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στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Continuities, Discontinuities, Ruptures
in the Greek World (1204-2014):
Economy, Society, History, Literature
Τόμος Α΄
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Σελιδοποίηση - τυπογραφική φροντίδα:
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Karen Van Dyck (Columbia University)

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου
είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ
www.eens.org

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΣ (2010-2014)
Konstantinos A. Dimadis, Γερμανία (Πρόεδρος)

Marjolijne C. Janssen, Ηνωμένο Βασίλειο (Αντιπρόεδρος)
Javier Alonso Aldama, Ισπανία (Γραμματέας)
Anna Chikovani, Γεωργία (Ταμίας)
Tudor Dinu, Ρουμανία (Μέλος)
Αναπληρωματικά μέλη:

Stéphane Sawas, Γαλλία

Anna Maria Zimbone, Ιταλία
***
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έκδοση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών συμπίπτει με την εικοστή επέτειο της ίδρυσης το 1995 στην Αθήνα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ).
Μέσα στην εικοσαετία 1995-2015, η ΕΕΝΣ πέτυχε να ακολουθήσει σταθερά τους στόχους που τέθηκαν με την ίδρυσή της και να
διοργανώσει, μεταξύ άλλων, πέντε διεθνή συνέδρια νεοελληνικών
σπουδών σε πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπόλεις. Παράλληλα, έθεσε σε κυκλοφορία τα Πρακτικά των εν λόγω
συνεδρίων της, τα οποία, μαζί με τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού
Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, απαρτίζουν 17 τόμους των
12.500 περίπου σελίδων.
Το διάρκειας τεσσάρων ημερών Ε΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεoελληνικών Σπουδών πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις
στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία,
λογοτεχνία.
Στην ιστορία των διεθνών συνεδρίων νεοελληνικών σπουδών από
το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου έως σήμερα, το Ε΄ Eυρωπαϊκό
Συνέδριο αποτέλεσε το μεγαλύτερο σε αριθμό συμμετοχών με εισηγήσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 357 ανακοινώσεις, σε
95 συνολικά συνεδριάσεις, από ερευνητές, οι οποίοι προέρχονταν
από πέντε ηπείρους. H πλειοψηφία των συνέδρων ανήκε σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς ευρωπαϊκών χωρών.1
Καινοτομία, εξάλλου, στην οποία προχώρησε το Ε΄ Eυρωπαϊκό
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, αποτέλεσε το γεγονός ότι η ΕΕΝΣ
φρόντισε, ώστε η επιλογή του γενικού θέματος να προωθήσει τη
διευρυμένη συμμετοχή ερευνητών από τους κλάδους της οικονομίας,
της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστημών. Είναι γνωστό ότι
η ΕΕΝΣ, ήδη από το Α΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών
που διοργάνωσε τον Οκτώβριο του 1998 στο Βερολίνο, υποστηρίζει
1

Τα προγράμματα του Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, τα κείμενα των ανακοινώσεων του Γ΄ Συνεδρίου και τα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της
ΕΕΝΣ είναι προσιτά στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ (www.eens.org) και προσφέρουν
στον ενδιαφερόμενο μια πρώτη εντύπωση για την εξέλιξη που έχουν σημειώσει
κατά τα τελευταία χρόνια οι νεοελληνικές σπουδές ως γνωστικό/ερευνητικό
αντικείμενο.
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το ζήτημα της διεπιστημονικότητας στις επιμέρους ειδικότητες, οι
οποίες συγκροτούν το ευρύ φάσμα των νεοελληνικών σπουδών,
τόσο στο πεδίο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας όσο και στην
έρευνα.
Σήμερα, οκτώ μήνες μετά τη λήξη των εργασιών του Ε΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναρτήσουμε στο
Διαδίκτυο τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών
Σπουδών σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book). Τα ψηφιακά
Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου αποτελούνται από πέντε τόμους. Η
πρόσβαση στα ψηφιακά Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου, όπως και στα
Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, είναι ελεύθερη.2
Κάθε τόμος των Πρακτικών έχει αυτοτελή σελιδαρίθμηση. Ο πίνακας περιεχομένων του τόμου προτάσσεται, ενώ στο τέλος κάθε
τόμου καταχωρίζονται και οι πίνακες των περιεχομένων των τεσσάρων άλλων τόμων προς διευκόλυνση των μελετητών. Είναι ευνόητο ότι η ψηφιακή μορφή των πέντε τόμων των Πρακτικών του
Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών θα εξυπηρετήσει
ποικιλοτρόπως τους ερευνητές που θα ανατρέξουν σε αυτά.
Η ψηφιακή έκδοση των Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ πραγματοποιήθηκε με την οικονομική αρωγή του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Για την
ηθική και έμπρακτη αυτή υποστήριξη ενός ιδιωτικού φορέα προς τις
νεοελληνικές σπουδές εκφράζουμε στη Διεύθυνση του Ιδρύματος
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ και εκ μέρους των συνέδρων που
έλαβαν μέρος στο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών.
Όσον αφορά τα οργανωτικά θέματα, ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, αλλά
και σε προσωπικό επίπεδο, τους συναδέλφους Μαρία Ακριτίδου
(Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) και Τάσο Α. Καπλάνη (Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Η συνεχής, συνεπής και πολύπλευρη συμπαράστασή τους σε όλα τα επιστημονικής και πρακτικής
φύσεως ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, συνέβαλε ευεργετικά
2

Για τα θέματα των προηγούμενων Συνεδρίων της ΕΕΝΣ, για τους τόπους και για
τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους, όπως και για τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά
με τις συμμετοχές και τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά, βλ.
τον Πρόλογο στα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών
Σπουδών.
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στην κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη απόδοση των εργασιών του Συνεδρίου και στην ορθότερη συγκρότηση των ψηφιακών
Πρακτικών.
Ανάλογες ευχαριστίες οφείλουμε στη συνάδελφο Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), και στον συντονιστή της
Οργανωτικής Επιτροπής, συνάδελφο Δημήτρη Σταματόπουλο (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), για τη συμβολή τους στην αρτιότερη οργάνωση και την εύρυθμη διεξαγωγή του Συνεδρίου.
Στα 21 μέλη της διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ε΄ Συνεδρίου εκφράζει η ΕΕΝΣ τις ευχαριστίες της, διότι κάθε μέλος εργάστηκε υποδειγματικά, ελέγχοντας και επιλέγοντας τις αιτήσεις
που υποβλήθηκαν για συμμετοχή με ανακοίνωση στο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο της ΕΕΝΣ.3 Συνολικά, δεν εγκρίθηκε κάτι λιγότερο από
το 20% των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Τα αποτελέσματα του
Συνεδρίου, όπως αυτά αξιολογήθηκαν σε μια πρώτη φάση και απέσπασαν εύσημα από την πλειοψηφία των συνέδρων, αποτελούν
τη δικαίωση του επίπονου έργου που επιτέλεσαν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής προς όφελος της διεθνούς κοινότητας των
συνέδρων του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών.
Βεβαίως, τα τελικά αποτελέσματα του Ε΄ Συνεδρίου θα κριθούν
από το περιεχόμενο των ψηφιακών Πρακτικών που δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα.
Επίσης, στους συναδέλφους που πήραν μέρος στο Ε΄ Συνέδριο
της ΕΕΝΣ, είτε ως εισηγητές είτε ως ακροατές, και στους προέδρους των 95 συνεδριών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Συνεδρίου, χρωστούμε χάριτες και ευχαριστίες.
Θα ήταν, όμως, παράλειψη, αν δεν υπογραμμίζαμε τη συμβολή
των παρακάτω συνεργατών της ΕΕΝΣ σε ό,τι έχει σχέση με την
καλύτερη διευθέτηση των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση ενός διεθνούς
συνεδρίου.
Οι ευχαριστίες μας απευθύνονται στον Νίκο Γουλανδρή (Παρίσι), στον εκπαιδευτικό Γρηγόριο Κώτσια (τον αφοσιωμένο συνεργάτη από το 2002 για τα τεχνικά ζητήματα του ιστοτόπου της
3

Στην οικεία θέση κάθε τόμου των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου της
ΕΕΝΣ, πριν από τον Πρόλογο, καταχωρίζεται ο κατάλογος των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής.
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ΕΕΝΣ στο Βερολίνο), και στους συναδέλφους Ευανθία Παπαευθυμίου και Παύλο Βασιλειάδη (Θεσσαλονίκη), που επωμίσθηκαν την
ευθύνη της Γραμματείας του Συνεδρίου.
Για τη συγκρότηση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου
της ΕΕΝΣ οφείλουμε ξεχωριστές και ολόθερμες ευχαριστίες στους
συνεργάτες του Κέντρου Βυζαντινών, Κυπριακών και Νεοελληνικών Σπουδών της Γρανάδας (Ισπανία), συναδέλφους Παναγιώτα
Παπαδοπούλου και Jorge Lemus Pérez. Η επιστημονική κοινότητά
μας θα έχει ένα χρήσιμο εργαλείο έρευνας χάρη στον μόχθο που
έχουν επενδύσει και οι δύο στην επιμελημένη εμφάνιση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου.
Τέλος, στον Γενικό Διευθυντή και σε όλο το προσωπικό του
Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη, στις αίθουσες του οποίου
φιλοξενήθηκαν οι εργασίες του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την άριστη
υποδομή και την παραδειγματική υποστήριξη που προσέφεραν,
προκειμένου η διεξαγωγή του Συνεδρίου να εξελιχθεί με ακρίβεια
και συνέπεια.
Ανατρέχοντας στην έως σήμερα εικοσαετή ιστορία της ΕΕΝΣ,
με ικανοποίηση παρακολουθούμε την αναγνώρισή της ως μοχλού
στην προσπάθεια να προωθηθούν διεθνώς οι νεοελληνικές σπουδές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ζωηρό ενδιαφέρον
που προκαλούν σε όλες τις ηπείρους τα ανά τετραετία συνέδριά
της. Σημαντική, επίσης, υπήρξε κατά τα τελευταία έτη η συμβολή
της ΕΕΝΣ στην προσπάθεια διάσωσης τμημάτων νεοελληνικών
σπουδών σε ευρωπαϊκά πανεπισήμια, καθώς και στην προώθηση νέων ερευνητών, με στόχο την επαγγελματική αποκατάστασή
τους. Στους τελευταίους η ΕΕΝΣ έμπρακτα προσέφερε την υποστήριξη που χρειάζονταν σε θέματα υποτροφιών και σε συναφή
ζητήματα ερευνητικών προγραμμάτων.
Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η ΕΕΝΣ έχει εφαρμόσει ως αρχή,
ήδη από το Α΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών του
1998 στο Βερολίνο, και φροντίζει να προσφέρει τη δυνατότητα
σε νέους ερευνητές να συμμετάσχουν ως εισηγητές στα Συνέδριά
της, σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες αξιολόγησης και
επιλογής των δηλώσεων συμμετοχής από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή. Διότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε νέους ερευνητές να προβάλουν το επιστημονικό προφίλ τους από το
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βήμα μιας διεθνούς επιστημονικής διοργάνωσης, και να έρθουν σε
επαφή με ειδικούς στα επιμέρους πεδία έρευνας και διδασκαλίας
των νεοελληνικών σπουδών.
Στο πλαίσιο αυτό, προέχει να προχωρήσουμε σε μια σημαντική
και επιβεβλημένη από τα πράγματα πλέον σήμερα εκδοτική προσπάθεια. Να πραγματοποιήσουμε, δηλαδή, τη σκέψη που διατυπώσαμε εδώ και μερικά χρόνια για το επείγον ζήτημα που αντιμετωπίζουν διεθνώς οι νεοελληνικές σπουδές: την έλλειψη ενός ψηφιακού περιοδικού νεοελληνικών σπουδών, με διεθνή χαρακτήρα
και με αυστηρές προδιαγραφές σύνταξης και επιμέλειας.
Παρά τη δυσμενή από οικονομική άποψη συγκυρία και παρά
τις άλλες δυσκολίες που συνεπάγεται μια τέτοια πρωτοβουλία,
το περιοδικό αυτό θα αποτελούσε σημαντικό όργανο προβολής
των νεοελληνικών σπουδών διεθνώς σε μια περίοδο κρίσης που
διατρέχουν οι ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα στα ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια.
Βερολίνο, 29 Aπριλίου 2015
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Δημάδης,
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ

ΤΟΥ Ε΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
ΤΗΣ ΕΕΝΣ*

* Όσες υποβλήθηκαν/εγκρίθηκαν προς ανάρτηση (<http://www.eens.org/?page_id=3593>)

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΊΣΕΩΝ

Κρισιακό τοπίο και ΜΜΕ:
μετατοπίσεις του δημόσιου λόγου και νέα πολιτισμικά
πρότυπα στην περίπτωση της ελληνικής τηλεόρασης
Βασιλική Παπαγεωργίου *

Εισαγωγικά για τη θεματική της εισήγησης
Ο γενικότερος σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να ανιχνεύσει
μετασχηματισμούς στον ιδεολογικό προσανατολισμό και τα πολιτισμικά πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας που σχετίζονται με
το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο της κρίσης. Συγκεκριμένα, η
εστίαση τοποθετείται στα ΜΜΕ και ειδικότερα στην τηλεόραση.
Σε μια σειρά τηλεοπτικών πολιτισμικών προϊόντων εξετάζονται
κυρίαρχοι ιδεολογικοί λόγοι οι οποίοι τοποθετούνται και ερμηνεύονται στα ευρύτερα συμφραζόμενα της παρούσας οικονομικής
συγκυρίας.
Η εισήγηση αντλεί θεωρητικά τόσο από το πεδίο της Κοινωνικής
και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, όσο και από κλάδους που έχουν
παράδοση στην μελέτη της επικοινωνίας και των μέσων (media),
όπως οι Πολιτισμικές Σπουδές, ενώ προτείνει τρόπους γόνιμης
σύγκλισης σε ένα πεδίο όχι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στον ελληνικό
χώρο, της Ανθρωπολογίας των Μέσων.
Ένας ευρύτερος προβληματισμός αφορά σε αυτό που αποκλήθηκε “κρίση” και στο πώς δρα ως καταλύτης αλλαγών και μετασχηματισμών στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Μία
πρόκληση από την ανθρωπολογική οπτική αποτελεί η παρακολούθηση μετασχηματισμών και μετατοπίσεων στο επίπεδο των
ιδεολογικών προσανατολισμών.1 Το πεδίο των ΜΜΕ θεωρήθηκε
∗

1

Δρ Βασιλική Παπαγεωργίου, Εθνολόγος-Κοιν. Ανθρωπολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα, Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Mail
επικοινωνίας: vaspapag@yahoo.gr

Μερικές ιδέες σχετικά εκθέτω σε άρθρο μου στο διαδικτυακό ελληνικό ιστότοπο
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με τίτλο «Kρισιακό τοπίο και πολιτισμική αλλαγή:
μερικές σκέψεις», (δημοσιευμένο στις 3/1/2012), στο: http://anthropologia.gr/
index.php/articles/207-2012-01-03-23-06-07.html.
Η “κρίση” βρίσκεται την τελευταία πενταετία στο προσκήνιο της πολιτικής ατζέντας
και αντιπαράθεσης στην Ελλάδα, ενώ αποτελεί κυρίαρχη θεματική σε συνέδρια
και επιστημονικές συναντήσεις, εκδόσεις μελετών, αρθρογραφία στον τύπο,
εκπομπές στην τηλεόραση κ.λπ. Βλ. ενδεικτικά γι’ αυτήν την κίνηση ιδεών γύρω
από την κρίση, Πατούλη 2014.
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-960-99699-8-7)
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προνομιακό για την ανάδειξη κυριάρχων λόγων κατά την παρούσα
συγκυρία.
Στην εισήγηση αυτή θα επικεντρωθώ σε κυρίαρχες αναπαραστάσεις που με όχι πάντα ρητό, αλλά υπαινικτικό τρόπο, προτείνουν, εισηγούνται, κατευθύνουν σε νέους τρόπους θέασης
της κοινωνικής πραγματικότητας. Υποστηρίζεται, εξάλλου, ότι
τα ΜΜΕ, και, ειδικότερα, το τηλεοπτικό πεδίο, συγκροτούν έναν
προνομιακό χώρο κατασκευής συγκεκριμένων ειδών ταυτότητας
και αναπαραστάσεων του εαυτού, επινοούν με μία έννοια έναν
νέο “τύπο ανθρώπου”, ταιριαστό και πολιτισμικά συνδεδεμένο με
μια ευρύτερη μετατόπιση σε κυρίαρχους ιδεολογικούς προσανατολισμούς στην Ελλάδα σήμερα, που μπορούμε να εντοπίσουμε
και σε άλλους λόγους (της πολιτικής και του δημόσιου λόγου,
της εκπαίδευσης). Οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί είναι άμεσα
συνδεδεμένοι με το πρόταγμα του νεοφιλελευθερισμού που στην
Ελλάδα εμφανίζεται έντονος κυρίως από την κρίση και μετά.
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: θεωρητικές προσεγγίσεις της
ιδεολογίας και του λόγου (discourse)

Τα ΜΜΕ αποτελούν ένα διεπιστημονικό πεδίο, στο οποίο
υπάρχει μια μακρά παράδοση θεώρησής του από τη σκοπιά του
ιδεολογικού του ρόλου και της σχέσης του με την κοινωνική
πραγματικότητα.2 Συγκεκριμένα τα ΜΜΕ έχουν πολλαπλώς
μελετηθεί ως φορείς κυρίαρχων λόγων και αναπαραστάσεων
και κατά συνέπεια αναπαραγωγής των σχέσεων ανισότητας και
κυριαρχίας- υποτέλειας, τάση η οποία γενικότερα αποκλήθηκε
κριτική/ριζοσπαστική προσέγγιση.3 Στο πλαίσιο αυτής της
προσέγγισης, η ιδεολογική λειτουργία των μέσων, αφορά στους
τρόπους με τους οποίους αναπαριστούν, διαμορφώνουν αλλά και
επενεργούν στην κοινωνική πραγματικότητα με το να παρέχουν
βασικά πλαίσια πρόσληψης και κατανόησης του κόσμου. Ο
2
3

Για μια αναλυτική επισκόπηση βλ. Κωνσταντινίδου 2002.
Σε αυτή τη γραμμή ανάλυσης, που εκκινεί από τη λεγόμενη Σχολή της Φραγκφούρτης, συνεισφέρουν θεωρητικοί και διανοητές, όπως οι Louis Althusser,
Michel Foucault, AntonioGramci, Roland Barthes, (με τις κομβικές θεωρητικές
τους συμβολές αντίστοιχα στις έννοιες της ιδεολογίας, του λόγου, της ηγεμονίας, της σημειωτικής/μυθολογίας) αλλά και ο πιο σύγχρονος θεμελιωτής των
Πολιτισμικών Σπουδών Stuart Hall.
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θεσμικός ρόλος αλλά και η ευρύτερη πολιτική οικονομία των
μέσων τα τοποθετούν σε θέση κυριαρχίας και ισχύος. Έτσι από
τη μια ο λόγος τους είναι ιδιαίτερα επιδραστικός (παρόμοιας
βαρύτητας με τον θεσμό της εκπαίδευσης, για παράδειγμα), και
από την άλλη ευνοεί τις κυρίαρχες ιδεολογίες (ταξικές, του φύλου,
της φυλής/ εθνότητας κ.λπ.). Μια σημαντική παράμετρος που
πρέπει να υπογραμμιστεί, είναι ότι από αυτήν την σκοπιά, τα ΜΜΕ
παράγουν και διαχέουν πρωτίστως ιδεολογίες της συναίνεσης, της
διατήρησης τη κυρίαρχης τάξης πραγμάτων.
Από τη δεκαετία του ’80 και ύστερα, ιδιαίτερα τον κλάδο των
Πολιτισμικών Σπουδών, επιχειρείται μια εκλέπτυνση των μοντέλων
επικοινωνίας και διάδρασης και ανάδειξης των περίπλοκων
τρόπων διάχυσης κυρίαρχων ιδεολογιών.4 Αναφέρομαι ειδικότερα
στις θεωρίες πρόσληψης, που στις πιο ακραίες θέσεις των
υποστηρικτών της, υποστηρίζουν την απεριόριστη ερμηνευτική
δυνατότητα του κοινού, και άρα την αδυναμία ενός πολιτισμικού
κειμένου να διαβαστεί με τον τρόπο που εισηγείται ο αρχικός
παραγωγός του. Ακόμη και στο πεδίο της ανθρωπολογίας (με
τις επιμέρους σχετικές εξειδικεύσεις, ανθρωπολογία των μέσων,
οπτική ανθρωπολογία κ.α.), η έρευνα κατευθύνθηκε εν πολλοίς στις
τοπικές/ ιθαγενείς χρήσεις και οικειοποιήσεις των πολιτισμικών
προϊόντων της βιομηχανίας των μέσων.5
Στην παρούσα εισήγηση υιοθετείται η πιο ανθρωπολογική
(κατά Geertz)6 εκδοχή της ιδεολογίας ως πολιτισμικού συστήματος, ιδεών, πίστεων και αναπαραστάσεων για την κοινωνική
4
5

6

Βλ. ενδεικτικά τον πολύ καλό συλλογικό τόμο ΜΜΕ και Κοινωνία (επιμ. Curran,
J και M. Gurevitch) με συγγραφείς γνωστούς θεωρητικούς από τους χώρους των
Πολιτισμικών Σπουδών, και ειδικότερα εκπροσώπους της τάσης των θεωριών
της πρόσληψης, όπως ο John Fiske.
Βλ. Boyer 2012. Σε αυτό το πολύ καλό άρθρο, υπάρχει μια επισκόπηση της αγγλόφωνης κυρίως βιβλιογραφίας του αναδυόμενου πεδίου της Ανθρωπολογίας
των Μέσων, ενώ τίθενται προβληματισμοί και ανοίγει μια συζήτηση, για την
συμβολή που μπορεί να έχει η πιο παραδοσιακή ανθρωπολογία - που μελετά τις
προ-νεωτερικές κοινωνίες μέσα από τα τελετουργικά συστήματα και τους μύθους- στην ανάλυση των μέσων ως πολιτισμικών φορέων. Προτείνει ιδιαιτέρως
την συμβολοποίηση που επιτελείται από τα σύγχρονα μέσα ως τελετουργική
διαδικασία κατασκευής “μύθων”, που έχει σαν αποτέλεσμα τη “μυθολογική
σύλληψη” της κοινωνικής πραγματικότητας από τη μεριά του κοινού.
Αναφέρομαι στο έργο του Geertz (μεταφρασμένο στα ελληνικά) Η ερμηνεία
των Πολιτισμών (The Interpretation of Cultures, 1973), στο οποίο αναλύεται η
ιδεολογία ως πολιτισμικό σύστημα.
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πραγματικότητα που μοιράζεται από κοινού μια κοινωνική ομάδα,
άρα ενός συνεκτικού συστήματος σημασιών, που μπορεί να αποκωδικοποιηθεί με ερμηνευτική ανάλυση. Αυτό όμως δεν υπονοεί
την διολίσθηση του νοήματος προς πολυάριθμες ερμηνείες, αλλά
την ύπαρξη περιορισμών, που προσδιορίζουν τις ιδεολογικές
κατασκευές ως συγκρουσιακά διακυβεύματα, στο πλαίσιο της
πάλης για τους κυρίαρχους ορισμούς της πραγματικότητας.7
Σε αυτήν την ερευνητική εργασία, ιδιαίτερη αναλυτική βαρύτητα
κατέχει η έννοια του λόγου. Ο λόγος (discourse) αποτελεί μια συνεκτική μορφή αφήγησης – λεκτικής αλλά όχι αποκλειστικά – που
εκφράζει, όσο και οργανώνει συστήματα γνώσης, πίστης, ιδεών.
Οι αναλύσεις λόγου συνδέθηκαν ιδιαίτερα με την επικέντρωση
στα κείμενα και τη γλωσσολογική σημειωτική ανάλυσή τους.
Ωστόσο η στροφή που πραγματοποιείται στις σπουδές μέσων και
επικοινωνίας προς την ανάλυση και θεωρία λόγου, μετατόπισε
το ενδιαφέρον (από το κοινό και τις πολυάριθμες ερμηνευτικές
δυνατότητες, όπως είδαμε παραπάνω) στη δυναμική παραγωγής
του κειμένου και στη σύνδεσή του με τις κοινωνικές και ιστορικά
προσδιορισμένες κοινωνικές πρακτικές.8
Για να ανακεφαλαιώσω: Τα μέσα κατασκευάζουν και προτείνουν
συγκεκριμένες εκδοχές της πραγματικότητας. “Αναπαριστούν”,
συγκροτούν λόγους, (discourses) χάρτες εννοιών, συστήματα πολιτισμικών κωδίκων. Δημιουργούν κείμενα με λόγους έγκυρους,
θεσμικά ισχυρούς (εξαιτίας της πολιτικής οικονομίας των ΜΜΕ και
της διάρθρωσής τους μέσα στην Πολιτιστική Βιομηχανία), ικανούς
να ασκήσουν συμβολική βία – ανεξάρτητα από την πρόσληψή τους
από τα διαφορετικά κοινά.9
Ερευνητικό υλικό και μεθοδολογικές παρατηρήσεις

7
8
9

Η μελέτη που παρουσιάζεται εδώ, εντάσσεται στα πλαίσια του

Θέσεις που εκφράζονται από θεωρητικούς των μέσων όπως ο μαρξιστής Stuart Hall, αλλά απηχούν και τη θεώρηση του κοινωνικού κόσμου από τον μεγάλο
γάλλο κοινωνιολόγο Pierre Bourdieu.
Ξεχωρίζει το έργο των Teun Van Dijk και Norman Fairclough. Για μια εξοικείωση
με το έργο τους και επισκόπηση των γενικών θέσεων και αρχών των αναλύσεών
τους, παραπέμπω σε Πλειός 2001.
Για τη θέση αυτή βλ. και Κωνσταντινίδου 2003. Για την πολύ σημαντική έννοια
της συμβολικής βίας, που εισηγείται ο Bourdieu, βλ. Bourdieu 1999.
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διδακτικού και ερευνητικού μου έργου.10 Κυρίως έχει καταγραφεί
και αναλυθεί υλικό από διάφορα τηλεοπτικά προϊόντα και είδη
(genres) κατά τη διάρκεια δύο τηλεοπτικών σεζόν (2012-2013
και 2013-2014). Για λόγους συνεκτικότητας του υλικού (βλ. και
υποσ.13) επιλέχτηκε ένα μεγάλο ιδιωτικό κανάλι, αυτό του Ant1.11
Η επιλογή έγινε με βάση ποιοτικές παραμέτρους. Η ποιοτική
προσέγγιση ταιριάζει τόσο στους στόχους όσο και στο θεωρητικό/
αναλυτικό πλαίσιο της μελέτης και αντλεί από την ανάλυση λόγου
(μία κατεύθυνση της οποίας είναι η Κριτική Ανάλυση λόγου), όπως
αναφέρθηκε εισαγωγικά (βλ. και υποσ. 8). Κύρια στόχευση της
ανάλυσης λόγου είναι να αναδειχτούν οι λόγοι των πολιτισμικών
τηλεοπτικών κειμένων ως συστήματα γνώσης και κοινωνικών
πρακτικών που παράγονται μέσα από σχέσης επικοινωνίας και
αλληλόδρασης με το ευρύτερο περιβάλλον.
Με βάση το αναλυτικό πλαίσιο που σκιαγραφήθηκε στα
προηγούμενα, εδώ η έμφαση είναι στην ερμηνευτική ανάλυση
κειμένων, που δεν παράγουν μονοσήμαντα νοήματα αλλά συνομιλούν με το πολιτισμικό πλαίσιο της παρούσας ιστορικής συγκυρίας (οικονομική κρίση). Το θεωρητικό-μεθοδολογικό πλαίσιο
της ανάλυσης λόγου, λαμβάνει, επίσης, υπόψη, τους ειδικούς περιορισμούς του τηλεοπτικού λόγου και των τηλεοπτικών κειμένων.
Έτσι, στην τηλεόραση ως οπτικοακουστικό μέσο διαδραματίζουν
ρόλο παραστατικής συμβολοποίησης (όχι μάλιστα ως ξεχωριστές
μονάδες αλλά στη σύνθεση μεταξύ τους) τόσο τα κείμενα, όσο και
η κινούμενη εικόνα, η αφήγηση, αλλά και οι ειδικές προς το μέσο
10 Στο τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων, όπου
διδάσκω, τα διδακτικά και ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν στις πολιτισμικές διαστάσεις των Πολιτιστικών Βιομηχανιών και της επικοινωνίας, με
έμφαση στους νέους τρόπους διάδρασης και σε πολιτισμικούς μετασχηματισμούς
με τη διαμεσολάβηση των νέων τεχνολογιών. Η συγκεκριμένη εισήγηση, αντλεί
προβληματισμό από την συγκυρία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, και
ως ιδέα ζυμώθηκε στο πλαίσιο διεργασιών εκπόνησης πτυχιακής εργασίας στο
τμήμα με σχετικό θέμα που πρότεινα και εκπονήθηκε υπό την επίβλεψή μου «Οι
διαφημίσεις στην εποχή της οικονομικής κρίσης: μεταβολές στo περιεχόμενο,
την αισθητική και το συμβολισμό» (από την φοιτήτρια του τμήματος Δέσποινα
Αλεντά).
11 Μια πρώτη εκτίμηση του υλικού έγινε με την πρωτογενή προσωπική συστηματική παρακολούθηση ως τηλεθεάτρια, αλλά για την πιστότερη καταγραφή
χρησιμοποιήθηκε το υλικό που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο (τόσο στον
διαδικτυακό ιστότοπο του καναλιού, όσο και στο Ytube) και άρα μπορεί να
παραχθεί όσες φορές είναι αναγκαίο για τις ανάγκες της ανάλυσης λόγου.

