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264 Βιβλιοκρισίες 

ή το βάκιλλο της πανούκλας εξαρτάται, 

σε μεγάλο βαθμό, ή δυναμικότητα της επι

δημίας, ό ρυθμός διάδοσης της, ή αναπα

ραγωγή της, τα καταστροφικά της απο

τελέσματα. Ξεφεύγοντας, ^τσι, ή μελέτη 

άπα τις ως τώρα αποκλειστικά ανθρωπο

κεντρικές ερμηνείες, ανοίγει νέα πεδία για 

τή διερεύνηση τών επιδημιών του παρελ

θόντος. 

Σε παράρτημα δίνεται μια αναλυτική, 

τεκμηριωμένη καί πολύ χρήσιμη χρονογρα

φία της πανώλης στην ελληνική χερσόνησο 

(14ος-19ος αι.). Δημιουργείται, έτσι, ένα 

corpus μαρτυριών πού αποτελεί πλέον τή 

βάση για οποιαδήποτε μελέτη αυτής της 

νόσου καί, συγχρόνως, επιτρέπει τον έμ-

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Ή ιστορικότητα του θανάτου έχει τις τε

λευταίες δεκαετίες απασχολήσει συστημα

τικά τήν έρευνα. Πιο γνωστές είναι οι προ

σεγγίσεις τοϋ Philippe Ariès καί τοϋ Mi

chelle Vovelle. Ή πρώτη ταξινομήθηκε 

ως ποιοτική, γιατί στηρίχθηκε κυρίως σέ 

φιλολογικές μαρτυρίες" ή δεύτερη ώς πο

σοτική, επειδή βασίστηκε σέ πηγές πού 

αποτελούν σειρά, όπως οί διαθήκες. 'Ωστό

σο, ό διαχωρισμός αυτός φαίνεται αυθαί

ρετος, άφοΰ κάλλιστα μπορεί να συνυπάρ

ξουν καί οί δύο μέθοδοι σ' ενα ιστοριογρα

φικό κείμενο. 

Ό ερευνητικός ορίζοντας διευρύνθηκε 

ακόμη περισσότερο δταν άπα τις γραπτές 

μαρτυρίες ή προσοχή τών μελετητών στρά

φηκε καί στα ταφικά μνημεία. Τα νεκρο

ταφεία έχουν καί αυτά τή δική τους ιστο

ρία. Παρακολουθούν, κυρίως στή μέση καί 

μακρά διάρκεια, τις αλλαγές τών κοινω

νιών μέσα στις όποιες εγγράφονται. Ε π ο 

μένως, αποτελούν μάρτυρες για τα δσα 

συμβαίνουν σ' αυτές. 

πλουτισμό της μέ τον εντοπισμό, ενδεχο

μένως, νέων σχετικών δεδομένων. 

Ή μελέτη καλύπτει ουσιαστικό κενό 

στή νεοελληνική ιστοριογραφία καί θα προ

καλέσει το ενδιαφέρον τών ασχολουμένων 

μέ τις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα. 

Έ π ί πλέον, λόγω τοϋ εξεταζόμενου θέμα

τος, θα ευαισθητοποιήσει καί πολλούς άλ

λους αναγνώστες, ειδικούς καί μή. Το 

AIDS, μέ τα κοινωνικά προβλήματα πού 

προκαλεί, έχει κάνει επίκαιρες τις επιδη

μίες του παρελθόντος: αναζητούνται σ' αυ

τές, συμπεριφορές καί νοοτροπίες πού θα 

βοηθήσουν, ενδεχομένως, στην κατανόηση 

τών προβλημάτων πού οδυνηρά θέτει το 

παρόν. 

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΑΟΤΚΟΣ 

Ή καταγραφή τών ταφικών μνημείων 

αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για να 

επιχειρηθούν υποθέσεις μεγαλύτερης εμ

βέλειας για τις θρησκευτικές συμπεριφορές 

πού συνδέονται μέ τον θάνατο. Ά π ' δσο 

γνωρίζω, διαθέτουμε, για το ελληνικό κρά

τος, δύο μόνον τέτοιες αναλυτικές κατα

γραφές: τοϋ Α' Νεκροταφείου 'Αθηνών, 

πού εκδόθηκε το 19721, καί τοϋ Νεκροτα

φείου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στην 'Ερμού

πολη, ή οποία εδώ παρουσιάζεται. 

