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ΤΟ ΕΦΕΤΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΠΠΑ ΣΤΟΝ "ΕΡΑΝΙΣΤΗ"

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση
της 20'Ιουνίου 1979η Association
pour l'Encouragement des Études
Grecques en France, απένειμε
στον «"Ερανιστή)) το βραβείο Ζάπ
πα, èva από τα πέντε βραβεία με
τα οποία τιμά κάθε χρόνο τα ση
μαντικότερα δημοσιεύματα στον
τομέα των ελληνικών σπουδών.
Ή βράβευση τοϋ (('Ερανιστή))
με τήν ευκαιρία της συμπλήρωσης
δεκαπέντε χρόνων από τήν έκδο
ση του, έγινε με κριτήριο τήν ου
σιαστική συμβολή τοϋ περιοδι
κού στην προαγωγή της έρευνας
και της μελέτης θεμάτων, δσα
σχετίζονται με τον νεώτερο ελλη
νισμό. Είναι ιδιαίτερα τιμητική,
καθώς προέρχεται άπα ενα τόσο
έγκυρο και παραδοσιακό (Ιδρύθη
κε στα 1869) επιστημονικό σω
ματείο, Ιδίως αν αναλογισθούμε

δτι στο επίκεντρο τών ενδιαφερόν
των της Association βρίσκεται
κατεξοχήν ό αρχαίος κόσμος. "Ε
να βραβείο συνεπώς πού δίνεται
σε μιαν δραστηριότητα δπως αυ
τή τοϋ (('Ερανιστή», μπορεί να
δώσει και το μέτρο τον κύρους
πού ολοένα και περισσότερο απο
κτούν οι νεοελληνικές σπουδές.
Περιλαμβάνοντας ή γαλλική λογιοσύνη, μέσα στο σύνολο τών
ενασχολήσεων της, και τον νεώτε
ρο ελληνικό βίο, συνεχίζει τήν
λαμπρή παράδοση τών γάλλων
ελληνιστών και μελετητών τοϋ
περασμένου αιώνα και υπογραμ
μίζει έμπρακτα τήν εκτίμηση της
προς τις νεοελληνικές επιστημονι
κές επιδόσεις δπως είναι ο (('Ε
ρανιστής)).
Αικατερίνη Κουμαριανοϋ

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Ή Οικονομική δομή τών Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αιώνας).
Είσαγωγή-επιλογή κειμένων: Σπύρος Ι. Άσδραχάς.
'Αθήνα, Μέλισσα, 1979. 8ο μεγάλο, 685 σ.
Σ' ενα ογκώδη και πολυτελή τόμο
μεταφράζονται είκοσι μία μελέτες με
αντικείμενο έρευνας τους οικονομικούς
μηχανισμούς πού λειτουργούσαν στα
Βαλκάνια στα χρόνια της Τουρκοκρα
τίας. Ή επιλογή τών κειμένων έγινε

από τον Σπύρο Ι. Άσδραχά, ό οποίος,
ξεκινώντας από διαπιστωμένες ελλεί
ψεις της ελληνικής βιβλιογραφίας στον
τομέα της οικονομικής ιστορίας, με το
έργο αυτό συμβάλλει όδηγητικά στην
κάλυψη τους. Στο εισαγωγικό του ση-

ΧΡΟΝΙΚΑ — ΣΧΟΛΙΑ
μείωμα, διατυπώνει υποθέσεις έρευνας
αναφορικά με τά ((προβλήματα οικο
νομικής ιστορίας της Τουρκοκρατίας)),
με επίκεντρο κυρίως τον ελλαδικό χώ
ρο. Οι μελέτες, αρχικά γραμμένες σε
ευρωπαϊκές γλώσσες από ειδικούς σε
θέματα της βαλκανικής και οθωμανικής
Ιστορίας, πού προέρχονται άπα διάφο
ρες βαλκανικές χώρες, είναι:
1. Orner Lûtfi Barkan, Oi μορφές
οργάνωσης τής αγροτικής
εργασίας
στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία το ΙΕ'
και το ΙΣΤ' αί,ώνα.
2. Bistro, Α. Cvetkova, Ή εξέλιξη
τοϋ τουρκικού φεουδαλικού καθεστώτος
από τά τέλη τέλη τού ΙΣΤ' ως τά μέσα
τού IH' αιώνα.
3. Sencer Divitçioglu,
Οικονομικό
μοντέλο τής 'Οθωμανικής
κοινωνίας
(ΙΑ' και ΙΕ' al.).
4. H.H. Stahl, Ρουμανία:
ΙΣΤ'-IH'
αΙώνας.
5. St. Stefanescu, D. Mioc, Η. Chirca, Ή εξέλιξη τής φεουδαλικής προ
σόδου σε εργασία στη Βλαχία και στη
Μολδαβία άπα το ΙΔ' ως το IH'
α'ιώνα.
6. Ligor Mile, Ή επέκταση τοϋ
συστήματος τών τσιφλικιών στα αλβα
νικά εδάφη (τέλη τοϋ ΙΗ'-άρχές τοϋ
ΙΘ' αιώνα).
7. 'Ελένη 'Αντωνιάδη - Μπιμπίκου,
'Ερημωμένα χωριά στην 'Ελλάδα· ένας
προσωρινός
απολογισμός.
8. Nicolai Todorov, "Οψεις τής με
τάβασης από το φεουδαλισμό στον
καπιταλισμό στα βαλκανικά εδάφη τής
'Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
9. Traian Stoianovich,
Ό κατα
κτητής ορθόδοξος Βαλκάνιος έμπορος.
10. José Gentil Da Silva, Ή οικο
νομική και ή κοινωνική Ιστορία τής
'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τής
Μεσογείου.
11. Arno Mehlan, Οι εμπορικοί δρό
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μοι στα Βαλκάνια κατά την Τουρκο
κρατία.
12. Jojro Tadic, Tò λιμάνι τής
Ραγούζας και ό στόλος του στο ΙΣΤ'
αιώνα.
13. Ν.Γ. Σβορώνος, Το εμπόριο τής
Θεσσαλονίκης το IH' αιώνα.
14. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Τον
IH' α'ιώνα στην Πελοπόννησο:
ή
απορρόφηση τών ο'ικονομικών πόρων
και τοϋ πληθυσμού από την ανάπτυξη
τής γεωργίας.
15. Ilhan Tekeli, Oi θεσμοθετημέ
νες εξωτερικές σχέσεις τών πόλεων
στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία. 'Εξέ
ταση οικιστικών
μοντέλων.
16. Halil Inalcik, Ό
σχηματισμός
κεφαλαίου στην 'Οθωμανική Αυτοκρα
τορία.
17. Ljuben Berov, 01 μεταβολές
τών τιμών στο εμπόριο τής Τουρκίας
με την Ευρώπη (ΙΣΤ'-ΙΘ'
αιώνας).
18. Σπύρος Ι. Άσδραχάς,
'Αγορές
και τιμή τοϋ σιταριού στην 'Ελλάδα
τον IH' α'ιώνα.
19. Gabriel Baer, Oi
διοικητικές,
οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες
τών τουρκικών συντεχνιών.
20. Gabriel Baer, Μονοπώλιο και
περιοριστικές πρακτικές τών τουρκι
κών συντεχνιών.
21. Γιώργος Βελουδής, Ή οικονο
μική άποψη τοϋ βιβλίου : ή εκδοτική ε
πιχείρηση τών Γλυκήδων (1670-1854).
Oi εργασίες αυτές αποδόθηκαν στα
ελληνικά από τον Σπ. Άσδραχά, ό ό
ποιος σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος
τής μεταφραστικής δουλειάς και τους:
Αικατερίνη Άσδραχά, Ντόρα Μαμαρέτη, "Ελλη Παπαδημητρίου,
'Αγγε
λική Φενερλή-Παναγιωτοπούλου,
'Α
λέκο Γαβαθά και Γιώργο
Βελουδή.
ΟΙ μεταφράσεις αποτελούν συμβολή στή
δημιουργία γλωσσικού οργάνου στον
τομέα πού αναφέρονται.
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Ο

ΕΡΑΙΪΙΣΤΗ2,

Οι μελέτες φωτίζουν κυρίως δύο
τομείς· την αγροτική οικονομία (μέρος
πρώτο τοϋ τόμου, αρ. 1-8) και το
εμπόριο (μέρος δεύτερο, άρ. 9-21)
και εξετάζουν τον τρόπο παραγωγής
και τους δρους
εμπορευματοποίησης
των πλεονασμάτων
στις
κατεξοχήν
αγροτικές κοινωνίες πού διερευνούν
συγχρόνως προβλήματα
δημογραφικά,
συγκοινωνίας, οργάνωσης της εργασίας,
διακίνησης των προϊόντων,
σχηματι
σμού τού κεφαλαίου κλπ. τονίζονται
Ιδιαίτερα.
Με το έργο αυτό, έργο πολυδιάστατο
στην ουσία του, πού σκοπεύει να λει
τουργήσει όδηγητικά στο χώρο της
νεοελληνικής Ιστοριογραφίας, ανοίγον
ται νέοι ορίζοντες για το μελετητή
στον τρόπο διερεύνησης τών ιστορικών
φαινομένων και «ανάγνωσης»
τών
μαρτυριών τοϋ παρελθόντος. Οι μελέ
τες, συντονισμένες στους νέους τρόπους
γραφής τής Ιστορίας, ξεστρατίζουν τον
παραδοσιακό
ιστοριογράφο
από τή
στενή τοπική μερίκευση και τον έντονο
εθνικό χαρακτήρα και τοϋ υποδεικνύ
ουν νέες ιστορικές μεθόδους προσεγγί
σεων σε μια ανανεωμένη θεματολογία.
Στο σύνολο τους οι μελέτες, μολο
νότι άλλες πραγματεύονται
το θέμα
τους γενικότερα καί άλλες το περιορί-
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ζουν χωροχρονικά,
επιτρέπουν
μια
πολύπλευρη προσπέλαση στην οικονο
μική ιστορία τών Βαλκανίων στα χρό
νια τής 'Οθωμανικής κυριαρχίας και
εντάσσουν τα θέματα πού ερευνούν σε
μια καθολικότερη προβληματική
και
μεθοδολογία. Ή πολλαπλότητα
τών
θεμάτων και τών οπτικών καθιστούν
δυνατή τήν οριοθέτηση ((των φαινο
μένων πού συνιστούν το πεδίο έρευνας
τών βαλκανικών οικονομιών στην προκαπιταλιστική τους περίοδο)).
Μέ τήν ανθολόγηση μελετών πού
διερευνούν οικονομικά και δημογραφικά
προβλήματα διαφόρων περιοχών τοϋ
βαλκανικού χώρου, επισημαίνονται κοι
νά σημεία στους μηχανισμούς τής οικο
νομίας και αναζητείται
ή ιστορική
ταυτότητα τοϋ χώρου αύτοϋ μέσα άπο
τήν ερμηνεία τής οικονομικής δομής
του.
Το βιβλίο κοσμούν 125 εικόνες άπα
χαλκογραφίες τής εποχής, οι όποιες,
σε άμεση ή έμμεσότερη σχέση μέ το
αντικείμενο τής ανθολογίας, πλαισιώ
νουν εικαστικά τά κείμενα. Ευρετήρια
ονομάτων και εννοιών στο τέλος τοϋ
τόμου κάνουν εύκολη τήν προσπέλαση
στα ((σημεία)) τών μελετών.
Ευτυχία

Δ.