36

Βασιλική Παπαγεωργίου

τεχνικές της σκηνοθεσίας και του μοντάζ, οι επιλογές προσώπων, ο
ήχος και η ένταση της φωνής, η μουσική κ.λπ. Επίσης, οι συμβάσεις
που ιστορικά έχουν διαμορφώσει τον λόγο ενός μέσου (π.χ. στην
τηλεόραση η ροή του προγράμματος είναι σημαντική, αλλά και των
επιμέρους ειδών – genres – που τον συνθέτουν (π.χ. διαφήμιση,
ψυχαγωγική εκπομπή, ειδήσεις).12 Εξάλλου, σε αυτήν την μελέτη,
λαμβάνεται υπόψη η αναλυτική έννοια της διακειμενικότητας,
που χρησιμοποιείται προκειμένου να στρέψει την προσοχή στην
δυναμική κυκλοφορίας νοήματος, μέσα από διασυσχετίσεις που
παράγονται από την ύπαρξη διακειμενικών αναφορών (κοινά
μοτίβα και θεματολογία, εικόνες, ρητορικά σχήματα, πρόσωπα
κ.λπ.).13
Επιλέχτηκαν προγράμματα (ως πολιτισμικά κείμενα) που
φαίνεται ότι αποτελούν προϊόντα της περιόδου της κρίσης, και
προσδιορίζονται από μια κοινή βάση σημασιοδοτικών πρακτικών
και προσανατολισμών που θα καταδειχτεί στη συνέχεια. Κριτήριο
επιλογής αποτέλεσε η υπόθεση εργασίας, σύμφωνα με την οποία,
όπως ήδη αναφέρθηκε, η τηλεόραση αναμένεται να συμπορευτεί
με το πλαίσιο αλλαγών στο πολιτικό και οικονομικό πεδίο κυρίως
σε ό, τι αφορά τις ιδεολογικές της προκείμενες.
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύεται ο λόγος τριών

12 Γενικότερα πρέπει να υπογραμμιστεί η δυσκολία του εγχειρήματος ανάλυσης
λόγου στην τηλεόραση, ενώ η βιβλιογραφία είναι ελλιπής. Παρατηρείται για
παράδειγμα μια πληθώρα μελετών γύρω από την διαφήμιση, που εστιάζουν
κυρίως στην γλώσσα και τη σημειωτική/ ρητορική της ανάλυση. Παρόμοια σε
ανθρωπολογικές μελέτες κυρίαρχων αναπαραστάσεων στα μέσα, επιλέγονται
συνήθως τα έντυπα, ενώ όταν πρόκειται για την τηλεόραση η εστίαση
μετατοπίζεται σε ζητήματα πρόσληψης/ οικειοποίησης.
13 Βλ. Μαδιανού 2007, 106-109. Εξάλλου, κάθε κανάλι αποκτά έναν ιδιαίτερο
χαρακτήρα μέσα από συγκεκριμένες επιλογές που του προσδίδουν μια ταυτότητα.
Αυτές οι επιλογές στηρίζονται εν πολλοίς στη διακειμενικότητα. Έτσι, στην περίπτωση που παρουσιάζω εδώ, το κανάλι του ΑΝΤ1 επιλέχτηκε ακριβώς εξαιτίας
μιας ιδιαίτερης επικοινωνιακής προβολής γύρω από τα σύμβολα της “αγάπης”,
της “αλληλεγγύης” και της κουλτούρας “κοινωνικής ευθύνης”, με πλήθος διακειμενικών αναφορών. Αναφέρω, για παράδειγμα, την εντόνως προβεβλημένη
εκπομπή «Με αγάπη», (ξεκίνησε το 2007), που φαίνεται να δίνει ιδιαίτερο στίγμα
στο κανάλι. Επίσης, θα περιλάμβανα ως διακειμενική αναφορά ακόμη και το
πρόσωπο του Σάκη Ρουβά, που ως μια πολυσύνθετη τηλεοπτική φιγούρα έχει
τα τελευταία χρόνια συνδεθεί ιδιαίτερα με φιλανθρωπικά εγχειρήματα. Τέλος,
ως διακειμενικές αναφορές σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μπορούν να εκληφθούν οι
συνεχείς επαναλαμβανόμενες – σε όλα τα κανάλια και τα μέσα – αναφορές στην
κρίση.

Κρισιακό τοπίο και ΜΜΕ: μετατοπίσεις του δημόσιου λόγου και νέα...

37

διαφορετικών όσο και συμπληρωματικών ειδών τηλεοπτικού
λόγου: η επικοινωνιακή καμπάνια προβολής του καναλιού ΑΝΤ1, η
κοινωνική εκπομπή (που προβλήθηκε σε σειρά επεισοδίων λίγων
εβδομάδων κατά την περίοδο Μαρτίου/Ιουνίου του 2013), «ήρωες
ανάμεσά μας», και, επιλεκτικά, έξι διαφημίσεις (από έναν μεγάλο
αριθμό του είδους που μας ενδιαφέρει εδώ διαφημίσεων) που
προβάλλονταν κατά τη διάρκεια της έρευνας, αν και χρονικά δεν
περιορίζονται σε αυτό το διάστημα. Για την καλύτερη εμπέδωση
του υλικού που παρουσιάζεται, το κείμενο της εισήγησης συνοδεύεται από εικόνες που έχουν εισαχθεί ως αποτυπώσεις στιγμιότυπων οθόνης (screenshots) από τα αντίστοιχα βιντεάκια.
Η επικοινωνιακή καμπάνια προβολής του AΝΤ1: «τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα»

Η επικοινωνιακή καμπάνια προβολής του ΑΝΤ1 φέρει τον τίτλο
«τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα». Βασίζεται
σε μικρής διάρκειας σποτάκια που απεικονίζουν ανθρώπους μάλλον
“απλούς”, “συνηθισμένους” σε “στιγμές”: από την καθημερινότητα,
(είτε μόνοι τους όντας, είτε με την οικογένεια ή τους φίλους τους),
που οι ίδιοι τις κάνουν ξεχωριστές “εμπειρίες”.14 (εικ. 1)

Εικ. 1

14 Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η χρήση των εισαγωγικών – συνήθης πρακτική στην ανθρωπολογική γραφή – υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη, εντός
εισαγωγικών λέξη, αποτελεί μια έννοια με μεταβαλλόμενο αλλά και υπό διαπραγμάτευση περιεχόμενο, σε κάθε περίπτωση κομβική στην συμβολοποίηση της
αναπαραστατικής λειτουργίας του τηλεοπτικού λόγου.
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Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα, το σποτάκι “καλημέρα”. Εκτυλίσσεται σε μια σκηνή, και συγκεκριμένα έναν πολυσύχναστο
πεζόδρομο όπου βρίσκονται πολλά καταστήματα “παραδοσιακά”,
με τα εμπορεύματά τους έξω υπαίθρια τοποθετημένα, ή κρεμασμένα στους εξωτερικούς τους τοίχους. Διαφορετικά πλάνα, δείχνουν
τον πρωταγωνιστή να διασχίζει χαρούμενος τον δρόμο αυτό, και
αμέριμνος να χαιρετίζει με την καλημέρα του περαστικούς που
δεν φαίνεται να γνωρίζει. Αυτοί αδιαφορούν, είτε τον κοιτούν
περίεργα. (εικ 2)

Εικ. 2

Το σποτάκι αυτό είναι φαινομενικά απλό, αλλά εντυπωσιακό
στο πλήθος των νοημάτων που συμπυκνώνει. Η “καλημέρα”
παραπέμπει στην ανάγκη του ανθρώπου για κοινωνικότητα
και επικοινωνία αλλά και σε αλλοτινούς καιρούς, “αγνών συναναστροφών”. Ο κεφάτος πρωταγωνιστής που δεν διστάζει να
χαιρετίσει αγνώστους, μια συμπεριφορά μάλλον παράδοξη σε
αστικό τουλάχιστον περιβάλλον, ενσαρκώνει ένα υποκείμενο,
αποστερημένο από την ιδιοτέλεια των κοινωνικών σχέσεων. Αυτή
είναι μια ιδέα που θα δούμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς στα πολιτισμικά κείμενα που εξετάζουμε εδώ. Ο πρωταγωνιστής αντλεί
ικανοποίηση, (και αυτό αναπαρίσταται από τα κοντινά πλάνα στο
πρόσωπό του), από μια ασήμαντη πράξη, μια πράξη δίχως νόημα
στο σύνηθες καθημερινό σύγχρονο αστικό συμπεριέχον.
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Η οπτική αναπαράσταση ενός πεζόδρομου, ενός περιβάλλοντος
γνώριμου τα τελευταία χρόνια στους κατοίκους των πόλεων, από
τις πλήθος αναπλάσεις στα αστικά κέντρα, δημιουργεί συνθήκες
ταύτισης των εμπειριών του κοινού. Παράλληλα, είναι ο κατάλληλος
χώρος ανάδειξης του κυρίαρχου μηνύματος, αφού οι πεζόδρομοι,
τουλάχιστον στις εξιδανικευμένες εξαγγελίες των πολιτικών διαχείρισης του δημόσιου αστικού χώρου, ευνοούν την προσέγγιση
και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Το κυρίαρχο σλόγκαν- μήνυμα της
καμπάνιας, αποτελεί μια προτροπή- πρόσκληση εγκατάλειψης του
υλικού ευδαιμονισμού, και επιστροφή σε αγνές αυθεντικές σχέσεις και ικανοποιήσεις (βλ. υποσ. 19). Κυριαρχεί επίσης η ιδέα της
θετικής, αισιόδοξης οπτικής, που απελευθερώνει το άτομο από
τις καθημερινές δυσκολίες, ιδέα που επίσης επαναλαμβάνεται
σε διάφορες δράσεις/project του μιντιακού λόγου τα τελευταία
χρόνια.
Ήρωες ανάμεσά μας: η επινόηση ενός νέου τύπου ανθρώπου
στον τηλεοπτικό λόγο

Η εκπομπή «ήρωες ανάμεσά μας» κατηγοριοποιήθηκε στις
κοινωνικές εκπομπές του καναλιού Αντένα, και προβλήθηκε το
2013 σε μια σειρά επεισοδίων με κεντρικό παρουσιαστή τον γνωστό καλλιτέχνη Σάκη Ρουβά. Η κεντρική ιδέα της σειράς ήταν
ότι οι “καθημερινοί άνθρωποι” μπορούν να αποκτήσουν διαστάσεις “ήρωα” με την ανιδιοτελή προσφορά τους στον κοινωνικό
περίγυρο.
Κάθε επεισόδιο παρουσιάζει έναν “ήρωα”: μιλούν γι’ αυτόν και
την σχετική δράση του ή τα περιστατικά με τα οποία συνδέθηκε, ο
κεντρικός παρουσιαστής, άνθρωποι του περιβάλλοντός του αλλά
και ο ίδιος. Διαφορετικά πλάνα, προσεκτικά συρραμμένα συγκολλούνται και σκηνοθετούν όψεις της ζωής του πρωταγωνιστή.
Η αναπαράσταση ακολουθεί παρόμοιο μοτίβο που δίνει έμφαση
στην πρόκληση ισχυρής συγκινησιακής φόρτισης από τη μεριά του
κοινού. Κατασκευάζεται το πρόσωπο του “ήρωα” με τρόπο που
υπερτονίζεται η ανιδιοτέλεια και ηθικές αξίες όπως η ανθρωπιά,
η φυσική αγνότητα και καλοσύνη, η απουσία οποιουδήποτε
ιδιοτελούς συμφέροντος.
Για να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, επιλέγω
εδώ το επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον παπά, που έχει ιδρύσει
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Μ.Κ.Ο και έχει θέσει εαυτόν επικεφαλής της διάσωσης μεταναστών
που φτάνουν μισοπεθαμένοι στα παράλια της Μυτιλήνης.
Στο επεισόδιο κεντρική θέση σκηνοθετικά κατέχει η Μυτιλήνη
με πολλά πλάνα από τη θάλασσα, που σημειολογικά παραπέμπει
στους μετανάστες που κατά δεκάδες τα τελευταία χρόνια
καταλήγουν μέσα σε σαπιοκάραβα στις ακτές της. Το πρόσωπο
του παπά προβάλλεται συχνά σε κοντινό πλάνο με έμφαση στο
βλέμμα του, που είτε καρφώνει το φακό, μιλώντας με τον φορτισμένο λόγο του για τα όσα τραγικά συμβαίνουν, είτε ταξιδεύει
αγναντεύοντας στη θάλασσα. Η αναφορά του στην κραυγή της
μάνας που αντικρίζει το πτώμα του παιδιού της που έχει ξεβράσει
η θάλασσα, ως αυθεντική μαρτυρία μιας ανείπωτης τραγωδίας,
επεκτείνει στο όριο την συγκινησιακή φόρτιση. Η ανθρωπιά
παρουσιάζεται ως υπέρτατη αξία, που δε γνωρίζει σύνορα και
διαφορές, και υποχρεώνει στην προσφορά, δίχως αμφισβήτηση,
δίχως όρους και προϋποθέσεις.
Ο ηρωισμός του αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς αποκαλύπτεται ότι πάσχει ο ίδιος από σοβαρή ασθένεια η οποία όμως
είναι «ψιλοπράγματα… γιατί υπάρχουν και χειρότερα, αυτά που
έχω εγώ είναι λίγα…».
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο επεισόδιο της
σειράς εκπομπών, στο οποίο παρουσιάστηκε ο τελικός απολογισμός
του έργου, σε μια πανηγυρική εκδήλωση απονομής τιμητικών
βραβείων που έλαβε χώρα στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Η
τελετή αυτή φέρει όλα τα χαρακτηριστικά των τελετουργιών που
επικυρώνουν15: παραβρίσκεται και μιλάει ένας μεγάλος αριθμός
“επίλεκτων” εκπροσώπων του πολιτικού, ακαδημαϊκού χώρου,
άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, που στήριξαν το project. Με το λόγο τους προσδίδουν ισχύ και θεσμική εγκυρότητα σε
όλα τα εγχειρήματα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.
Η τελική αυτή εκπομπή ξεκινάει με μια performance η οποία
αναπαριστά ακριβώς τον κεντρικό άξονα ιδεών που προβλήθηκαν
σε όλη τη διάρκεια των επεισοδίων. Δίνω εδώ μια σύντομη περιγραφή του αρχικού μέρους της (βλ. εικ.3): πλήθος ανθρώπων
περπατούν πολύ βιαστικά. Είναι ντυμένοι ομοιόμορφα με επίσημα
μαύρα ενδύματα, και δεν κοιτούν ο ένας τον άλλο, διαχέοντας με
15 Βλ. Bourdieu, ό.π.
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τον τρόπο τους μια αίσθηση αδιαφορίας. Κάποιος πέφτει ξαφνικά
μέσα σε αυτό το πλήθος κάτω αβοήθητος, θύμα βιαιοπραγίας που
συμβαίνει ενώπιων όλων. Η αδιαφορία επιτείνεται, καθώς κανένας
δεν σπεύδει να βοηθήσει. Ώσπου εμφανίζεται άλλο πρόσωπο, με
το ρόλο αυτού που συμπονά, προστρέχει, συμπάσχει.

Εικ. 3

Στη συνέχεια, κατά την διάρκεια της παρουσίασης διατυπώνονται και υπογραμμίζονται, με πιο ρητό τρόπο, τα μηνύματα - κεντρικές ιδέες του project “ήρωες ανάμεσά μας”: «Να αναδείξουμε την αξία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής»,
«να υπογραμμίσουμε την ανθρώπινη και ουσιαστική πλευρά της
σημερινής Ελλάδας», «να δημιουργήσουμε πρότυπα αισιοδοξίας
και ηθικής υπεροχής».
Η σημερινή συγκυρία αναφέρεται ως εποχή “βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης”, που δίνει ευκαιρία να δημιουργηθεί κάτι νέο.
Μια “νέα εποχή”, που χρειάζεται δύναμη, κουράγιο, έμπνευση,
αλλά και θετική σκέψη. Η Ελλάδα αναπαρίσταται ρητορικά ως
“Ελλάδα που μάχεται και τα καταφέρνει”. Ενώ το κανάλι (όμιλος
Αντένα) προβάλλεται με κύρια ρητορική γύρω από την “ευθύνη
μας απέναντι στην κοινωνία”, όψη μιας αναδυόμενης εταιρικής
κουλτούρας που θα μας απασχολήσει και αλλού στο κείμενο.
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Κατά τη διάρκεια της καταληκτικής αυτής εκπομπής παρουσιάζονται ένας -ένας όλοι οι ήρωες, με μια μικρή αναφορά στο έργο
τους, και επιλεκτικά αποσπάσματα από τις αντίστοιχες εκπομπές.
Σε οθόνη προβάλλονται με μεγάλα γράμματα το όνομα τού κάθε
ήρωα που συνοδεύεται από σύντομο λεκτικό χαρακτηρισμό που
έχει επιλεχτεί να ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: π.χ. “συνάνθρωπος - πολίτης”, “πρωταθλητής ζωής - αγωνιστής” ή “κινητήριος
δύναμη”.
Προσέρχονται και ανεβαίνουν στην κεντρική σκηνή, όπου και
παραλαμβάνουν το τιμητικό βραβείο. Πρόκειται για μια κατασκευή
που απεικονίζει ένα χέρι που δίνει βοήθεια κάθετα τοποθετημένο
επάνω στο άλλο, τραβώντας το προς τα επάνω. Η ίδια κατασκευή
σε μεγάλες διαστάσεις δεσπόζει στην κεντρική σκηνή, δίνοντας
το σημειολογικό της στίγμα: καταδήλωση της σχέσης “ανάγκης(ανταπόκρισης) βοήθειας” που δένει ηθικά το κοινωνικό σύνολο.
(βλ. εικ. 4)

Εικ. 4

Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής επαναλαμβάνονται σταθερά
τα ίδια μηνύματα: ο ηρωισμός και το καθήκον, η ανιδιοτέλεια και η
πληρότητα από την αίσθηση προσφοράς, το “εμείς” απέναντι στο
“εγώ”. Η χριστιανική – αλλά, και διαπολιτισμική και πανανθρώπινη
– αρχή “αγαπάτε αλλήλους”. Η ελπίδα και το όραμα, η κοινωνική
αποστολή, το παράδειγμα που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, η τόλμη
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ν’ αλλάζουν τα δεδομένα. «Η πατρίδα μας μπορεί να προσδοκά
καλύτερες μέρες», όπως διατυπώνει ο πολιτικός κατά την ώρα
που απονέμει το βραβείο. Ο λόγος, κυρίως του παρουσιαστή και
των προσώπων που απονέμουν είναι αποφθεγματικός, κανονιστικά ηθικός, προτρεπτικός: «Άνθρωποι που προτάσσουν το
εμείς σε σχέση με το εγώ, εργάζονται αθόρυβα, δεν νοιάζονται
για την επιβράβευση», «εκπροσωπούν μια Ελλάδα που μάχεται»,
«χρειάζονται φωτισμένοι δάσκαλοι για να βγούμε από την κρίση»,
«υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο των ηρώων», «αν δεν μπορείς την κόλαση να την κάνεις παράδεισο άναψε ένα κερί».
Σε κάποια αντιπαράθεση, ο λόγος των ίδιων των “ηρώωνπρωταγωνιστών” είναι απλός, και η όλη τους κίνηση – το στήσιμο
στην σκηνή– εκπέμπει ταπεινότητα, όμοια με τον αθόρυβο, και
χωρίς την επιδίωξη ανταπόδοσης και συμφέροντος, τρόπο που
εργάζονται: μιλούν αποφεύγοντας να κοιτάξουν κατάματα στο
φακό, με το κεφάλι ελαφρά κυρτό, με μάτια κάποιες φορές βουρκωμένα ή τη φωνή τους κοφτή και λαχανιασμένη από συγκίνηση.
Επαναλαμβάνουν και σε αυτήν την τελευταία εκπομπή, τις φράσεις
που έχουν ήδη πει στο “δικό” τους επεισόδιο: «κάνουμε αυτό που
αγαπάμε», «παίρνω δύναμη κάθε φορά που βοηθάω», «κάθε μέρα
παίρνω ικανοποίηση», «μόνο να δίνεις… ποτέ μην περιμένεις να
πάρεις», «αγάπη θέλουμε… μόνο ο ένας να αγαπάει τον άλλο και
όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα».
Τέλος, μετά από κάθε βράβευση, ο ήρωας αποχωρεί έχοντας γίνει αποδέκτης ενός “δώρου”- έκπληξη που ανακοινώνει από σκηνής
ο παρουσιαστής. Το “δώρο” είναι μια προσφορά ιδιώτη (εταιρίας
π.χ.), του οποίου τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται και εμφανίζεται
ως “κρυφός προστάτης” με μια δική του πρωτοβουλία στήριξης.
Με τον τρόπο αυτής της σκηνοθεσίας, επικυρώνεται ακόμη μια
φορά το προτεινόμενο σύστημα αλληλεγγύης, βασισμένης στην
ανάληψη ατομικής/ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Διαφημίσεις: ένας νέος κόσμος ανιδιοτέλειας και αλληλεγγύης, μόχθου και ηθικών αξιών
Παράδειγμα 1: «υπάρχει αγάπη»
Η διαφήμιση της σοκολάτας Lacta σκηνοθετείται γύρω από το
μήνυμα «υπάρχει αγάπη», το οποίο συνοδεύεται από αγγλόφωνο
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τραγούδι με σχετικούς στίχους (“you give me love” είναι το επαναλαμβανόμενο ρεφραίν του). Παρακολουθούμε ένα νεαρό ζευγάρι
πρωταγωνιστών σε σκηνές από τη ζωή τους, ενώ κεντρικός κορμός
της αφήγησης είναι η σχέση τους.
Στην αρχική σκηνή καταλαβαίνουμε ότι ο νεαρός αφήνει το μέρος στο οποίο έμενε και έρχεται να συναντήσει την αγαπημένη
του: πλάνα από αεροδρόμιο, πλάνα αποχωρισμού και μετακόμισης
(εικ.5): ο αφηγητής δηλώνει “Το να ταξιδέψεις στην άλλη άκρη του
κόσμου για τον αγαπημένο σου, το να αφήσεις ό,τι πολυτιμότερο
έχεις για αυτόν που αγαπάς”…

Εικ.5

…ενώ, ακολουθεί η επόμενη σκηνή (εικ.6). Σε αυτήν (που
τοποθετείται σε ένα δάσος) ο νεαρός σώζει την αγαπημένη του
κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή γραπώνοντας το σώμα της με
δύναμη, ενώ οι δύο τους καταλήγουν σε ένα πλάνο αγκαλιασμένοι
στο χώμα, αφού έχουν γλυτώσει τον κίνδυνο. Ο αφηγητής συνεχίζει
κατά τη διάρκεια αυτής της σκηνής – της διάσωσης – «…ακόμα και
το να ρισκάρεις τη ζωή σου για χάρη του, δεν είναι τόσο δύσκολο.
Γιατί ακριβώς είναι ο αγαπημένος σου. Γιατί η ζωή σου δεν έχει
νόημα χωρίς αυτόν».
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Εικ.6

Και, ενώ βλέπουμε πλάνα από “δύσκολες” στιγμές της σχέσης
(εικ.7), πλάνα που αναπαριστούν τσακωμό, λογομαχία και ίσως
και διακοπή της σχέσης του ζευγαριού,

Εικ. 7

συνεχίζει ο αφηγητής, “αυτό που θέλει προσπάθεια είναι να φτάσεις
να αγαπάς κάποιον τόσο πολύ. Γιατί θέλει προσπάθεια να κάνεις
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πίσω στον πρώτο τσακωμό, θέλει προσπάθεια να μη ζηλεύεις. Θέλει
προσπάθεια να κάνεις το πρώτο βήμα.» Και η αφήγηση καταλήγει,
«…αλλά… λίγη προσπάθεια αξίζει τον κόπο, γιατί εκεί έξω… υπάρχει
αγάπη!» Ενώ η τελική σκηνή εκτυλίσσεται πάλι σε σταθμό (τραίνου
αυτή την φορά,) – συμβολική μεταφορά της αγάπης ως “ταξιδιού”,
“αναζήτησης”.
Η συγκεκριμένη διαφήμιση, επαναλαμβάνει με άλλο τρόπο και
μέσα, με την σκηνοθεσία και αφήγηση μιας μικρής ταινίας, το μήνυμα κυρίαρχο και στο «ήρωες ανάμεσά μας», της “αγάπης”.16
Είναι η αφήγηση της σχέσης ενός ζευγαριού με κεντρικό άξονα
το συναίσθημα αυτό, που αναπαρίσταται ως υπέρτατη αξία στην
εξιδανικευμένη εκδοχή της: πέρα και πάνω από τον εγωισμό και την
ιδιοτέλεια των ατομικών παθών. Όπως και στα προηγούμενα που
παρουσιάστηκαν, αλλά και στις επόμενες διαφημίσεις, παραμένει
κυρίαρχη η έμφαση στην ανθρώπινη σχέση που συγκροτείται στη
βάση της απουσίας αξιών που παραπέμπουν στο συμφέρον.
Παράδειγμα 2: «η ζωή μας είναι γεμάτη στιγμές»