Οί κυρίες Π. Γαβαλά καί Ε. Γαρέζου 

πραγματοποίησαν άθλο περιγράφοντας α

ναλυτικά 530 ταφικά μνημεία ποικίλων 

τύπων (μαυσωλεία, επιτύμβιες στήλες, 

λάρνακες κλπ.), πού μνημονεύουν θανάτους 

άπο το 1823-1984. 'Αφορούν κυρίως στις 

ανώτερες καί μεσαίες κοινωνικές ομάδες. 

1. Ε. Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη καί 
Δ. Τσουκλίδου-Πέννα, Μητρώον Α' Νε
κροταφείου 'Αθηνών, Α' Ζώνη, Ιον Τμήμα, 
έκδ. Δήμου 'Αθηναίων, 'Αθήνα 1972. 

Πέπη Γαβαλά-Ελένη Γαρέζου, Τα γλυπτά μνημεία τον κοιμητηρίου 'Αγιου Ιεωργιον. 

'Ερμούπολη Σύρου (19ος-20ος αιώνας), έκδ. 'Υπουργείο Αιγαίου - Δήμος 'Ερμούπολης, 

Γνώση, 'Αθήνα 1994, 789 σ. 
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Ή λαμπρότητα, μάλιστα, των μνημείων 

πού ανήκουν, σε χωριστό τμήμα του νε

κροταφείου, στις επιφανέστερες οικογένειες 

της πόλης, είναι ένα ακόμη δείγμα της έν

τονης, παλαιότερα, ταξικής διάρθρωσης 

της έρμου πολιτικής κοινωνίας. 

Επειδή πολλά μνημεία αποτελούν οι

κογενειακούς τάφους, επιχειρήθηκε να δο

θούν, συγχρόνως με τις περιγραφές, και τα 

αντίστοιχα γενεαλογικά δέντρα. 'Εγχείρη

μα τολμηρό, γιατί λείπουν πολλές άπο τις 

σχετικές μαρτυρίες, άλλα χρήσιμο και δέν 

ακυρώνεται άπο τις τυχόν επισημάνσεις κά

ποιων λαθών. 

Ή υλη διαρθρώθηκε ώς έξης: Προη

γείται σύντομο ιστορικό τοΰ νεκροταφείου 

καί ή τοπογραφία του (ιδρύθηκε, στή ση

μερινή του θέση, τή δεκαετία τοϋ 1830). 

Στή συνέχεια, αναλύονται τα εϊδη καί ή 

αρχιτεκτονική των μνημείων. 'Ακολουθεί 

ό κύριος δγκος τοϋ βιβλίου μέ τις αναλυ

τικές περιγραφές τών μνημείων καί τα γε

νεαλογικά δέντρα. Στο τέλος κάθε περιγρα

φόμενου τομέα τοΰ νεκροταφείου παρατί

θενται αρκετές φωτογραφίες τών μνημείων 

(συνολικά 155). Ιίαρά τις προφανείς τυπο

γραφικές δυσκολίες, αν οί φωτογραφίες 

βρίσκονταν στην ϊδια σελίδα μέ τις περι

γραφές, ό συνδυασμός εικόνας καί κειμέ

νου θά επέτρεπε άλλες αναγνώσεις. Μετά 

τήν ολοκλήρωση τών περιγραφών, παρα

τίθενται σημειώματα για τον γλυπτό διά

κοσμο τών μνημείων, τις παραστάσεις πού 

σχετίζονται μέ τήν επίγεια ζωή τών απο

θανόντων, βιογραφικά σημειώματα τών 

γλυπτών. 'Ακολουθούν, τέλος, πίνακες 8-

που αποδελτιώνονται οί τόποι γέννησης 

τών νεκρών, τα επαγγέλματα, οί Ιδιότητες -

αξιώματα, ή μορφή καί αιτία θανάτου, το 

γένος, το έτος καί ή ηλικία θανάτου, κα

θώς καί ευρετήρια όνομάτ(υν καί φωτο

γραφιών. 

