.osdel.gr, info@osdel.gr, Τηλ.: 210 3626056

http://www.osdel.gr
mailto:info@osdel.gr