«Η ζωή μας είναι γεμάτη στιγμές», ξεκινάει η διαφήμιση της
εταιρίας Νουνού, που οργανώνει το περιεχόμενο και το μήνυμά της
γύρω από την έννοια “στιγμές”: «στιγμές που φωτίζουν τον κόσμο
μας», «ιστορίες που μοιραζόμαστε, εμπειρίες που μας ταξιδεύουν»,
«…στιγμές που μεγαλώνουν την αγάπη…» Την αφήγηση συνοδεύουν
πλάνα από “στιγμές”: η έμφαση είναι στις καθημερινές κοινωνικές
σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους και η κοινωνικότητα
της παρέας. Ένας κόσμος, που πολιτισμικά νοηματοδοτημένος
παραπέμπει σε σχέσεις που δεν μεσολαβούνται από την ιδιοτέλεια
και παραπέμπουν στην ιδεολογία της αλληλεγγύης. (βλ. εικ.8)
16 Θα πρέπει να αναφερθεί, χωρίς να υπάρχει εδώ ο χώρος να αναλυθεί διεξοδικότερα,
ότι στα πλαίσια των νέων πρακτικών στις οποίες προσανατολίζονται οι εταιρίες,
πραγματοποιείται μια εκτεταμένη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
και της κοινωνικής δικτύωσης στην επικοινωνία. Δηλαδή, το κοινό ως χρήστης
των μέσων – της ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης συμπεριλαμβανομένης–
καλείται να συμμετάσχει διαδραστικά στις δράσεις των εταιριών. Συχνά αυτές
παίρνουν τη μορφή “project” γύρω από βασικές θεματικές μιας διαφημιστικής
καμπάνιας. Έτσι, οι χρήστες καλούνται να αφηγηθούν την δική τους “ιστορία
αγάπης”, ή να προτείνουν τον δικό τους “ήρωα” για την σειρά «ήρωες ανάμεσά
μας». Το υλικό είναι αρκετό και ενθαρρύνει οπωσδήποτε νέες τάσεις έρευνας στα
μέσα και την επικοινωνία.
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Εικ. 8

«Σ’ αυτές τις στιγμές δίνουμε αξία και συνεχίζουμε…», καταλήγει
ο αφηγητής, ενώ αυτό που λέει γράφεται στην οθόνη ως το
κεντρικό μήνυμα της εταιρίας: η εταιρική κουλτούρα που βασίζεται
πλέον στην προβολή (με όρους marketing) ενός νέου λόγου για το
άτομο, τις κοινωνικές σχέσεις, τα πολιτισμικά μας πρότυπα. Αυτά
είναι στοιχεία που διατρέχουν και συνέχουν νοηματικά όλα τα
πολιτισμικά κείμενα που εξετάζονται εδώ.
Παράδειγμα 3: «συνηθισμένοι άνθρωποι»

Το κυρίαρχο μήνυμα - σλόγκαν της επόμενης διαφήμισης, της
κινητής τηλεφωνίας Wind, είναι «συνηθισμένοι άνθρωποι». Η
διαφήμιση σκηνοθετεί και συνενώνει διάφορα πλάνα/ σκηνές
“ηρώων της καθημερινότητας”, ανθρώπων που φαινομενικά είναι
“συνηθισμένοι”, “απλοί” , αλλά είναι μεγαλειώδεις για το έργο που
προσφέρουν στους συνανθρώπους τους.
Η φωνή του αφηγητή, υπό τους ήχους μιας υποβλητικής μουσικής πιάνου, διατυπώνει μια σειρά από προτάσεις που υπηρετούν ρητορικά τη γενικότερη κεντρική ιδέα: «Τους ονομάζουμε
συνηθισμένους ανθρώπους, είναι άνθρωποι που δείχνουν το σωστό
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δρόμο, αν και στους ίδιους δεν τον έδειξε κανείς». Παράλληλα στην
οθόνη προβάλουν οι “άνθρωποι- υποδείγματα”: ένας καθηγητής
την ώρα της διδασκαλίας γεμίζει έναν πίνακα με τις σημειώσεις
του, ένας μαιευτήρας τις στιγμές που ξεγεννά αντικρίζει τη νέα
ζωή που έρχεται στον κόσμο, ένας τροχονόμος εν ώρα εργασίας
σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια.
(βλ. εικ.9, 10)

Εικ.9

Εικ.10

Κρισιακό τοπίο και ΜΜΕ: μετατοπίσεις του δημόσιου λόγου και νέα...

49

«Άνθρωποι με λαμπερά και σιδερωμένα πρόσωπα», «υπεράνθρωποι με μπέρτες» –συνεχίζει ο αφηγητής τη φιλοτέχνηση του
προσώπου “ήρωας της καθημερινότητας”– «άνθρωποι που δεν
γίνονται ταινίες»: υπαινικτική αναφορά στους υπεράνθρωπους
ήρωες των ταινιών (η μπέρτα σημειολογικά μας παραπέμπει
στους δημοφιλείς διαχρονικούς ήρωες της κινηματογραφικής
βιομηχανίας όπως ο Superman ή ο Batman), σε σύγκριση με τους
υπεράνθρωπους, τελικά, “ήρωες της καθημερινότητας”.
«Με δυνατές γροθιές… κι ας μοιάζουν αδύναμοι…», «που θυμούνται ότι είναι φτιαγμένοι από χώμα»: ο λόγος του αφηγητή
είναι αδιαίρετος από το λόγο της εικόνας, καθώς προβάλλονται
τα πρόσωπα και τα πλάνα που συνοδεύουν αντίστοιχα τις περιγραφές. (εικ. 11,12)

Εικ. 11

Ας σημειωθεί εδώ, ότι σε όλες αυτές τις διαφημίσεις στις οποίες
αναφέρομαι στην παρούσα εισήγηση, υπάρχει μια μετατόπιση
σε επιλογές προσώπων που έρχονται πιο κοντά στα οικεία μας
πρόσωπα, απ’ ότι οι παλιότερες εκδοχές στυλιζαρισμένων προτύπων π.χ. ομορφιάς, θηλυκότητας/ αρρενωπότητας. Σκηνοθετικά
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αποδίδονται π.χ. με κοντινά πλάνα ηλικιωμένων με ροζιασμένα
πρόσωπα, γυναικών άβαφων με απλά ρούχα, αντρών αξύριστων
με ρούχα εργασίας κ.λπ. Επίσης ο φακός εστιάζει στο βλέμμα και
αποθανατίζει στιγμές ικανοποίησης, εσωτερικής πληρότητας,
ενθουσιασμού που προτείνονται ως εκδοχές μιας “αυθεντικής”
ζωής, μακριά από το γυαλιστερό και ψεύτικο περιτύλιγμα
αλλοτινών εποχών.

Εικ. 12

Αυτά τα αισθήματα φαίνεται να πηγάζουν από την αφοσίωση
στο καθήκον, που είναι όχι μόνο η απλή διεκπεραίωση της δουλειάς, του επαγγέλματος που έχει κάποιος, αλλά η επίγνωση
(συνακόλουθα και η ηθική ικανοποίηση) ότι επιτελείται πάντα
η προσφορά προς το συνάνθρωπο. Όλα αυτά τα υπαινικτικά
μηνύματα δένει η κυρίαρχη ιδέα της ατομικής προσπάθειας:
«Άνθρωποι μικροί… που χτίζουν γίγαντες…. (εικ. 13)
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Εικ.13

«άνθρωποι που νοιάζονται, που προσπαθούν, που δεν τα παρατάνε ποτέ…»
Η διαφήμιση κλείνει με την ρητή υπενθύμιση του ρόλου “κοινωνικής ευθύνης” της εταιρίας: «Τους ονομάζουμε συνηθισμένους
ανθρώπους, αν και μόνο συνηθισμένα πράγματα δεν κάνουν Στη
wind για όλους αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε». Ενώ στην
τελευταία εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη βλέπουμε το
κυρίαρχο μήνυμα της εταιρικής κουλτούρας «όταν οι άνθρωποι
προσπαθούν, οι εταιρείες πρέπει να προσπαθούν περισσότερο»
(εικ.14)
Μια άλλη παράμετρο εξαιρετικής σημασίας, εξάλλου, αποτελεί
η κατάδηλη παρουσία των εταιριών, που έχοντας ακολουθήσει νέα
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Εικ. 14

μοντέλα “εταιρικής κουλτούρας”, δίνουν προβάδισμα προβολής
στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.17 Πλέον, εμφανίζεται μια ισχυρή
μετατόπιση προς ένα αναδυόμενο κεντρικό σύμβολο, την εταιρία, που ολοένα και περισσότερο εμφανίζεται είτε μαζί με τα διαφημιζόμενα προϊόντα, είτε ως χορηγός σε εκπομπές κοινωνικής
ευαισθησίας, όπως είδαμε στην περίπτωση του «ήρωες ανάμεσά
μας».
Παράδειγμα 4: «Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες…»

Η διαφήμιση της Φέτας Όλυμπος έχει ως κεντρικό μήνυμασλόγκαν το «υπάρχουν κάποιοι Έλληνες». Είναι μια ενδιαφέρουσα
από σκηνοθετική άποψη διαφήμιση, που φέρει αρκετές ομοιότητες
με την προηγούμενη, με την ίδια ευρηματική κεντρική ιδέα των
“απλών”, “καθημερινών” ανθρώπων του “μόχθου” και της ατομικής
προσπάθειας. «Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που δούλεψαν σκληρά
για να τα καταφέρουν», είναι η πρώτη πρόταση που ακούμε. Ο
φακός εστιάζει σε κοντινά πλάνα προσώπων, είτε μακρινά πλάνα
στα οποία ξεχωρίζουν φιγούρες ανθρώπων μέσα στο περιβάλλον
(φυσικό περιβάλλον, ύπαιθρος, αγροτικό περιβάλλον εργασίας):
άνθρωποι «που έκαναν την ομορφιά του τόπου μας …. σπίτι τους»,
17 Μια πολύ ουσιαστική και κριτική ανθρωπολογική προσέγγιση της έννοιας της
εταιρικής κουλτούρας αναπτύσσεται από την ανθρωπολόγο Susan Wright στο
άρθρο της, «The politicization of “culture”», Anthropology Today, 14(1), 1998 (σε
ελληνική μετάφραση 2004).

Κρισιακό τοπίο και ΜΜΕ: μετατοπίσεις του δημόσιου λόγου και νέα...

53

που κράτησαν την παράδοσή μας ζωντανή και «που αντιστάθηκαν
στο ξεπούλημα…» (εικ. 15)

Εικ. 15

Μόχθος, δουλειά, ατομική προσπάθεια, οικογένεια, πατρίδα, γη,
αυθεντικότητα, προσήλωση στις ανθρώπινες σχέσεις είναι κάποια
από τα σύμβολα στα οποία σημειολογικά παραπέμπει ο λόγος της
διαφήμισης. «Αυτοί οι Έλληνες είναι πίσω από κάθε κομμάτι φέτας
Όλυμπος» δηλώνει ο αφηγητής. (βλ. εικ. 16,17)

Εικ. 16
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Εικ. 17

Εντοπίζουμε και εδώ μια άλλη όψη εκφοράς λόγου γύρω από
την εταιρία. Οι ηθικές αξίες των ανθρώπων προβάλλονται ως αξίες
της εταιρίας, κάτι που τονίζεται εμφαντικά και συμπυκνώνεται
στην τελευταία διατύπωση που ακούγεται ως σλόγκαν: «φέτα
Όλυμπος, όσο υπάρχουν Έλληνες».
Παράδειγμα 5: «Ο άνθρωπος που έφτιαχνε βόλτες»
Αυτό είναι και το γραπτό μήνυμα που εμφανίζεται στην πρώτη
σκηνή / πλάνο της διαφήμισης σοκολάτας Παυλίδη. (εικ. 18)
Σκηνοθετείται η ιστορία ενός ανθρώπου, που φαίνεται να είναι
πραγματικό πρόσωπο και να αυτοβιογραφείται αφηγούμενος στο
φακό, με κεντρικό άξονα και σημείο αναφοράς το ποδήλατο και το
πώς έχει συνδέσει τη ζωή του με αυτό.
«Όταν βγαίνω να κάνω ποδήλατο, το ποδήλατο είναι η ψυχανάλυσή μου… μ’ αρέσει να σκέφτομαι ευχάριστα πράγματα…». «Πάντα
ήταν η αγάπη μου το ποδήλατο, μέχρι που έγινε επάγγελμα. Εν καιρώ
κρίσης δίνονται ευκαιρίες, όχι πολλές, αλλά αν είσαι δημιουργικός,
αν θέλεις να κάνεις κάτι αληθινά, θα το κάνεις… Αρκετά ευχάριστο
είναι όταν φτιάχνεις κάτι από την αρχή… και όταν ολοκληρωθεί να
δεις με ένα χαμόγελο τον πελάτη ότι έχει πάρει αυτό που ακριβώς
ζητούσε…». (βλ. εικ. 19)
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Ο λόγος του ήρωα της αφήγησης είναι διδακτικός και αποφθεγματικός: «αυθεντικό για μένα είναι αυτό που το κάνεις, γνωρίζεις
ότι το κάνεις σωστά και αφού το φέρεις σε πέρας χαμογελάς και γυρνάς σπίτι σου ικανοποιημένος», που προκύπτει ως η επιτομή ενός
τύπου ανθρώπου, φορέα ενός νέου εργασιακού ήθους που παραστατικά αποδίδουν πολλές από τις διαφημίσεις της παροντικής
συγκυρίας και τα συνοδευτικά projects των εταιριών. Παράλληλα
είναι εμφανής στην όλη αφήγηση και σκηνοθεσία της μικρής
ταινίας, ότι η “απλή ζωή” και η ικανοποίηση που αντλεί κάποιος
από τις στιγμές και εμπειρίες της καθημερινότητας (όπως π.χ. η
αίσθηση επιτυχούς εξυπηρέτησης του πελάτη του), είναι το νέο
πρότυπο πολίτη-καταναλωτή.
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Εικ. 19

Στην διαφήμιση αυτή έχουμε άμεση αναφορά στην κρίση και
τοποθέτηση στο σημερινό χρονικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα τονίζεται η
έννοια της “ευκαιρίας” που μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος. Η ατομική πρωτοβουλία αναπαρίσταται όμως και στην επόμενη και τελευταία διαφήμιση που παρουσιάζεται εδώ.
Παράδειγμα 6: «μια στιγμή, μια ιδέα»

Η διαφήμιση, του καφέ Bravo, παρουσιάζει την αληθινή περίπτωση δύο αδερφών από τη Σύρο, που τόλμησαν μια νέα μορφή
επιχειρηματικότητας βασισμένη σε μια “καινοτόμα ιδέα”, (σύμφωνα με την κυρίαρχη ρητορική του νεοφιλελεύθερου λόγου γύρω
από το σύγχρονο εργασιακό τοπίο). Ξεκινά με πλάνα από τη Σύρο,
(εικ.20), στα οποία παρεμβάλλονται πλάνα από “φτιάξιμο καφέ με
τον παραδοσιακό τρόπο” – στο μπρίκι – και μιλάει ο πρωταγωνι-
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στής του εγχειρήματος: «μια στιγμή αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα… μόλις έχεις ανοίξει τα μάτια σου και εκεί που πίνεις τον καφέ
σου έρχεται μια ιδέα». Συνεχίζει η συμπρωταγωνίστρια του εγχειρήματος: «Ένα τέτοιο πρωινό σκεφτήκαμε να κατασκευάσουμε
χειροποίητα γυαλιά ηλίου από ξύλο»… «εδώ στην Σύρο στον τόπο
μας… με έμπνευση τον ήλιο και τη θάλασσα του Αιγαίου»… «Το να
δημιουργείς με το ξύλο, ένα κομμάτι της φύσης, είναι μια αίσθηση
απίστευτη», για να καταλήξει επιγραμματικά μια φωνή άλλου αφηγητή: «Σ’ αυτούς που ακολουθούν το δικό τους μονοπάτι. Μπράβο
αυτός είναι καφές». (εικ.21)
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Εικ.21

Η συγκεκριμένη αφήγηση συνολικά υφαίνει ένα πλέγμα σημασιών γύρω από την ατομική δημιουργικότητα, που συμβολικά
τονίζεται με την “ιδέα της στιγμής”, αλλά και το “δικό μονοπάτι”,
ως σύμβολο του “ατομικού”. Σε αυτήν την διαφήμιση είναι άμεσες
και ρητές οι αναφορές σε κυρίαρχα προτάγματα ενός δημόσιου
πολιτικού λόγου γύρω από την επιχειρηματικότητα και την σύνδεσή της με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε πλείστες αναφορές, το
στερεότυπο επαναλαμβάνει την ιδέα της “καινοτομίας” από ανθρώπους με “φρέσκιες ιδέες” που επιλέγουν να μείνουν στον τόπο
τους και να συμβάλουν ενεργά στην έξοδο της Ελλάδας από την
κρίση. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον εδώ, να σημειωθεί ότι το μήνυμα “σ’ αυτούς που ακολουθούν το δικό τους μονοπάτι», αποτελεί
κεντρική επικοινωνιακή πολιτική της εταιρίας Bravo κατά το υπό
διερεύνηση χρονικό διάστημα, ως project που περιλαμβάνει σειρά
εκδηλώσεων.18

18 Σύμφωνα με το διαφημιστική εκστρατεία της εταιρείας: «Ο ελληνικός καφές
Bravo με μεράκι, γνώση και χαρακτήρα στηρίζει όλους όσους μένουν πιστοί στις
αυθεντικές αξίες, ξεπερνούν τους φόβους και τις δυσκολίες και προχωρούν με
αποφασιστικότητα στο δικό τους δρόμο. Γι’ αυτό, είναι Χορηγός Έμπνευσης σε
μια σειρά εκδηλώσεων στο Free Thinking Zone με θέμα «Αυτοί που ακολουθούν
το δικό τους μονοπάτι» και συντονίστρια τη δημοσιογράφο Σύλβια Κλιμάκη. Οι
εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες σε νέους ανθρώπους που τολμούν να ακολουθούν
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Συζήτηση: ανιχνεύοντας νέους ιδεολογικούς προσανατολισμούς και πρότυπα
Σε αυτήν την εισήγηση βασικός ισχυρισμός είναι ότι σε μια
ευρεία γκάμα πολιτισμικών προϊόντων που εμφανίστηκαν στην
τηλεόραση μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης περίπου,
δηλαδή, από το 2009 και μετά, μπορούμε να παρατηρήσουμε μετατοπίσεις στους λόγους γύρω από κυρίαρχα πρότυπα πρόσληψης
του κοινωνικού κόσμου. Εντοπίστηκαν κοινές συνισταμένες των
λόγων αυτών σε ρητορικές, σχήματα και τροπές του λόγου, αφηγηματικές τεχνικές, σκηνοθεσία, χρήση κι επιλογή εικόνων, θεματολογία. Θα επιχειρήσω μια επισκόπηση.
Μέσω των κειμενικών, παραστατικών πρακτικών κατασκευάζονται αφηγήσεις της καθημερινής ζωής “απλών” ανθρώπων.
Αναδεικνύουν, φέρνουν στο προσκήνιο, επινοούν συμβολικά τον
“ήρωα” της καθημερινότητας. Τα χαρακτηριστικά του είναι η
απλότητα και ικανότητα να χαίρεται και να απολαμβάνει στιγμές,
να βιώνει εμπειρίες μέσα από τις καθημερινές σχέσεις και συναναστροφές. Ο νεοφιλελευθερισμός, αφού θεμελίωσε την ηδονιστική
κουλτούρα της καταναλωτικής υπερβολής,19 κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, χρειάζεται να αναμορφώσει τώρα τις εικόνες πάνω
στις οποίες βασίστηκε αυτός ο μύθος. Η υποκειμενικότητα παραμένει βασισμένη σε εμπειρίες ατομικής ικανοποίησης, αλλά παρατηρούμε μια μετατόπιση με έμφαση στο άτομο που δημιουργεί και
απολαμβάνει τον ατομικό του μόχθο.
Αξίζει να προσεχθεί η κατασκευή της “ατομικότητας” στις αναπαραστάσεις που εξετάστηκαν: εξαίρονται και προβάλλονται η
ατομική ιδέα, η ατομική πρωτοβουλία, η ατομική ανάδειξη δράσης
και ευθύνης. Ένας έντονα ηθικός λόγος υπογραμμίζει την πληρότη-

το δικό τους μονοπάτι και αποτελούν πηγή έμπνευσης». Σε αυτές τις εκδηλώσεις
– που υπάρχουν διαθέσιμες στο Ytube– οι συμμετέχοντες ωθούνται να μιλήσουν
για το έργο τους, και μπορεί εύκολα να παρατηρήσει κανείς ότι κατευθύνονται
προς συγκεκριμένες χρήσεις λόγου συμβατές με τα κυρίαρχα μηνύματα του
project και των διαφημίσεων του καφέ Bravo. Υπογραμμίζω ξανά, ότι είναι προφανές ότι εδώ ανοίγονται νέα γόνιμα μονοπάτια έρευνας, που αποτελούν πρόκληση για την Ανθρωπολογία των Μέσων, αλλά και τις σπουδές πολιτισμού και
επικοινωνίας ευρύτερα.
19 Βλ. Stavrakakis 2006. Επιλέγω αυτό το άρθρο το οποίο είναι δημοσιευμένο πριν
την έναρξη της κρίσης, και αποτυπώνει ακριβώς αυτό το “πριν”, που είναι πλαίσιο
στο οποίο μπορούμε να εντάξουμε αλλά και να παρακολουθήσουμε καλύτερα το
τι επέρχεται “μετά” από το συμβολικό χρονικό όριο της “κρίσης”.
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τα του ατόμου και την κατάκτηση μιας μάλλον εσωτερικής γαλήνης και ισορροπίας ως συνέπειας αυτών των ιδιοτήτων. Οι εικόνες
ρητορικά φτάνουν στο όριο της υπερβολής, επιδεικνύοντας έναν
εαυτό παραδομένο στην ανιδιοτέλεια και την αίσθηση προσφοράς
χωρίς συμφέρον και ανταπόδοση.
Ένα δεύτερο, πολύ σημαντικό στοιχείο, αφορά στην αναπαράσταση μιας συγκεκριμένης εκδοχής “κοινωνικότητας”, με ιδιαίτερη
συμβολική βαρύτητα στην ανιδιοτέλεια και την προσφορά. Στα
πολιτισμικά προϊόντα (κείμενα) που εξετάστηκαν είναι κυρίαρχος
ο συμβολισμός της “παρέας” και της αλληλεγγύης των κοινωνικών
σχέσεων που δε μεσολαβούνται από συμφέρον.
Μια αναπαράσταση που εικονογραφεί ένα κοινωνικό τοπίο,
από όπου, όχι μόνο απουσιάζουν οι συγκρούσεις, αλλά η συναίνεση προκύπτει σαν φυσικό αποτέλεσμα της άρνησης να κατανοήσει
και να ερμηνεύσει κάποιος πολιτικά την κοινωνική πραγματικότητα. Καθώς επαναλαμβάνεται τελετουργικά το μοτίβο της αφήγησης ενός πρωταγωνιστή και της ατομικής του ιστορίας, ακούγεται και μορφοποιείται ένας λόγος “περί ατομικής ευθύνης”. Αυτό
το σιωπηλό υποκείμενο του καθήκοντος είναι το υποκείμενο των
λόγων της εταιρικής κουλτούρας, όπως είδαμε. Η επινοημένη κοινωνική πραγματικότητα του τηλεοπτικού λόγου συντίθεται από
αθροίσματα ατόμων, ατομικών ιδεών, προσπαθειών, αποφάσεων.
Συμπερασματικά, η συμβολοποίηση του κοινωνικού κόσμου
που παρουσιάστηκε στα παραπάνω είναι συμβατή με τις ιδεολογίες του νεοφιλελευθερισμού. Πολύ συνοπτικά, σημειώνονται κάποιες καίριες παρατηρήσεις.
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, περίπου, εμφανίζεται, σύμφωνα με τις αναλύσεις πολλών θεωρητικών, ένας επιθετικός νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός που επιθυμεί να απαλλαγεί από τις
δαπάνες των κοινωνικών παροχών (βασικό χαρακτηριστικό του η
κυριαρχία της αγοράς και του οικονομικού επί του πολιτικού). Σύμφωνα με τον κοινωνικό ανθρωπολόγο, και ριζοσπάστη θεωρητικό
Ντέιβιντ Χάρβεϊ, η υιοθέτηση του νεοφιλελευθερισμού ως ένα σύστημα αρχών πολιτικής αλλά και ιδεολογίας, συμπορεύτηκε με έναν
μετασχηματισμό των διανοητικών αντιλήψεων του κόσμου με την
επίκληση αξιών της ατομικής ελευθερίας που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου εμπορίου.20
20 Βλ. ενδεικτικά (μια πρόσφατη δουλειά του), Χάρβεϊ 2011. Το έργο του (γνωστού
και για τις παρεμβάσεις του πάνω στην πρόσφατη κρίση) ανθρωπολόγου αλλά
και καθηγητή Γεωγραφίας Ντέιβιντ Χάρβεϊ , δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα
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Στην Ελλάδα οι μορφές νεοφιλελευθερισμού εμφανίζονται
έντονες από την κρίση και ύστερα, οπότε και ο όρος χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από αναλυτές διαφορετικών σχολών
και θέσεων για να προσδιορίσει το οικονομικό και πολιτικό πεδίο
στην Ελλάδα του σήμερα. Ιδεολογίες του ατομικισμού σύμφυτες
με τον νεοφιλελευθερισμό αναδύονται στην παρούσα συγκυρία
σε κυρίαρχους λόγους που προτάσσουν νέες μορφές ατομικιστικού τρόπου ζωής, συνδηλώνοντας αντιλήψεις περί “προσωπικής
ευθύνης” για την φτώχεια και οικονομική αποστέρηση. Επιπλέον
εγκωμιάζεται και προβάλλεται η ατομική πρωτοβουλία που θα κινητοποιήσει συλλογική δράση με σκοπό να υποκαταστήσει οποιαδήποτε κρατική, θεσμική μέριμνα.
Σε αυτό το σημείο ο νεοφιλευθερισμός, συναντάται με τον λόγο
της “κοινωνίας πολιτών”, που έχει εμφανιστεί ιδιαίτερα έντονος
στην Ελλάδα της κρίσης.21 Ο λόγος της “κοινωνίας πολιτών” που
εμφορείται από ιδεολογίες της ανιδιοτέλειας, της προσφοράς χωρίς την προσμονή ανταπόδοσης, υπονοεί την υποκατάσταση κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών (ιστορικά προσδεδεμένων στο
κράτος πρόνοιας) από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και συλλογικές
δράσεις εθελοντών και καταλήγει να νομιμοποιεί τις νέες μορφές
του νεοφιλελευθερισμού.22 Επιπλέον η ανιδιοτελής συμμετοχή
στο πολιτικό πεδίο, που παρουσιάζεται – τόσο σε κυρίαρχους
λόγους, όσο και λόγους θεωρητικών – ως “πολιτικές από τα κάτω”,
καταλήγει σε μια απολιτική στάση των δρώντων, με συναίνεση
στην ηγεμονία των νεοφιλελεύθερων αρχών. Σε αυτό το προτεινότην ελληνική ανθρωπολογία. Η απήχησή του είναι μεγαλύτερη στους κλάδους της
Γεωγραφίας. Βλ. επίσης και τις επόμενες υποσημειώσεις, 21, 22.
21 Για την κοινωνία πολιτών η βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά μεγάλη, ιδιαίτερα από
τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης. Απέχει πολύ από τους σκοπούς και περιορισμούς του κειμένου εδώ μια αναλυτική παρουσίαση. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί η απουσία κριτικών προσεγγίσεων στο ζήτημα του εθελοντισμού, των ΜΚΟ,
γενικότερα των λόγων και πρακτικών της κοινωνίας πολιτών στην ελληνική βιβλιογραφία. Ως εξαίρεση, και σε συμφωνία με την κριτική θέση που υιοθετώ εδώ,
παραπέμπω στη δουλειά του Καρακατσάνη (2004), που αναπτύσσει μια κριτικά επεξεργασμένη ανάλυση, με αναφορές στη σχέση του κυρίαρχου λόγου περί
“κοινωνίας πολιτών” με τα νεοφιλελεύθερα προτάγματα και την υποχώρηση του
κράτους πρόνοιας. Βλ. επίσης σημ. 22.
22 Βλ. A. Sharma και A. Gupta, 2006, εισαγωγική παρουσίαση, στην οποία οι ανθρωπολόγοι, υιοθετούν μια κριτική -ριζοσπαστική προσέγγιση στις ποικίλες ιδεολογικές όψεις του νεοφιλελευθερισμού, με εστίαση στο πολιτικό πεδίο και αναφορά
στην κοινωνία πολιτών.
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μενο σχήμα κοινωνικής οργάνωσης, οι εταιρίες εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα ως ενεργοί δρώντες, επικυρώνοντας με όλους
τους τρόπους που είδαμε την ηγεμονία και θεσμοθέτησή του.
Επίλογος