Λιάτα

Δ. Γ. Άποστολόπουλος, Το Μέγα Νόμιμον.
Συμβολή στην έρευνα τοϋ μεταβυζαντινού δημοσίου δικαίου.
'Αθήνα 1978. 8ο, 133 σ.
Εύτύχημα αποτελεί το γεγονός δτι
ή έρευνα για τήν ορθόδοξη εκκλησία
τής Τουρκοκρατίας δεν περιορίζεται
πια μόνο μέσα στα πλαίσια τής εκκλη
σιαστικής ή πολιτικής Ιστορίας, άλλα
επεκτείνεται στην αντιμετώπιση
της
και ως φορέα κοινωνικών, οικονομικών
ή δικαιακών
^τουργιών.
Σημαντική συμβολή στην προσπά-

θεια αυτή αποτελεί ή μελέτη τοϋ Α.
Γ. Άποστολόπουλου,
στην όποια εν
τοπίζεται μια άγνωστη πηγή μεταβυ
ζαντινού δικαίου, το ((Μέγα Νόμιμον
τής Μεγάλης Εκκλησίας», και εξετά
ζεται συγχρόνως ή σύνθεση και ό τρό
πος ^τουργίας
της.
Στην είσαγωγή τοϋ βιβλίου, ό συγ
γραφέας τοποθετεί το θέμα στα πλαί-

ΧΡΟΝΙΚΑ — ΣΧΟΛΙΑ
σια τοϋ μεταβυζαντινού δημοσίου δι
καίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε άπα
το νέο φορέα του, την ορθόδοξη εκ
κλησία, μέσα στη νέα πολιτική πραγ
ματικότητα
πού δημιουργήθηκε
μετά
το 1453.
Το ((Μέγα Νόμιμον» έχει σήμερα
χαθεί. Μοναδικό κείμενο πού παραδίδει
((ψήγματα» της δικαιακής αυτής πη
γής είναι ό συνοδικός τόμος τοϋ 1663,
πού εκδόθηκε με αφορμή τις διαμάχες
τοϋ πατριάρχη Μόσχας Νίκωνα με τον
τσάρο 'Αλέξιο και στή σύνταξη τον
οποίον χρησιμοποιήθηκε,
όπως ρητά
δηλώνεται, το Μέγα Νόμιμον. Ή έλ
λειψη από άλλες μνείες αναγκάζει το
σνγγραφέα να ασχοληθεί με τα προ
βλήματα και τήν αποκατάσταση, δπον
είναι αναγκαία, της έμμεσης αυτής
πηγής.
"Ετσι εξετάζεται ή χειρόγραφη πα
ράδοση τοϋ τόμου τοϋ 1663, σχολιά
ζονται οι εως τώρα εκδόσεις του και
επισημαίνονται οι σκόπιμες αλλοιώσεις
ή παραλείψεις πού έγιναν άπα παλαιό
τερους εκδότες. Δέν κρίθηκε αναγκαίο
να επανεκδοθεί ολόκληρος ο συνοδικός
τόμος, αποκαταστάθηκαν δμως επτά
κεφάλαια τοϋ κειμένου τον πού εχονν
ως πηγή το Μέγα Νόμιμον. Ή έκ
δοση έγινε άπα δύο χειρόγραφα (το
πρωτότυπο της Νομικής
Συναγωγής
τοϋ Δοσιθέον 'Ιεροσολύμων και το χφ.
τής EBE 2318 τής συλλογής Πολλάνη)
με παράλληλη χρήση δυο εκδόσεων
(τής Μόσχας τοϋ 1828 και τοϋ Μ.
Γεδεών τον 1888). Ό Δ. Άποστολόπονλος στή συνέχεια ασχολείται μέ
τή διερεύνηση των πηγών και τήν ανά
λυση τής τεχνικής τής συντάξεως τοϋ
τόμου τον 1663, με σκοπό να διαπι
στώσει τον τρόπο μέ τον όποιο χρησι
μοποιήθηκαν άλλα κείμενα και Ιδιαί
τερα το ((Μέγα Νόμιμον)) για τήν
κατάρτιση τον.

339

Μετά τήν αποκατάσταση τής έμ
μεσης πηγής και τήν επισήμανση τής
προελεύσεως της δίνεται ή δυνατότητα
στον συγγραφέα να προχωρήσει στην
ανίχνευση των φιλολογικών πηγών τοϋ
Μεγάλον Νομίμον.
Με
παράλληλη
παράθεση των αρχικών κειμένων και
εκείνον τοϋ Μεγάλον Νομίμου διαπι
στώνονται οι αλλαγές πού εχονν υπο
στεί τα αρχικά βυζαντινά κείμενα κατά
τή σύνταξη τον, στοιχείο πού θα χρη
σιμοποιηθεί
για τον καθορισμό τοϋ
χρόνου πού καταρτίστηκε. "Ετσι, π.χ.,
στο κεφάλαιο περί όρκου πίστεως προς
τον βασιλέα αφαιρέθηκαν δλα τα στοι
χεία πού προσδίδουν στο πρόσωπο του
χριστιανική μεταφυσική υπόσταση, εφ
όσον ό νέος φορέας τής πολιτικής εξου
σίας είναι αλλόθρησκος.
Στή συνέχεια αποκλείονται, μία προς
μία, όλες οι ενδεχόμενες
περιπτώσεις
να αποτελεί το Μέγα Νόμιμον μέρος
μιας γνωστής νομοκανονικής συλλογής,
καταλήγοντας σε μερικά βασικά συμ
περάσματα, όπως π.χ. δτι το Μέγα
Νόμιμο πρέπει, ολόκληρο ή εν μέρει,
νά αποτελεί ((σύνταγμα κατ' άλφάβητον», δτι μπορεί νά χαρακτηριστεί
ώς νομοκάνων, δτι περιείχε βυζαντινή
νομοκανονική νλη από το 419-1335
και ιδιαίτερα από το 1173-1335, δτι
το κείμενο διατηρεί τή γλώσσα τών
βυζαντινών πηγών και τέλος δτι είναι
νομοκάνων ((δχι άγνωστης ϋλης άλλα
άγνωστης σύνθεσης και δομής».
'Ερώτημα παραμένει το θέμα τής
απώλειας τοϋ ή τών χειρογράφων τοϋ
Μεγάλου Νομίμου.
Ό
συγγραφέας
εικάζει δτι το πρωτότυπο
συνόδευσε
τον τόμο τοϋ 1663, στή Μόσχα, για
τεκμηρίωση τών θέσεων του. Νά ελπί
ζουμε στή μελλοντική ανεύρεση τον σε
κάποια ρωσική βιβλιοθήκη ;
Τελενταΐο εξετάζεται το πρόβλημα
τοϋ χρόνου συντάξεως τοϋ Μεγάλου
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ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,

Νομίμου, τον όποιο δ συγγραφέας συν
δέει με την περίοδο των εργασιών της
μεγάλης συνόδου πού άρχισε λίγο πριν
το 1482 καΐ έληξε με την έκδοση
τοΰ (("Ορου» τοϋ 1484. Και ή περί
οδος αύτη έχει έντονο χαρακτήρα ανα
συγκροτήσεως
των διοικητικών
και
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κανονικών θεμάτων της
ανατολικής
εκκλησίας.
Ή μελέτη αφήνει εύλογα αλλά δχι
ασχολίαστα ερωτηματικά.
Φανερώνει
γνώση τών νομικών και ιστορικών πη
γών και χαρακτηρίζεται από σχολα
στική συνέπεια στα συμπεράσματα της.
Κρίτων

Χρυσοχοίδης

"Αλκή Κυριακίδου-Νέστορος,
Ή Θεωρία της Ελληνικής Λαογραφίας. Κριτική ανάλυση.
'Αθήνα,'Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1978.
Συνήθως, όταν γίνεται λόγος για
την ελληνική λαογραφική επιστήμη, ή
ληξιαρχική πράξη της γεννήσεως της
τοποθετείται στα 1871 με τή «Νεο
ελληνική Μυθολογία» τοϋ Ν. Γ. Πολί
τη. Βέβαια ή κυοφορία της επιστήμης
στάθηκε μακρόχρονη — εδώ, δ δεύτερος
προσδιορισμός πού άπα συνήθεια προ
στίθεται σε ανάλογες περιπτώσεις, το
«και επίπονη», μάλλον δεν φαίνεται
ταιριαστός — άλλωστε βλέπουμε ανά
λογα μακρόχρονη και την παιδική της
ηλικία. Ή κυρία "Αλκή ΚυριακίδουΝέστορος με το βιβλίο της «Ή Θεωρία
της 'Ελληνικής Λαογραφίας.
Κριτική
Ανάλυση»
επιδιώκει να προωθήσει
ολόκληρη την επιστήμη προς τήν ωρι
μότητα της.
Το επιδιώκει παρουσιάζοντας
μιαν
ανασκόπηση τών 'όσων έγιναν. Μιαν
ανασκόπηση διόλου χρονογραφική — εί
χαμε βέβαια τέτοιες, και είδαμε που
δδηγοϋνε — παρά κριτική, δηλαδή ι
στορική: αναζητά να κατανοήσει το
«ποιος» και «γιατί» καταπιάστηκε με
τή μελέτη τοϋ ελληνικού λαού, να
σταθμίσει δηλαδή το υποκείμενο της
λαογραφίας. 'Οπλισμένος με μια τέ
τοια γνώση δ λαογράφος αποκτά συ
νείδηση της επιστήμης του' και μπορεί
να περάσει λοιπόν σ' ενα πιο ώριμο
στάδιο.