Το δλο έργο εντυπωσιάζει μέ τον όγκο 

του καί τήν τυπογραφική του φροντίδα. Ή 

ευαισθησία τοϋ Μάνου Ελευθερίου, πού 

είχε τον σχεδιασμό της έκδοσης, αποτυ

πώθηκε καί εδώ. 

'Αναφέρθηκε ό μόχθος πού επενδύθηκε 

για τήν πραγματοποίηση τοΰ δλου εγχειρή

ματος. Χρειάστηκε επί πλέον ζήλος, μεράκι 

καί φιλολογική ικανότητα δχι μικρή για 

τήν ανάγνωση τόσων καί ποικίλων, πολλές 

φορές δυσανάγνωστων, επιγραφών, καί γε

νικά ισχυρή επιμονή για το ξεπέρασμα πολ

λών άλλων δυσκολιών. 'Ωστόσο, ό αναγνώ

στης θά περίμενε άπο τις ερευνήτριες, πού 

τόσο καλά γνώρισαν το υλικό πού περιέ

γραψαν, να ήταν καί οί πρώτες πού θά επι

χειρούσαν περισσότερο γενναίες ερμηνευτι

κές προτάσεις για τήν ιστορική αξιοποίηση 

τών μαρτυριών πού τα εν λόγω ταφικά 

Π Ε Π Η ΓΑβΑΛΑ • ΕΛΕΝΗ ΓΛΡΕΖΟΥ 

μνημεία περιέχουν. 'Επισημαίνονται, φυ

σικά, κάποια στοιχεία καί φαινόμενα στον 

πρόλογο καί στον επίλογο. Λεν επιχειρή

θηκε, όμως, ή ένταξη τους στή γενικότερη 

προβληματική γιά τον θάνατο καί τήν ιστο

ρικότητα του. 'Έτσι, δέν αξιοποιήθηκαν Ο

σο έπρεπε οσα αναφέρονται, γιά παράδειγ

μα, στο σημείωμα «γιά τις παραστάσεις 

σχετικές μέ τήν επίγεια ζωή τών νεκρών». 

Ή αναλογικά συχνή μνεία στις ταφικές 

επιγραφές της ναυπηγικής, ναυτικής ή άλ

λης επαγγελματικής δράσης τών νεκρών, 

της συμμετοχής τους στή δημοτική έξου-
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σία, της δράσης τους στο '21 και στην ί

δρυση της πόλης, καθώς και ή παράλληλη 

απεικόνιση στους τάφους πλοίων, τριγώ

νων, πορτολάνων, ακόμα και ατμομηχανής, 

ολα αυτά φαίνεται να δείχνουν Οτι κάποιοι 

Έρμουπολίτες, πού ασφαλώς δέν αποτε

λούν μεμονο^μένες περιπτώσεις, αναζητού

σαν την καταξίωση τους στην κοινωνία πού 

έζησαν και έδρασαν, οχι μόνο στον ουρανό. 

Διεκδικούν, μένοντας στη μνήμη των με

ταγενεστέρων, τήν «επιβίωση» τους πέ-

Πανεπιστήμιο Κρήτη; 

ραν τοϋ τάφου. Ή στάση αυτή, φυσικά, 

δεν σημαίνει έλλειψη πίστης στη μέλλουσα 

ζωή άλλα τή διαμόρφωση μιας άλλης θρη

σκευτικότητας, δπου δέν βαραίνουν κατα

θλιπτικά οι επιταγές της κατεστημένης εκ

κλησίας. 

Οι επισημάνσεις αυτές δέν θέλουν μέ 

κανέναν τρόπο να υποτιμήσουν τή σπου

δαιότητα τοΰ προκείμενου έργου, το όποιο 

θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για τον 

'ιστορικό της Ερμούπολης. 

