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βιβλιοκρισία εκδόσεων του ΕΚΚΕ
καί των συνεργατών του

Κοινωνιολογικά, ύπό Δημ. Γρ. Τσάκωνα,
(Εισαγωγικά μαθήματα κοινωνιολογίας άνθολογία κοινωνιολογικών κειμένων).
Δύο νέα έργα τού Καθηγητή τής Κοινωνιολογίας στην Πάντειο Άνωτάτη
Σχολή Πολιτικών 'Επιστημών κ. Δημ.
Γρ. Τσάκωνα, όπως καί ή έπανέκδοση
παλαιοτέρων του συγγραμμάτων, μάς
δίνουν τήν ευκαιρία νά άναφερθοϋμε στο
σημαντικό έργο ένός .πανεπιστημιακού
διδασκάλου καί έπιστήμονα, ό όποιος
δημιούργησε σχολή νέων κοινωνιο
λόγων στή χώρα μας καί έδωσε στήν
έλληνική Κοινωνιολογία (τήν τόσο άπαραίτητη για τήν έθνική αυτογνωσία τού
λαού μας, άλλα καί τή σωστή έκτίμηση
τών συγχρόνων του φαινομένων) καθαρά
έπιστημονικό χαρακτήρα, άπομακρύνοντάς την άπό κάθε έξωεπιστημονικό
κριτήριο, μέ το όποιο τήν είχαν πριν
συνδέσει. Βέβαια, τούτο δέν ύπήρξε γνώ
ρισμα τής δικής μας κοινωνιολογίας μό
νο. "Οπως χαρακτηριστικά γράφει στό
θεμελιακό έργο του «Είσαγωγή εις τήν
Κοινωνιολογίαν» (β’ εκδ. 1971) ό καθη
γητής Τσάκωνας: «Ή κοινωνιολογία
έγεννήθη κατά τον 18ον αίώνα ώς ίδια
άνεξάρτητος έπιστήμη ύπό τήν έπίδρασιν παραγόντων έξωεπιστημονικών, τούτέστιν ώς δπλον καί όργανον άγώνος
καί ώς μέσον άντιπολιτεύσεως κατά τής
στατιστικής φεουδαρχίας. Ό ύπό τήν
σημαίαν τών άστικών έπαναστάσεων άγωνισθείς πολίτης, έπιζητών τήν ανατρο
πήν τού απολυταρχικού κράτους, συνέ
λαβε τήν ιδέαν τής κοινωνίας, ώς έν
νοιαν ριζικώς άντίθετον προς τήν έν
νοιαν τής πολιτείας... Ή παρακμή τού
κράτους ώδήγησε κατ' ανάγκην είς τήν
άνάπτυξιν τής κοινωνίας.»
“Αν θέλαμε νά κατατάξουμε τό έργο
τού Καθηγητή Τσάκωνα θά μπορούσαμε
νά τό χωρίσουμε σέ δύο κατηγορίες, στό
θεωρητικό καί στό έρευνητικό. Στήν
πρώτη κατηγορία άνήκει τό έργο πού
ήδη άναφέραμε «Είσαγωγή είς τήν Κοινωνιολογίαν», ή «Άνθολογία Κοινωνιο
λογικών κειμένων», πού μόλις κυκλοφό
ρησε καί άλλα μελετήματα. Στή δεύτερη,
όπου καί έγκειται κατ' έξοχήν ή προσ
φορά του στήν κοινωνιολογία τού τόπου
μας, ή «Κοινωνιολογία τού Νεοελληνικού
Πνεύματος» (1968), τά «Προβλήματα

Έλληνικότητος» (Κοινωνιολογία καί
Φιλοσοφία τού Νέου Ελληνισμού) 1970,
«Είσαγωγή είς τον Νέον Ελληνισμόν»
(Κοινωνιολογία τής πολιτικής καί πνευ
ματικής ζωής) 1971, «Εισαγωγικά Μαθή
ματα Κοινωνιολογίας» (Νεοελληνικός
Πολιτισμός καί Βιομηχανική Κοινωνία)
1972 κ. Ü. Στήν κατηγορία αύτή ανήκει
καί τό προφητικό έκεϊνο βιβλίο τού Καθηγητή Τσάκωνα «Δοκίμια Έπαναστάσεως» (Άπό τό Γουδί στό Παρόν), πού
κυκλοφόρησε τό 1961. Τό βιβλίο αύτό
έδωσε τό μέτρο τής διορατικότητας καί
τής ρεαλιστικής άντιμετωπίσεως τών
πραγμάτων άπό τον συγγραφέα. “Εγρα
φε τότε:
«Ανήκω σ’ έκείνους πού πιστεύουν,
ότι όλόκληρη ή πνευματική καί πολιτική
ζωή τού "Εθνους είναι ένα άσυγχώρητο
λάθος. Κι έλπίδα σωτηρίας μέσα σέ νό
μιμα πλαίσια δέν υπάρχει. Ή δίχως φρα
γμό έλευθερίαμας είναι ζυγός δουλείας
πού διευκολύνει μόνο τής άνευθυνότητός μας τήν συνέχεια».