Πρώτ άπ' δλα αναζητά τή γένεση
τοϋ λαογραφικού ενδιαφέροντος. Τήν
εντοπίζει στο κίνημα τοϋ ρομαντισμού,
για τήν Ευρώπη, και σε μιαν τάση αυτο
γνωσίας πού παρουσιάζουν οι εκπρό
σωποι τον Διαφωτισμού στην 'Ελλάδα.
'Επισημαίνει
τήν αντινομία, και τήν
ανάγει σε μιαν εσωτερική αντίφαση τοϋ
ίδιου τοϋ 'Ελληνικού Διαφωτισμού, για
τον όποιο «ή ρομαντική έννοια τοϋ
έθνους δεν ήρθε σε σύγκρουση με τα
Ιδεώδη τοϋ 'Ορθολογισμού».
Τα χρό
νια πού καλύπτει το κίνημα τοϋ Δια
φωτισμού στάθηκαν πραγματικά κρί
σιμα· δυο αντίπαλες Ιδεολογικές τάσεις
βρίσκονταν αντιμέτωπες, με ίσες περί
που δυνάμεις και δυνατότητες — σε τέ
τοιο σταυροδρόμι δεν ξαναβρέθηκε παρά
πολύ αργότερα ό ελληνισμός και για
μια μικρή στιγμή — ώστε είναι γό
νιμο να αναζητούμε εκεί τις αρχές τών
φαινομένων που διέπουν ως τα σήμερα
τή ζωή μας. "Υστερα άπο τή γένεση ή
συγγραφέας παρακολουθεί τις τύχες
της λαογραφίας εως τις μέρες μας (ή,
περίπου), επιδιώκοντας να συσχετίζει
τις τροπές της επιστήμης με τις ροπές,
κάθε φορά, της κοινωνίας, καταγρά
φοντας ταυτόχρονα και τις οποίες απο
κλίσεις.
"Ετσι ξετυλίγεται μπροστά μας èva
ερμηνευτικό σχήμα στερεό, ζωηρά πα-
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ρονσιασμένο και διαπραγματεύσιμο :
αποτελεί συνάμα μια προσέγγιση
της
Ιδεολογικής μας Ιστορίας, μια κριτική
ανάλυση των λαογραφικών θεωριών και
ακόμα, μια αίτηση για την αναγνώριση

καινούριας ληξιαρχικής
πράξης στή
ζωή τής ελληνικής λαογραφίας· τή
μετάβαση στην ωριμότητα.
'Αλέξης

Πολίτης

Χιακά Χρονικά: Ά φ υ >ωμα στον Κοραή.
Ό τελευταίος τόμος τον περιοδικού,
δ 10ος (1978), πού εδώ και λίγα χρόνια
ξανάρχισε την έκδοση του συνεχίζοντας
την παλιά σειρά τοϋ Κ. "Αμαντον,
αφιερώνεται ολόκληρος στον Κοραή.
Ή σκέψη καλή, τα περιεχόμενα ποι
κίλα, ή εμφάνιση καλοκαμο)μένη : ό
λόγος στην αρχή είναι για την «'Ελ
ληνική Νομαρχία»· δημοσιεύεται και
πάλι ή γνωστή πια ανακοίνωση της
Μ. Μαντονβάλον για την υποτιθέμενη
κοραϊκή πατρότητα τον έργου — ή σύν
ταξη τον περιοδικού όμως φροντίζει,
πολύ φρόνιμα, να διατηρήσει τις επι
φυλάξεις της. 'Επανεκδίδονται
ύστερα
ορισμένα από τα γράμματα τοϋ Κοραή
προς τον Θεόφιλο και την Ευανθία
ΚαΪρη — ασχολίαστα μέν, ορθότερα έκδεδομένα δε, και με σημαντικές προσ
θήκες — από τον διευθυντή τοϋ περι
οδικού Στέργιο Φασονλάκη, πού στη
ρίχθηκε στα πρωτότυπα, 'όσα σώθη
καν στο αρχείο Καΐρη.
Ή Σόφη Παπαγεωργίον
δημοσιεύει
(("Ενα ακόμα ανέκδοτο γράμμα τοϋ
Κοραή». Πρόκειται για μια επιστολή
τοϋ 1815 προς τον Μιχαήλ Λούκα τον
Σάμιο' προέρχεται άπα παλιό αντίγρα
φο (δείγμα κι αυτό της χειρόγραφης
κυκλοφορίας πού επιφυλασσόταν στα
κοραϊκά γράμματα)
πού
απόκειται
στο αρχείο Μονσούρον, σήμερα ατή
Γεννάδειο. Σνμπληρώνεται
έτσι ευ
πρόσδεκτα το corpus της αλληλογρα
φίας' ή εκδότρια προσθέτει και τα δσα
χρειάζονται για να σνσχετισθοϋν τα
πρόσωπα και τα πράγματα.

Ή εργασία τής Λουκίας
Δρούλια,
((Το "Πανόραμα τής Αθήνας"
και ο
Κοραής» βασίζεται σ' èva αχρησιμο
ποίητο άπα την έρευνα φιλελληνικό
ποίημα τοϋ P. Aug. Lemaire, ό οποίος
το εμπνεύστηκε από μια παράσταση τοϋ
Πανοράματος τής 'Αθήνας στο Παρίσι
τοϋ 1822: ό ποιητής φαντάζεται τον
Κοραή να ξεναγεί εκεί μια συντροφιά
γνωστών Γάλλων ελληνιστών, κι αφή
νει να διαφανεί ωραία ή θέση πού είχε
πάρει ό Χιώτης σοφός στή συνείδηση
τών παρισινών λογίων.
Ευρύτερη — και σε έκταση — παρου
σιάζεται ή μελέτη τοϋ Φίλιππου Ήλιου
((Στην τροχιά τών 'Ιδεολόγων. ΚοραήςDaunou - Φονρναράκης». Ή προσε
κτική συγκέντρωση τών στοιχείων από
ποικίλες και ετερόκλιτες πηγές δείχνει
τον πλούτο τοϋ υλικού πού έχει περά
σει άπα τά χέρια τοϋ ερευνητή· ωστόσο
πέρα από τή λεπτομερειακή
συναγωγή
έχουμε τα πράγματα μεθοδενμένα έτσι,
ώστε νά φανερώνονν το πώς και πόσα
νήματα ένωναν τον Κοραή και τον
κύκλο τον με το κίνημα τών 'Ιδεολόγων
και με τον ευρωπαϊκό γενικότερα χώρο.
Ή περίπτωση τοϋ Daunou και τοϋ
Φονρναράκη δέν έρχονται σαν απλές
ενδείξεις τυχαίου ευρήματος, παρά σαν
δηλωτικές μιας
κατάστασης.
Ή εργασία τον Γ. Δ. Μεταλληνοϋ
((Α. Κοραής και Κ. Τυπάλδος» στηρί
ζεται σε ενδιαφέροντα ανέκδοτα στοι
χεία. 'Ανέκδοτα· δχι δμως και άγνωστα
— τα είχε παρουσιάσει,
πληρέστερα,
ό Κ. Θ. Δημαράς στο τελευταίο Πανιό-
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νιο Συνέδριο, στα Πρακτικά τον όποιον
και δημοσιεύονται.
Νεώτερα στοιχεία για τον 'Αντώνιο
Κοραή, τον πρόγονο τον
'Αδαμάντων,
δημοσιεύει ο Θωμάς
Παπαδόπονλος'
πλοντίζονν
την προσωπογραφία
τον
λόγιου αύτοϋ με τά «ελληνικά φρονή
ματα», δπως τον χαρακτήριζε ό 'Αδα
μάντιος
τιμώντας
την φιλεL·ύθερη
στάση πού θεωρούσε δτι είχε κρατή-
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αει. 'Εδώ πρόκειται για κάποιες στι
γμές των σπουδών τον 'Αντώνιου στο
παπικό Κολλέγιο της Ρώμης στα ετη
1686 εως 1694.
Ό τόμος περιέχει επίσης ((Κοραϊκά
Σύμμεικτα» τοϋ Στέργιου Φασουλάκη
καθώς και βιβλιοκριτικά
σημειώματα
καί χρονικά.
'Αλέξης

Πολίτης

Δελτίο τής Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας
τ. 2, 1978, 262 σ.
'Απολογισμός των πεπραγμένων της
'Εταιρείας για τη διετία 1976-78, κομ
ψά και μονοτονικά τυπωμένος.
«Ό
αναγνώστης θά βρει μια χρονογραφική
αναφορά των εκδηλώσεων της Εται
ρείας γι' αύτη την περίοδο, καθώς και
περιλήψεις ομιλιών και πρακτικά συ
ζητήσεων πού έγιναν από τις 17 'Ια
νουαρίου εως τις 21 'Απριλίου 1978))
δηλώνεται στον πρόλογο.
Kai προαφέρονν ενα Ιδιαίτερα χνμώδες ενδιαφέρον για τον Ιστορικό ετούτες
οι περιλήψεις, καθώς προσεγγίζουν από
πολλαπλές σκοπιές το πρόβλημα ((Σχέ
σεις της Ελλάδας με την Ευρώπη άπα
την τουρκοκρατία ως τη Μικρασιατική
καταστροφή)) — πρόβλημα κεντρικό καί
καίριο, δχι απλώς για τον νεοελληνι
κό Διαφωτισμό, παρά καί για τή νεο
ελληνική ιστορία.
Περιλήψεις πού λειτουργούν
σάν
αντίδωρο βέβαια1 άλλοτε κάπως πιο
πλούσιες, άλλοτε πολύ φειδωλές, αναι
μικές σέ σχέση με τή μνήμη τον ανα
γνώστη πού έτυχε νά είναι καί ακροα
τής. Γιατί ή σειρά αυτή των προσεγ
γίσεων, καλά οργανωμένη γύρω από

επιτυχημένες επιλογές εισηγητών, είχε
εισχωρήσει ως τους βασικούς αρμούς
της νεοελληνικής ιστορίας καί — ακόμα
καί στις περιπτώσεις πού ό φωτισμός
έπεφτε άπα γωνία πού σκίαζε τους
κινητήριους
μοχλούς,
προβάλλοντας
άλλες, λιγότερο βασικές, αρθρώσεις —
πετύχαινε, αρνητικά ή θετικά νά φανε
ρώσει τον πυρήνα τών προβλημάτων
της νεοελληνικής ιστορίας.
Οι σχέσεις (('Ελλάδας - Ευρώπης))
καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα τοϋ
Δελτίου· ενδιαφέρον γενικότερο καί δχι
ιστορικό, παρονσιάζονν οι ανάλογες
περιλήψεις για τά δύο άλλα θέματα:
<(Tò άτομο καί ή κοινωνική τον προ
σαρμογή» καί ((Το σχολείο πέρα από
τά μαθήματα». "Οσο για το χρονικό
της 'Εταιρείας,
επισημαίνουμε
τά
σχετικά με το ((Κέντρο 'Ερευνών Νεο
ελληνικής Εκπαιδεύσεως»,
δπου μια
καλή σχετική βιβλιοθήκη καί εργασίες
υποδομής — αποδελτίωση συναφών πε
ριοδικών — είναι στή διάθεση
τοϋ
ερευνητή.
'Αλέξης

Πολίτης
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Alexandru Dutu, Romanian Humanists and European Culture.
A Contribution to Comparative Cultural History.
Βουκουρέστι 1977. 8o, 196 σ.
'// εργασία αυτή είναι μια ακόμη
προσφορά τον κ. Dutu στη μελέτη της
Ιστορίας των Ιδεών στα Βαλκάνια από
τον ΙΣΤ' ai. ως τη νεώτερη εποχή.
Ό συγγραφέας σημειώνει και εξετά
ζει τόσο τα μεμονωμένα γεγονότα φαινόμενα, δσο και τις επαφές ανάμεσα
στις εθνικές και στις κοινωνικές ομά
δες. Περισσότερο τον ενδιαφέρει το
βιβλίο ως μέσο διακίνησης των Ιδεών
και γι αυτό μελετά σε βάθος το περι
εχόμενο τών έντυπων και τον ρόL· που
αυτά διαδραμάτισαν στα τουρκοκρα
τούμενα Βαλκάνια.
Σε προηγούμενο έργο του (Les li
vres de sagesse dans la culture rou
maine, Βουκουρέστι 1971) ô Al. Dutu
είχε υπογραμμίσει
τή σημασία τών
ηθικοπλαστικών (όπως θα τα ονομά
ζαμε) βιβλίων της
Τουρκοκρατίας:
ή κατηγορία αυτή τών εκδόσεων δεν
έχει μόνο ήθικο-θρησκευτική αξία, άλλα
σχετίζεται με τή φιλοσοφία, τήν ιστο
ρία και τή λογοτεχνία. "Ετσι ή Χρη
στομάθεια, το "Ανθος Χαρίτων, τα
'Αποφθέγματα
τών Φιλοσόφων, παίρ
νουν άλλες διαστάσεις στην κοινωνία
τον καιρού τους. 'Ακόμη, τα βιβλία
αυτά δεν παρέμειναν κτήμα μόνο ενός
λαοϋ, άλλα κυκλοφόρησαν
ευρύτατα
στή Ρονμανία, ατή Σερβία και στις
ελληνικές χώρες, προβάλλοντας
έτσι
ενα κοινό «υπόδειγμα ζωής». Σ' αντή
τή διακίνηση τών Ιδεών τον πρώτο
ρόλο έπαιξαν οι Ιερωμένοι, οι περισσό
τεροι "Ελληνες, ενώ σημαντική υπήρξε
ή γαλλική επίδραση, όπως και ή γερ
μανική ειδικά για τή Ρουμανία.
Στο τελευταίο του βιβλίο, πού έδώ
παρουσιάζουμε, ό Α. Dutu προχωρεί
σε ευρύτερες αναζητήσεις, καθώς με