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΑΟΥΚΟΣ 

Ερευνητική ομάδα - εποπτεία Χ. Λ. Καράογλου, Περιοδικά Λόγον και Τέχνης (1901-1940), 

Α', Αθηναϊκά περιοοικά (1901-1925), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996, 543 σ. 

Ογκώδης, επιβλητικός και μαύρος τόμος 

ενός εξαιρετικά πολύτιμου εγχειριδίου που 

φιλοδοξεί να στεγάσει τις αναλυτικές πα

ρουσιάσεις των προπολεμικών περιοδικών 

«Λόγου και Τέχνης» του αιώνα-μας, καρ

πός μιας πολυμελούς ερευνητικής ομάδας, 

που εργάζεται, σε εθελοντική κυρίως βάση, 

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: είναι οι 

Λάμπρος Βαρελάς, Τζένη Δήμου, Νάντια 

Ευαγγελινού, Χ. Λ. Καράογλου, Αγγελική 

Λούδη, Νίκη Λυκούργου, Μιχάλης Γ. 

Μπακογιάννης, Ιωάννα Ναούμ, Ελένη Νι

κολάκη, Βασίλης Πάγκαλος, Δημήτριος 

Παπαδόπουλος, Γεωργία Ρένεση, Στέλλα 

Χελιδώνη. Δύο από αυτούς, ο Μιχ. Μπα-

κογιάννης και ο Λάμπρος Βαρελάς είναι οι 

συντάκτες μικρότερων αυτοτελών ευρετη

ρίων για Το Περιοδικόν-μας, και τα Ελλη

νικά Γράμματα, ενώ στην ίδια σειρά έχουν 

κυκλοφορήσει άλλοι δύο αντίστοιχοι τόμοι, 

της Μαρίας Σακελλαρίου για το Σήμερα, 

και για την Ευτέρπη του 19ου αιώνα, με 

την επιμέλεια του Κωστή Δανοπουλου και 

της Λίτσας Χατζοπούλου. Με την εποπτεία 

πάλι του Χ. Λ. Καράογλου, της Έφης Βα-

ρακλιώτου και της Αρίστης Σδράλη ετοι

μάζεται μία αναλυτική βιβλιογραφία των 

ποιητικών ανθολογιών του πρώτου μισού 

του αιώνα-μας, της οποίας ένα πρώτο δείγ

μα, «Ποιητικές ανθολογίες 1901-1920. 

Βιβλιογραφική δοκιμή», δημοσιεύτηκε 

στην Ε.Ε.Φ.Σ.Θ., περ. Β', τχ. Τμήματος 

Φιλολογίας, 6 (1996-97) 11-226. Πλούσια 

λοιπόν συγκομιδή. 

«Πολλοί χρησιμοποιούν τις βιβλιογραφίες, 

αλλά λίγοι δηλώνουν την πηγή των πλη-

ροφοριών-τους» σημειώνεται, με προφανή 

πίκρα, στον πρόλογο του τόμου που πα

ρουσιάζουμε. Τα πράγματα είναι νομίζω 

πιο δυσάρεστα'λίγοι χρησιμοποιούν τις βι

βλιογραφίες και τα εγχειρίδια, και απλώς 

ελάχιστοι τις μνημονεύουν: δεν διαθέτου

με, δεν παράγουμε εργαλεία, και φυσική 

συνέπεια είναι να μην έχουμε συνηθίσει 

ούτε και στη χρήση-τους. Μάθαμε —κατά

λοιπο του σχολαστικισμού— να θεο^ρούμε 

επιστήμη τις επιμέρους φιλολογίες, ή, κά

πως υπεραναπληρωματικά, να γυρεύουμε 

να φτάσουμε στην ουσία με την πρώτη, χά

ρη στην έμφυτη αξία που όλοι θα θέλαμε 

να έχουμε. 

Δεν είναι όμως κομψό ν' αρχίζουμε την 

παρουσίαση με γκρίνιες και διδαχές: ο 

πλούσιος ετούτος τόμος (καθώς και άλλα, 

παρόμοιας υφής έργα) μας επιτρέπει να 
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