Σκοπός της μικρής αυτής μελέτης ήταν να συνδέσει το κυρίαρχο πρόταγμα του νεοφιλελευθερισμού με ιδεολογικούς λόγους που
εμφανίζονται σε δημοφιλή πολιτισμικά κείμενα των ΜΜΕ. Κατ’ αρχήν, μια από τις πρωτεύουσες παραδοχές αποτελεί η αναγνώριση
της οικονομικής κρίσης της τελευταίας πενταετίας ως παράγοντα
μετασχηματισμού για την ελληνική κοινωνική και πολιτισμική
πραγματικότητα. Από μια ανθρωπολογική προσέγγιση, η αλλαγή
δεν αποτελεί κάτι απτό και άμεσα ορατό, όπως εμφανίζεται π.χ.
σε στατιστικές προσεγγίσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς,
αλλά είναι πιο ποιοτικός μετασχηματισμός στον τρόπο αντίληψης,
κατασκευής της πραγματικότητας, δόμησης των εμπειριών.
Σε αυτήν την εισήγηση η εστίαση ήταν σε ιδεολογικούς προσανατολισμούς, ειδικότερα, δε, όπως παράγονται και διαχέονται από
τα ΜΜΕ, δηλαδή από κυρίαρχους θεσμικά φορείς. Ισχυρίστηκα ότι
μπορούμε να ανιχνεύσουμε μικρές μετατοπίσεις που συμβαδίζουν
με το γενικότερο πλαίσιο της κρίσης, και προσανατολίζουν τα υποκείμενα σε νέους τρόπους θέασης της κοινωνικής πραγματικότητας, συμμετέχοντας εξάλλου ενεργά στην ίδια την κατασκευή της.
Τέλος, εκείνο που εισηγήθηκα, με την έμφαση στις παραστατικές πρακτικές συμβολοποίησης του τηλεοπτικού λόγου, είναι μια
γόνιμη σύγκλιση της ανθρωπολογίας με τις σπουδές μέσων, ώστε
να προσφέρει η κοινωνική θεωρία και η πολιτισμική ανάλυση
στην κριτική επεξεργασία αλλαγών και μετασχηματισμών της ελληνικής κοινωνίας.
Βιβλιογραφία
Bourdieu, Pierre: Γλώσσα και Συμβολική εξουσία, Ινστιτούτο του
βιβλίου-Α.Καρδαμίτσα, 1999.
Boyer, Dominic, «From media anthropology to the anthropology of
mediation». Στο: Fardon et al. (επιμ.) The sage handbook of social
anthropology, κεφ. 4.4.3, 2012: 383-392.

Κρισιακό τοπίο και ΜΜΕ: μετατοπίσεις του δημόσιου λόγου και νέα...

63

Curran, James και Michael Gurevitch: (επιμ.). ΜΜΕ Και Κοινωνία,
Αθήνα, Πατάκης. 2001.
Geertz Clifford: Η ερμηνεία των πολιτισμών, Αθήνα, Αλεξάνδρεια,
2003.
Καρακατσάνης, Λεωνίδας: Μειονοτικός χώρος, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, «Κοινωνία Πολιτών»: ένα παράδειγμα από το Μεταξουργείο και το Γκάζι, Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία,
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης, Πολιτική Επιστήμη
και Κοινωνιολογία, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης, Παν/μιο Αθηνών, 2004.
Κωνσταντινίδου, Χριστίνα: «Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η
Παραγωγή Νοήματος. Θεωρητικές προσεγγίσεις και προοπτικές – α΄ μέρος», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (EKKE), 108109, (2002): 139-188.
————: «Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η Παραγωγή Νοήματος. Θεωρητικές προσεγγίσεις και προοπτικές – β΄ μέρος»,
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (EKKE), 111-112, (2003):
193-265.
Μαδιανού, Μίρκα: Έθνος, ταυτότητες και τηλεόραση στη σύγχρονη
Ελλάδα, Αθήνα, Πατάκης. 2008.
Παπαγεωργίου, Βασιλική: «Kρισιακό τοπίο και πολιτισμική αλλαγή: μερικές σκέψεις», Στο ελληνικό portal Κοινωνικής Αθρωπολογίας: http://anthropologia.gr/index.php/articl
es/207-2012-01-03-23-06-07.html 2012.
Πατούλη, Κρυσταλλία: Η έρευνα για την κρίση, 2010-2014. Ποιες
ιδέες μας έφεραν ως εδώ και τι πρέπει να κάνουμε; Απαντούν 180
πρόσωπα των Γραμμάτων, των Επιιστημώνκαι των Τεχνών, Κέδρος, 2014.
Πλειός, Γιώργος: Ο λόγος της εικόνας, Ιδεολογία και πολιτική, Αθήνα: Παπαζήση, 2001.
Sharma, Aradhana και Akhil, Gupta: «Introduction: Rethinking
Theories of the State in an Age of Globalization». Στο A. Sharma
και A. Gupta (επιμ.), The anthropology of the state: A reader,
Blackwell Publishing, Oxford, 2006: 1-43.
Stavrakakis, Yannis: “Objects of Consumption, Causes of Desire:
Consumerism and Advertising in Societies of Commanded
Enjoyment”. Gramma, τ. 14, (2006): 83-106.

64

Βασιλική Παπαγεωργίου

Wright, Susan: «Η πολιτικοποίηση της κουλτούρας». Στο Διαμαντόπουλος, Χ. και Μ. Σπυριδάκης (επιμ.), Ανθρωπολογία, κουλτούρα και πολιτική, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004.
Χάρβεϊ Ντέιβιντ: Το αίνιγμα του Κεφαλαίου και οι κρίσεις του καπιταλισμού, Αθήνα: Καστανιώτης, 2011.

Απόπειρες αμφισβήτησης της «κρίσης»
ως ηγεμονικής πολιτισμικής μεταφοράς,
με όρους κοινωνιολογίας της τέχνης
Παρασκευή Δεληκάρη*

1. Εισαγωγικές ερευνητικές υποθέσεις και θεωρητικές παραδοχές
Στο κείμενο αυτό, αντλώντας από δυο πεδία, αυτό της θεωρίας
του λόγου (political discourse theory) όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τους Ernesto Laclau, Cantal Mouffe & Γιάννη Σταυρακάκη, και αυτό της τέχνης, στη μορφή των performances, και συλλογικά έργα και τον σχολιασμό τους από τους/τις δημιουργούς
τους, όπως αυτό της κολεκτίβας DEPRESSION ERA, επιχειρούμε να
αναδείξουμε πώς η «κρίση», ως ηγεμονική πολιτισμική μεταφορά,
μπορεί να αμφισβητείται εικαστικά με όρους που πλαισιώνουν και
επικοινωνούν με κοινωνιολογικές θεωρητικές και μεθοδολογικές
παραδοχές.
Στις ερευνητικές μας προθέσεις είναι, με τη συνδρομή των εικαστικών λόγων,
• η αμφισβήτηση της ουσιοκρατικής συζήτησης της «κρίσης»
και της ομογενοποίησης του κοινωνικού πεδίου που αυτή
επιχειρεί να εδραιώσει
• η υπονόμευση των αυθαίρετων και απλουστευτικών αναγωγισμών που επιχειρούνται στο όνομά της, στηρίζοντας και
νομιμοποιώντας παράλληλα εκτεταμένες κοινωνικές αδικίες σε βάρος των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων.
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Ως εμπειρικό υλικό χρησιμοποιούμε τις performances που δημιουργήθηκαν με αφορμή τον διαγωνισμό solo performance του Κέντρου για Παραστατικές Τέχνες, Κινητήρας studio (www.kinitiras.com)
τον Φεβρουάριο 2010, με τίτλο «Τι μου αρέσει στην κρίση», και το
εικαστικό και κειμενικό υλικό που συνοδεύει το συλλογικό έργο
της Έκθεσης DEPRESSION ERA (2014) που εκτίθεται στο Μουσείο
Μπενάκη της οδού Πειραιώς από τον Ιανουάριο 2014 έως και σήμερα.
Στην τέχνη της performance, μέσο έκφρασης θεωρείται το σώμα
του/της καλλιτέχνη και έργο τέχνης οι ζωντανές δράσεις που αυτοί
επιτελούν. Ο όρος καθιερώνεται τη δεκαετία του ’60 καθώς Αμερικανοί καλλιτέχνες μπόρεσαν να κωδικοποιήσουν τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωναν πολλά καλλιτεχνικές ζωντανές δράσεις
που λάμβαναν χώρα εκείνη την εποχή. Η τέχνη της performance
συνήθως συντίθεται από τέσσερα στοιχεία: τον χρόνο, το χώρο, το
σώμα του καλλιτέχνη και τη σχέση που εγκαθιδρύει με το κοινό.
Συνήθως, το έργο είναι διαθεματικό και εμπεριέχει κάποιο είδος
οπτικής τέχνης, βίντεο, ήχο και αντικείμενα που υποστηρίζουν ή
ενδυναμώνουν την ιστορία της performance. Αν και η performance
έχει πάρει τη μορφή ζωντανής δράσης (live action), αυτό που έχει
ενδιαφέρον στα συμφραζόμενα της εργασίας αυτής, είναι ότι άγγιξε το ευρύτερο κοινό κυρίως μέσω της τεκμηρίωσής της (λεκτικής,
κειμενικής), δηλαδή τη συνδρομή ρηματοποίησης, όπως επισημαίνεται και από το λεξικό όρων του ΜΟΜΑ:
(http://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/
conceptual-art/performance-into-art).
Στο Richard Schechner (1968, 41-64, όπως παρατίθεται από τον
Πατσαλίδη, 2010, 111-112), αποδίδεται η πρώτη απόπειρα κωδικοποίησης των χαρακτηριστικών της performance art και στην
επιδίωξή του να την οριοθετήσει από την «καθιερωμένη θεωρία
των κειμένων». Προτείνει έξη αξιώματα, τα οποία ισχύουν εν πολλοίς έως τις μέρες μας, και ειδικότερα για τις performances στις
οποίες αναφερόμαστε:
1. «Πρέπει να αποδεχτούμε ένα πιο χαλαρό ορισμό του θεάτρου που να μη βασίζεται πλέον στις παραδοσιακές διακρίσεις ζωής και τέχνης
2. Σε ένα τέτοιο θέατρο όλος ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται για την performance και για τη θέαση
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3. Το θεατρικό γεγονός μπορεί να λάβει χώρα είτε σε έναν
εντελώς μεταλλαγμένο χώρο ή σε έναν τυχαίο.
4. Η μία γωνία πρόσληψης του θεάματος είναι ξεπερασμένη.
Το εστιακό σημείο πρέπει να είναι ευμετάβλητο και ποικίλο,
ώστε ο θεατής να είναι αναγκασμένος να μετακινείται διαρκώς, να έρχεται αντιμέτωπος με πολλά δρώμενα.
5. Το ίδιο ξεπερασμένη είναι και η ιεραρχία που βασίζεται στη
σπουδαιότητα των επιμέρους στοιχείων. Τίποτα δεν πρέπει
να υποβιβάζεται για το χατίρι κάποιου άλλου. Ο ηθοποιός
δεν είναι πιο σημαντικός από άλλους φορείς. Κάποιες φορές
οι ηθοποιοί πρέπει να αντιμετωπιστούν και ως απλοί όγκοι.
6. Τέλος στην κυριαρχία του κειμένου. Δεν αποτελεί την αφετηρία ή τον απώτερο σκοπό μιας παραγωγής. Θα μπορούσε
να λείπει παντελώς»1.
Στην εργασία αυτή υποβάλλουμε κοινά ερευνητικά ερωτήματα
στα διαφορετικά υλικά, εικαστικά και κειμενικά. Υιοθετούμε δηλαδή την ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση που η Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη (1997, 18), ονομάζει «λογική στη χρήση»:
δηλαδή τη μεθοδολογική παραδοχή ότι η συμβολή των πραγματολογικών δεδομένων σε ένα ερευνητικό ερώτημα είναι μη προβλέψιμη και δεν υπάρχουν αυτονόητα κριτήρια για την επιλογή ή την
αναζήτηση «χρήσιμου» πραγματολογικού υλικού. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να δημιουργεί επιφύλαξη σχετικά με την αδυναμία να
παρασταθεί η υιοθετούμενη ερευνητική πρακτική ως μια ολοκληρωμένη και συστηματική «ανακατασκευασμένη λογική». Μπορεί
ωστόσο να λειτουργεί ως μια επιμέρους «λογική-στη-χρήση».
Ερευνητική μας υπόθεση είναι ότι οι εικαστικοί όροι διαπραγμάτευσης της κρίσης συγκλίνουν ιδεολογικά και στηρίζουν αυτούς
της κοινωνιολογικής διαπραγμάτευσής της. Η ανάλυση του εμπειρικού υλικού αναδεικνύει την πολλαπλότητα των επιπέδων που
1

Η Marina Abramovic θεωρείται σημαντική εκπρόσωπος της τέχνης της performance,
βλέπε σχετικά το ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδει το Ινστιτούτο όπου διδάσκει
την τεχνική της, MAI Institute, IMMATERIAL http://www.mai-hudson.org/ Καθώς και πληροφορίες με υπερσυνδέσεις σχετικά με το έργο της, στη διεύθυνση: http://www.athensvoice.gr/article/city-news-voices/%CE%B8%CE%B5%
CE%BC%CE%B1/10-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1
%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B5-%CE%B7-marina-abramovic%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE
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συγκροτούν την έννοια της κρίσης ως ενδεχομενικής ιδεολογικής
συνάρθρωσης με πολιτική σημασία (articulation)2 και στηρίζει την
ερευνητική διαπίστωση ότι τα «προκρούστεια ηθικολογικά σχήματα», μέσω των οποίων, δημόσιοι ηγεμονικοί λόγοι συζητούν την
κρίση, δεν καταφέρνουν εν τέλει να συσκοτίσουν την ευρύτητα του
πεδίου δυνατοτήτων ορισμού και κυρίως διαχείρισής της (Σταυρακάκης, 2011).
2. Συγκρότηση του εμπειρικού υλικού

Είναι ευνόητο ότι, παρόλο που σε αυτή την ενότητα αναφερόμαστε στα κειμενικά συμφραζόμενα των έργων, όπως αυτά δηλώνονται από τους/τις δημιουργούς, δεν μπορούν αυτά να νοηθούν ή/
και να νοηματοδοτηθούν ανεξάρτητα από το καλλιτεχνικό γεγονός
στα συμφραζόμενα του οποίου επιτελούνται3. Σύμφωνα με την
2

3

Ο Laclau (1983 : 225), ορίζει το λόγο (discourse) ως εξής: «Με τον όρο ‘λόγος’
δεν εννοώ αυτό που αναφέρεται στο κείμενο [texte] με τη στενή έννοια, αλλά το
σύνολο των φαινομένων κοινωνικής παραγωγής νοήματος που συγκροτεί μιαν
κοινωνία σαν τέτοια. Δεν θεωρείται, λοιπόν, ο λόγος ως επίπεδο ή διάσταση του
κοινωνικού αλλά, αντίθετα, ως ταυτόσημος με το κοινωνικό. Επομένως, ο λόγος
δεν συνιστά μιαν υπερδομή, καθόσον αποτελεί αυτή καθαυτή τη συνθήκη κάθε
κοινωνικής πρακτικής ή ακριβέστερα, καθόσον κάθε κοινωνική πρακτική συγκροτείται ως τέτοια στο βαθμό που παράγει νόημα… Ως συνάρθρωση ορίζει κάθε πρακτική που εγκαθιστά μια σχέση ανάμεσα σε στοιχεία, τέτοια ώστε η ταυτότητά
τους να διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής. Ο λόγος είναι η
δομημένη ολότητα που προκύπτει ως αποτέλεσμα της πρακτικής της συνάρθρωσης». Βλέπε, επίσης σχετικά και Howarth, 2000, 135.
Χρησιμοποιούμε την έννοια της επιτέλεσης (performativity), αντλώντας από
τους/τις θεωρητικούς της Κοινωνιολογίας της Αλληλεπίδρασης και των Πολιτισμικών Σπουδών. Η έννοια της επιτέλεσης, ορίζεται από τη Μακρυνιώτη (1996:
18-19, στην Εισαγωγή στις Συναντήσεις του Goffman) ως εξής:«…Σε καθέναν από
αυτούς [τους κοινωνικούς χώρους, δηλαδή την κοινωνική περίσταση, τη συνάντηση, την προφορική επικοινωνία] η ατομική συμπεριφορά προσεγγίζεται ως
ερμηνεία ή επιτέλεση (performance) ενός ρόλου σε συνάρτηση με το σώμα των
κανόνων που υπαγορεύουν και ρυθμίζουν τόσο την ερμηνεία αυτή σε ατομικό
επίπεδο όσο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μετεχόντων. Η αλληλεπίδραση
και η ατομική ερμηνεία ενός μετέχοντα δεν αποτελούν αποκλειστικά και μόνον
εκφράσεις της προσωπικής βούλησης, αλλά υπόκεινται σε κοινωνικούς κανόνες
και ενσωματώνουν το εκάστοτε τελετουργικό της επικοινωνίας. Η εμφάνιση και
η ισχύς των κανόνων και του τελετουργικού προσδίδουν ένα στοιχείο προβλεψιμότητας (προσδοκίας) στην κοινωνική ζωή και υπαγορεύουν στο άτομο να
επιδείξει έναν εαυτό έτοιμο να επιβεβαιώσει και να συντηρήσει αυτήν ακριβώς
την προβλεψιμότητα, αφήνοντάς του όμως ένα περιθώριο έκφρασης διαφορών».
Επίσης, κάθε επιτέλεση αναπαριστά και τελεί αλληλουχίες γεγονότων που καθο-
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ανάγνωσή μας, η εικαστική νοηματοδότηση της κρίσης στην οποία
θα αναφερθούμε στην ενότητα αυτή, αισθητοποιεί τις διαδικασίες
νοηματοδότησης που οι θεωρητικοί του λόγου αποδίδουν με την
επίκληση μιας καταστατικής αλληλοδιείσδυσης ρηματικών συναρθρώσεων και συναισθηματικών επενδύσεων (the constitutive interpenetration between representation and jouissance, discursive articulation and affective investment) (Stavrakakis, 2013, 30). Αυτή η
αξιεδιάλυτη αλληλοδιείσδυση αποτέλεσε κριτήριο για την επιλογή
των εικαστικών παραθεμάτων που ακολουθούν.
Το πρώτο μέρος του εμπειρικού υλικού που αξιοποιούμε σε αυτή
την εργασία και μαρτυρεί την πολυφωνικότητα της κρίσης σε εικαστικά συμφραζόμενα, προέρχεται από ένα σύνολο από performances που δημιουργήθηκαν με αφορμή το διαγωνισμό solo performance του Κέντρου για Παραστατικές Τέχνες, Κινητήρας studio
το Φεβρουάριο 2010, με τίτλο «Τι μου αρέσει στην κρίση», με
χρηματικό έπαθλο και δημοσίευση της βραβευμένης performance
στον ιστοχώρο: www.protagon.gr4. Η ταυτότητα του διαγωνισμού
αναδείχθηκε πολυπολιτισμική και με πολλές γυναικείες συμμετοχές5. Οι οκτώ performances και οι προσεγγίσεις της κρίσης που
προτείνουν είναι οι εξής:

4

5

ρίζουν την εξέλιξη σε καλλιτεχνικά συμφραζόμενα. Έτσι οι επιτελέσεις οριοθετούν ταυτότητες, αλλάζουν την αίσθηση του χρόνου, τον λυγίζουν, τον παίζουν,
θεσπίζουν χώρους, στολίζουν το σώμα με κοστούμια και λένε ιστορίες και διαμορφώνουν τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και τα πράγματα μέσα από συμπεριφορές και δράσεις που έχουν ξαναπαιχτεί, που δεν είναι καινούργιες, που
έχουν ξαναδοκιμαστεί, περαστεί, μαγειρευτεί, προετοιμαστεί. Όλα αυτά τα είδη
επιτέλεσης και η κάθε μια απ’ αυτές, είναι συγκεκριμένες, απτές και διαφορετικές
από όλες τις άλλες. Κάθε επιτέλεση έχει τις ιδιαιτερότητές της ως εμπειρία, ως
δομή, ως διαδικασία (Μυριβήλη, 2006).
Οι πληροφορίες που αφορούν το διαγωνισμό και τους διαγωνιζόμενους προέρχονται κυρίως από το αρχείο του Κινητήρα: http://kinitiras.com/v2/gr/gre/
page2col.html?n0=8c5ca142eef22facc58b24a796fa2c85&n1=d996258a162441
69cb6189a76ae1c467&n2=d554a711586e577ddb3acbeec39a9dcc&p0=f7f1d1
43aaaa61dc9daf7297649b37a6 Ακολουθώ για λόγους δεοντολογίας τη δόμηση
της αυτοπαρουσίασης που υιοθετούν οι δυο διαφορετικές ομάδες καλλιτεχνών,
στην πρώτη ομάδα, αυτή του Κινητήρα, π.χ. δίδονται πολλά βιογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, ενώ στην περίπτωση της κολλεκτίβας, καθόλου.
Η επιτροπή που επέλεξε τις οκτώ performances που πήραν μέρος στην τελική
φάση του διαγωνισμού και υποβλήθηκαν στην κρίση του κοινού είναι: Ευαγγελία
Αδριτσάνου, συγγραφέας-σκηνοθέτις, Αφροδίτη Βερβενιώτη, χορεύτριαχορογράφος, Άννα Τσίχλη, σκηνοθέτις-θεατρολόγος.
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1.Ομάδα MAGENTA: Είναι Κεφάτη
2.Milka Panayotova: Focus-pocus (φέρτε μαζί σας και τους φακούς
σας)
3.Εύη Κολιούλη:
Η bibi κάνει μπάνιο!!!
4.Ανδρονίκη Μαραθάκη: working title
5.Elisabeth Ward : Your Greatest stability is your greatest mobility
6.Magendie Pierre: Golgotrash
7.Βασιλική Τσαγκάρη: Καρδιά Γουρουνιού
8.Fysalida Dance Company/Γωγώ Πετράλη: To Trizoni
Ειδικότερα 6:
Ομάδα Magenta: Είναι κεφάτη, Performer: Στέλλα Αντύπα7
Τι μου αρέσει στην κρίση;

«Μου αρέσει να θυμάμαι την εποχή που όλοι είχαν λίγα και θέλανε
πιο πολλά, χωρίς ενοχές. Η Ομάδα Magenta θυμάται και αποδομεί
τις διαφημίσεις που πλαισίωσαν την παιδική μας ηλικία, τις ελπίδες μας, τους φόβους μας και τις αντιλήψεις μας για την ευτυχία,
την αγάπη και την ομορφιά. Τα υλικά αγαθά που ανασύρονται στη
μνήμη γίνονται και πάλι οικεία, δικά μας για λίγο, μέχρι τη στιγμή
που η ίδια η τελετουργία της ενθύμησης ενεργοποιεί τα συναισθήματα για αυτό που πάντα μας ανήκε ως υπόσχεση, για μια αιωνιότητα που τελικά δεν κρατήθηκε»8(η έμφαση δεν ανήκει στο κείμενο).
Pierre Magendie: GOLGOTHRASH, performer o Pierre Magendie,
σε μουσική Antony Hegarty, Kap Bambino9.
6
7

8
9

Στιγμιότυπα από τις performances υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://vimeo.com/groups/highdefinition/videos/21273630
H Ομάδα MAGENTA είναι μια καλλιτεχνική σύμπραξη που δημιουργήθηκε με σκοπό την έρευνα στις παραστατικές τέχνες, τα εικαστικά και τα media. Συντελεστές
της είναι η θεατρολόγος Έλενα Τιμπλαλέξη και η εικαστικός Κατερίνα Σωτηρίου.
Αναθεωρώντας δομές και αναζητώντας νέες φόρμες, η Ομάδα Magenta φιλοδοξεί
να ανακαλύψει μια νέα εικαστική και παραστατική ιδιόλεκτο, στην οποία ο θεατής
θα είναι ο τελικός δημιουργός της εναλλακτικής καλλιτεχνικής πραγματικότητας.
Το βίντεο με τη βραβευθείσα performance:
usb\Ομαδα Magenta-Είναι κεφάτη\einai kefati video.wmv.
Ευχαριστώ και από εδώ τον Κινητήρα και την Ομάδα MAGENTA για την
παραχώρηση του βίντεο με τη βραβευμένη performance.
Ο Γάλλος Pierre Magendie έχει σπουδάσει χορό στην ΚΣΟΤ, από την οποία αποφοίτησε με άριστα το 2010, καθώς και κλαρινέτο και σολφέζ. Επίσης, πραγματοποίησε μεταπτυχιακή έρευνα στις Σχολές Αρχαιολογίας (γαλλική και αμερικανι-
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Ποιητικό σχόλιο πάνω στην έννοια της ‘κρίσης’. Περιγράφει δύο ξεχωριστές και σχεδόν αντίθετες καταστάσεις που ενώνονται μέσω
μιας κρυμμένης μεταμόρφωσης. Ενώ η πρώτη κατάσταση παραπέμπει σε έναν τρυφερό και αθώο κόσμο, η δεύτερη προσφέρει
ένα κάπως βίαιο, ωμό και άμεσο θέαμα. Η σειρά αυτών των δυο χορευτικών εικόνων είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει. Το σημαντικότερο όμως είναι το κεντρικό επεισόδιο της μεταμόρφωσης…
δεν μ’ αρέσει τίποτα στην κρίση... Όμως κάθε κρίση δεν παύει να
εγκυμονεί καινούριες ελπίδες και τελικά αλλαγές που τείνουν προς
το καλύτερο. Το αν αυτές πραγματοποιούνται μέσω ενστάσεων, αναστάσεων ή επαναστάσεων είναι σχεδόν λεπτομέρεια...», δηλώνει ο
καλλιτέχνης (η έμφαση δεν ανήκει στο κείμενο).
Βασιλική Τσαγκάρη: Καρδιά Γουρουνιού