λετά τους δεσμούς της
ρουμάνικης
παιδείας με τον δυτικό
ευρωπαϊκό
χώρο και έρεννά τή διαμόρφωση της
παιδείας στή ρουμάνικη γη. Το ερώ
τημα πού θέτει είναι: ποιος ό χαρα
κτήρας τοΰ ρονμάνικον ουμανισμού (ή,
'όπως έμεϊς θά λέγαμε,
Διαφωτισμού);
Ή απάντηση δίνεται ευθύς εξαρχής από
τον συγγραφέα, πού διαπιστώνει δτι ό
ρουμάνικος ουμανισμός ήταν στραμ
μένος προς τή Δύση, αλλά σύγχρονα
παρέμενε βυζαντινός στην οικουμενι
κότητα του. Πραγματικά, ή ρουμάνικη
παράδοση κινιόταν στον χώρο της βυ
ζαντινής - νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
Λ
Ως τις αρχές τον Ι& al. υπήρχε μια
στενή επαφή και βαθειά αλληλεπίδραση
τών πνευματικών ρενμάτων στή Ν.Α.
Ευρώπη, που ωστόσο βρισκόταν σε
διαρκή δεσμό με τή Δύση: αντή ήταν
ή πραγματικότητα
τής
'Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας (κληρονόμου τής βυ
ζαντινής), πού στον χώρο της ήταν
ενταγμένη και ή Ρονμανία. Τις θέσεις
αυτές δέν θέλησε ν' αποδεχθεί ή ρου
μάνικη γενιά τοΰ 1848, πού στράφηκε
στην προφορική (λαϊκή) παράδοση τής
πατρίδας της, απορρίπτοντας τήν πα
λαιότερη παιδεία ώς ((ξένη)) (φαναριώτικη-πριγκιπική).
Me τήν εκτενή ανάλυση τών έργων
και τής lδεoL·γίaς τών μεγάλων ρονμάνων λογίων, όπως ό Dimitri Cantemir, ό Constantin Brâncoveanu και
ό Constantin
Cantaeusino,
δ Α.
Dutu δείχνει πόσο άνετα αυτοί κινούν
ταν ανάμεσα σε 'Ανατολή και Δύση,
προσκολλημένοι δμως πάντα στή βνζαντινή παράδοση.
'Υπογραμμίζεται
παράλληλα ό ρόλος τής 'Ορθοδοξίας,
πού στάθηκε χρήσιμη στην άντιμετώ-
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πιση τών πολιτικών
πιέσεων
των
'Αψβούργων, χωρίς amò να συντελέσει
σε κάποια απομάκρυνση άπο τη δυτική
κουλτούρα. "Ετσι δ συγγραφέας κατα
λήγει στην επανεξέταση και στη θετι
κότερη θεώρηση και αξιολόγηση της
πνευματικής παραγωγής της φαναριώ
τικης περιόδου.
Ή
εργασία τοϋ Al. Dutu
είναι
πυκνή σέ νοήματα και σε θεωρητικά
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σχήματα, χωρίς νά χάνει σέ διαύγεια.
Ή καλή θεωρητική κατάρτιση και ή
γνώση τον θέματος επέτρεψαν στον
συγγραφέα
ν' ανοίξει νέους δρόμους
στή μελέτη της ρουμάνικης παιδείας
και στην ευρύτερη σύλληψη τής πνευ
ματικής ζωής τής Τουρκοκρατίας, το
μείς που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους
"Ελληνες ερευνητές.
Γ.

Πλονμίδης

Δευκαλίων, Νεοελληνική Φιλοσοφία 1600-1900.
Ή νεοελληνική φιλοσοφία εξακο
λουθεί ν" αποτελεί iva ανεκμετάλλευτο
κεφάλαιο μέσα στην πολιτιστική θεώ
ρηση τοϋ νεωτέρου 'Ελληνισμού, παρό
λα τα αποφασιστικά βήματα, τά όποια
συντελέστηκαν μέσα στην
τελευταία
εικοσιπενταετία. Μία παρουσίαση των
ενδιαφερόντων πού προκαλεί το θέμα
αυτό αποτελεί το τεύχος 21,6 (1978)
τοϋ «Δευκαλίωνα», περιοδικής έκδοσης
τοϋ Κέντρου Φιλοσοφικών 'Ερευνών, το
οποίο είναι αφιερωμένο στην νεοελλη
νική φιλοσοφία 1600-1900. Το τεύχος
αυτό απαρτίζεται άπο μελέτες, πού
για πρώτη φορά δημοσιεύονται
με
ανέκδοτο υλικό, καθώς και άπο παλαιό
τερες εργασίες, οι όποιες εισάγουν στα
θέματα της νεοελληνικής
φιλοσοφίας.
Οι τίτλοι τών εργασιών είναι οι εξής:
Ε. Παπανούτσος, «Στοιχεία άπα την
ιστορία της νεοελληνικής φιλοσοφίας»·
Κ. Θ. Δημαράς, «Προσπελάσεις
τοϋ
ελληνικού στοχασμού στο χώρο της
Ιστοριονομίας»· Γ. Καράς, «Ή δύναμη

εκσυγχρονισμού τής ελληνικής σκέψης
πριν το '21»· Β. Μπόμπου - Σταμάτη,
«Ή "σύντομος ιδέα τής λογικής κατά
τήν μέθοδον τών νεωτέρων" τοϋ Βι
κέντιου Δαμοδοϋ»· Λ. Μπενάκης, «'Α
νέκδοτο κείμενο τοϋ Νικολάου Ζερζούλη (1706-1773)»·
Μ. ΔραγώναΜονάχου, «Βενιαμίν δ Λεσβίος: 'Ε
λευθερία, ή δύναμη τής εκπλήρωσης
τον αυτεξουσίου»· Ρ. 'Αργυροπούλου Λουγγή,
«Νεοελληνικές
μεταφράσεις
φιλοσοφικών έργων (1760-1821)»·
Ρ.
'Αργυροπούλου - Λουγγή,
«Νεοελληνι
κή Φιλοσοφία: κριτικός
απολογισμός
1953-1977».
Το τεύχος αυτό τοϋ «Δευκαλίωνα»
έρχεται νά προστεθεί σέ μία σειρά
άπο αφιερώματα σέ ειδικά θέματα
όπως «Βυζαντινή Φιλοσοφία»,
«Πο
λιτική Θεωρία», «Κριτική
τής
Ι
δεολογίας»,
«Φιλοσοφία
τής Φυσι
κής», κ.α.
Ρ.

'Αργυροπούλου

Μια έκθεση για την Ελλάδα στο Λονδίνο.
Άπα τις 4 ως τις 29 'Ιουνίου 1979
οργανώθηκε στή Fine Art Society Ltd
τοϋ Λονδίνου μια έκθεση ζωγραφικής
με τίτλο
«Άνακαλύπτωντας
πάλι
την 'Ελλάδα. Περιηγητές και ρομαν-

τικοι στο 19ο αιώνα» (The redisco
very of Greece. Travellers and ro
mantics in the 19th century).
Ό κομψός, ενημερωτικός και πλού
σια είκονογραφημένος κατάλογος προσ-

ΧΡΟΝΙΚΑ — ΣΧΟΛΙΑ
φέρει σέ\ δσονς δεν είχαν την τύχη να
επισκεφτούν την έκθεση, μια σαφή και
λεπτομερειακή εικόνα τον θέματος πού
ζήτησαν να παρουσιάσουν οι οργανω
τές: τήν 'Ελλάδα ώς πηγή για τήν
καλλιτεχνική έμπνευση των δυτικοευ
ρωπαίων ζωγράφων, κυρίως των "Αγ
γλων, στο 19ο αιώνα (από τους 47 ζω
γράφους πού καταγράφονται στον κατάλ,ογο, τα 75% είναι "Αγγλοι.
'Ανά
μεσα τους καταλέγεται
ό J. Stuart
(1713-1788), πρόδρομος αλλά και βα
σικός συντελεστής, μαζί με τον Ν. Revett για τή στροφή τοϋ Ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος προς τήν
Ελλάδα).
Μέσα άπα τους πίνακες μπορεί να
παρακολουθήσει ό επισκέπτης τή δια
δοχικά διαφοροποιούμενη
αντιμετώπιση
της 'Ελλάδας, όπως μας τή διαγρά
φουν άλλωστε τρία συνοπτικά άλλα
πολύ κατατοπιστικά κείμενα πού εμ
πλουτίζουν τον κατάλογο (της Φανής Μαρίας Τσιγκάκον, "From the clas
sical vision to the emergence of Mo
dern Greece" και "Romantic
Helle
nism: Byron's Greece" και τοϋ Mal
colm Warner
"A
Victorian Post
script"). "Ετσι φανερώνεται δτι το
ενδιαφέρον άπα βασικά
αρχαιολογικό
για τά μνημεία της αρχαιότητας, τρέ
πεται προς μια ρομαντική
ανάμνηση
τοϋ παρελθόντος και τελικά εκφράζε
ται με τήν προσπάθεια ν απεικονιστεί
ή σύγχρονη ελληνική
πραγματικότητα,
προσπάθεια πού έφθασε στην ακμή της
με τά έργα τοϋ Edward Lear.
Τον νεοκλασικισμό ακολουθεί ό ρο
μαντισμός. 'Εδώ ό Byron ό ίδιος, ή
ποίηση του, αποτελούν νέα πηγή για
τή θεματογραφία των ζωγράφων. Πί
νακες με απεικονίσεις της «Κόρης των
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Αθηνών»,
τοϋ «Γκιαούρ)ί ~ή τών
«Αλβανών» εμφανίζονται τακτικά στις
εκθέσεις ζωγραφικής στο 2ο τέταρτο
τοϋ 19ον ai. Ό ίδιος ό W. Turner
δχι μόνο παρουσιάζει ελληνικά θέματα
εμπνευσμένα άπα τά ποιήματα
τοϋ
Byron, άλλα καλείται να εικονογρα
φήσει τις βυρωνικες εκδόσεις τοϋ οίκον
My r ray.
Στή Βικτωριανή εποχή οι καλλι
τέχνες ανακαλύπτουν γι' ά?Λη μια φορά
τήν 'Ελλάδα, χάρη στο
«α'ισθητικο
Ιδεώδες» πού απορρέει άπα τήν επα
νεκτίμηση τών ελληνικών γλυπτών τοϋ
Βρεταννικοϋ Μουσείου. Σ' αυτό έρχε
ται νά προστεθεί ή
συνειδητοποίηση
της πολυχρωμίας πού υπήρχε στα ελ
ληνικά αγάλματα και αρχιτεκτονήματα,
γεγονός πού παραμερίζει τήν παλαιό
τερη άποψη δτι ή ελληνική τέχνη στά
θηκε άκαμπτη και γραμμική.
Ό Κατάλογος της εκθέσεως, τον
όποιο προλογίζει ό άγγλος βυζαντινο
λόγος sir Steven Runciman,
περιλαμ
βάνει, κοντά στις περίγραφες τών 227
εκθεμάτων,
βιογραφικές
και άλλες
πληροφοριακές σημειώσεις
για τους
ζωγράφους και τά έργα τους δπον, φυ
σικά, τούτο ήταν δυνατό, Ή έκθεση
πραγματοποιήθηκε,
δπως
σημειώνε
ται στην αρχή τοϋ Καταλόγου, χάρη
στην πρόθυμη
προσφορά
ποικίλων
φορέων, κυρίως μουσείων και ιδιωτών.
'Ανάμεσα τους ξεχωρίζουμε τήν ελλη
νική συμμετοχή:
συλλογή Περ. Χαντζή (9 εκθέματα), συλλογή Μουσείου
Μπενάκη (5 εκθέματα), συλλογή Μου
σείου 'Αθηνών (3 εκθέματα) και συλ
λογή Στ. Νιάρχου (4 εκθέματα).
Λούκια