Καί παρακάτω:
«Ή γενεά τού 1940-49 άναπτυγμένη
σέ περιβάλλον άγνοϋ πατριωτισμού, πού
τήν ένέπνεε ένας τίμιος άγώνας μέ τίμια
μέσα, τήν ώρα τούτη, πενήντα ακριβώς
χρόνια μετά τήν έκρηξι τού Γουδί, πιέ
ζεται νά όδηγηθή στήν έπανάστασι. Όσοι
δέν σκοτώθηκαν στήν Άντίστασι καί
στον Γράμμο, οΐ ζωντανοί, σκληρότεροι
κι απ’ τό σίδερο οφείλουν νά έπαληθεύσουν τό κοινωνικόν μήνυμα τής Γενεάς
μου, τώρα πού ό Στρατός διατηρεί ακέ
ραια τήν νεανικότητά του καί ή διανόησις όλονέν καί περισσότερο γίνεται
Σπαρτιατική».
"Αν έπιχειρούσαμε τώρα νά χαρα
κτηρίσουμε τήν κοινωνιολογική έργασία τού Καθηγητή Τσάκωνα, θά είχαμε
νά έπισημάνουμε τρία βασικά γνωρίσμα
τα: τήν στοχαστική διείσδυση στή βα
θύτερη ούσία τών φαινομένων καί πρα
γμάτων, τήν άπουσία κάθε προκαταλήψεως καί τό πνεύμα άντικειμενικότητας
καί τήν τόλμη νά θέτη τον δάκτυλο είς
τόν τύπον τών ήλων τής πνευματικής μας
κακοδαιμονίας καί τού πολιτικού μας ύποσιτισμοϋ. Θέλοντες τώρα νά προσδιο
ρίσουμε τήν θεωρητική γραμμή στήν ό
ποια μέ πάθος θητεύει ό κοινωνιολόγος,
θά τήν όνομάζαμε γραμμή έλληνικότητας. Πρώτος ό Τσάκωνας έπιχείρησε

κοινωνιολογία τού Νέου Ελληνισμού,
έφθασε ώς τίς ρίζες καί παρακολούθησε
τόν Ελληνισμόν στήν έπώδυνη πορεία
πού άκολούθησε μετά τήν Άλωση για
νά φθάση στά θλιβερά γεγονότα τής
τόσο πρόσφατης Ιστορίας μας, έπισημαίνοντας τά αίτια καί έντοπίζοντας τίς
πληγές. Στό τελευταίο έργο του «Εισα
γωγικά Μαθήματα Κοινωνιολογίας» έχο
με τή συμπύκνωση τών αναζητήσεων
καί τών μελετών τού Καθηγητή Τσά
κωνα πάνω στό νεοελληνικό πολιτισμό
καί τή βιομηχανική κοινωνία.