Στη solo performance της, η performer αναρωτιέται «Πώς βιώνουμε την διαδικασία και τα στάδια μίας επερχόμενης ριζικής αλλαγής π.χ. από μία κατάσταση υλικής αφθονίας σε μία κατάσταση
ανέχειας, στέρησης και έλλειψης; Στο ενδεχόμενο της επιστροφής
σε πρωτογενείς, ζωώδεις λειτουργίες προκειμένου να καλύψουμε βασικές ανάγκες, υποκινούμενοι από τα ένστικτά μας, σε ένα
κυνήγι επιβίωσης, ποιό θα ήταν το αντίκτυπο σε επίπεδο συναισθηματικό; Ποιές είναι οι συναισθηματικές διαστάσεις της κρίσης;
Πού συναντιέται το συναισθηματικό με το πολιτικό; Πώς εσωτερικεύονται και σωματοποιούνται οι κοινωνικές αλλαγές; Αυτό που
μ’ αρέσει στην κρίση είναι ότι, εξ αιτίας της «λιτότητας» και των
περικοπών, ανοίγει ένα πεδίο για την τέχνη, να ξαναβρεί μία πρωταρχική και απλή, σχεδόν πρωτόγονη διάσταση όπου δεν εκφράζει
τίποτα παραπάνω από μία ανάγκη ζωτική, να επικοινωνήσει κανείς
το πώς αισθάνεται» (η έμφαση δεν ανήκει στο κείμενο).
Elizabeth Ward: your greatest mobility is your greatest stability10

«Για μένα η κρίση ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2008. Ο σπιτονοικοκύρης μας στο Μπρούκλυν διπλασίασε το ενοίκιό μας την ίδια ώρα
που η οικονομία της Αμερικής διαλυόταν. Δώσαμε το διαμέρισμά

κή), με θέμα τα αποσπάσματα του Μάχωνα, αλεξανδρινoύ κωμωδοποιού.
10 H Αμερικανή Elizabeth Ward είναι απόφοιτος του Bennington College, με ειδίκευση στη σύνθεση και την παράσταση, και υποτροφία του Lenora Harris Dance
Scholarship, με πολύχρονη εμπειρία στο χορό και παραστάσεις στην Αμερική, Αυστρία, Ρωσία, Κροατία, Βέλγιο, Μεξικό και αλλού.
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μας, πήρα μια δουλειά χορεύτριας με περιοδεία σε όλη τη Γαλλία
και από τότε βρίσκομαι στο δρόμο. Για μένα το καταπληκτικό με
την οικονομική κρίση είναι ότι μου έδωσε το κουράγιο να παρατήσω
μια ζωή στη Νέα Υόρκη και να ακολουθήσω τις επιθυμίες μου. Σε
αυτές τις δύσκολες στιγμές θυμάμαι τα λόγια της Sara Rudner βασικό μέλος της ομάδας της Twyla Twarp - κατά τη διάρκεια ενός
μαθήματος στο Bennington College στα τέλη της δεκαετίας του
’90. Είπε: «Your greatest stability is your greatest mobility». Αυτά
τα λόγια αποτελούν το σημείο εκκίνησης για ένα 12λεπτο σόλο
που θα παρουσιάσω στο διαγωνισμό του κινητήρα» (η έμφαση δεν
ανήκει στο κείμενο).
Ομάδα Φυσαλίδα-Γωγώ Πετράλη: to trizoni (den trelonei)11

«… Περιμένω έτσι όπως φυσά ο νοτιάς εδώ στο νησί, μ’ ένα ‘τσούπ’
να μου τα φυσήξει όλα! Με μιας όλα, μέσα στο σπίτι! Καμιά φορά,
κάθεται και η συγκάτοικός μου δίπλα και περιμένει κι αυτή μαζί
μου! Περιμένουμε. Συχνά κλείνουμε και τα μάτια κι όλα γίνονται
ακόμα πιο έντονα, μέχρι που… θυμώνουμε και τα ξανανοίγουμε!
… Μικροί χαρούμενοι θάνατοι χοροπηδούν ακατάπαυστα στις
σκέψεις μας κι εμείς χαιρόμαστε που επιτέλους… όλοι φοβόμαστε
τα ίδια πράγματα! Αλήθεια, εσύ τι φοβάσαι; Έλα, σε παρακαλώ, να
φοβηθούμε παρέα μαζί!» (η έμφαση δεν ανήκει στο κείμενο).
Milka Panayotova: Focus-pocus12

11 Η Γωγώ Πετραλή είναι χορεύτρια, χορογράφος και δασκάλα χορού. Γεννήθηκε
στο Ηράκλειο Κρήτης και σπούδασε κλασσικό και μοντέρνο χορό στην Αγγλία.
Με υποτροφία του Ωνάσειου Ιδρύματος συνέχισε τις σπουδές της στη σχολή
Rotterdamse Dansacademie της Ολλανδίας. Ως υπότροφος του διεθνούς φεστιβάλ Dance Web της Βιέννης εκπροσώπησε για πρώτη φορά την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2000. Το 2006 ίδρυσε την ομάδα χορού Φυσαλίδα, με έδρα το Ηράκλειο
Κρήτης και στόχο την έρευνα, καθώς και τη δημιουργία και παρουσίαση καλλιτεχνικού έργου στην επαρχία, μέσα από τη συνεργασία της με καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές και επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο
πλαίσιο του διαγωνισμού παρουσιάζει την performance Το trizoni (den trelonei)
συνδυάζοντας video art και χορό.
12 Η Milka είναι δημιουργός performance και εικαστικός με έδρα της το Λονδίνο.
Στην πρόσφατη δουλειά της ασχολείται με τον τρόπο που συμμετέχει το κοινό
στις παραστάσεις. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, παίρνοντας μέρος
και σκηνοθετώντας παραστάσεις χορού, θεάτρου, εικαστικές εγκαταστάσεις και
live performances. Eίναι κάτοχος MA με ειδίκευση Visual Language of Performance
(Wimbledon College of Art, London) και BA in Fine Arts (Academy of Fine Arts,
Florence, Italy, 2006).

Απόπειρες αμφισβήτησης της «κρίσης» ως ηγεμονικής πολιτισμικής...

73

«Πέρασα την παιδική μου ηλικία στα τέλη της δεκαετίας του ’80
και αρχές του ’90 σε μία χώρα με τεράστια οικονομική δυσκολία.
Με διακοπές ρεύματος, έλλειψη νερού, δυσκολία ανεύρεσης των
βασικών αγαθών κι έτσι έμαθα να κάνω το πιο απλό πιο πολύτιμο.
Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν καλύτερο τρόπο που θα με οδηγούσε στο δημιουργικό κι ελεύθερο ενήλικα που είμαι τώρα. Η αλήθεια
είναι ότι ακόμη μου λείπουν τα χρήματα οπότε η ζωή μου βρίσκεται
πάντα σε μια συνθήκη κρίσης, αλλά ίσως να είναι αυτό που μου δίνει και τη δύναμη να συνεχίζω... Μου αρέσει στην κρίση που εστιάζουμε σε αυτό που πραγματικά είναι σημαντικό και που κάνουμε πιο
συνειδητές επιλογές…»(η έμφαση δεν ανήκει στο κείμενο).
Εύη Κολιούλη: Η bibi κάνει μπάνιο!!!!13

«Η bibi θέλει να κάνει μπάνιο, όμως η κρίση της χτύπησε την πόρτα... μάταια προσπαθεί να πλυθεί... δεν έχει νερό... γιατί δεν το πλήρωσε! Και ούτε πρόκειται να το πληρώσει, γιατί δεν έχει χρήματα…
Δεν καταφέρνει ούτε τους θεατές να πληρώσουν το λογαριασμό
της, παρά το ότι επιχειρεί να βάλει στις τσέπες τους λογαριασμούς
της. Πρέπει όμωςοπωσδήποτε να κάνει μπάνιο... Σκέφτεται διάφορους τρόπους να πλυθεί αλλάμάταια... Τελικά καταλήγει να πλυθεί...
στη...θάλασσα!!!!...».
Ανδρονίκη Μαραθάκη: Umbilical Lotus14

«… Η ανάγκη του σημερινού ανθρώπου να δίνει έμφαση στην κάλυψη των βασικών του αναγκών λόγω κρίσης, αποτελεί ένα βήμα

13 Η Εύη Κολιούλη – που είναι κόρη μου - είναι ηθοποιός, απόφοιτος της Δραματικής
Σχολής Γ. Θεοδοσιάδη. Συνεργάζεται με την Ομάδα Splish-Splash από το 2009, ενώ
έχει συνεργαστεί με την Ελένη Δημοπούλου (ΔΗΠΕΘΕ Καβαλας), τη Μαίρη Ραζή
(Ομάδα Πρόβα), τη Μαρία Αποστολοπούλου, το Νίκο Νίκα και άλλους. Η περφόρμανς της βασίζεται στην τεχνική των κλόουν των Λε Κοκ. Συνεπώς, η bibi είναι
μια νεαρή χοντρούλα και λίγο κακομαθημένη κλόουν.
14 Η Ανδρονίκη Μαραθάκη αρχικά σπούδασε στη σχολή Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης (Αθήνα) και μετά αλλάζοντας κατεύθυνση, σπούδασε χορό
στην επαγγελματική σχολή της Δ. Γρηγοριάδου. Κερδίζοντας υποτροφία του Ι.Κ.Υ.
συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Λονδίνο στο University of
London, C.S.S.D (ΜΑ Performance Practices and Research). Η έρευνά της μέσω της
πρακτικής του χορού αφορά τη σύνθεση χορογραφίας και έχει παρουσιαστεί σε
δύο ερευνητικά συνέδρια των performance studies και σε φεστιβάλ χορού (Λονδίνο, Αθήνα). Αναπτύσσει αυτό που η ίδια αποκαλεί «μετατροποιήσιμες/διαμορφώσιμες χορογραφίες» (modulated choreographies) και η διδασκαλία της αφορά
την σχέση κίνησης και έννοιας του performing.
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πιο κοντά στην αποδέσμευσή του από ψευδαισθητικούς δεσμούς,
καθώς και στην αλλαγή της σχέσεως του με αυτούς. Αποτελεί έναν
πρόλογο μεταμόρφωσης ενάντια σε έναν κόσμο υπόκωφο και όχι
τόσο ορατό πάνω στον οποίο περπατάμε καθημερινά...» (η έμφαση δεν ανήκει στο κείμενο).
Οι παραπάνω προσεγγίσεις της έννοιας της κρίσης συγκλίνουν με
αυτές που ρηματοποιούνται και εξεικονίζονται στα εικαστικά συμφραζόμενα της συλλογικής Έκθεσης DEPRESSION ERA, Στην Εποχή
της Κρίσης. Η ομώνυμη συλλογικότητα/κολλεκτίβα ιδρύεται την
ίδια χρονιά με το Διαγωνισμό αλλά η Έκθεση λαμβάνει χώρα τρία
χρόνια μετά, στα 2014. Η Έκθεση είναι διαρθρωμένη σε πέντε θεματικές ενότητες: Καιρός, Τα Κοινά, Κρίση. Πάθημα, Μετά. Στη θεματική ενότητα της Κρίσης, εκτίθενται τα εξής έργα, υπομνηματισμένα από κείμενα των δημιουργών (Οδηγός Έκθεσης, 2014, 19-28):
Πάνος Κιάμος: STANDBY, Γιώργος Σαλαμέ: ΑΘΥΜΙΑ, Γιώργος Δρίβας: SEQUENCE ERROR, Ζωή Χατζηγιαννάκη: ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ, Κώστας Καψιάνης: BLISS, Γιάννης Θεοδωρόπουλος: THE
GREEK PARTY, Ειρήνη Βουρλούμη: ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ, Μαρία Μαυροπούλου: STILL LIFE, Πέτρος Κουμπλής: IN LANDSCAPES.
Με αφορμή την Έκθεση, ο Πέτρος Μπαμπάσικας (Ιανουάριος
2014) δηλώνει τα παρακάτω που περιλαμβάνονται στο εξώφυλλο
του Οδηγού της Έκθεσης15:
«Το έργο αυτό μας φέρνει πέρα από την εποχή που τα πράγματα
είχαν αίσιο τέλος. Κινείται, ελεύθερα και χωρίς προσδοκίες, σ’ έναν
κόσμο αυξανόμενης ανθρωπιστικής κρίσης, ερειπωμένων τοπίων,
ανασφάλειας: σε μια ραγισμένη δημοκρατία, στη μεσολαβημένη
καθημερινή απόγνωση ή ευτυχία. Αντικειμενικός μας στόχος είναι
η διαύγεια, μέσα στο θολό ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό παρόν.
Συνδέοντας σημαντικές στιγμές και καταγράφοντας ανείπωτες
ιστορίες δημιουργείται ένα συλλογικό πείραμα αφήγηση – ένα μωσαϊκό εικόνων και κειμένων.
Με καθαρή ματιά σε αυτό το νεφελώδες σκηνικό εμφανίζουμε
ιστορίες που δεν προσβλέπουν στο μέλλον, στην πρόοδο ή στην
ιδέα της ανάπτυξης: συμβαίνουν έξω από το λευκό θόρυβο των
15 Όλο το υλικό που χρησιμοποιούμε σχετικά με την Έκθεση αντλεί τόσο από τον
ομώνυμο ιστοχώρο της κολλεκτίβας (http://depressionera.gr/) όσο και από τον
Οδηγό της Έκθεσης που πωλείται στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.
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media, των ταραχών, της κατανάλωσης, της καταστροφολογίας,
του νεοφεουδαρχισμού, των παραλυτικών αναλυτών, της φώτοσοπ πολεοδομίας και των ≠ειδήσεων της μόνιμης κρίσης. Μαζί στα
Κοινά, νηφάλιοι και χρεοκοπημένοι, επάνω στην κόκκινη γραμμή
μιας διχασμένης Ευρώπης, σχεδιάζουμε μια κιβωτό εικόνων και
κειμένων (ένα μωσαϊκό φακών: μια αντι-οθόνη: ένα περιπατητικό
μουσείο: ένα παράθυρο που βλέπει σχήματα που έρχονται), καθώς
η Δύση αργοβυθίζεται στη δική μας Εποχή της Ύφεσης» (η έμφαση
δεν ανήκει στο κείμενο).
Συνοψίζοντας, στο συγκεκριμένο εμπειρικό υλικό, εστιάσαμε σε
ρηματοποιήσεις και επιτελέσεις της κρίσης που επιβεβαιώνουν
ότι, με επιστημολογικούς και οντολογικούς όρους, δεν είναι η «κρίση» ίδια για όλους όσοι και όσες τη βιώνουν και δεν υπάρχει έξω
από ρηματοποιήσεις και συναισθηματικές προσδοκίες, επενδύσεις
και εμπλοκές. Παρά τις κοινωνικές πιέσεις και τους κοινωνικούς
αναγωγισμούς και ανταγωνισμούς για ομογενοποίηση των εμπειριών16, οι οποίες πιέζονται να αναγνωριστούν μέσα από το πρίσμα
της, οι εικαστικές νοηματοδοτήσεις αντιστέκονται σθεναρά στην
ομογενοποίηση των εμπειριών των κοινωνικών υποκειμένων.
3. Συζήτηση: «Νέες εμπειρικότητες»17

16 Βλέπε και την σχετική παρατήρηση που διατυπώνει ο Bourdieu (2006, 448), με
άλλη αφορμή για τους κοινωνικούς αγώνες που συνοδεύουν τη συγκρότηση του
καλλιτεχνικού πεδίου: «Όπως η παραγωγή, έτσι και η κατανάλωση των έργων
που προέρχονται από μια μακρά παράδοση τείνει να γίνεται απ’ άκρου σ’ άκρον
ιστορική, κι ωστόσο όλο και περισσότερο εντελώς αποϊστορικοποιημένη: πράγματι, η ιστορία που βάζουν στο παιχνίδι η αποκωδικοποίηση και η εκτίμηση ανάγεται όλο και περισσότερο στην καθαρή ιστορία των μορφών, συσκοτίζοντας πλήρως την κοινωνική ιστορία των αγώνων για τις μορφές, η οποία αποτελεί τη ζωή και
την κίνηση του καλλιτεχνικού πεδίου» ( η έμφαση δεν ανήκει στο κείμενο). Η δική
μας ανάγνωση διαφοροποιείται από αυτή του Μπουρντιέ στο ότι αναγνωρίζουμε
καταστατικό ρόλο στη συγκρότηση αυτών των αγώνων στους λόγους (discourses) που τους ρηματοποιούν.
17 Δανειζόμαστε την έννοια, που συνιστά νεολογισμό έως και σήμερα, παρά το ότι
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη μετάφραση του έργου της πρώτης έκδοσης στα ελληνικά στα 1986 από τον Κωστή Παπαγιώργη, και αναφέρεται στο
έργο του Φουκώ (1993, 343). Παραθέτω ενδεικτικά: «Έχουμε την παραγωγή, τη
ζωή, τη γλώσσα – ωστόσο δεν πρέπει να αναζητήσουμε σ’ αυτές αντικείμενα που,
σάμπως με το δικό τους βάρος και κάτω από την πίεση μιας αυτόνομης δικής
τους επιμονής, θα επιβάλλονταν έξωθεν σε μια γνώση που για πάρα πολύ καιρό
τα είχε αμελήσει. Επίσης δεν πρέπει να δούμε σ’ αυτές έννοιες που οικοδομήθηκαν λίγο-λίγο, χάρη σε νέες μεθόδους, μέσα από την πρόοδο των επιστημών που
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Σύμφωνα με το Σταυρακάκη (2011), η σημερινή κρίση που είναι πολυεπίπεδη και κυρίως κρίση νομιμοποιημένου νοήματος, σχετίζεται
με τη μετατόπιση από το ιδεολόγημα της ουδετερότητας της οικονομίας προς μια προσέγγισή της με ηθικολογικούς όρους, «πρώτα
πειθαρχία, μετά λύση» (δανεισμένος τίτλος άρθρου στα ΝΕΑ, που
αποδίδει την τοποθέτηση της Γερμανίας απέναντι στο ελληνικό
μνημόνιο, όπως μεταφέρεται από το Σταυρακάκη, όπ.π.). Ωστόσο
ο Σταυρακάκης (όπ.π.) περιγράφει ως φαινομενική τη μετατόπιση
από την ‘κοινωνία της απαγόρευσης’ (ασκητική ηθική) (δεκαετίες
’50 και ’60) στην ‘κοινωνία της επιβεβλημένης απόλαυσης’(δεκαετίες ’90 και εξής) και ξανά πίσω σήμερα (μετά την «κρίση») «στο
σφίξιμο του ζωναριού». Θεωρεί ότι τα δυο μοντέλα συνιστούν συστατικό δίπολο του ύστερου καπιταλισμού και ενώ συνυπάρχουν,
ανά εποχές τα κοινωνικά υποκείμενα πιέζονται να επανατοποθετηθούν «ηθικά» με σημείο αναφοράς το ένα ή το άλλο μοντέλο, ως
εάν αυτά να συνιστούν αυτόνομες υπερ-ιστορικές, οντολογικές
συνθήκες, ανεξάρτητες από τα λοιπά κοινωνικο-πολιτικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα και τα κοινωνικά υποκείμενα να οφείλουν
οπωσδήποτε να δαιμονοποιήσουν το ένα ή το άλλο και μαζί τους
όσους θεωρηθούν πρόσκαιροι εκφραστές και εκπρόσωποί τους18.
Στα παραπάνω εικαστικά παραθέματα, είναι φανερή αυτή η φαντασίωση μια ανιστορικής «προγενέστερης» και «σήμερα χαμένης
εποχής ευμάρειας»: για παράδειγμα, στη φράση της Ομάδας Magenta την εποχή που όλοι είχαν λίγα και θέλανε πιο πολλά, χωρίς
ενοχές και στο σχόλιο της DEPRESSION ERA, ότι τώρα έχουμε μετακινηθεί πέρα από την εποχή που τα πράγματα είχαν αίσιο τέλος.

έβαιναν προς την ιδιάζουσα ορθολογικότητά τους. Είναι θεμελιώδεις τρόποι της
γνώσης που με την οργανική ενότητά τους υποβαστάζουν τη δεύτερη και παράγωγη
συστοιχία των νέων επιστημών και των τεχνικών με άγνωστα ακόμα αντικείμενα.
Αναμφίβολα η αρχική συγκρότηση αυτών των θεμελιωδών τρόπων έχει χαθεί
μέσα στην πυκνότητα των αρχαιολογικών διαστρωματώσεων…» ( η έμφαση δεν
ανήκει στο κείμενο).
18 Ενδιαφέρον παράδειγμα τέτοιας δαιμονοποίησης που επικαλείται ο Σταυρακάκης (όπ.π.) – δεν μπορώ να μνημονεύσω σελίδες καθώς το κείμενο είναι διάλεξη
που πραγματοποίησε ο Σταυρακάκης στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 2011,
και είναι αναρτημένη στην εργογραφία του στη σελίδα της Σχολής Πολιτικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, - αποτελούν τα λεγόμενα golden boys, τα οποία μετά την «κρίση» δαιμονοποιήθηκαν για τις πρακτικές τους. Ωστόσο, επισημαίνει ο Σταυρακάκης, μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι πρακτικές τους αποτελούσαν όχι απλώς θεμιτή και επιθυμητή κοινωνική ομάδα αλλά
κοινωνικό πρότυπο με πολύ υψηλό κοινωνικό γόητρο.
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Ωστόσο, αντιμετωπίζοντας την κρίση ως «ιστορικό ατύχημα», αντί
να εστιάζουμε στη νέα μορφή βιοπολιτικής κυριαρχίας που συγκροτείται σήμερα με τη συνδρομή της νοηματοδότησης της κρίσης με τους ομοιογενείς, ουσιοκρατικούς και ηθικιστικούς όρους
που επισημαίνουμε, συμμετέχουμε στη μονοδιάστατη διαχείρισή
της που νομιμοποιεί, αναπαράγει και δικαιολογεί «ηθικά» την αδικία και τον αποκλεισμό συγκεκριμένων κοινωνικά αδύναμων ομάδων. Ή με τα λόγια του Λιάκου (2011), η κρίση ήρθε και θα φύγει,
αλλά οι κοινωνικές ανακατατάξεις που συντελούνται στο όνομά
της και καταργούν κατακτήσεις πολύχρονων και αιματηρών κοινωνικών κινημάτων, δεν θα είναι εύκολο να ανακτηθούν (όπως
παρατίθενται και συμπληρώνονται από το Σταυρακάκη, όπ.π.).
Σε κάποιες περιστάσεις, οι εικαστικοί όροι μοιάζουν να συναινούν
προς μιαν ηθικιστική στάση απέναντι στην κρίση, όπως παρακάτω, η κολλεκτίβα (2014, 5) – ερμηνεύοντας, όπως σημειώνει, τα
λόγια του Alain Badiou (2003, όπως παρατίθεται), υποδεικνύει: «…
η λέξη ¨κρίση¨ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προσεκτικά. Ενυπάρχει ο κίνδυνος να την αντιμετωπίσουμε απλά ως κάποιου είδους
δυσλειτουργία του συστήματος, η οποία πρέπει γρήγορα να διορθωθεί, ώστε να επιστρέψουμε στην προϋπάρχουσα κατάσταση.
Θα πρέπει όμως να ειδωθεί περισσότερο ως αποτυχία. Όχι απλά
ως μια ρωγμή, αλλά σαν μια ολική κατάρρευση. Εκεί όπου βρισκόμαστε ελεύθεροι από τους ¨δεσμούς¨ του παρελθόντος, έτοιμοι να
σκεφτούμε το προς τα πού θα κινηθούμε από το σημείο που τώρα
έχουμε βρεθεί. Εξάλλου η αρχική ερμηνεία της λέξης ¨κρίση¨ σήμαινε την ενέργεια λήψης μιας απόφασης, μιας ηθικής στάσης» (η
έμφαση δεν ανήκει στο κείμενο).
Ωστόσο, και εδώ μπορεί να συμβάλει η δική μας ανάγνωση της εικαστικής νοηματοδότησης της κρίσης, η εμπειρία στην οποία εκτίθεται ο/η θεατής δεν εξαντλείται στην πρόσληψη της παραπάνω
ρηματοποίησης αλλά προσκαλείται να την προσλάβει μέσω και της
βιωμένης εμπειρίας μιας σειράς έργων, ζωγραφικών, διαδραστικών, ψηφιακών, τα οποία το λεκτικό μήνυμα υπομνηματίζει. Έτσι,
όμως, το λεκτικό μήνυμα αναπλαισιώνεται, αποδυναμώνεται ή
υποστηρίζεται, αντιφάσκει και εντέλει υπονομεύει και προβληματοποιεί το εικαστικό μήνυμα, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το
πεδίο ορισμού της κρίσης. Παράλληλα, οι θεατές που μοιράζονται
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τη συγκεκριμένη εμπειρία συγκροτούν στιγμιαίες εμπειρικές υποκειμενικότητες (εμπειρικότητες) που μπορούν να επηρεάσουν μονιμότερα τη νοηματοδότηση της κρίσης. Η βίωση της κρίσης από
μια νέα θέση, αυτή που συγκροτείται με τη συμμετοχή του θεατή
(με το φύλο του) στην συν-επιτέλεση της performance, μπορεί να
αποδειχθεί ισχυρό κίνητρο αμφισβήτησης της ηγεμονικής πολιτισμικής σημασίας που της δίνεται στον καθημερινό δημόσιο λόγο.
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The “priblic” (a modern-Greek particularity)
and public space in modern Greece

Abstract

Kostas Theologou *

A generic approach of the public space perceives it as a time-space
continuum. When public space is perceived as an interpersonal
(face-to-face) interaction within a specific physical space, one can
then understand the public space as locally defined. When the time
space continuum is achieved at dispersed geographic relations
through the digital and networking technology, then the public space
is electronic. Public space can also be extended by embracing the
Media (television, radio, the Press), the Internet and other means.
The democratic public space is clearly defined when it’s open to all,
unrestricted as to conduct, and unconditional as to participation.
The democratic public space is rather practically defined when it
encourages the public access, when the status of state authority is
muted, when barriers between governed and governors are abolished, when staging is arranged for people equally with officials as
well, and when conditions contributing to deliberation and consent
are equally fostered. In our paper we will only discuss the material public space and its peculiar perceptions by the modern Greeks.
An unusual process took place during the territorial integration of
the modern- Greek state. This gradually merged, and crystallized
a mentality that nursed an idiosyncratic disrespect of all users towards the public space. The perpetual territorial re-demarcation of
the modern-Greek state (1830-1947) consolidated a kind of haziness on the conceptualization of the public space. In other words
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the perpetual transformation of the country’s borderline also deconstructed the respect for the public space on behalf of the citizens and also impinged -negatively- on the institutional enhancement and consciousness of the citizenship. The fact is a catalyst for
the political system that never abolished its patron-client pattern.
The Greek particularity about the perceptions of the public space
conception identifies with a tampering or fusion of private property and physical public space or immaterial public sphere. Within
the framework of the uses of ‘public’ and ‘private’ land we also refer to encroaches upon various areas and fields, stream and torrent
polders, extensions of the sea-shore properties upon the beaches
etc. due to lack of cadastre, forest tariff and so on. These contribute
to disrespect and contempt of the public space, expanding to the
public sphere and the legislation or any institutional framework for
our compatriots. The paper draws from various fields: political philosophy on democratic theory, urban design, symbolism of pubic
edifices architectural analysis and, virtually, from information technology. The synthesis of such a bibliography allows for a holistic
conceptualization of the public space as time-space continuum.**
The space-time continuum may be conceptualized as a landscape in
a wider meaning; this landscape is a natural scene mediated by culture. It’s a space represented and presented, semiotically, a significant and a signifier in the same time, a frame and the content of the

** Within this concept of continuum, discourse, political communication and news
are equally included; to this continuum the connection is prerequired and
interaction is allowed for this communicative experience. The specific discourse
after the connection is established perceives that all connected partners may listen
/see one another in a direct way. The continuum is continuously interactive, since
participants may listen and with no delay may respond /react to the “dialogues”
developed. This concept embraces the traditional form of a time-space continuum,
that transforms the public space, and coincides with the material dimensions of
an open city square, a meeting hall, and of-course is place-bound. All participants
are in materially “sensed” relations, in a range allowing for direct visible or
tangible encounter. Such an approach is the most efficient for a true connection
and interaction. The perception of the public space as a time space continuum
encompasses the discourse developed within the information technologies:
internet and web chat-rooms, teleconference systems, comprehensive listservs, open blog and chat software (msn, skype etc.) allow for an interactive
communication within this global time space continuum to people in faraway
places remote from one another and geographically sparse.