Δρονλια

Η Βιβλιοθήκη 'Αλεξάνδρου Θ. Μπενάκη.
Νέα, σημαντική πρόσκτηση για τή
Βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου Νεοελληνικών

'Ερευνών EIE αποτελεί ή βιβλιοθήκη
τοϋ 'Αλεξάνδρου Θ. Μπενάκη ή όποια
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ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ,

απαρτίζεται από 1500 περίπου βιβλία.
'Από παλιά, στα χρόνια γύρω στα
1965, ό 'Αλέξανδρος Μπενάκης εϊχε
εκφράσει την επιθυμία ν' αφήσει τα
βιβλία τον, «τον καλύτερο σύντροφο
της ζωής του», στο Κέντρο Νεοελ
ληνικών 'Ερευνών. Ή φιλία κι ή εκτί
μηση πού έτρεφε για τον τότε Διευ
θυντή τοϋ Κέντρου Κ. Θ. Δημαρά,
αλλά κι ή έντονη θέληση τον δωρητή
για ν αξιοποιηθεί
πνευματικά,
από
ευρύτερο κύκλο, ή πολύτιμη βιβλιοθήκη
τον και να γίνει ουσιαστικά
κοινό
κτήμα των μεταγενεστέρων ερευνητών,
τον οδήγησαν στην απόφαση τον νά
προσφέρει τά βιβλία τον στο ΚΝΕ.
"Οπως φαίνεται κι άπα τον «Κατά
λογο της Βιβλιοθήκης Άλ. Μπενάκη»,
τον οποίο σννέταξε ό σννεργάτης τον
ΚΝΕ Γιάννης Καράς, ('Αθήνα, 1970,
120 σ.) κάτω άπο το στοργικό κι όδηγητικό βλέμμα τοϋ ίδιου τον Μπενάκη,
ή σνλλογή τών βιβλίων δεν παρουσιά
ζει μια τνχαία σνγκέντρωση εντύπων.
Τα ειδικότερα ενδιαφέροντα τον λογίον
βιβλιοφίλον, οι προσωπικές τον φιλίες
και γνωριμίες, προβάλλονται ανάγλυφα
μέσα από τη σνγκρότησή της. Πράγμα-
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τι τα έντυπα πυκνώνουν γύρω άπα
ορισμένα θέματα ή πρόσωπα αποτε
λώντας έτσι αξιόλογους πυρήνες για
τη σχετική μελέτη : ή Μικρά 'Ασία και
ειδικότερα ή Σμύρνη, ό Δημ.
Γρ.
Καμπούρογλους,
ή 'Αθήνα, τέλος ή
'Ελλάδα γενικότερα, απασχόλησαν τον
'Αλέξανδρο Μπενάκη στα χρόνια που
ακολούθησαν τήν φνγή τον άπο τη
Σμύρνη.
'Ωστόσο, θά πρέπει νά σημειωθεί,
δτι εκείνο πού σνγκινεί ιδιαίτερα τον
προσεκτικό
χρήστη τον
Καταλόγον
είναι ο έντονος προσωπικός
χαρακτή
ρας πού απέκτησαν τα βιβλία κοντά
στον κτήτορά τονς. Οι αυτόγραφες
σημειώσεις τών συγγραφέων, ποιήμα
τα, αφιερώσεις, οι Ιδιόγραφες επιστο
λές διαφόρων προσωπικοτήτων, οι φω
τογραφίες, ol έντυπες αγγελίες ή ακόμα
τ αποκόμματα τών εφημερίδων πού
βρίσκονται
στα ποικίλα
αντίτυπα,
προσδίνονν Ιδιαίτερη άξια στή σνλλογή
βιβλίων τον Άλεξάνδρον
Μπενάκη,
πού βρίσκεται τώρα στή διάθεση τον
ευρύτερου κύκλου τών μελετητών.
Αονκία

Δρονλια

Νεοελληνική προσωπογραφία.
"Ενα άπο τα προγράμματα τοϋ Κέντρον Νεοελληνικών Έρεννών τοϋ 'Ε
θνικού 'Ιδρύματος Έρεννών πού άρχισε
άπο το 1960 (βλ. Έπετηρίς ΒΙΕ 1961,
σ. 99) και σννεχίζεται κάπως ενεργό
τερα άπο το 1978, είναι ή σνλλογή
προσωπογραφιών
τών 'Ελλήνων πού
διακρίθηκαν άπο την "Αλωση
της
Κωνσταντινούπολης ως τον αιώνα μας
σε δλονς τονς τομείς τοϋ βίου. Ξυλο
γραφίες, χαλκογραφίες,
ελαιογραφίες,
λιθογραφίες, τοιχογραφίες, σκίτσα, φω
τογραφίες, φωτογραφίζονται και ταξι
νομούνται πάνω σε δελτία σε ειδική

δελτιοθήκη. Στο δελτίο καταγράφεται
το δνομα τοϋ ε'ικονιζομένον και δσα
άλλα στοιχεία κρίνονται
απαραίτητα
ή ύπάρχονν πρόχειρα στην πηγή πού
έδωσε τήν
προσωπογραφία.
Σκοπός τοϋ προγράμματος είναι ή
δημιουργία ενός δσο γίνεται πληρέστερον σώματος προσωπογραφιών, πού
μετά τις επεξεργασίες πού θά προκύψονν (αυτές πού θά νποτνπωθοϋν πιο
κάτω και άλλες πού ίσως θά χρεια
στούν), θά αποτελέσει μια ολοκληρωμέ
νη πηγή - σειρά για τις νεοελληνικές
σπονδές. Το νλικό της, πέρα άπο τις

ΧΡΟΝΙΚΑ — ΣΧΟΛΙΑ
επιμέρους χρήσεις, θα έδινε τή δυνατό
τητα προσεγγίσεων τοΰ Ιστορικού φαι
νομένου με την »Ιδιάζουσα διάσταση
τοϋ βάθους πού προσφέρει ή εικαστική
εμπειρία».
Ή απογραφή και ή φωτογραφική
αποτύπωση τοϋ ύλικοϋ αποτελεί το
πρώτο στάδιο της εργασίας. 'Ακολου
θούν οι τεχνικές επεξεργασίες, πού
περιγράφηκαν παραπάνω, για να φτά
σουμε στή δελτιοθήκη με τα δελτία
καταταγμένα αλφαβητικά. "Υστερα έρ
χονται ol εσωτερικές επιμέρους επε
ξεργασίες:
ό σχηματισμός
διαγραμ
μάτων πού θα δείχνουν τή σχέση πε
ρισσοτέρων προσωπογραφιών τοϋ ϊδιου
προσώπου, ή συσχέτιση
προσωπογρα
φιών πού έγιναν άπα τον ϊδιο καλλι
τέχνη, ή σχέση της απεικόνισης με το
εικονιζόμενο
πρόσωπο.
"Ολα
αυτά
προϋποθέτουν
συλλογή
και άλλων
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στοιχείων, πέρα άπο δσα δίνουν τα
Ιδιαίτερα γνωρίσματα τών προσωπο
γραφιών και ή εργασία αυτή έχει σε
ορισμένους τομείς προχωρήσει αρκετά.
Μετά την ολοκλήρωση τών επεξεργα
σιών αυτών έχει προγραμματιστεί
να
δημοσιευτούν κατάλογοι και λευκώμα
τα
προσωπογραφιών.
Ή σύντομη ανακοίνωση εδώ έχει
δύο σκοπούς: νά παρουσιάσει το πρό
γραμμα με τή σημείωση δτι το υλικό
πού έχει καταταχτεί
(2.000 περίπου
φωτογραφίες) είναι στή διάθεση τών
ερευνητών και νά ζητήσει τή βοήθεια
'όσων μπορούν νά υποδείξουν άγνωστες
στην έρευνα πηγές άπ' δπου θά μπο
ρούσε νά αντληθεί
προσωπογραφικό
υλικό: αρχεία, Ιδιωτικές
συλλογές,
μουσεία,
δημοσιεύματα.
Τριαντάφυλλος

Ε. Σκλαβενίτης

Μαθηματα-Διαλέξεις στο Έθννικο "Ιδρυμα Ερευνών.
Στή διάρκεια τοϋ 1979 εγκαινιάστη
καν από τα Κέντρα Ερευνών τοϋ
Ε.Ι.Ε. μαθήματα - διαλέξεις, για θεω
ρητικά κυρίως ζητήματα της Ιστορι
κής έρευνας, στα όποια προσκλήθηκαν
και έλαβαν μέρος ερευνητές άπα συνα
φή ιδρύματα και πανεπιστήμια, καθώς
και ενδιαφερόμενοι φοιτητές.
Στις 2 και 16 Μαρτίου 1979, με
πρωτοβουλία τοϋ Κέντρου Νεοελληνι
κών 'Ερευνών, ό κ. Δημοσθένης Σαργέντης, προϊστάμενος τμήματος μηχανογραφήσεως τοϋ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.
ανά
λυσε τή χρήση τών ηλεκτρονικών υπο
λογιστών στην ταξινόμηση της ιστο
ρικής πληροφορίας. Ή ομιλία ή οποία
προκλήθηκε άπο το Κ.Ν.Ε. λόγω τοϋ
προγραμματισμού εφαρμογής ηλεκτρο
νικών, ακριβώς, μεθόδων, υστέρα άπο
μια σύντομη περιγραφή τών συστημά
των μηχανογραφήσεως με τις διαδο-