Τό έργο αύτό άπευθύνεται κυρίως
στούς νέους καί μάλιστα στούς νέους
έκείνους, πού «αναζητούν ειλικρινέ
στερους προσανατολισμούς» στή ση
μερινή κοινωνική πραγματικότητα. «Οί
σημερινοί νέοι», γράφει ό Καθηγητής
Τσάκωνας, «έχουν ήθικές προθέσεις, έφ'
όσον ή σύγχρονος μεταπολεμική πνευ
ματική ήγεσία δέν ήτο είς θέσιν νά χαράξη πνευματικούς προσανατολισμούς
πού νά έμπνέουν τήν νεότητα. Δέν πρέ
πει νά πταίουν οί νέοι διότι έξεγείρονται
κατ’ αυτής καί Ιδίως κατά τής μορφής
τής σημερινής κοινωνίας καθ’ όσον έκπροσωπεϊ τό πνευματικόν καί κοινω
νικόν κατεστημένον. Ή έξέγερσις τών
νέων, λοιπόν, έχει σωστήν άφετηρία.
Δυστυχώς όμως οί νέοι έξεγείρονται μέν
έναντίον τής κοινωνίας, χωρίς ήθική καί
πνευματική γραμμή, αλλά και ή έξέγερσις τών ιδίων δέν έχει σαφή γραμμήν,
διότι οί ίδιοι είναι θύματα μιας καταστάσεως έναντίον τής όποιας έξεγείρονται».
Άς άκούσουμε, λοιπόν, τό μήνυμα πού
φέρνει ό Καθηγητής Τσάκωνας, ενα μή
νυμα γεμάτο έλληνική λεβεντιά, έθνική
αξιοπρέπεια, άλλά καί ρεαλιστική βά
ση: «Δέν ύπάρχει θέμα πολτοποιήσεως
τών Ελλήνων, άλλ' ύπάρχει θέμα έλληνοποιήσεώς των. ’Εάν οί άλλοι πάσχουν
άπό έκσυγχρονισμόν, ήμεϊς πάσχομεν
διότι δέν έπεστρέψαμεν είς τήν παράδοσιν. Καί αύτή ή παράδοσις, ή κοινοβιακή παράδοσις τού 'Ελληνισμού, τήν
τεχνικήν έλευθερίαν τής πυρηνικής έποχής τήν έχει σφιχτά προαφομοιώσει κά
τω άπό τήν τεραστίαν ήθικήν δύναμιν
τού έθνους αύτοΰ, τό όποιον, πολλούς
αιώνας πριν άπό τήν γέννησιν τής μη
χανής, εζησε κάτω άπό δικαιοτέρας μορφάς κοινωνικής ζωής. Σήμερον ή τεχνι
κή έξέλιξις «άπειλεΐ» έλευθερίαν διά
τούς πολλούς. Ή απειλή στρέφεται κατά
τού ιδιώτου, τού άνευθύνου Ιδιώτου τής
στυγνής λογοκρατίας, όστις στερείται
οίασδήποτε ουσιώδους συνδέσεως πρός
τό κοινωνικόν σύνολον. ΔΓ ήμάς, οί
όποιοι ώς παράδοσιν έβιώσαμεν έπέκεινα
τού συμφέροντος, δέν ύφίσταται άπειλή,
άλλα μόνον δικαίωσις. Τούτο λοιπό/
τό αταξικόν καί κοινοβιακόν μήνυμα
άδελφοποιίας κομίζει ό Νεοελληνικός
πολιτισμός είς τόν αίώνα τής Ατομικής
ένεργείας καί μάλιστα είς μίαν στιγμήν
όπου ή Εύρώπη όμοιάζει τρωθεϊσα έκ
τού ίδιου της πολιτισμού, όστις αντί
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άδελφοποιίας άπέδωσε λογοκρατίαν, ένώ
είς τήν θέσιν τής χριστιανικής άδελφοσύνης ύψωσε μέ πείσμα, μέχρι χθές άκόμη τά τείχη τοϋ Σχίσματος».
Δέν κηρύσσει ουτοπίες ό Καθηγη
τής Τσάκωνας. Τήν άλήθειαν έπισημαίνει άνοίγοντάς μας τον δρόμο πρός τήν
όρθή κατεύθυνση. Είναι μια υπεύθυνη
πατριωτική φωνή αύτή. Μιά φωνή πού
θά ήχήση ευφρόσυνα σ’ έκείνους πού
πέρα από κάθε παράταξη ή σκοπιμότητα
ένδιαφέρονται καί μοχθούν για τήν έθνική μας πρόοδο.