The “priblic” (a modern-Greek particularity) and public space...

83

frame, a real space and its simulacrum, i.e. a wrap and the content
of the wrapping.1 A relevant conceptualization of the immaterial or
material public space defines it as a space mediated by culture, an
implement of local, social or collective identity formation. The public space within the Hellenic territory suffers from indeterminacy,
producing haziness, and finally disrespect on behalf of the user, citizen, businessman or politician.
Citizenship and representation of the public space are directly related to visibility and the material presence in spaces of public access. Therefore, the space may not be really public, if its operation
excludes specific constituents as users, such as children or juveniles
(Valentine, 1996: 217).
According to Jürgen Habermas free access to the public space is
one of the fundamental characteristics of the liberal civic societies.2 However, others like Lynn Lofland (2000) and Richard Sennett
(1977) have shown that the public space invoked by Habermas,
isn’t always universally accessible and that the public character
of urban streets is full of contradictions.3 Generally speaking, civic public space was widened during the 17th, 18th and 19th century.
In many areas of protestant communities, grand religious edifices
opened their gates to the public, while many new roads had been
constructed for pubic usage.4 Public parks for recreation there had
been created, being in contrast to the fences of the private gardens.
Local authorities undertook mainly the maintenance of the public
civic space.
The process of the territorial integration of the modern-Greek
nation and state is rather unusual; this gradually contributed to a
culture and a mentality in favour of the disrespect of all aspects of
public sphere and space, a gradual disobedience towards all legal
and institutional frameworks. The spatial redefinition of the modern state was a longstanding process of more than a century (18281947) and didn’t but obscured the boundaries of the public land.
Concerning the uses of public and private land we also refer to encroaches upon various areas and fields, stream and torrent polders,
1
2		
3		
4

(Mitchell 2002, 5)
(Habermas 1962/1989)
(Lofland 1973, Sennett 1977)
(Olsen 1986)
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extensions of the sea-shore properties upon the beaches etc. due
to lack of cadastre, forest tariff and so on. These contribute to disrespect -rather contempt- of the public space and enhance a wider
antisocial and non-citizen mentality. The fact is a catalyst for the
political system that never abolished its patron-client pattern.

Fig. 1. The territorial unification of Greece 1830-1947

The post-civil-war urbanization and the post-war baby boom (19471965) attracted a large part of the population to the urban centers
and especially Athens. This resulted to an augmentation of the
residential development and growth together with an intensified
economy of construction in order to meet the family need for
shelter and jobs. The unspoken, lawless and clandestine agreement
between users and local authorities on encroaching upon public
land, the shucking of streams and shallow gorges around the urban
areas, the arsons of forests and the immediate land development
in plots for construction and housing consolidated the mentality of
trespassing and stealing the public land and cultivated it as a common
practice concerning the public space. The arbitrary construction
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of a house was easily legalized by the local administration and the
relevant legislation forwarded by the parliament deputies. This
process also consolidated the prosperity both of the users of the
arbitrary constructions and of the political power administrators.
This led to the profound rooting of a political, social, economic, and
of-course cultural particularity of the modern Greek state regimes;
the disobedience of the Greek people that enhanced the inescapable
and complex political corruption due to an exchanging and patronclient interdependence for doing business in Greece.
Consequently, in modern-Greek society had never been
cultivated a social consciousness, a prerequisite for the formation
of citizenship; therefore, there has never been a dominant ideology
forwarding an institutional framework and the adequate legal toolkit
for the lawfulness, the egalitarianism, and the consequent obedience
to the law and the respect of the public space. The grassroots of the
dominant ideology cultivate the self-interest and the wealth of a
political bunch and administrators of the public space and the rest
of the state’s common wealth and goods.

Pic. 1, Somewhere in Northern Greece, Edessa
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And thus, there’s a failure of the oppressive intensification of the
struggling reformers of modern-Greece to turn the quasi traditional
population into a modern western-European society. This may be
considered as a positive development for the corrupted Greeks,
but this intervenes to the cultural core of the Hellenic identity and
unfortunately left no adequate time for adaptation to the new goals
and the new standards of being modern-Greek.
The endless, interminable attempt of the Greek state to define
institutionally the spaces of public access and use maybe will be
eventually defined within a broader normative framework of the
European Conventions and rules, certainly as long as European
Union survives from its continuous shocking challenges and pitches. The European culture, accompanied by its legal and institutional
history, virtually functions as a collective identity formation mechanism and contributes actively to the cultivation of citizenship. The
consequent political impact on the users of the public space will
also induce cultural identity alterations. The cultural impact in a
way renounces the subjective and relativist perceptions of the modern-Greek user (either governed or governing) about the public/
private and regulates his behavior and mentality to criteria and
values; thus, allows for a clarification of the haziness concerning
public space. The modern-Greek priblic, that is the conglomeration
of private and public, is due to a consolidated collective perception
in absence of obeying the law and the lack of social consciousness.
The institutional toolkit refers to the lack of a national cadaster
of lands, forests and coastline. After funding by three Community
Frameworks and spending tens of billions of euros Greece has not
yet completed this cadaster, an appropriate implement for development. Any superficial reformation or modernization in the modern-Greek history never touched the issue of social consciousness
of the users, and their citizenship qualities. Without these two national and supranational identity features it is impossible to enter
any constitutional discussion about the public space. Modern societies are part of a clear continuum of the modern institutional
transitions and cultural developments; it’s a reflexive process of
modernization, since modernity tends to be self-referential, while
until now it was the opposite of tradition.5 Modern Greece is in a
5

(Beck 1992, Giddens 1991, Lash 1990)
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state of fluid modernity6 where tradition and modernity are still
interwoven not allowing for a transition to clearly post-modern institutional landscapes. Within such a perception of a global fluidity
the Greeks see themselves appropriate and conform to their ‘priblic’ behaviour.

Pic. 2, The Roma reservation in the urban space of Athens, Attica (2014).

The public sphere in the landscape and in the capitalist conditions of the liberal state has been a crucial space between the civil
society and the state.7 Our approach to the public space extends
the social theory references on democracy, and enters the urban
design and other sociological and political science issues, such as
citizenship. Our perspective includes the open spaces within the
cities, functioning as sites of public use and interaction between
the inhabitants. Streets, sidewalks, parks, squares, malls, beaches,
under-deck parking (pilotis) etc., are equally conceived as crucial
parameters of the collective identity and the life quality on the city.8
6
7
8

(Baumann 2007/9, 21-54)
(Habermas 1989)
(Goodsell 2009, 363-4)
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The square in the urban space is not merely of recreation value, or
contributing to the comfort of the inhabitants and the formation of
a collective identity for the users, but is of an equal political value;
the living public spaces within the urban spaces essentially promote participative democracy processes and mentalities.9

Pic. 3, Homeless immigrants in modern Athens (2013)

The public space mustn’t be considered as having lost its social
and political impact. The revolution of the information technology
resulted to the outstripping of the industrial city and the functional
foundation of the material space by the informational city, constituted by the e-flow and exchange between networks and hubs.10
But this is another significant issue not to be discussed in this specific approach.
The public space is the field of research of the political analysis
focused on the public architecture products. This analysis mainly focuses on the way that designing and symbolizing the material
space enhance political authority. The monumentality of important
9 (Low 2000, 240)
10 (Castells 22000, 2009)
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public edifices (e.g., the Ministry of National Defense, the General
Police Directorship of Athens, courts of justice etc.) release a sense
of order, cleanliness, timelessness and, predictability in reference
to the state authority, while the emotional importance of architecture rests on a subjective level.11
In the same line of thought the study of the courts of justice, the
monasteries or the concert halls lead us to understand that the design of these structures vests power to the judges, to the abbots or
the orchestra conductors with their higher level podiums. However, this structure offers a tangible symbol of the common bond of
the members of the organization or the institution hosted in these
premises. The buildings, the edifices, encompass within their construction the entire organization and in a way they incorporate all
its members in a universal way regardless of their individual prestige.12 The authoritative (usually) leaders are those who tend to
detach themselves architecturally-wise from the state corpus by
opting for a remote and fortified residency.13 They usually prefer
not to allow for large openings (large doors or windows) in these
buildings.14
Cities also open a window to the constitution processes of the
modern world, allowing thus for a deeper understanding of their
features. Modernists in the area of literature and the figurative arts
offered to cities a face and a voice. Italian futurists enjoyed the frenzy rhythm of our big cities producing paintings according to the
principles of Kinetic Art, just like the one titled The city awakens15
by Umberto Boccioni (1882-1916), glorifying the urban reality
in works like The song of Mannheim16 by Italian poet Paolo Buzzi
(1874-1956). As painter and art theoretician Piet Mondrian (187211 (Edelman, 1995)
12 (Markus, 1993)
13 Palatul Parlamentului is the Romanian name of the biggest civil administration
building in the world. It’s in Bucharest on top of a hill, built in 1983-4 by Nicolae Ceauşescu; also known as the Parliament Palace or merely mentioned as his
house.
14 On these material openings there has been a discussion about architectural space
in relation to the accessible pubic space (according to Jurgen Habermas’s concept)
with the architectural design by Zaha Hadid. More details in: Grossman, 2000 and
Lasswell, 1979.
15 (La città che sale, 1910)
16 (Il canto della citta di Mannheim)
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1944) claims the genuinely modern artist perceives metropolis as
an Abstract life brought to form and shape. He feels the city closer
than nature and is more possible that the city stimulates him with
the feeling of beauty.17 During the 1920s Walter Mehring (18961981) verses imitated the sound of a musical staccato, representing
thus the mechanical feature of modern urban life– in brief called
Urban Machinery.18 Modernist urban designers and architects have
influences the cities development and profile.
The urban spaces, the cities, have always been the focal point
of modernizing visions of all kind. There were cities mustering the
best and most avant-garde technologies in order to acquire the
fame of modern. Paris, for instance, an already well equipped in
circulation infrastructures with tramways and suburban railways,
undertook the creation of a major subterranean Métropolitain as a
construction to be presented in the World Exhibition, a World Fair,
of 1900. Known as the Métro, this public work was originally modern and typically French: fast and clean, rational and technically
developed, with entrances designed by leading figures of the art
nouveau movement. Just like the buildings if the period designed by
Austrian architect Josef Hoffmann (1870-1956), métro as a concept
represented the idea of a Gesamtkunstwerk. This example was seconded by other European capitals, notably Moscow.19
During these decades, end of 19th and beginning of the 20th century, roads in entire Europe were transformed. Their older multifunctional character, the empty space and the disarrangement gradually
offered their place to adequately organized and to clearly bounded function zones where artifacts, systems and people hold their
own concrete place. Today’s rids are multileveled spaces: there are
pavements and sidewalks for the pedestal, median strips for a safe
street-crossing, special traffic bus-lanes and tramways, bikes maybe, metro entrances and exits, parking spaces of-course and various
stores, and open-air coffee shops. There are labels, signs and traffic
lights, horizontal systems of signals, ruling on the street surface,
but also cameras to control not only the traffic but the users them17 (Banham 1960, 152)
18 (Hard- Misha 2008)
19 It’s very interesting to notice that in the Webster’s dictionary (1994) the word
métro is defined as a European subway.
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selves. The use of means to help inclusion or impose exclusion, have
alter the character of the street as a public space. In brief roads and
streets have been redefined by various technical means.
My interest focuses on the relations -and virtual interaction- of
the different functions of the contemporary streets; empty surface,
transportation, water works, separate and combined sewers, energy grids, aesthetics, sociality, politics and local administration. By
the 1900 the electric tram appeared in European cities; in 1930 the
first steps were taken to adjusting to the usage of car in the cities until its gradual domination of the car after the end of World
War II; this proves that the identity of the modern streets results
from a synergy between technical and social parameters. The spaces of public access are significant indicators of any active, sustainable urban environment. The best versions of such public spaces
are appropriate for discussions, and non-scheduled, impulsive encounters and meetings between citizens who maintain different
opinions about the world.20 These spaces are fields of social and
political interaction and active citizenship, within which personal
identities are being constructed through non-mediated human encounter; they also educate the inhabitant of the city to otherness
and the real need for good social manners.21 In brief, these public
spaces are material spaces where social interactions and all public
activities of the members of the community take place.22
The public space either as a material space or as a time-space
continuum carries material and immaterial facets. In order to clarify this modern-Greek particularity one should take into account the
cultivation of social consciousness and citizenship; the obviation of
the patron-client relations in the core of the political system and, the
materialization of all necessary mappings and cadasters and their
normative implementation on all users, either mere citizens, businessmen, officials, governors etc. Our approach encompasses various angles on public space from political philosophy and theory
to social theory of democracy, urban design and the political interpretation of architecture. In short, the public space is defined as a
social sphere of interaction and influence, focusing on political dis20 (Blomley 2001; Young 1990, 2000)
21 (Rogers 1998, Lofland 2000)
22 (Mitchell 2003, 131)
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course, communicative action and other issues like alienation and
state guardianship. The urban design perceives pubic space as an
urban landscape, focusing on urban life and issues like redevelopment and restoration of the built environment. This approach perceived public space as a public edifice, with a social meaning and
focuses on issues of coercion or identity.
Our holistic approach perceives public space as a time-space
continuum. When this concept of public space is interpersonal
within a specific material space, the public space is locally bounded;
when the public space, regardless of its conceptualization, is open
to all, without behaviour conformation restrictions or conditions
for the access, then the public space is an entirely democratic public
space. A practical definition of the democratic public space favours
and encourages public access, the mitigation of state authority, the
fading of the dividing lines between governed and governors, the
egalitarian presence of both people and officials and, certainly, conditions enhancing the egalitarian debate.
By this approach the public space is a physical, material field of
research for architects and urban designers, is an institutional landscape or mechanism for identity formation, as a cultural tool, as a
communication network, as a modern-Greek priblic. The coined
word ‘priblic’ derives from private + public (like glocal > global +
local); in Greek the coined term is ιδιώδημον (from ιδιωτικό + δημόσιο). There is certainly a need for research in many aspects of the
notions and concepts included in this approach, either being examined or merely implied. Such a research area is the social control in
public access spaces: do the public access spaces being under private security protection acquire higher levels of safety or control?
Which parameters of propriety and administration status improve
control or hosting of their users? Do users’ personal particularities
create different perceptions on control and the private or public administration of the public access spaces?
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Εκκλησιαστική συνέχεια και ρήξη μετά την προσάρτηση
των Νέων Χωρών:
οι θέσεις του Μητροπολίτου Σερρών Αποστόλου Χριστοδούλου (1909-1917)
για τις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας και η στάση του
απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία
της Ελλάδος

Εισαγωγικά

Αθανάσιος Σωτ. Τζιερτζής *

Στην πρόσφατη περιοδεία του (20-24 Σεπτεμβρίου 2014) στις τέσσερις Μητροπόλεις της Θράκης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ.
Βαρθολομαίος επανέλαβε στον καταληκτικό λόγο του τους άρρηκτους πνευματικούς δεσμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου με
τις Νέες Χώρες. Σχεδόν 100 έτη νωρίτερα, λίγο πριν την έναρξη του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά την κατάληψη νέων εδαφών από τον ελληνικό στρατό κατά τους δύο Βαλκανικούς, ετέθη
επιτακτικώς το ζήτημα υπαγωγής των Μητροπόλεων των Νέων
Χωρών στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Ο Μητροπολίτης
Σερρών Απόστολος Χριστοδούλου με ανέκδοτες έως σήμερα επιστολές του προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο και τον
Μητροπολίτη Δράμας Αγαθάγγελο, αλλά και μία απαντητική του
προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών βάζει τον δάκτυλο «επί τον
τύπον των ήλων» εκφράζοντας την αντίθεσή του στα σχέδια της
ελληνικής κυβερνήσεως1.
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Η εκκλησιαστική διαδρομή του Αποστόλου Χριστοδούλου
Ο Απόστολος Χριστοδούλου, έλκοντας την καταγωγή του από το
ίδιο χωρίο με τον νυν Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο,
τους Αγίους Θεοδώρους στην Ίμβρο, γεννήθηκε πιθανότατα στα
1856, κατ’ άλλους στα 1850 (Κωσταρίδης 1921, 177, 179) ή στα
1855 (Σταυρίδης 2006, 30). Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στη
νήσο και με πρόταση του τότε Μητροπολίτου Ίμβρου Νικηφόρου
Γλυκά (Καράς 1987, 287-291· Σταυρίδης 21988, 79-88· Σταυρίδης,
897-908), έγινε δεκτός στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στα 1874,
από όπου αποφοίτησε με άριστα στα 1881 υποβάλλοντας τη διατριβή «Περί Προορισμού κατά Καλβινιστών». Χειροτονήθηκε διάκονος την ίδια χρονιά επί της πρώτης Πατριαρχίας του Ιωακείμ
Γ΄ του Μεγαλοπρεπούς (1878-1884), ενώ δίδαξε θρησκευτικά μαθήματα επί ένα έτος στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο. Στα 1882 συνέχισε επί τετραετία τις σπουδές του με σύσταση του Ιωακείμ Γ΄
και υποτροφία της ρωσικής συνόδου στη Θεολογική Ακαδημία του
Κιέβου (Φειδάς 31988, 317), όπου αργότερα θα σπουδάσει και ο
μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος,
γεγονός που σίγουρα συνετέλεσε τόσο στην πρόταση του ονόματός του στα 1893 στην Πατριαρχική Σύνοδο για ανάληψη της
ηγουμενίας του Μετοχίου του Αγίου Σεργίου στη Μόσχα, όσο και
στη συμπερίληψή του στην αντιπροσωπεία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στη Ρωσία για τη στέψη του τσάρου Νικολάου
Β΄ στα 1896 με επικεφαλής δύο λογίους συνοδικούς (Καλαϊτζής
1991, 282, 392-397), τον Νικομηδείας Φιλόθεο Βρυέννιο και τον
τότε Αγχιάλου και μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη Βασίλειο Γ΄
Γεωργιάδη (1925-1929), επί των ημερών του οποίου υπογράφηκε
η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928 για τις Νέες Χώρες
(Τζιερτζής, 2014). Μετά την επάνοδό του δίδαξε από το 1886 στη
Θεολογική Σχολής της Χάλκης αναλαμβάνοντας τη διεύθυνσή της
στα 1899 (Καράς 1987, 279· Σταυρίδης 21988, 93, 94, 114-119,
262). Ως μέλος του διδακτικού προσωπικού εξέδωσε τα διδακτικά
εγχειρίδια: α) «Πατρολογία ή εκκλησιαστική φιλολογία» (1894)
και β) «Δοκίμιον Εκκλησιαστικού Δικαίου» (1896), το οποίο κατά
τον νυν Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο είναι το πρώτο
έργο Εκκλησιαστικού Δικαίου στην Ορθόδοξη Ελληνική γραμματεία (Χριστοδούλου 1894 και 1896· Σταυρίδης 2006, 30).
Εξελέγη στην αρχή της δεύτερης Πατριαρχίας του Ιωακείμ Γ΄
τιτουλάριος Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως στις 6 Ιουλίου 1901,
ενώ προήχθη σε Μητροπολίτη Βεροίας στις 29 Ιουνίου 1906 (Σταυρίδης 22000, 375, 383). Στα 1908 απέρριψε την τιμητική πρόταση
του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ να συμπεριληφθεί στο
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τριπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου μαζί με τον Διδυμοτείχου
Φιλάρετο και τον Κασσανδρείας Ειρηναίο («Ἐπὶ τῶν ἐν Κύπρῳ»,
Εκκλησιαστική Αλήθεια 32, 9 Φεβρουαρίου 1908, έτος ΚΓ΄, αρ. 6,
69-70· Βουδούρης 204-218· Βαλαής 2012, 282). Μετά την απροσδόκητη θανή του Σερρών Αθανασίου Πιπέρα, ο Απόστολος μετατέθηκε στην ιστορική Μητρόπολη στις 28 Αυγούστου 1909 έχοντας ως συνυποψηφίους του τον τότε Φιλιππουπόλεως Φώτιο και
τον Κρήνης Θεόκλητο (Νανάκης 2004, 124-125· Σταυρίδης 2000,
343). Στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας ο Απόστολος αντιμετώπισε καταρχάς τον εθνικισμό του νεοτουρκικού
κομιτάτου «Ένωσις - Πρόοδος» και τις αυθαιρεσίες του τουρκικού
στρατού, τις οποίες κατήγγειλε στην έκτακτη Εθνοσυνέλευση ως
εκλεγμένο μέλος της στις 2 Σεπτεμβρίου 1910 στην Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος βίωσε την απελευθέρωση των Σερρών στα 1913
(Παπάζης, 2013), αλλά και τις δύο καταστροφές από τους Βουλγάρους στα 1913 και 1916 (Τζανακάρης 1995, 34-59, 102-104).
Κοιμήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1917 σε ηλικία 61 ετών, από μαρασμό σύμφωνα με τους βιογράφους του εξαιτίας του τελευταίου
εμπρησμού των Σερρών (Αναγνωστόπουλος, 190-191).
Κατά το επικήδειο αφιέρωμα του πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου στο περιοδικό «Γρηγόριος ο Παλαμάς» μεταξύ άλλων
ήταν «Ὁ στύλος τῆς Ἐκκλησίας ὁ περιφανὴς καὶ περίλαμπρος», «Ὁ
κανὼν τῶν δογμάτων ἐν στιγμαῖς ἐθνικῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς περισυλλογῆς», «Μορφὴ αὐστηρῶς ἀσκητική, διάνοια ἀρτίως ἐν θεωρίᾳ κατηρτισμένη, καρδία χριστιανική, διαλάμπουσα καὶ λόγοις
καὶ ἔργοις, ἀπετέλει ἓν σύνολον θαυμαστὸν ἐξεικονίζον ζωηρῶς τὴν
εἰκόνα τῆς ἀρετῆς, τῆς πολυμαθείας, τῆς ἁγιότητος» (Σωφρόνιος,
139-141). Για τον διάδοχό του Σερρών Κωνσταντίνο ακόμη και 50
έτη μετά τον θάνατό του φημιζόταν για την αγιότητα του βίου του
και διατηρείτο «ἀγαθὴ ἀνάμνησις τῆς πολυπλεύρου ποιμαντορίας»
του (Σταυρίδης 1988, 117), ενώ από τον καθηγητή της Χάλκης Βασίλειο Σταυρίδη χαρακτηρίζεται «Συνετός ιεράρχης» (Σταυρίδης
1995, 86). Για τον λογογράφο του επικηδείου του στην «Εκκλησιαστική Αλήθεια» Σεβαστείας Γερβάσιο Σουμελίδη (1882-1943),
τιτουλάριο επίσκοπο του Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας Πολυκάρπου από τις 17 Δεκεμβρίου 1913 και μετέπειτα Μητροπολίτη
Γρεβενών από τα 1934, «Ὁ εὐσεβὴς καὶ συνετός, ὁ εὐαγγελικὸς καὶ
πεφωτισμένος, ὁ ἐνάρετος καὶ ἀδαμάντινος τὸν χαρακτῆρα», ήταν
«μορφὴ συμπαθὴς καὶ ἐξέχουσα εἰς λόγον μορφώσεως καὶ ἀρετῆς,
αὐστηρότητος ἤθους καὶ ἁγνοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, παρρησίας λελογισμένης καὶ ἀκραιφνοῦς ζήλου ὑπὲρ τῆς εὐκλείας τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», «Εὐσεβὴς, ἐλεήμων, θείου ζήλου ὑπὲρ τοῦ
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πεπιστευμένου αὐτῷ ποιμνίου καὶ τοῦ γοήτρου τῆς καθόλου Ἐκκλησίας πεπληρωμένος»· στο εγκώμιό του εκτός των άλλων αρετών
του ο μαθητής του στη Θεολογική Σχολή Χάλκης χαρακτήριζε τον
διδάσκαλό του, της Θεολογικής Επιστήμης «φιλόπονον καὶ δόκιμον
αὐτῆς σκαπανέα ἐπὶ εἰκοσαετίαν ὅλην διὰ τοῦ λόγου καὶ τῆς γραφῖδος εἰς τὴν καλλιέργειαν αὐτῆς καὶ μετάδοσιν ἀκαμάτως συντελέσαντα», αλλά και της σύγχρονης ιεραρχίας «πνευματικὸν αὐτῆς
καθηγεμόνα καὶ σύμβουλον, τοῦ ὁποίου οὐ μόνον ὁ λόγος, ἀλλὰ καὶ
ὁ τρόπος ἀπέβαινε διαρκὴς καὶ πολύτιμος διδασκαλία» (Σουμελίδης,
25-26).