χικές εξελίξεις τους, εντοπίστηκε στις
δυνατότητες πού προσφέρει ή ηλεκτρο
νική επεξεργασία θεωρητικά και πρα
κτικά.
Το νεοϊδρυμένο Κέντρο 'Ελληνικής
και Ρωμαϊκής 'Αρχαιότητος
προσκά
λεσε στις 16 Μαΐου 1979 τον κ. Michel
Sivignon,
καθηγητή
της ανθρωπο
γεωγραφίας στο 13ο πανεπιστήμιο τοϋ
Παρισιού, ο οποίος μίλησε για τις
((Δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ 'Ι
στορίας και Γεωγραφίας».
Τήν 1η 'Ιουνίου 1979 ό κ. Στ. Θωμαδάκης, καθηγητής τών οικονομικών
επιστημών στο πανεπιστήμιο της Νέας
'Υόρκης, προσκαλεσμένος άπα το Κέν
τρο Βυζαντινών 'Ερευνών, έκανε λόγο
για τις ((Ποσοτικές μεθόδους στην
κοινωνιολογική ιστορική έρευνα». Χρη
σιμοποίησε παραδείγματα οικονομικής,
περισσότερο, Ιστορίας, ωστόσο, δπως
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ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ,

κι 6 ίδιος υποστήριξε, άλλα κι άπό
τή συζήτηση προέκυψε, οΐ ποσοτικές
μέθοδοι μπορούν να έχουν εφαρμογή
και εγκυρότητα σε κάθε είδους προσ
πέλαση τοϋ παρελθόντος· νά φωτίσουν
το Ιδιο την ιστορία των Ιδεών και
των νοοτροπιών, δσο και τά παραδο
σιακά θεωρούμενα ώς πιο σταθμητά
μεγέθη.
Στις 8 Σεπτεμβρίου 1979 το Κ.Ε.
P.A. οργάνωσε ομιλία για το «corpus
τών επιγραφών της 'Ηπείρου' προο
πτικές και προβλήματα» με ομιλητή
τον κ. Pierre Cabanes, πρύτανη τοϋ
πανεπιστημίου
τοϋ Clermont - Fer-
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rand, 6 όποιος ετοιμάζει μια συγ
κεντρωτική
έκδοση τών
επιγραφών
της αρχαίας και ρωμαϊκής
'Ηπείρου.
Τέλος, στις 17 Σεπτεμβρίου
1979
ή κυρία Γιολάνδη Baladié - Τριαντα
φυλλίδη, τοϋ Κέντρου 'Ιστορικών
Ε
ρευνών τοϋ Ε.Η.Ε.S.S.
(Παρίσι),
προσκαλεσμένη τοϋ Κ.Ν.Ε., ανέπτυξε
τόν τρόπο μέ τον όποιο γίνεται ή
επιστημονική έρευνα στο Κέντρο αυτό
της Σχολής 'Ανωτάτων
Κοινωνιολο
γικών Σπονδών, καθώς και τά σχετικά
μεθοδολογικά
προβλήματα.
'Αλέξης

Πολίτης

Tò τέταρτο Συνέδριο Βαλκανικών Σπουδών
"Αγκυρα, Αύγουστος 1979.
Περισσότεροι
άπό 400 ερευνητές,
μέλη επιστημονικών
αντιπροσωπειών
23 χωρών, έδωσαν το παρόν τον Αύ
γουστο στην "Αγκυρα, στο μεγάλο
Συνέδριο Σπονδών
Νότιο-Ανατολικής
Ευρώπης.
Τέταρτο στή σειρά, το Συνέδριο
αυτό πήρε κιόλας τή θέση του στην
ιστορία τών Βαλκανικών
Σπουδών
σαν μια εκδήλωση πού συνετέλεσε στή
σταθεροποίηση τοϋ θεσμού και στην
επιβεβαίωση τοϋ επιστημονικού
τον
χαρακτήρα. 'Ακόμη, έγινε για άλλη
μια φορά αισθητό δτι μια τέτοια εκ
δήλωση μπορεί νά παίξει έντονα ανα
πτυξιακό ρόλο για το σύνολο τών ιστο
ρικών σπονδών στις Βαλκανικές χώρες,
δχι μόνον μέσα άπό την αυτονόητη
διαδικασία της άμιλλας, δσο μέσα άπό
τήν ευαισθητοποίηση ευρύτερων στρω
μάτων επιστημόνων και διανοουμένων,
άλλα και κρατικών υπευθύνων, για
τά θέματα της Ιστορικής έρευνας.
Ή ευρύτητα και ή ποικιλία τών
θεμάτων, και ή σνστέγαση ολόκληρου
σχεδόν τοϋ κύκλου τών κοινωνικών

επιστημών που μπορούν νά φωτίσουν
ιστορικά - συγκριτικά τή ζωή τών Βαλ
κανικών λαών, αποτελούν τά βασικά
χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας τοϋ
Συνεδρίον και έναν άπό τους σημαντι
κότερους παράγοντες της έπιτνχίας τον.
Ή ϊδια δμως ή ευρύτητα, ακόμα και ή
ίδια ή ύπαρξη τοϋ Σννεδρίον, έχει
μια δυναμική πού ώς 'ένα βαθμό ωθεί
μόνη της προς ορισμένες κατευθύνσεις.
Πράγματι οι συνιστώσες είναι πολλές
και αργά ή γρήγορα ενα ζήτημα Ισορ
ροπίας και εσωτερικής
λειτουργικό
τητας θά τεθεί αναπόφευκτα:
"Εξη
εθνικές επιστήμες
μέ τις ανάλογες
υποδιαιρέσεις, μέ αντιπροσωπείες πού
καλύπτονν όλόκλ.ηρη τή θεματολογία
τοϋ Σννεδρίον και δίπλα, οι ευρύτατου
φάσματος αλλά λιγότερο
«συνολικές»,
θεματολογικά ή Ιδεολογικά, συμμετο
χές τών έξω-βαλκανικών κρατών, απο
τελούν πολύτιμο δσο και βαρύ φορτίο.
Ή ιστορική επιστήμη, είναι φανερό,
έχει τεράστια περιθώρια
ανάπτυξης
στην ευρύτερη περιοχή μας και ή προ
οπτική τοϋ γιγαντισμού τών έκδηλώ-
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σεών της είναι ή πιο πιθανή. Κράτη
καί κοινωνίες, οι βαλκανικές, στηριγ
μένες, στην αφετηρία τους, σε οικονο
μικές βάσεις ανεπαρκείς και σε θεσμικά
πλαίσια χαλαρά, διαμορφωμένες μέσα
από την έντονη δράση επαναστατών ιδε
ολόγων και Ιδεολογικών σχημάτων,χρωστοϋν στην «Ιστορία», αν δχι την ύπαρ
ξη τους, σίγουρα όμως την ιστορία τους.
Για λόγους πού δεν μπορούν να διατυπω
θούν ούτε σχηματικά στα πλαίσια αύτον
τοϋ σημειώματος, ή ((ιστορικότητα» εξ
ακολουθεί να λειτουργεί σαν βασικό
στοιχείο τών εθνικών συνειδητοποιή
σεων καί σαν πόλος συσπείρωσης κοινω
νικών ομάδων, δηλαδή σαν ενα άπα τά
πιο σημαντικά πεδία διεξαγωγής τών
κοινωνικών αγώνων στα Βαλκάνια.'Από
αύτη τήν άποψη, τόσο δ όγκος της
ιστορικής παραγωγής άσο και ή ιδεο
λογική της φόρτιση, δεν μπορεί παρά
νά φθάνουν ώς τις πιο υψηλές βαθμίδες
τών επιστημονικών εκδηλώσεων, όπως
είναι το Διεθνές Συνέδριο τών Βαλκα
νικών Σπουδών.
Ή κατάσταση αύτη εμφανίζεται σή
μερα σαν μια αυθόρμητη σχεδόν πραγ
ματικότητα,
εύφορικά αποδεκτή από
όλους, ή οποία δμως, πρέπει νά το
πούμε, δεν μπορεί παρά νά οδηγήσει
στο μέλλον τον θεσμό προς δύο ασύμ
πτωτες, αν δχι ανταγωνιστικές, κα
τευθύνσεις: Ή πρώτη μπορεί νά είναι
ή μετατροπή τοϋ Συνεδρίου σε μια
εκδήλωση απογραφής καί κοινοποίη
σης τοϋ επιστημονικού έργου πού συν
τελέσθηκε σέ κάθε μια άπό τις βαλ
κανικές χώρες, ανεξάρτητα άπα τους
προβληματισμούς και τις κατακτήσεις
τών γειτονικών χωρών και γενικότερα
τής Ιστορικής έρευνας σέ διεθνές επί
πεδο. Στην περίπτωση αυτή, πού καί
μόνη της βέβαια αρκεί νά δικαιολογή
σει τήν ύπαρξη ένας Συνεδρίου, θα
είχαμε το κέρδος νά γνωρίζουμε κάθε

φορά τις μορφές πού παίρνει ό ιστο
ρικός προβληματισμός στις ξεχωριστές
εθνικές επιστήμες και ιδιαίτερα μέσα
στις εντοπισμένες, φανερές ή και κρυ
φές, συγκρούσεις τών κοινωνιών τους,
θά χάναμε δμως αναπόφευκτα τή δυ
νατότητα τής επικοινωνίας καί τον
αμοιβαίου ελέγχου. Μια τέτοια εξέλιξη
δμως θά ήταν αντίθετη προς το δράμα
καί τις ελπίδες τών εμπνευστών τής
νέας, μεταπολεμικής,
βαλκανικότητας,
τής οποίας το 'Ιστορικό Συνέδριο απο
τελεί μια κορυφαία στιγμή.
Ή άλλη κατεύθυνση, σίγουρα περισ
σότερο περίπλοκη, θά μπορούσε να
οδηγήσει, μέσα άπό μακροχρόνια και
επίμονη διαδικασία, στη λ,ειτουργία τοϋ
Συνεδρίου σαν χώρου διαδοχικής ανα
σύνταξης και ανανέωσης τής θεματο
λογίας καί τοϋ περιεχομένου τών Βαλ
κανικών 'Ιστορικών Σπουδών. Ειδικό
τερα, καί στον βαθμό πού οι εθνικές
επιστήμες καί τά ιδρύματα πού τις
υπηρετούν έχουν τήν ευθύνη τής ανά
πτυξης τής εθνικής ιστορίας σέ κάθε
χώρα, το Συνέδριο τών Σπουδών ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης, καί φυσικά οι
συγγενείς μ' αυτό θεσμοί καί εκδηλώ
σεις, μπορεί καί πρέπει νά γίνουν το δργανο διαμόρφωσης μιας βαλκανικής δι
επιστημονικότητας, τόσο απαραίτητης
στην κατατεμαχισμένη,
αναπόφευκτα
ίσως, περιοχή μας. Σέ μια τέτοια προο
πτική, οι κοινές πολιτισμικές
βάσεις
τών Βαλκανικών λαών θά γίνουν αντι
κείμενο αλληλεξαρτημένου
προβλημα
τισμού καί δχι αντικείμενο εθνικής ιδιοποίησης."Οσο για τις «Ιδιαιτερότητες»,
δλων τών προελεύσεων, ας θεωρηθούν
κι αυτές κοινή πολιτισμική
κληρονομιά
κι ας αντιμετωπισθούν
ανάλογα.
Είναι ή προοπτική πού το σημείωμα
αυτό θά ήθελε νά υπηρετήσει.
Βασίλης