Ή «’Ανθολογία Κοινωνιολογικών
Κειμένων», έργο πού γιά πρώτη φορά
έπιχειρεΐται στον τόπο μας, έρχεται να
συμπλήρωσή ένα προηγούμενο έργο τού
Καθηγητή Τσάκωνα, τήν «Εισαγωγή
είς τήν Κοινωνιολογίαν». ’Εκεί μέ γνώ
ση καί σαφήνεια άνέλυσε τις κυριώτερες κοινωνιολογικές θεωρίες. ’Εδώ παρα
θέτει μεταφρασμένα τά πιο χαρακτηρι
στικά κείμενα τών αντιπροσώπων τους,
ώστε Ô σπουδαστής τής Κοινωνιολογίας νά μπόρεση νά έχη άμεση έπαφή
μέ τή σκέψη τους. Παράλληλα έχομε
στον κομψοτυπωμένο αύτό τόμο τό
άπάνθισμα τής κοινωνιολογικής σκέψεως σέ διεθνή κλίμακα, πού παρέχει
μιά πανοραμική εικόνα τής έξελίξεως
καί διαφοροποιήσεώς του. Τό έργο συμ
πληρώνεται μέ πυκνά γραμματολογικά
σχόλια γιά τούς άνθολογουμένους.
Τά κοινωνιολογικά έργα τού Καθηγη
τή Τσάκωνα, τά περισσότερα από τά
όποια έχουν διδακτικό προορισμό, απο
τελούν σημαντική συμβολή στήν κοινω
νιολογική διερεύνηση τού νεοελληνικού
πνευματικού καί πολιτικού βίου καί γε
νικά τού νεοελληνικού πολιτισμού.
I. Μ. XΑΤΖΗΦΩΤΗΣ

Νέα Πολιτεία, 25.6.1972

Ή γεωγραφία: Μιλάνον καί

Άθήναι,

υπό Maurice Le Lannou
Ή σημειωθεΐσα κατά τήν έποχήν μας
άπότομος έξάπλωσις τών πόλεων, θέτει
ύπό άμφισβήτησιν τήν άξίαν κληροδο
τημάτων τινών τής ιστορίας καί πηγών
έμπνεύσεωςέκ τής γεωγραφίας. Είς τάς
’Αθήνας, λέγει ό Guy Burgel, τό λαμπρόν
μνημεΐον «δέν καταλαμβάνει πλέον πολύ
περισσότερον χώρον έκείνου, τόν όποιον
κατελάμβανεν ό σκηνικός διάκοσμος είς
τήν άρχαίαν τραγωδίαν». Άλλ’ ή τοπο
γραφία τών ’Αθηνών έχει τουλάχιστον
Ικανήν σφριγηλότητα. ’Ενώ είς τό Μιλάνον, όπου τό τοπίον στερείται λαμπρότητος, τό παρελθόν λαμβάνεται ΰπ’
όψιν έτι όλιγώτερον, καί ό Etienne Dalmasso δύναται δικαίως νά προσάπτη κα
τά τών κατοίκων τού Μιλάνου τήν μομ
φήν «ότι έχουν λησμονήσει ότι δέν είναι
επιτρεπτόν νά παροράται ή ιστορία μιας
πόλεως».