Παναγιωτόπουλος
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Tò παγκόσμιο Σ\
Στα πλαίσια τοϋ έτους 'Αριστοτέλη
και με πρωτοβουλία της
ΟΥΝΕΣΚΟ
πραγματοποιήθηκε
στη Θεσσαλονίκη,
από 7 έως 14 Αυγούστου 1978, παγκό
σμιο Συνέδριο για τη
συμπλήρωση
2.300 χρόνων άπα τον θάνατο του με
γάλου Σταγειρίτη στοχαστή. Το Συνέ
δριο οργανώθηκε από το
'Υπουργείο
Πολιτισμού και 'Επιστημών
και τε
λούσε υπό την προστασία τοϋ Προέ
δρου της 'Ελληνικής
Δημοκρατίας.
Πήραν μέρος πάνω άπα 300 ξένοι
σύνεδροι προερχόμενοι από 40 χώρες,
εκπρόσωποι πολλών διεθνών 'Οργανι
σμών, 'Ακαδημιών
και φιλοσοφικών
'Εταιρειών, καθώς και 40 "Ελληνες
σύνεδροι. Μετείχαν επίσης 24 "Ελλη
νες και 40 ξένοι παρατηρητές.
Ή θεματολογία τοϋ Συνεδρίου, ακο
λουθώντας το γνωσιολογικό νήμα τής
επιβίωσης τής αριστοτελικής σκέψης
μέσα στο χρόνο, χωρίστηκε σε 4 μεγά
λες κατηγορίες: «Ό 'Αριστοτέλης και
ή μετακλασική φιλοσοφία και επιστή
μη», «Ό 'Αριστοτέλης και ό Μεσαίω
νας)), «Ό 'Αριστοτέλης και oi Νεώτε
ροι Χρόνου), «Ό 'Αριστοτέλης και ή
σύγχρονη σκέψη», καλύπτοντας σφαι
ρικά δλα σχεδόν τά θέματα τής αριστο
τελικής φιλοσοφίας και επιστήμης.
Oi ανακοινώσεις πού παρουσιάστη
καν, γύρω στις 230, αναφέρθηκαν όχι
μόνον στην ερμηνεία τών κειμένων και
γενικότερα τής αριστοτελικής σκέψης,
άλλα και στην επίδραση πού άσκησε το
ε"ργο τοϋ Σταγειρίτη φιλοσόφου, δια
μέσον τών αιώνων, στή σκέψη τών δια
φόρων λαών, στις επιμέρους επιστήμες
καθώς και στην προβληματική γενικό
τερα τών διαφόρων ιστορικών εποχών.
'Ιδιαίτερα θά πρέπει νά τονισθεί ή
συμμεχτοχή, τόσο στις ανακοινώσεις
δσο και στις συζητήσεις, τών 'Ελλήνων
επιστημόνων οι οποίοι παρονσίασαν τα
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ΊΟ «Αριστοτέλης»
σνμπεράσματα τών ερευνών τονς άπα τη
μελέτη τής αρχαιοελληνικής, τής βυζαν
τινής και μεταβυζαντινής περιόδου κα
θώς και τών νεώτερων χρόνων, υπογραμ
μίζοντας την παρουσία τής αριστοτελι
κής σκέψης στην εξέλιξη
γενικότερα
τής ελληνικής σκέψης δσο και στο έργο
τών διαφόρων 'Ελλήνων
στοχαστών.
Μεταξύ τών ανακοινώσεων πού ανα
φέρθηκαν σε θέματα τής νεοελληνικής
σκέψης
σημειώνουμε:
«Νεωτερική
κριτική τοϋ μεταβυζαντινού
Άριστοτελισμοϋ στον ελ?.ηνικό χώρο κατά τον
18ο αιώνα» (Α. Μπενάκης), »Ή αρι
στοτελική παράδοση στην περίοδο τής
Τουρκοκρατίας» (Γ. Καράς), «Ή δι
δασκαλία τής αριστοτελικής
Λογικής
από τον Βικέντιο Δαμοδο» (Β. Μπα
μπού-Σταμάτη),
«Ό A.A. Φιλιππί
δης ώς κριτικός τοϋ
Αριστοτέλους»
(Γ. Ίωαννίδης - Λευκωσία), ((Ή πο
λιτική και ηθική φιλοσοφία τοϋ 'Αρι
στοτέλη στο έργο τοϋ Κοραή» (Κ.
Χατζηστεφάνου - Λευκωσία), «Ή 'Α
ριστοτελική ηθική και πολιτική θεωρία
και ό Αδαμάντιος
Κοραής» (Ρ. Αρ
γυροπούλου), «01 αριστοτελικές κα
τηγορίες στο φιλοσοφικό σύστημα τοϋ
Π. Βράϊλα -Άρμένη»
(ΑΊκ. Δώδου),
(('Εκδόσεις έργων τοϋ
'Αριστοτέλους
και τών Σχολιαστών τον (15ος - 17ος
αιώνας), πού ανήκουν στην ελληνική
Βιβλιογραφία» (Θ. Παπαδόπουλος).
Τέλος, οι επισκέψεις στή Βεργίνα
και στους χώρους δπου γεννήθηκε και
έζησε ώς έφηβος ό 'Αριστοτέλης, συμ
πληρώνουν τήν εικόνα για το Συνέδριο
αυτό με τό οποίο, δπως και με τις
εκδηλώσεις πού οργανώθηκαν διεθνώς
με τήν ίδια ευκαιρία, ή ανθρωπότητα
τίμησε, 2.300 χρόνια μετά τον θάνατο
τοϋ Σταγειρίτη φιλοσόφου, τον 23ο αι
ώνα τής ((αθανασίας» του.
Γιάννης

Καράς
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Tò Δ' Πανιόνιόνιο Συνέδριο.
Τό Δ' Πανιόνιο Συνέδριο διεξήγαγε
τις εργασίες του στην Κέρκυρα, με
πρωτοβουλία της 'Εταιρείας
Κερκυ
ραϊκών Σπουδών, από 28 Σεπτεμβρίου
εως 1 'Οκτωβρίου 1978, συνεχίζοντας
έτσι την ωραία παράδοση τών Πανιονίων Συνεδρίων. "Ας θυμίσουμε δτι το
Α' Συνέδριο συνήλθε στην Κέρκυρα
το 1914, με την ευκαιρία τοϋ εορτα
σμού τών 50 χρόνων άπα την "Ενωση
τής Επτανήσου
με την 'Ελλάδα, το
Β' στην 'Ιθάκη το 1938, μέ πρωτο
βουλία και οργάνωση τής 'Εταιρείας
'Επτανησιακών
Μελετών, και το Γ'
το 1965 στην Κέρκυρα, Κεφαλονιά και
Ζάκυνθο. 'Ακολούθησε, τον Σεπτέμ
βριο τοϋ 1970, ή Α'
'Επτανησιακή
'Εβδομάδα στην Κέρκυρα.
Οι εργασίες τοϋ Συνεδρίου χωρί
στηκαν σε τρία μεγάλα
τμήματα:
(('Ιστορία και Αρχαιολογία»,
((Γράμ
ματα και Τέχνες», (('Ηθικές και Πολι
τικές Επιστήμες»,
σε μια προσπάθεια
όπως γίνει καλύτερη ή παρουσίαση
και μελέτη τών θεμάτων πού αφορούν
τις διάφορες πτυχές τοϋ επτανησιακού
πολιτισμού, ή σχέση του μέ τον υπό
λοιπο ελληνικό πολιτισμό.
Γι' αυτόν
ακριβώς τον λόγο ήταν και φυσικό
να δοθεί Ιδιαίτερη προσοχή στα προ
βλήματα δχι μόνον τής
'Επτανήσου
στο σύνολο της, άλλα και τοϋ κάθε

νησιού χωριστά, στην 'ιστορία και στους
πνευματικούς του εκπροσώπους
(Κ.
Τυπάλδος Ίακωβάτος, Εύγ. Βούλγα
ρης, Νικ. Θεοτόκης, Δίον. 'Αβραμιώ
της κ.α.). Τήν προβληματική
πού α
πασχόλησε τα τμήματα
συμπλήρωσε
ή συζήτηση στρογγυλής τράπεζας ((Ό
Σολωμός και ή Νεοελληνική
κριτική»
πού οργανώθηκε τήν τελευταία ήμερα
τών εργασιών και τήν οποία παρακο
λούθησαν, εκτός από τους σύνεδρους,
εκατοντάδες
Κερκυραίοι.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί δτι ή
παρουσία στό Συνέδριο ξένων επιστη
μόνων τοϋ έδωσε ενα διεθνή χαρα
κτήρα.
Σημειώνουμε,
τέλος, τις διάφορες
εκδηλώσεις πού οργανώθηκαν μέ τήν
ίδια ευκαιρία: εκθέσεις Σολωμικού βι
βλίου στό κτίριο
τής
'Εταιρείας
Κερκυραϊκών
Σπουδών
και έργων
'Επτανησίων
ζωγράφων στό κτίριο
τής 'Αναγνωστικής
'Εταιρείας,
επί
σκεψη στό πατρογονικό σπίτι τοϋ Ίω.
Καποδίστρια και περιηγήσεις ατό νησί.
Ή δημοσίευση τών Πρακτικών του,
πού ελπίζουμε δτι δεν θα καθυστερήσει,
θα κάνει ευρύτερα γνωστή τή συμ
βολή του στή μελέτη τοϋ 'Επτανησια
κού πολιτισμού.
Γιάννης

Καράς

Ερευνητική δουλεία στη Γενναδειο.
Διήμερο ομιλιών 18-19 Μαίου 1979.
Δεν θα υπήρχε βέβαια ούτε ένας
από τους πολυπληθείς ακροατές τών
ομιλιών που να μην είχε από μόνος
του, παλιότερα, σαν αναγνώστης, γνω
ρίσει τον πλούτο τής Γενναδείου καθώς
και τήν πρώτης γραμμής
οργάνωση
της. "Ολοι μας έχουμε νιώσει τή χαρά

να βρίσκουμε εκεί τό μεγαλύτερο πο
σοστό από τα έντυπα πού αναζητούμε
— άλλωστε βοηθά τόσο θετικά και δ
όκτάτομος τυπωμένος κατάλογος, ερ
γαλείο μέ πολλαπλή
αποτελεσματικό
τητα και ικανό για λεπτές αναζητήσεις.
"Αν δεν εντυπωσιαζόμαστε
διαρκώς,
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είναι γιατί έχουμε πια συνηθίσει να
αρχίζουμε από τή Γεννάδειο: έχει κα
θιερωθεί από την Ιδρυση της σαν ή
πρώτη βιβλιοθήκη μας.
Ή σειρά των ομιλιών αποσκοπούσε
σε μια επιπλέον σύνδεση τών αναγνω
στών με ποικίλες πτυχές τοϋ θησαυ
ρισμένου ύλικοϋ, άλλα και σε μια στε
νότερη σύνδεση, πιο περιεκτική, πού
να δείχνει ορισμένους άπα τους δρόμους
στους όποιους μπορεί να οδηγήσει την
έρευνα μια τέτοια καλή βιβλιοθήκη.
Τρεις ήταν οι ενότητες τοϋ διημέρου,
στηριγμένες στο έντυπο και ανέκδοτο
υλικό πού βρίσκεται
συγκεντρωμένο
στη Γεννάδειο, αρθρωμένες γύρω από
τη νεοελληνική Ιστορία, την ιστορία
της νεοελληνικής τέχνης, και τον νέο
ελληνισμό Ιδωμένο από τρίτο μάτι,
τους ξένους. "Ετσι ό ακροατής έβλεπε
μια ακτινωτή εικόνα τών συλλογών,
— στις όποιες βέβαια θά πρέπει νά
προστεθούν οι συλλογές της κλασικής
και βυζαντινής γραμματείας, καθώς και
ή βυρωνική' εξαιρετικά πλούσιες κι
αυτές.
Ή έναρξη της συνάντησης έγινε άπα
την κυρία Σόφη Παπαγεωργίου,
δι
ευθύντρια της Γενναδείου.
'Αμέσως
υστέρα ή κυρία 'Αγγελική Λαίου, κα
θηγήτρια τών ελληνικών σπονδών τοϋ
Rutgers University και Σύμβουλος
της Γενναδείου, αναφέρθηκε σύντομα
στους στόχους της εκδήλωσης αυτής
πού ή ίδια άλλωστε την εμπνεύστηκε
και την οργάνωσε. Πρώτος ομιλητής
ήταν ό κ. Ν. Παναγιωτάκης με θέμα
«"Ενα χειρόγραφο της Γενναδείου από
το αρχείο τών Καλλεργών της Κρή
της». Το αρχείο αυτό, το παλιότερο
Ιδιωτικό πού γνωρίζουμε,
βρίσκεται
σπασμένο σε διαφορετικές βιβλιοθήκες,
στη Βενετία, στο Βερολίνο και στο
Λονδίνο' ενα μικρό πολύτιμο
τμήμα
του βρέθηκε από τον Ι. Γεννάδιο: ό
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ομιλητής μας έδωσε ενα σύντομο συνο
λικό χρονικό του.
Λεύτερος στή σειρά ό κ. "Αλκής
'Αγγέλου' παρουσίασε τά πρώτα γνω
στά τεκμήρια για την καθίδρυση τοϋ
ελενθεροτεκτονισμοϋ στον ελληνικό χώ
ρο, πρόδρομη ανακοίνωση τής μελέτης
πού παρουσιάζεται σε προηγούμενες
σελίδες τοϋ (('Ερανιστή)).
Τρίτος ό κ. Φίλιππος Ήλιου.
Ό
λόγος εδώ ήταν για τις ((Κοραϊκές
συλλογές τής Γενναδείου)) — από τις
πληρέστερες στο είδος τους. Ό κ.
Ήλιου επισήμανε την ειδική γνώση
πού είχε ό Ι. Γεννάδιος για το θέμα
— γνώση πού δεν έχει γίνει ούτε και
σήμερα κοινό κτήμα — ή οποία άλλω
στε και τον βοήθησε στον καταρτισμό
τής λαμπρής συλλογής. "Εδειξε ακό
μα πώς ή γενιά τοϋ Γεννάδιου, και
ολόκληρος ό 19ος αιώνας, δέχθηκε με
μονομέρεια την κληρονομιά τοϋ Κο
ραή, παραμερίζοντας προσεκτικά όλη
την γενναία διαφωτιστική
προσπάθεια
και κρατώντας μονάχα την ελληνο
μάθεια. "Εδειξε τέλος το πώς, ξεκι
νώντας από μια βιβλιοθήκη, μπορούμε
νά οδηγηθούμε — βήμα βήμα — στην
προσωπογραφία τοϋ κτήτορα για νά
καταλήξουμε
στην κατανόηση
ολό
κληρης τής εποχής του.
Τέλος ό κ. Μ. Ι. Μανούσακας, μί
λησε για τήν «'Ιστορία τών Αθηνών»
τοϋ 'Ιωάννου Μπενιζέλου, τις εκδόσεις
και τή χειρόγραφη παράδοση
της.
'Εξιστόρησε τό πώς εντοπίστηκε στή
'Ισπανία
ενα άγνωστο
χειρόγραφο
τής (('Ιστορίας», και ύστερα πέρασε
στο πολύτιμο μοναδικό χειρόγραφο μιας
εκτενέστερης παραλλαγής πού φυλάγε
ται στην Γεννάδειο, τις σχέσεις τοϋ
τελευταίου αυτού χειρογράφου με τά
υπόλοιπα και τις εκδόσεις, και γνω
στοποίησε πώς ό Ι. Γεννάδιος είχε
προετοιμάσει μια κριτική έκδοση με

ΧΡΟΝΙΚΑ — ΣΧΟΛΙΑ
πλούσια προλεγόμενα : κι αύτη σώζεται
οακτνλόγραφη στη βιβλιοθήκη. Τή συζήτηση και τις ερωτήσεις πού ακολού
θησαν την κάθε ομιλία την διεύθυνε
δ κ. Σπ. Βρυώνης.
Ή
επόμενη
ενότητα
(στις
19
Μαιον), ή σχετική με την ιστορία της
τέχνης, άρχισε με την ανακοίνωση τον
κ. Χ. Μπούρα ((Στοιχεία της αρχιτε
κτονικής της Χίον σ' ενα λεύκωμα
της Γενναδείου». Ό ομιλητής παρου
σίασε ενα πολύτιμο λεύκωμα φωτο
γραφιών τον 1881, τραβηγμένοι
αμέ
σως υστέρα από τους καταστρεπτικούς
σεισμούς, δπου απεικονίζονται
μνημεία
και ερείπια πού σήμερα έχουν εντελώς
κατεδαφιστεί.
(Περίληψη
της ανα
κοίνωσης, καμωμένη από τον Ιδιο,
στο περ. Διαβάζω, αρ. 23, Αύγουστος Σεπτέμβριος 1979, σσ. 30-31 ) . 'Αμέ
σως υστέρα ò κ. ΤΙ. Μυλωνάς μίλησε
για τον Βασίλειο Γρηγορίεβιτς
Μπάρακη στο "Αγιο "Ορος. "Επειτα από
ενα σύντομο
ιστορικό,
παρουσίασε
εξαιρετικές
φωτογραφίες
τών σχε
δίων από το ϊδιο το χειρόγραφο, πού
βρίσκεται στή Ρωσία. Στο πρωτότυπο
τα ίχνογραφήματα τον Μπάρσκη φανερώνονν μια λεπτότητα, ή όποια δεν
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αποδόθηκε στην έντυπη μορφή πού
γνωρίζουμε. Τις συζητήσεις πού ακο
λούθησαν τις παραπάνω ομιλίες τις
σνντόνισε δ κ. Μανόλης
Χατζηδάκης.
Ή τελενταία ενότητα αφορούσε τή
νεοελληνική κοινωνία καί Ιστορία Ιδω
μένη από τήν πλευρά τών ξένων. Ή
κυρία Λούκια Δρούλια έδωσε ενα ζωη
ρό πανόραμα τών «Ξένων περιηγητών
στην 'Ελλάδα» — πού ή
Γεννάδειος
κατέχει, βέβαια, μια εξαιρετικά πλού
σια συλλογή. 'Επισήμανε τους λόγους
πού ωθούν στην περιήγηση (πού καΟορίζονν σε μεγάλο βαθμό τά δρομο
λόγια πού ακολουθούνταν) καθώς και
τις μεταλλαγές τον φαινομένον
στή
διάρκεια τής τουρκοκρατίας (ολόκληρη
ή ομιλία δημοσιεύτηκε στο περ. Δια
βάζω, ΰ.π., 40-47).
Ό κ. Ρ. Mackay έκλεισε τή σειρά
μέ τήν ομιλία του «The "Year
of
Crete". The March of Fazil Ahmed
Pasha to the Siege of Candia", οπού
έκανε λ,όγο για τον ' Εβλιά Τσελεμπή
και τις περιηγήσεις του στην 'Ελλάδα
το 1666. Τις συζητήσεις στην τρίτη
αυτή ενότητα τις διεύθυνε δ κ. F.
Walton.
'Αλέξης
Πολίτης

Ή Ζ' Τακτική Γ. Συνέλευση τοΰ Ο.Μ.Ε.Δ.
Στις 22 Μαΐου 1978 τα μέλη τον
ΟΜΕΔ σννήλθαν, σύμφωνα με τή κα
ταστατικό, σε τακτική Γενική Συνέλευ
ση υπό την προεδρία τον κ. Κ. Κατσίμπακαιμέ θέματα ημερήσιας
διάταξης:
Οικονομικός απολογισμός για το 1977,
έκθεση εξελεγκτικής 'Επιτροπής, ανα
κοινώσεις του Δ.Σ. Μετά την ανάγνω
ση τών απολογιστικών
και εξελεγκτι
κών κειμένων και την τελική έγκριση
τονς άπα τή Γ.Σ., ό Γ.
Γραμματέας
του ΟΜΕΔ κ. Ε. Ι. Φραγκίσκος, έκανε
διάφορες ανακοινώσεις. Γνωστοποίησε

τήν παραίτηση τον κ. Κ. Φαφαλιον από
το Δ.Σ. και τήν αναπλ.ήρωσή του από
τον κ. Α. Βρανούση (βλ. (('Ερανιστής»,
1977, σ. 301), και πληροφόρησε για
τήν πρόοδο τής εκδοτικής
δραστηριό
τητας του 'Ομίλου: τή συνέχιση τής
εκ,τΰπωσης τοΰ αφιερωματικού
τόμου
Κ. Θ. Δημαρά
(11ος τ.
Ερανιστή),
καί τού Γ' τόμου τής αλληλογραφίας
Κοραή, τήν περάτωση τοΰ τόμου 14
(1976), τού περιοδικού καθώς και για
τήν προετοιμασία τού τόμου 15 (1977)
με νέα συντακτική επιτροπή και ύπεύ-
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Ο

ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,

θυνο σύνταξης τον κ. Φ. Ήλιου. 'Ανα
κοίνωσε επίσης την απόφαση τον Δ.Σ.
για την καταχώριση στον 'Ερανιστή
βιβλιοπωλικών και άλλων σιψαφών δια
φημίσεων και για την κυκλοφορία τον
περιοδικού από το 1978 — με την προ
ϋπόθεση δτι θα το επιτρέψει ό ομαλός
ρυθμός έκδοσης τον — σε δύο εξαμηνι
αία τεύχη.
Στη συνέχεια έδωσε στοιχεία για
τις οικονομικές ενισχύσεις πού, χάρη
σε ενέργειες του Α.Σ., έλαβε ό "Ομιλος
κατά το 1977 άπα το Μορφωτικό
"Ιδρυμα της 'Εθνικής Τραπέζης, την
Τράπεζα Πίστεως, το Σύλλογο προς
διάδοσιν τών 'Ελληνικών
Γραμμάτων,
το 'Αλουμίνιον
'Ελλάς, τη Γενική
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Γραμματεία Τύπου και το 'Υπουργείο
Πολιτισμού. Στη συζήτηση πού ακο
λούθησε προτάθηκαν άπα μέλη της
Γ.Σ. διάφορα μέτρα για τή βελτίωση
τών οικονομικών τοϋ Όμίλον. Ή πρό
ταση ν' άποσννδεθεΐ ή ιδιότητα τοϋ
μέλους τον ΟΜΕΔ από την Ιδιότητα
τοϋ συνδρομητή τοϋ 'Ερανιστή κίνησε
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ή Γε
νική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.
Σ. να μελετήσει το θέμα και να πά
ρει τις σχετικές αποφάσεις.
Τέλος
έγινε αναφορά στο
προετοιμαζόμενοάπο τον "Ομιλο «Συνέδριο Νεοελ/.ηνικοϋ Διαφωτισμού»
και απαριθμήθη
καν οι δυσκολίες πού υπάρχουν για
τή σύγκληση του.