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Ή πληθυσμιακή έκρηξις, ή άχαλίνωτος έξάπλωσις τών πάσης φύσεως οικο
δομημάτων, καί ή δημιουργία έσμοΰ προ
αστίων, έκαμψαν τήν δύναμιν άντιστάσεως τού άστεως, τό όποιον δέν διατη
ρεί πλέον τήν προσωπικήν έκείνην ύπόστασιν, τήν όποιαν άλλοτε τόσον ζηλοτύπως διεφύλασσεν. Ό σύγχρονος χαρτο
γράφος είναι ύποχρεωμένος νά μή βασί
ζεται πλέον έπί τών δεδομένων τού το
πίου κυρίως, άλλ’ έπί τών μετακινήσεων
τών ανθρώπων, ώς καταστιχογραφοΰνται
αυται ύπό τής στατιστικής, προκειμένου
νά ΰποτυπώση τά όρια έκείνου τού ύπερσυνόλου, τό όποιον δέν είναι πλέον συγ
κρότημα, ούτε σύμπλεγμα πολεοδομικών
συγκροτημάτων, άλλά μία «άστική περι
φέρεια» ή μία «πόλις-περιφέρεια» (αί δύο
τελευταϊαι αυται όνομασίαι οφείλονται
είς τόν E. Dalmasso), τής όποιας ή ΰπαρξις βεβαιοΰται μάλλον άπό άδήλους οικο
νομικούς καί κοινωνιολογικούς παράγον
τας, παρά άπό τά χαρακτηριστικά γνωρί
σματα μιας έκδήλως γεωγραφικής φυσιο
γνωμίας.
"Οσον καί άν διαφέρουν μεταξύ των ή
μητρόπολις τής Λομβαρδίας καί ή πρω
τεύουσα τής 'Ελλάδος, άν όχι τόσον ώς
πρός τό μέγεθος των, αλλά τουλάχιστον
ώς πρός τήν άνισότητα τής οικονομικής
των σημασίας, δέν παύουν παρά ταΰτα νά
έχουν τό κοινόν γνώρισμα ότι καί αί
δύο άνήκουν είς τό είδος τών μεγάλων
έξομοιωτικών δυνάμεων τής άνθρωπότητος. Πρόκειται περί τής γενικής περιπτώσεως όλων έκείνων τών σημαντικών
άπό άπόψεως έπεκτάσεως πόλεων, αί
όποίαι προσελκύουν καί συγκεντρώνουν
τούς ανθρώπους ύπό τόν κοινόν πόθον
τής άνοδικής βελτιώσεως.
Είς τήν περιοχήν τού Μιλάνου, ό Ε.
Dalmasso διαβλέπει «μίαν νέαν κοινωνι
κήν τάξιν, διακατεχομένην άπό τό συν
αίσθημα ότι άνήκει είς μίαν εύρεΐαν
άστικήν μονάδα, διάγουσαν τρόπον ζωής
άπεστερημένον τής έπαρχιακής ιδιορρυ
θμίας, καί εύθυγραμμισμένην πρός τάς
έπιταγάς μιας καταναλωτικής κοινωνίας,
ή όποια κατευθύνεται ύπό τού Μιλάνου».
Ό Guy Burgel σημειώνει ότι τόν πλη
θυσμόν τών ’Αθηνών χαρακτηρίζει «ή
έκτασις καί ή διασπορά τών μεσαίων
τάξεων», αί όποίαι δέν καθορίζονται τό
σον άπό τήν ομοιότητα τού βιοτικού έπιπέδου των όσον άπό «τό κοινόν ιδανικόν
τής έξασφαλίσεως καταναλωτικής ίκανότητος».
Αί διαπιστώσεις αυται είναι ουσιώδεις
διά τήν κατανόησιν τής σημερινής πραγματικότητοςτώνάστικών κέντρων. Παρήλθεν ή έποχή τών μέτριων άστικών
συμπυκνώσεων, αί όποίαι έτροφοδοτοΰντο άπό αγροτικήν εισροήν περιωρισμένης
άκτϊνος, ή όποια θά ήδύνατο έπί πλέον
νά θεωρηθή ώς παράγων άρμονικής έξισορροπήσεως μεταξύ τής πόλεως καί
τής ύπαίθρου. Τά αύστηρώς περιωρισμένα πλαίσια διερράγησαν, καί εύρισκόμεθα πλέον προ μιας καθολικής κινήσεως

ή όποια, έντός τών όρίων έκάστου κρά
τους, άγει τούς πληθυσμούς μή εύνοουμένων περιοχών πρός ώρισμένας άστικοποιημένας περιφερείας, αϊτινες θεωρούν
ται ώς «γή τής έπαγγελίας». Καί έάν τό
Μιλάνον δέν άπολαύη τού προνομίου
νά έπωφελήται άποκλειστικώς αύτό έκ
τής ύφισταμένης έλλείψεως ισορροπίας
μεταξύ τού ’Ιταλικού Βορρά καί τού ’Ιτα
λικού Νότου, δέν παύει έν τούτοις νά
«νοτιοποιήται» όσημέραι μέ ταχύτατον
ρυθμόν, ίδίςι άπό τοϋ 1957. Όσον άφορά
έξ άλλου είς τήν διόγκωσιν τού άθηναϊκοΰ πολεοδομικοΰ συγκροτήματος, τό
όποιον ήδη συγκεντρώνει τό έν τέταρτον
περίπου τού όλου πληθυσμού τής Ελ
λάδος, αΰτη οφείλεται είς τήν σημαν
τικήν δημογραφικήν άναστάτωσιν τήν
προκληθεισαν άρχικώς μέν ύπό τής μα
ζικής έπιστροφής Ελλήνων είς τήν Ε
θνικήν Γήν, καί έν συνεχεία ένεκα τής
άποδιαρθρώσεως τής άγροτικής κοινω
νίας.
Είναι εύνόητον ότι αί πόλεις αύται,
αί όποίαι ύπέστησαν τοιαύτης κλίμακος
εισροήν πληθυσμών, άποστεροΰνται τών
βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμά
των των καί έμβάλλουν είς αμηχανίαν,
άλλά καί προκαλοΰν συγχρόνως τό ζωη
ρόν ένδιαφέρον τού γεωγράφου, δοθέντος ότι τά φαινόμενα τής διογκώσεως
τών πόλεων τείνουν νά ταυτίζονται πρός
τά φαινόμενα τά όποια έξετάζει ή άνθρωπογεωγραφία καθόλου. Ό Ε. Dalmasso,
ό όποιος σχεδόν δικαιολογείται διότι
δίδει είς τήν πολυσέλιδον πραγματείαν
του «ποιάν τινα παραδοσιακήν δομήν»,
άκολουθεϊ είς τήν πραγματικότητα αυ
τήν καθ’ έαυτήν τήν πορείαν τών φαινο
μένων, περιγράφων έπιτυχώς «τήν εύ
ρεΐαν άστικήν περιφέρειαν» ή όποια
έδημιουργήθη ύπό τού Μιλάνου έπί τού
τεμαχίου τού υψιπέδου τού έκτεινομένου
μεταξύ τών ποταμών Τεσσίνου καί "Αντα.
Ό Guy Burgel, «ταλαντευόμενος» μεταξύ
«τού κόσμου τών έντυπώσεων... καί τοϋ
κόσμου τών στατιστικών στοιχείων»,
έπέλεξε τήν άποφυγήν τού διλήμματος
παρουσιάζων τά συμπεράσματα μιας πε
ριορισμένης έκτάσεως έρεύνης «άναμφισβητήτως κοινωνιολογικής», ώς πρός
τήν μεθοδολογίαν της, ή όποια όμως προ
βάλλει γεωγραφικά συμπεράσματα, καταδεικνύουσα διά μέσου τών έναλλασσομένων μετακινήσεων καί τών μεταναστευτικών ρευμάτων τού πληθυσμού,
τήν έσωτερικήν διάρθρωσιν τού άθηναϊκοΰ πολεοδομικοΰ συγκροτήματος καί
τάς σχέσεις του πρός τόν έθνικόν χώρον.
Είναι άδύνατον νά έπεκταθώμεν έδώ
άναλύοντες όλας τάς λεπτομέρειας τών
έξαιρέτοιν τούτων έργασιών. Θά περιορισθώμεν νά καταδείξωμεν μόνον πώς ό γεω
γράφος ποιότητος γνωρίζει νά μή χάνη
τόν προσανατολισμόν του ένώπιον τών
νέων οριζόντων, προ τών όποιων άναγκαστικώς τόν θέτει ή βάναυσος μεγέθυνσις
τών γεωγραφικών σκηνικών καί διακόσμων.Όσονδήποτε έλάχιστα κατανοητοί