To ιστορικό πλαίσιο
Για την καλύτερη προσέγγιση των εξεταζομένων πηγών θα πρέπει
να συνεξεταστούν και τα γεγονότα που κατά τα δύο προηγούμενα έτη προηγήθηκαν ή εκτυλίσσονταν: α) Την 1 Οκτωβρίου 1913
ιεράρχες της Ηπείρου (ο Νικοπόλεως Ιωακείμ, ο Δρυϊνουπόλεως
Βασίλειος, ο Παραμυθίας Νεόφυτος και ο Βελλάς και Κονίτσης
Σπυρίδων Βλάχος) είχαν θέσει με υπόμνημά τους το ζήτημα της
χειραφέτησης των Νέων Χωρών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το
οποίο ανέθεσε το ζήτημα σε επιτροπή μελέτης που υπέβαλε έκθεση στις 19 Ιανουαρίου 1915 (Αγγελόπουλος 1982, 17-19). β) Στις
10 Φεβρουαρίου 1914 πέντε μη συνοδικοί ιεράρχες είχαν ζητήσει
με υπόμνημα υπογεγραμμένο από 19 συνολικά αρχιερείς σε σύνολο 32 την εκκλησιαστική ανόρθωση από τον βασιλέα Κωνσταντίνο και τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος «ἐξέφρασε
τὴν χαράν του διὰ τὸ «ἐπαναστατικὸν κίνημα», ὡς ἀπεκάλεσε τὸ διάβημά των» (Στράγκας 1969, 617). γ) Στις 21 Μαρτίου 1914 ψηφίστηκε ο Νόμος για τη σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής,
ενώ στις 22 Απριλίου εκδόθηκε και το σχετικό βασιλικό διάταγμα.
δ) Την επιτροπή απάρτιζαν έξι αρχιερείς (εκ της παλαιάς Ελλάδος ο Αθηνών Θεόκλητος, ο Μεσσηνίας Μελέτιος, ο Λακεδαίμονος
Γερμανός, ενώ εκ των Νέων Χωρών ο Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, ο
Δράμας Αγαθάγγελος και ο Πέτρας Τίτος) και έντεκα λαϊκοί. Πρόεδρος ήταν ο Αθηνών και αναπληρωτής ο Θεσσαλονίκης (Στράγκας
1969, 618-620· Νανάκης 22007, 169-171). ε) Στις 31 Μαΐου 1914
έγινε η εναρκτήρια συνεδρίαση της επιτροπής, η οποία εργάστηκε
για περισσότερο από ένα χρόνο και υπέβαλε «Σχέδιον Καταστατικοῦ Νόμου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (Στράγκας
1969, 629-663). στ) Μετά την παραίτηση του Βενιζέλου λόγω διαφωνίας του με τον βασιλέα Κωνσταντίνο ορκίστηκε κυβέρνηση
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Δημητρίου Γούναρη τον Φεβρουάριο του 1915. ζ) Στις 2 Απριλίου
1915 υποβλήθηκε νέο υπόμνημα στη Σύνοδο από 24 ιεράρχες με
παράκληση για την περάτωση του έργου της επιτροπής, μελέτη
των νομοσχεδίων από τους αρχιερείς και σύγκληση της Ιεραρχίας
στην Αθήνα (Στράγκας 1969, 621-624). η) Συμφώνησε και η Πολιτεία να γίνει σύγκληση της Ιεραρχίας, ωστόσο οι εκλογές της 31
Μαΐου έδωσαν την αφορμή της αναβολής. θ) Η ευρεία νίκη του
κόμματος των Φιλελευθέρων, η μη παραίτηση Γούναρη επικαλούμενου την υγεία του βασιλέως και η αναβολή των εργασιών της
βουλής για ένα μήνα προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, του υπουργού εξωτερικών Ζωγράφου και τη διακοίνωση της
Αντάντ για υπόσχεση ελληνικών εδαφών στη Βουλγαρία. Ο Κωνσταντίνος έδωσε τελικά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στις
αρχές Αυγούστου 1915 στον Βενιζέλο. ι) Στις 8 Σεπτεμβρίου 1915
ζητήθηκε εκ νέου η άποψη των ιεραρχών από τον Υπουργό Εκκλησιαστικών Ι. Τσιριμώκο. ια) Στην Ευρώπη του Α΄ Παγκοσμίου που
είχε ήδη ξεσπάσει το θέρος του 1914, η εκστρατεία της Καλλίπολης
ήταν σε εξέλιξη (25 Απριλίου 1915 - 9 Ιανουαρίου 1916), στα τέλη
Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου επιτεύχθηκε γερμανοβουλγαρικό
σύμφωνο και κηρύχθηκε μερική επιστράτευση των Βουλγάρων,
ενώ ακολούθησαν η απόβαση των Αγγλογάλλων στη Θεσσαλονίκη
για τη δημιουργία Μακεδονικού Μετώπου (21 Σεπτεμβρίου), η παραίτηση της κυβέρνησης Βενιζέλου (22 Σεπτεμβρίου), οι διάδοχες
φιλοβασιλικές Αλέξανδρου Ζαΐμη και Στέφανου Σκουλούδη και η
επίθεση Αυστρίας, Γερμανίας και Βουλγαρίας στη Σερβία.

Οι επιστολές προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο
Η πρώτη επιστολή με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 1915 απευθύνεται προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Προκλήθηκε ύστερα από εγκύκλιο του τότε υπουργού της νεοεκλεγμένης κυβέρνησης Βενιζέλου Ιωάννη Τσιριμώκου, ο οποίος
ζητούσε μέχρι τις 10 Οκτωβρίου από έκαστο αρχιερέα να εκφέρει
ξεχωριστά τις απόψεις του και να προτείνει τυχόν τροποποιήσεις
πάνω στην εισήγηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Εκτός
από τον Απόστολο ο Σερβίων και Κοζάνης Φώτιος δημοσιοποίησε
τις απόψεις του σε φυλλάδιο (Σωφρόνιος, 64-65).
Ο Ιωάννης Τσιριμώκος (1861-1934) είχε εκλεγεί για πρώτη
φορά βουλευτής Φθιώτιδος και Φωκίδος (1899-1902, 1905-1906
και 17 Νοεμβρίου 1908), υπήρξε ιδρυτικό μέλος του κόμματος των
Φιλελευθέρων στα 1910, είχε διατελέσει πρόεδρος της Βουλής στα

104

Αθανάσιος Σωτ. Τζιερτζής

1911 και 1912 και υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση Βενιζέλου
του 1912 συνεργαζόμενος με τον Δημήτρη Γληνό για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περιόδου. Έλαβε μέρος στο κίνημα της
Θεσσαλονίκης και διορίστηκε αντιπρόσωπος της Προσωρινής Κυβέρνησης στην Κρήτη. Αργότερα πάλι ανέλαβε υπουργός δικαιοσύνης (Ιούνιος 1917-Νοέμβριος 1920), πρόεδρος μεγάλης επιτροπής
για το σύνταγμα στα 1924, υπουργός Παιδείας εκ νέου για τρεις
μήνες κατά τη δικτατορία Παγκάλου (1925), πάλι πρόεδρος της
Βουλής στα 1928 και 1929, και υπουργός Εσωτερικών στα 1932
(Δομαζάκης 21964, 461). Εφόσον επρόκειτο για άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του Ελευθερίου Βενιζέλου, οι ενέργειές του
ήταν δεδομένο πως ήταν εν γνώσει του τότε πρωθυπουργού και
έγιναν ύστερα από συνεννόηση μαζί του.
Μάλιστα φέρεται πως «ἀπεριφράστως» δήλωσε προς το προσωπικό του υπουργείου του ότι «δὲν ἐννοεῖ νὰ δεσμευθῇ ὑπὸ τῶν
συνταχθέντων νομοσχεδίων τῆς ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ κατὰ τὸ δοκοῦν
αὐτῷ θέλει τροποποιήσῃ ταῦτα· ὄντως δὲ καὶ ἔρριψεν αὐτὰ εἰς τὸν
κάλαθον τῶν ἀχρήστων, (…)» (Κωσταρίδης 1921, 513). Δεκατρία
έτη αργότερα κατά τον αποστασιοποιημένο πλέον από τα γεγονότα Γεννάδιο «ἀτυχῶς ἡ Κυβέρνησις ἀνέκρουσε πρύμναν» και «Κατάπληκτος ἡ Ἱεραρχία ἐπὶ τῆ τοιαύτῃ παλινῳδίᾳ τῆς Κυβερνήσεως
καὶ τῆ ματαιώσει οὕτω τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας (…) συνῆλθεν
ἀνεπισήμως ἡ μὲν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, ἡ δὲ τῶν
Νέων Χωρῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἐν Ἰωαννίνοις» (Γεννάδιος, 23-24).
Η φράση μετέπειτα πανεπιστημιακού υιοθετείται εμπλουτισμένη
και από τον αρχιμανδρίτη Θεόκλητο Στράγκα: «Ἡ μὴ σύγκλησις τῆς
Ἱεραρχίας ἐπετεύχθη τότε διὰ παρασκηνιακῶν ἐνεργειῶν τοῦ πολυμηχάνου Ὑπουργοῦ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἰω. Τσιριμώκου, ὅστις,
φαίνεται, κατώρθωσε νὰ πείσῃ περὶ τοῦ ἀσυμφόρου τῆς συγκλήσεως αὐτῆς τὸν τότε Πρωθυπουργὸν Ἐλευθ. Βενιζέλον» (Κονιδάρης,
117· Στράγκας 1969, 620-621). Κατά τον Γεννάδιο μάλιστα τον
θεσμό της Συνόδου της Ιεραρχίας που καθιέρωσε η Επανάσταση
του 1922 «ἀνέτρεψε πάλιν (…) ἡ κυβέρνησις Παγκάλου, εἰσηγουμένου τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Θρησκευμάτων κ. Ι. Τσιριμώκου» (Γεννάδιος,
22).
Ο Μητροπολίτης Σερρών Απόστολος δικαιολογούσε αμέσως
στην εναρκτήρια φράση του την αποστολή της επιστολής του:
αποτελούσε απάντηση στην προηγηθείσα πρόσκληση του Υπουργού, ούτως ώστε να αποφανθεί για τα εκκλησιαστικά νομοσχέδια.
Στη δισέλιδη σύντομη επιστολή του ο Απόστολος α) τόνισε ότι η
Επιτροπή που εργάστηκε πάνω σε αυτά τα νομοσχέδια αντιπροσώπευσε μόνο τον εαυτό της «οὐχὶ δὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν
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ἐν Ἑλλάδι», και β) θεωρούσε ως καθήκον «Ἱερὸν καὶ Ἐθνικὸν» ο
βασιλεύς και η κυβέρνηση να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους να
συγκληθεί και να συζητήσει τα προσχέδια αυτά «ἡ Ἱεραρχία ἅπασα
τῆς μεγαλυνθείσης Ἑλλάδος, ἢ τοὐλάχιστον τὸ τρίτον μέρος αὐτῆς,
κατὰ τὴν ἐκλογὴν τῆς ὅλης Ἱεραρχίας». Ωστόσο ο Απόστολος δεν
έμεινε μόνο στις δύο αυτές ξεκάθαρες θέσεις που δεν επιδέχονταν
άλλη ερμηνεία, αλλά αποφάνθηκε και για όλα τα προηγηθέντα
εκκλησιαστικά γενόμενα καυτηριάζοντας τη στρεβλή δημιουργία
του αυτοκεφάλου της ελλαδικής Εκκλησίας αρχής γενομένης από
την αντικανονική ανακήρυξή της στα 1833 επί βασιλέως Όθωνος
υπό την έμπνευση του αρχιμανδρίτη Θεόκλητου Φαρμακίδη και
του Βαυαρού Μάουρερ (Νανάκης 2013, 260-271): «Πρὸς ἐκτροπὴν ἀπὸ τῆς ἅπαξ σκολιῶς χαραχθείσης ὁδοῦ ἐν τῆ διοικήσει τῆς ἐν
Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖται θέλησις ἰσχυρὰ καὶ νοῦς /
ὑγιὴς καὶ ἀθόλωτος. Οἱ συγγράψαντες, ἢ μᾶλλον οἱ ἐκ τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Μ. Πέτρου τῆς Ρωσσίας διεστραμμένως συρράψαντες τὸν
πρῶτον Καταστατικὸν Νόμον τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μικροῦ μὲν σεβασμοῦ ἀξίους ἔκριναν τοὺς ἱεροὺς κανόνας τῶν ἁγίων
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τὸν δὲ μακραίωνα βίον τοῦ γεραροῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνευλαβῶς περιεφρόνησαν.». Στην κατακλείδα του ο Μητροπολίτης Σερρών επέλεξε να τονίσει την πνευματική
διάσταση αυτής της παραβίασης που καταλόγιζε στο σύνολο των
Ελλήνων, επιχείρημα που δεν θα είχε ανταπόκριση στα πολιτικά
ώτα των κρατούντων, όπως απέδειξε η πορεία των γεγονότων:
«Τὸ ἁμάρτημα τοῦτο τυγχάνει μέγα διὰ τὴν Ἑλληνικὴν φυλήν, τὴν
φύσει εὐγενῆ καὶ θαυμασίως ἐν τῶ παρελθόντι δράσασαν ὑπὲρ τῶν
ὀρθοδόξων δογμάτων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς
συνῳδὰ τοῖς κανόσι τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων διοικήσεως τῆς θεοτεύκτου Ἐκκλησίας Αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, σὺν Θεῷ δὲ ἁγίῳ καὶ ἐν τῶ
μέλλοντι δράσουσαν.» (Ι.Α.Ι.Μ.Θ., Φακ. 23, Υποφάκ. Α΄156 β΄, «Ιερά
Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης Β΄», Ο Σερρών Απόστολος προς
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Εν Σέρραις 16 Σεπτεμβρίου 1915, αρ. πρωτ. 122).
Η εύρεση αυτής της επιστολής οφείλεται στην κοινοποίησή της
από τον αποστολέα της Σερρών Απόστολο στον τότε Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης Γεννάδιο Αλεξιάδη, προς τον οποίο 14 ημέρες αργότερα απηύθυνε νέα (Ι.Α.Ι.Μ.Θ., Φακ. 23, Υποφάκ. Α΄156 β΄, «Ιερά
Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης Β΄», Ο Σερρών Απόστολος προς
«Ἀγαπητέ μοι ἅγιε Θεσσαλονίκης, Κύριε Γεννάδιε», Εν Σέρραις, τη
21 Σεπτεμβρίου 1915, πρωτ. 22/9/15). Το γεγονός αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς ο Γεννάδιος ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές των εκκλησιαστικών δρωμένων ως αναπληρωτής
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μάλιστα πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Το δεύτερο γράμμα του Αποστόλου με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 1915
προϋποθέτει ενδιάμεση επιστολή του Γενναδίου που ενημέρωνε
τον Μητροπολίτη Σερρών για τις επόμενες κινήσεις του. Ο Απόστολος του απένεμε θερμά συγχαρητήρια «ἐπί τε τῆ συλληφθείσῃ
ἁγίᾳ ἰδέᾳ καὶ ἐπὶ τῆ ἐνάρξει τῆς πραγματοποιήσεως αὐτῆς». Από
το υπόλοιπο της σύντομης επιστολής συνάγεται ότι ο Γεννάδιος
πρότεινε και κάλεσε σε έκτακτη σύσκεψη τους ιεράρχες των Νέων
Χωρών. Μάλιστα το γεγονός της σύγκλησης δεν έπρεπε κατά τον
Απόστολο να λάβει μεγάλες διαστάσεις και αντιπρότεινε «Πρὸς
ἀποφυγὴν θορύβου» να προσέλθει μόνος του «ὡς ἀντιπρόσωπος
πάντων τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας». Για τον ίδιο
λόγο θεωρούσε «ὅπως καὶ ἐκ τῆς Δυτ. Μακεδ. παρῶσι δύο ἤ τρεῖς»,
ενώ «Διὰ τοὺς ἐν Ἠπείρῳ καὶ Νήσους ἀδελφοὺς» άφηνε την πρωτοβουλία στον Γεννάδιο να ενεργήσει ό,τι έκρινε καλό. Αποκαλυπτική όμως για τις αποκρυσταλλωμένες απόψεις του Αποστόλου
σχετικά με τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας ήταν η εξομολογητική
κατακλείδα του: «Ὡς γινώσκετε, εἶνε ὁ καιρὸς τοῦ θερισμοῦ ὑπὲρ
τῆς δούλης Ἐκκλησίας». Τη φράση του αυτή χρησιμοποίησε αυτούσια στον επικήδειό του και ο πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος, γεγονός που καθιστά πιθανή την ανάγνωση της επιστολής του από
τον λογογράφο ή υποδεικνύει ότι η ρηξικέλευθη ρήση του Αποστόλου ταυτίστηκε με τον ίδιο ως εμπνευστή της αλλά και απετέλεσε
«επαναστατική ιαχή» των εκκλησιαστικών κύκλων.
Η επιστολή προς τον Μητροπολίτη Δράμας Αγαθάγγελο Κωνσταντινίδη
Τα σχέδια του Αποστόλου φαίνεται πως δεν ευοδώθηκαν σύμφωνα με επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Δράμας Αγαθάγγελο
στις 30 Σεπτεμβρίου 1915 (Ι.Α.Ι.Μ.Θ., Φακ. 23, Υποφάκ. Α΄156 β΄,
«Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης Β΄», Ο Σερρών Απόστολος
προς «Ἀγαπητὲ ἅγιε Δράμας, Κύριε Ἀγαθάγγελε», Εν Σέρραις, τη 30
Σεπτεμβρίου 1915). Ο ίδιος είχε λάβει και δεύτερο γράμμα από τον
Θεσσαλονίκης Γεννάδιο και σκόπευε να προσέλθει στη συνάντηση, αλλά λόγω πυρετού αναγκάστηκε να παραμείνει στην έδρα
του κατ’ οίκον. Ζήτησε μάλιστα από τον όμορό του Μητροπολίτη
να δηλώσει ότι είναι σύμφωνος σε ό,τι τυχόν θα αποφάσιζαν, ενώ
παρακαλούσε και στο υστερόγραφο να αναγνώσει την επιστολή
του στους παρόντες αρχιερείς. Ωστόσο ο Απόστολος υπαινισσόταν καταρχάς την αναταραχή του πολιτικού βίου. Πράγματι στις
24 Σεπτεμβρίου μετά από βραχύβια θητεία μόλις 45 ημερών η
κυβέρνηση Βενιζέλου παραιτήθηκε και τη διαδέχτηκε κυβέρνηση
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Αλέξανδρου Ζαΐμη, στην οποία προσωρινός υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ανέλαβε ο και της Εθνικής
Οικονομίας πρώην πρωθυπουργός Γεώργιος Θεοτόκης. Mε αφορμή την πολιτική κρίση υπέβαλε στη σχεδιασθείσα συνάντηση των
ιεραρχών των Νέων Χωρών τις ακόλουθες προτάσεις: «Ὅταν τὰ
πράγματα ἐξομαλυνθῶσι, τότε νὰ παρακληθῆ ἡ Α. Μεγαλειότης καὶ
ἡ σεβ. Κυβέρνησις ὑπὸ τῆς Ἱεραρχίας ὅπως συγκληθῆ αὕτη εἴτε κατὰ
μέγα μέρος αὐτῆς πρὸς μελέτην κοινὴν καὶ ἀπόφανσιν.». Μάλιστα
ο ίδιος υπογράμμισε τη λέξη, για να δείξει ότι η μόνη αρμόδια που
δικαιωματικά θα αποφάσιζε για τα εκκλησιαστικά πράγματα, για
τα του οίκου της δηλαδή, ήταν η Ιεραρχία της Εκκλησίας.
Ο Απόστολος συνέχιζε καλύπτοντας και το ενδεχόμενο άρνησης
της Πολιτείας με μία προειδοποίηση: «Ἐὰν δέ, ὃ μὴ γένοιτο, δὲν εἰσακουσθῆ ἡ δικαία αὕτη αἴτησις τῆς Ἱεραρχίας, πρὸ τῆς εἰσαγωγῆς
τῶν προσχεδίων εἰς τὴν Βουλὴν νὰ δηλωθῆ ἐγκαίρως τῶ Βασιλεῖ καὶ
τῆ Κυβερνήσει, ὅτι ἡ Ἱεραρχία, ἡ ἐνόρκως ὑποσχεθεῖσα τὴν τήρησιν
τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων καὶ τῶν ἱερῶν κανόνων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀδυνατῆ νὰ παραδεχθῆ καὶ νὰ ἐπιτρέψῃ ἐν τῆ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ διατάξεις ἐναντίας εἴς τε τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα
ταύτης, καὶ ὅτι θ’ ἀναγκασθῆ τὴν ἑαυτῆς διαμαρτυρίαν διὰ τὴν
ἀντορθόδοξον διαγωγὴν τῆς Κυβερνήσεως νὰ καταστήσῃ γνωστὴν
εἴς τε τὸν Ὀρθόδοξον λαὸν καὶ εἰς τὰς αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους
Ἐκκλησίας, ἐπιρρίπτουσα τὴν μεγάλην εὐθύνην ἐπὶ τοὺς αἰτίους.».
Και ο Μητροπολίτης Σερρών κατέληγε με μία προτροπή προς τους
αδελφούς του προβλέποντας την έξαρση των πολιτικών παθών
αλλά και την ενδεχόμενη ανάμιξη ιεραρχών στην πολιτική ζωή του
τόπου: «Ἡμεῖς οἱ πιστεύοντες ὅτι ἐν τῆ ἐλαχιστότητι ἡμῶν εἴμεθα
θείῳ δικαίῳ ἀρχιθῦται ἐν τῆ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ, ἄς
ἐξαρθῶμεν ὀλίγον ὑπὲρ τὰς λαϊκὰς χαμαιζηλίας καὶ τὰ συμφεροντίδια». Πράγματι θα επιβεβαιωνόταν σε λιγότερο από ένα έτος, όταν
το κίνημα της Εθνικής Αμύνης επικύρωνε με τον πιο επίσημο τρόπο τον Εθνικό Διχασμό των Ελλήνων.
Τα παρασκήνια της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη
Είναι αξιοσημείωτο ότι της πρωτοβουλίας του Γενναδίου που τοποθετείται χρονικά πριν την επιστολή του Αποστόλου της 21ης Σεπτεμβρίου, προηγείται άλλη υπογεγραμμένη από 15 ιεράρχες της
παλαιάς Ελλάδος εν αγνοία του προέδρου της Νομοπαρασκευαστικής Μητροπολίτου Αθηνών Θεόκλητου προς τον Υπουργό των
Εκκλησιαστικών με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 1915, η οποία
κοινοποιήθηκε και στην Ιερά Σύνοδο. Οι ίδιοι αρχιερείς απέστειλαν εμπιστευτικό γράμμα και προς τους ιεράρχες του διευρυμένου
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κράτους (Σωφρόνιος, 65-69). Σε αυτό απάντησε ο Θεσσαλονίκης
Γεννάδιος, καθώς ήταν μέλος εκλεγμένης στην έδρα του από τους
Μητροπολίτες της Μακεδονίας πενταμελούς επιτροπής: ευχαριστούσε για την απάντηση στη δική του επιστολή της 16ης Σεπτεμβρίου και πληροφορούσε για τις αποφάσεις των προσελθόντων
εννέα ιεραρχών σχετικά με τη σύγκληση της Ιεραρχίας: α) αποφασίστηκε καθένας χωριστά να απαντήσει στην υπουργική εγκύκλιο της 8ης Σεπτεμβρίου με το σκεπτικό ότι «διὰ τῆς μονομεροῦς
ἑκάστου ἀρχιερέως γνωμοδοτήσεως δὲν εὐοδοῦται ὁ ἐπιδιωκόμενος σκοπὸς, ἀλλὰ μόνον διὰ τῆς συγκλήσεως ἁπάσης τῆς Ἱεραρχίας,
τοῦθ’ ὅπερ ἐπιβάλλεται καὶ ὑπὸ τῶν ἱερῶν Κανόνων καὶ τοῦ Συντάγματος», β) εγκρίθηκε η υποβολή υπομνήματος προς τον βασιλέα,
τον πρωθυπουργό, τον υπουργό «ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Μακεδονίας» και αντίγραφό του στην Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος και σε κάθε επίσκοπο χωριστά προς υπογραφή και αποστολή στον όμορο Μητροπολίτη, για να την υπογράψει και αυτός,
γ) συμφωνήθηκε η διαβίβαση από τον Γεννάδιο του υπομνήματος
στον Οικουμενικό Πατριάρχη εξ ονόματος όλων των ιεραρχών, για
να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύγκληση της Ιεραρχίας,
δ) συστήθηκε πενταμελής επιτροπή που αποτελείτο από τους Θεσσαλονίκης Γεννάδιο, Βερροίας Καλλίνικο, Σερρών Απόστολο, Δράμας Αγαθάγγελο και Κασσανδρείας Ειρηναίο, για να παρακολουθεί
το ζήτημα της σύγκλησης, να ενεργεί προσηκόντως και να πληροφορεί τους λοιπούς για την πορεία του ζητήματος, ε) οι αποφάσεις
θα ανακοινώνονταν στους ιεράρχες της Ηπείρου, των Νήσων και
της Παλαιάς Ελλάδος (Σωφρόνιος, 69-71).
Στη συνάντηση των ιεραρχών της Μακεδονίας ο Γεννάδιος συνέταξε μαζί τους κοινό υπόμνημα σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 1915 και το απέστειλε στον
Υπουργό: σε αυτό, παρά την πρότερη αμφισβήτηση του ρόλου της
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής από τον Απόστολο και άλλους
ιεράρχες, εμφανιζόταν ότι σύμπασα η Ιεραρχία «μεγάλως ἀνεκουφίζετο καὶ πλήρη ἠσθάνετο χαρὰν» για τον καταρτισμό της και ζητούσε βάσει του Συντάγματος που διασφάλιζε τους κανόνες της
Εκκλησίας τη σύγκληση της Ιεραρχίας.
Το περίεργο είναι ότι παρά την εξουσιοδότησή του στον Δράμας
Αγαθάγγελο, στις 22 υπογραφές -οι 7 δι’ αντιπροσώπων, μάλιστα
οι 4 διά του Γενναδίου, ανάμεσα στις οποίες και αυτές του Χίου
Ιερωνύμου και του Λήμνου Στεφάνου, ενώ απουσιάζει χαρακτηριστικά του Μυτιλήνης Κυρίλλου (Τζιερτζής 2012)- εμφανίζεται
και αυτή του Αποστόλου ως παρόντος! Ενδεχομένως ο Απόστολος
άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή και θέλησε να παρευρεθεί σε

Εκκλησιαστική συνέχεια και ρήξη μετά την προσάρτηση των Νέων...

109

μία τόσο σημαντική συνάντηση. Το υπόμνημα κοινοποιήθηκε και
στον πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητο (Σωφρόνιος, 71-74· Στράγκας 1969,
625-629).

Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα: εκκλησιαστικοί και πολιτικοί συσχετισμοί
Στα 1915 ο Απόστολος διένυε το 59ο έτος του επίγειου βίου του. Οι
δύο συνομιλητές του ήταν αρκετά μικρότεροί του: ο γεννημένος
στη Μεσόπολη της Προύσας Θεσσαλονίκης Γεννάδιος Αλεξιάδης
(1868-1951) ήταν μόλις 47 ετών, ενώ ο καταγόμενος από τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας Δράμας Αγαθάγγελος (1864-1935) διένυε τα 51 του χρόνια. Και οι τρεις ήταν απόφοιτοι της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης. Ο Αγαθάγγελος μάλιστα έχοντας γέροντα τον
Εφέσου Αγαθάγγελο και με υποτροφία του Χρηστάκη Ζωγράφου
σπούδασε νομική στο Βερολίνο και το Παρίσι, ενώ διέμεινε και στο
Λονδίνο επί τετράμηνο για την εκμάθηση της αγγλικής· εστράφη δηλαδή στις μεγάλες πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης. Στα
1896 ο δρόμος του διασταυρώθηκε με αυτόν του σπουδαγμένου
στην ομόδοξη Ρωσία Αποστόλου, καθώς κλήθηκε από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως καθηγητής των νομικών.
Στα 1901 επί δευτέρας Πατριαρχίας του Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄
(1901-1912) εξελέγησαν και οι δύο στον τρίτο βαθμό ιεροσύνης:
ο Απόστολος στις 6 Ιουλίου τιτουλάριος Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως, ενώ ο Αγαθάγγελος στις 2 Οκτωβρίου Μητροπολίτης Γρεβενών (1901-1910) μετά την προαγωγή του Δωροθέου στη Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης (Σταυρίδης 2000, 375-376): η
εκλογή του ενδεχομένως αποφασίστηκε μετά την εκφώνηση του
επικήδειου στον ευεργέτη Παύλο Στεφάνοβικ παρόντος του Πατριάρχου (Κωνσταντινίδης 1901). Έτσι ο τελευταίος προηγήθηκε
του Αποστόλου σε Μητρόπολη της Μακεδονίας. Ο Απόστολος τον
ακολούθησε μετά την εκλογή του στις 29 Ιουνίου 1906 στην όμορη
Βέροια μετά τη μετάθεση του Κωνσταντίου στη Μητρόπολη Γάνου
και Χώρας. Με τον απροσδόκητο θάνατο του Αθανασίου Πιπέρα
μετατέθηκε πρώτος στη Μητρόπολη Σερρών στις 26 Αυγούστου
1909 και ακολούθησε ο Αγαθάγγελος στη Δράμα στις 13 Μαρτίου
1910 λόγω της αναγκαστικής μετάθεσης του Χρυσοστόμου Καλαφάτη στη Μητρόπολη Σμύρνης (Σταυρίδης 2000, 383, 389, 391).
Μετά ταύτα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν συνοδοιπόροι
στην εκκλησιαστική τους διαδρομή έως τη θανή του Αποστόλου.
Ο Αγαθάγγελος μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή μετατέθηκε στις Μητροπόλεις Νεοκαισαρείας (25 Οκτωβρίου 1922),
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Πριγκηποννήσων (20 Μαρτίου 1924) και Χαλκηδόνος (2 Απριλίου
1927), από όπου παραιτήθηκε τον Ιούνιο του 1932 για λόγους υγείας. Εξελέγη τιμητικώς Εφέσου (28 Ιουνίου 1932) και απεβίωσε σε
ηλικία 83 ετών στη Χάλκη στις 16 Αυγούστου 1935, όπου και ενταφιάστηκε (Κωσταρίδης 1921, 185, 187-188· Κωνσταντινίδης 1962,
στ. 83-84· Κυράτσος 21995, 109-112· Καλαϊτζής χ.χ., 51). Επέλεξε
επομένως ενσυνείδητα να παραμείνει στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Αγαθάγγελος μάλιστα συμπεριλήφθηκε στον
κατάλογο των υποψηφίων ιεραρχών που υποβλήθηκε στην Πύλη
μετά την κοίμηση του Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄, ωστόσο το όνομά
του διαγράφτηκε πιθανότατα εξαιτίας της συμμετοχής του στην
απελευθέρωση των επαρχίας του, όπως και του Θεσσαλονίκης
Γενναδίου, Μυτιλήνης Κυρίλλου, Σάμου Κωνσταντίνου, Κασσανδρείας Ειρηναίου, Κρήτης Ευμενίου και Σμύρνης Χρυσοστόμου («Η
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ», Εκκλησιαστική Αλήθεια 26 Ιανουαρίου
1913, αρ. 4, έτος ΛΓ΄, 27-28· Σταυρίδης 22004, 454), εκ των οποίων
οι τέσσερις πρώτοι μάλλον για τον ίδιο λόγο, ενώ οι δύο τελευταίοι
για την εθνική τους δράση στην Κρητική Πολιτεία και στη Δράμα
αντίστοιχα.
Ο Αγαθάγγελος συνέγραψε αρκετά βιβλία, από τα οποία ξεχωρίζουν α) η «Επίτομος Χριστιανική Ηθική μετά πολλών σημειώσεων»
(Σμύρνη 1891), αντιπροσωπευτικό της καθηγητικής του ιδιότητας,
β) τα «Υπομνήματα περί Εκκλησιαστικών διαρρυθμίσεων, αναγνωσθέντα εν τη Ιερά Συνόδω Κωνσταντινουπόλεως και δημοσιευθέντα
εις το επίσημον όργανον αυτής «Εκκλησιαστική Αλήθεια» και εν συνεχεία εις ιδιαίτερον φυλλάδιον εκδοθέντα» (Κωνσταντινούπολις
1908), αποκαλυπτικό της παρρησίας και της παρεμβατικότητάς
του στα εκκλησιαστικά δρώμενα, γ) το «Περί του νυν Ευρωπαϊκού
Πολέμου» (Δράμα 1916), για τη σύγχρονη φλέγουσα επικαιρότητα,
και δ) η μελέτη τοπικής εκκλησιαστικής ιστορίας «Εικοσιφοίνισσα,
Ιερά Μονή Παγγαίου, Ιστορία - περιγραφή» (Δράμα 1916). Από τον
ίδιο ιστορήθηκαν οι «Δραματικαί περιπέτειαι της Δράμας και απελευθέρωσις αυτής» (Καβάλα 1913), ενώ το βιβλίο του για τους εκ
Θράκης και Μ. Ασίας πρόσφυγες (1914) θεωρήθηκε αντιπολιτευόμενο και αντιβενιζελικό φυλλάδιο (Πλουμίδης 1980, 623)2, γεγονός που πιθανότατα προκάλεσε την προσωρινή έξοδό του από
την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με εντολή του Βενιζέλου, ενώ
επανήλθε αργότερα επί Γούναρη (Τσιρώνης 2010, 54). Το εθνικό
κέντρο δεν συνεξέταζε ούτε τη μικρασιατική του καταγωγή ούτε
2

Η διαφορετική διατύπωση του τίτλου σε σχέση με αυτή που παραδίδει ο Κωσταρίδης και ο Μητροπολίτης Δράμας κυρός Διονύσιος αφήνει την υπόνοια για δεύτερη έκδοση με λιγότερο προκλητικό για τους κρατούντες τίτλο.
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τον εθναρχικό ρόλο των αρχιερέων, τον οποίο ασκούσε ως ανάστημα του Πατριαρχείου.
O Δράμας Aγαθάγγελος και ο Σερρών Απόστολος ήδη από τον
Απρίλιο του 1915 επεδίωκαν με συντονισμένες ενέργειες την αχειραγώγητη λειτουργία της Εκκλησίας αμφισβητώντας ουσιαστικά
τον ρόλο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (Τσιρώνης 2010,
64). Στη συνεργασία τους ενδεχομένως συνέτεινε και το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο: στις 15 Φεβρουαρίου, 10 μέρες πριν την
παραίτησή του, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος πρότεινε
στον βασιλέα σχέδιο παραχώρησης της Καβάλας, της Δράμας και
της Χρυσούπολης στη Βουλγαρία υπό τον όρο εισόδου της στην
εκστρατεία της Καλλίπολης· παραλλαγμένη προειδοποίηση απηύθυναν στις αρχές Μαΐου 1915 προς την Ελλάδα οι Αγγλογάλλοι σε
περίπτωση εμμονής της στην ουδετερότητα, προσφέροντας την
Καβάλα, τη Δράμα και τις Σέρρες στη Βουλγαρία, η οποία όμως
αποδέχτηκε τελικά παρεμφερή πρόταση της Γερμανίας (Λεονταρίτης 1978, 22, 25, 28). Υπό την απειλή απώλειας των επαρχιών τους
και ενδεχόμενων περιπετειών του ποιμνίου τους βάσει των προηγούμενων εκτρόπων των Βουλγάρων στον Μακεδονικό Αγώνα
και τους Βαλκανικούς οι δύο συνοδοιπόροι ιεράρχες πρέπει να συνασπίστηκαν. Σε αυτή την αντιβενιζελική, όπως εκλήφθηκε δράση του Αγαθαγγέλου, θα οφείλεται και η μετέπειτα απαγόρευση
(Ιούλιος 1916-Ιούνιος 1919) να επιστρέψει στη Μητρόπολή του,
όπως και η σύλληψή του από την Άμυνα και η μεταφορά του στη
Θεσσαλονίκη «ἐκ τῶν φυλακῶν εἰς Μοναστήριον» κατά τον ίδιο τον
Γεννάδιο «διά τα εγνωσμένα βασιλόφρονα αυτού αισθήματα» (Κωσταρίδης 1921, 187· Στράγκας 1970, 734) παρά τις αλλεπάλληλες
διαμαρτυρίες του για τη μη ύπαρξη γραπτού κατηγορητηρίου αλλά
και για τις θηριωδίες των Βουλγάρων στην επαρχία του· κατά άλλη
μαρτυρία διαψευδόταν ο εγκλεισμός του στο Γεντί Κουλέ, αλλά
είχε περιοριστεί στη Μονή της Αγίας Αναστασίας Βασιλικών (Κοντογιώργος 1917, 12). Ο ίδιος είχε αιτηθεί στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών μέσω του Αρχιερατικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης να του επιτραπεί να μεταβεί στη Μονή Εσφιγμένου
του Αγίου Όρους μέχρι την παύση του παγκοσμίου πολέμου (Στράγκας 1970, 799). Κατά την ακούσια απουσία του τοποτηρητής της
επαρχίας του είχε οριστεί ο βοηθός επίσκοπος του Θεσσαλονίκης
Θεουπόλεως Γεννάδιος (Στράγκας 1970, 815, 820, 821). Αργότερα
στα 1919 ο Δράμας μηνύθηκε μάλλον από ιδιώτη «ἐπί ἀναμίξεως εἰς
τὴν πολιτικὴν» και ο φάκελός του θα αποστελλόταν στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης προς έλεγχο του αδιάβλητου του κατηγόρου,
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γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Τρίκκης Πολυκάρπου
για το δικαίωμα μηνύσεως στον οιονδήποτε κι όχι μόνο στον άμεσα
προσβληθέντα (Στράγκας 1970, 773)· σε αυτό το γαϊτανάκι αλληλοκατηγοριών κατά το δεύτερο Ανώτατο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο 14 συνεδριών (23 Μαΐου 1919–10 Αυγούστου 1919) υπό την
προεδρία του Αθηνών Μελετίου Μεταξάκη είχε εξεταστεί και η μήνυση του ιδιώτη Ηλία Γουνελά κατά του Γενναδίου Θεσσαλονίκης
«ὡς παρανόμως χειροτονήσαντος τὸν Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως Γεννάδιον» (Στράγκας 1970, 768-769).
Ο Γεννάδιος αφετέρου εξελέγη κι αυτός λίγο αργότερα Μητροπολίτης Λήμνου στα 1904 επί δευτέρας Πατριαρχίας του Ιωακείμ
Γ΄ και προβιβάστηκε με τη μετάθεσή του στη Θεσσαλονίκη στα
1912 λίγους μήνες πριν την απελευθέρωση της πόλης και τη θανή
του μεγάλου Πατριάρχη (Παπαδόπουλος 1964, 291-293· Καραθανάσης 1992· Βαλαής, 34-75· Τζιερτζής, 85-106). Και οι τρεις επομένως είχαν ευεργετηθεί με την επισκοποίησή τους και τη βελτίωση
της θέσης τους από τον Ιωακείμ Γ΄. Για τον καθηγητή Σταυρίδη μάλιστα ο Απόστολος «καθ’ όλον τον βίον του παρέμεινε πιστός ακόλουθος της εν τη Εκκλησία ιωακειμικής παρατάξεως» (Σταυρίδης
2006, σ. 37). Ο Αγαθάγγελος ως Γρεβενών είχε οδηγηθεί βέβαια
σε σύγκρουση με τον Ιωακείμ Γ΄ στα 1906 με αφορμή καταγγελίες του Βουκουρεστίου για υπαιτιότητα φόνου Κουτσοβλάχων και
ύστερα από την απαίτηση της Πύλης για απομάκρυνσή του από
την έδρα του ([Ψωμιάδης 1906], 28, 36-39), ωστόσο η παραμονή
του τότε και η μετάθεσή του αργότερα στη Δράμα σίγουρα συνέβαλε στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο ανδρών.
Ως προς την πολιτική βιοθεωρία τους όμως πρέσβευαν διαφορετικές απόψεις κι ακολούθησαν εκ διαμέτρου αντίθετες ατραπούς, καθώς ο Αγαθάγγελος υιοθέτησε φιλοβασιλική στάση, όπως
αποδεικνύει και η αποστολή του στην Κωνσταντινούπολη μαζί με
τον Μηθύμνης Βασίλειο για την επίτευξη της μνημόνευσης από το
Πατριαρχείο του βασιλέως Κωνσταντίνου μετά την επάνοδό του
από την εξορία και η επιστολή του προς τον Υπουργό Εξωτερικών
Γ. Μπαλτατζή που διαπίστωνε, όπως ο καθηγητής Ανδρούτσος, τη
«βενιζελίτιδα» της Κωνσταντινούπολης και την απαιτούμενη διαφωτιστική εργασία με τα «τρόπαια τοῦ δαφνοστεφοῦς βασιλέως»
(Νανάκης 2008, 135 και 2013, 123-124). Αντιθέτως ο Γεννάδιος
ήταν ακραιφνώς βενιζελικός, όπως απέδειξε η μετέπειτα δράση
του κατά την υποδοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και
η ενεργός συμμετοχή του στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο κατά του
Μητροπολίτου Αθηνών Θεοκλήτου και των συμμετασχόντων στο
ανάθεμα του Βενιζέλου από τη θέση του προέδρου. Ο Αγαθάγγελος
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συμμετέσχε τόσο στη συνέλευση 38 αρχιερέων στην Αδριανούπολη
(22-30 Μαΐου 1921) που απαιτούσαν αναβολή της πατριαρχικής
εκλογής και ζητούσαν να γίνει αυτή από όλη την Ιεραρχία (Στράγκας
1970, 1119· Νανάκης 1991, 63-70), όσο και στη σύσκεψη 31 Μητροπολιτών του Οικουμενικού Θρόνου και 9 που εξουσιοδότησαν
αντιπροσώπους τους στη Θεσσαλονίκη (16-22 Δεκεμβρίου 1921),
οι οποίοι κήρυξαν «ὁμοφώνως καὶ παμψηφεὶ» την εκλογή του βενιζελικού Μελετίου Μεταξάκη «ὡς μηδόλως γενομένην» ([Κωνσταντινίδης 1922], 4· πρβλ. Νανάκης 1991, 134-142). Ωστόσο σε αυτή
τη δεύτερη συνάντηση συνασπίστηκαν και αποφάσισαν κοινές
ενέργειες πρώην αντίπαλοι, ιωακειμικοί και αντιωακειμικοί, αλλά
και τότε βενιζελικοί και φιλοβασιλικοί που είχαν συγκρουστεί μεταξύ τους, όπως ο Γεννάδιος Θεσσαλονίκης (Νανάκης 2000, 211219), ο Κασσανδρείας Ειρηναίος, ο Λάμπης Αγαθάγγελος Παπαδάκης ως τοποτηρητής Κρήτης, ο Μηθύμνης Βασίλειος και δι’ αυτού
ο Μυτιλήνης Κύριλλος (Τζιερτζής 2012), ο Ιωαννίνων Σπυρίδων,
ο Ηρακλείας Γρηγόριος διά του Αδριανουπόλεως Πολυκάρπου, ο
Τραπεζούντος Χρύσανθος διά του Δαρδανελλίων Ειρηναίου, κ.α.
Μία δεύτερη ανάγνωση των επιστολών: ανησυχίες του Αποστόλου
Χριστοδούλου για ένα δεύτερο Αυτοκέφαλο;

Από τις ανωτέρω επιστολές θα μπορούσε να υποθέσει κανείς
ότι ο Απόστολος Χριστοδούλου, παρόλο που συμφωνούσε με την
κοινή δράση των ιεραρχών απέναντι στην Πολιτεία, δεν ήθελε να
ενισχύσει κανέναν στα προσωπικά του σχέδια για ανέλιξη στην
εκκλησιαστική ιεραρχία. Ο Γεννάδιος από την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης έχοντας ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις του βασιλέως
Κωνσταντίνου είχε ακουστεί ως πιθανός διάδοχος του Μητροπολιτικού Θρόνου των Αθηνών, γεγονός που προοιώνιζε και ο ορισμός του ως αναπληρωτή προέδρου στη Νομοπαρασκευαστική
Επιτροπή μετά τον τότε Αθηνών Θεόκλητο Μηνόπουλο (Στράγκας
1970, 777). Η φημολογία για την ανάρρηση είτε του Γενναδίου
λόγω των στενών σχέσεών του με τον υπουργό Εκκλησιαστικών
Δημήτριο Δίγκα, είτε του Πέτρας Τίτου Ζωγραφίδη λόγω της παλαιάς από την εποχή της Κρητικής Πολιτείας φιλίας και της κοινής
καταγωγής με τον Ελευθέριο Βενιζέλο (Νανάκης 2013, 438-440),
στον Θρόνο των Αθηνών, αναζωπυρώθηκε και κατά την περίοδο
του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου που αποφάσισε την καθαίρεση
του Θεοκλήτου (Στράγκας 1970, 734, 764-765). Η πρόταση του
Γενναδίου για σύγκληση των ιεραρχών των Νέων Χωρών στη
Θεσσαλονίκη αυτομάτως τον παρουσίαζε εμπνευστή της πρωτοβουλίας στους εκκλησιαστικούς κύκλους, τον νομιμοποιούσε
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ως μοναδικό εκπρόσωπό τους και συνομιλητή της επίσημης Πολιτείας και εμπλούτιζε τη φυσιογνωμία του δυναμικού ηγέτη που
απαιτούσαν οι περιστάσεις. Γι’ αυτό ίσως ο Απόστολος, διαβλέποντας ενδεχόμενες φιλοδοξίες του Γενναδίου και αποφεύγοντας
να του κατοχυρώσει τη θέση αυτή, πρότεινε σε πρώτη φάση την
αντιπροσώπευση όλων των αρχιερέων (κεντρικής, ανατολικής
και δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Νήσων Βορειοανατολικού
Αιγαίου), ώστε μία ομάδα να εκπροσωπεί όλους τους επισκόπους
των απελευθερωμένων περιοχών και όχι μόνο ο Γεννάδιος. Επιπροσθέτως αποφάσισε τελικά να μην παραστεί ο ίδιος επικαλούμενος διπλωματικά ασθένεια, ούτως ώστε να μην νομιμοποιήσει
τον αρχηγικό ρόλο του Γενναδίου, να εφαρμόσει ουσιαστικά με
την εξουσιοδότηση του Δράμας Αγαθαγγέλου την πρότασή του
για την διά αντιπροσώπων συνάντηση, και να δηλώσει τη δυναμική του παρουσία με τις προτάσεις του που θα αναγιγνώσκονταν
στο σώμα των προσελθόντων ιεραρχών. Μέσω αυτών απέστειλε
πολλαπλά μηνύματα τόσο προς τους κυβερνώντες όσο και προς
τους άλλους ιεράρχες και ιδιαιτέρως στον Γεννάδιο: α) με το αίτημα για επίσημη σύγκληση του συνόλου ή μεγάλου μέρους της
ύστερα από παράκληση της Ιεραρχίας προς τον βασιλέα και την
κυβέρνηση, εμμέσως δεν αναγνώριζε τη συνάντηση της Θεσσαλονίκης ως νόμιμο σώμα για τη λήψη τελικών αποφάσεων και την
προώθηση άλλων ιδιοτελών ή αποσχιστικών σχεδίων, ενώ πρότεινε την αποφυγή θορύβου, καθώς η πρωτοβουλία δεν ετύγχανε της
έγκρισης του Πατριαρχείου και σίγουρα αντιτίθετο στα σχέδια της
Πολιτείας, και β) υποδείκνυε με την εσκεμμένη τριπλή επανάληψη
της λέξεως «Ἱεραρχία» ότι θεωρούσε αυτή μόνο εξουσιοδοτημένο
όργανο της Εκκλησίας για κοινή μελέτη και απόφαση. Η απροσδόκητη βάσει της εμφανίσεως του ονόματός του στο υπόμνημα
παρουσία του Αποστόλου οφείλεται είτε α) σε αλλαγή στάσης και
απόφαση της τελευταίας στιγμής, είτε β) σε συναίνεση για αντ’ αυτού υπογραφή.
Οι πιθανολογούμενες ενδόμυχες ανησυχίες του Αποστόλου Χριστοδούλου για τις βλέψεις του Γενναδίου επιβεβαιώνονται από
τις ίδιες τις εξελίξεις, καθώς στις 28 Φεβρουαρίου 1917, την ίδια
ημέρα που η «Εκκλησιαστική Αλήθεια» δημοσίευε στο πρωτοσέλιδό της -και σε δισέλιδο μακροσκελές σε σχέση με άλλες απώλειες- αφιέρωμα την κοίμηση του Σερρών Αποστόλου Χριστοδούλου,
εν μέσω του Εθνικού Διχασμού ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης όχι
με προσωπική επιστολή αλλά ως πρόεδρος τοπικής συνόδου με
τη σύμφωνη γνώμη των επισκόπων του Κίτρους Παρθενίου, Καμπανίας Διοδώρου, Πολυανής Φωτίου και Αρδαμερίου Ιωακείμ,
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θεωρώντας αδύνατη εξαιτίας του πανευρωπαϊκού πολέμου και
της διακοπής κάθε συγκοινωνίας με την Τουρκία τη συνεννόηση
τόσο με το Οικουμενικό Πατριαρχείο «εἰς ὃ κανονικῶς ὑπάγονται
αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Χωρῶν τοῦ Κράτους Θεσσαλονίκης» είτε με την
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ἕνεκα τοῦ χωρισμοῦ τοῦ
Κράτους», υποστήριζε ότι «διὰ ταῦτα ὑπολείπεται πρὸς τοῦτο ὡς
μόνον μέσον πρὸς ἐξέτασιν τῆς καταστάσεως καὶ διευθέτησιν τῶν
πραγμάτων ἡ σύγκλησις τῆς Ἱεραρχίας τῶν εἰς τὸ Κράτος τῆς Θεσσαλονίκης περιελθουσῶν Χωρῶν» («Ὑπόμνημα», 9-17). Οι όροι που
χρησιμοποιούνται από τον Γεννάδιο, ο οποίος αυτή την κρίσιμη
συγκυρία αποφασίζει την έκδοση του περιοδικού «Γρηγόριος ο
Παλαμάς», για να προβάλει τις πρωτοβουλίες του και τις θέσεις
του απέναντι στα γενόμενα, όπως λ.χ. για το πρόσφατο ανάθεμα,
δεν είναι τυχαίοι: σε ένα νέο «κράτος» ελεγχόμενο από την Εθνική
Άμυνα με μία Ιεραρχία ως εκκλησιαστικό σώμα απέμενε η εκλογή
του προέδρου της ως Προκαθημένου που θα νομιμοποιούσε και
την πολιτική εξουσία του καινού κρατικού μορφώματος με την ορκωμοσία της.
Ο Αθηνών Θεόκλητος μάλιστα ήδη από τον Μάρτιο του 1917
ανακοίνωσε στην Ιερά Σύνοδο ότι ανέγνωσε σε εφημερίδα της
Θεσσαλονίκης την πρόθεση της Επαναστατικής Κυβέρνησης για
σύγκληση των ιεραρχών των Νέων Χωρών που προσχώρησαν
στο κίνημα «ἵνα μεριμνήσωσι περὶ τῆς Αὐτοτελείας καὶ ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Κράτους», ενώ κατά νεότερες πληροφορίες του στα μέσα Απριλίου «σκοπὸς τῆς μελετωμένης ταύτης
Συνόδου Ἀρχιερέων, εἶναι τὸ μὲν, ἡ ἀνακήρυξις τῆς Ἐκκλησίας τῶν
ἀποσπασθεισῶν ἀπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου χωρῶν εἰς ἀνεξάρτητον καὶ Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, τὸ δὲ ἡ ἀνάδειξις Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ Μητρ. Θεσσαλονίκης, προσέτι δὲ ἡ
πλήρωσις τῶν τυχὸν κενῶν ἐπισκοπικῶν ἑδρῶν καὶ ἄλλων». Επιπλέον ο Λαρίσης Αρσένιος είχε πληροφορηθεί και την ζήτηση γνώμης
Καθηγητού της Θεολογικής για τα πατριαρχικά δικαιώματα που
τυχόν απέρρεαν από τον τίτλο «Παναγιώτατος» (Στράγκας, 1969,
681-683). Τελικά ο Υπουργός Παιδείας της Επαναστατικής Κυβέρνησης Γεώργιος Αβέρωφ έδινε την άδεια να συνέλθει η Ιεραρχία
«πρὸς διαμοιβὴν σκέψεων καὶ λῆψιν ἀποφάσεων, ἀφορωσῶν εἰς
τὴν προσωρινὴν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Νέων Χωρῶν» αποκλείοντας ούτως τυχόν μακρόπνοα σχέδια χωρίς την έγκρισή του,
ενώ ο ίδιος διεκήρυττε ευθαρσώς προς τους αρχιερείς ότι δεν απεμπολούσε τα πολιτειοκρατικά εκ του Αυτοκεφάλου κεκτημένα
του, καθώς αυτός θα προσκαλούσε τηλεγραφικώς τους Μητροπολίτες και Επισκόπους των Νέων Χωρών στη Θεσσαλονίκη για
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την Κυριακή μετά του Θωμά («Ὑπόμνημα», 18). Η μη συμμετοχή
απάντων των ιεραρχών παρά μόνο 24 βενιζελικών υπό το άγρυπνο βλέμμα του παρόντος Υπουργού Αβέρωφ, αλλά και η έμμεση
ομολογία αδυναμίας συγκροτήσεως Συνόδου ως αντικανονικής
άνευ της ευλογίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Γερμανού Ε΄ οδήγησε στη λύση να αποκληθεί η συνάντηση αυτή «Συνέλευσις τῶν
Ἱεραρχών τῆς Νέας Ἑλλάδος» (Σωφρόνιος, 134, 178). Ωστόσο το
εισαγωγικό σχόλιο του μαθητή του Αποστόλου Χριστοδούλου, του
Σεβαστείας Γερβασίου Σουμελίδη, για τη θλιβερή είδηση της θανής
του «ἐκ τῆς ὡραίας, ἀλλ’ ὑπεράγαν ἐπ’ ἐσχάτων δοκιμασθείσης καὶ
ὑπὸ τῆς συνεννοήσεως (δηλαδή της Αντάντ) σπαρασσομένης Μακεδονίας» αποκαλύπτει πώς αντιμετώπιζε επισήμως τις πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις και τη στάση ιεραρχών του κλίματος του
Πατριαρχείου ο Οικουμενικός Θρόνος από τις στήλες του επίσημου
δημοσιογραφικού του οργάνου.

Ακροτελεύτιον…
Ο Απόστολος Χριστοδούλου ήταν ακόμη «ὁ σθεναρὸς καὶ ὀτρυρὸς
(sic) τοῦ καθήκοντος θεράπων» σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό
του Τύπου για τον Μητροπολίτη Σερρών που μετά από περιοδεία
του στα Δαρνακοχώρια επέτυχε την παύση των αυθαιρεσιών και
βανδαλισμών του τουρκικού στρατού. Ήταν αυτός που σύμφωνα
με το «Ημερολόγιό» του αντιμετώπισε θαρραλέα τον στρατηγό
Βουλκώφ, αυτοανακηρυγμένο τότε Γενικό Διοικητή της Μακεδονίας, διαμαρτυρόμενος με παρρησία για την εισβολή και κατάληψη Βούλγαρων στρατιωτών στα εκπαιδευτήρια της πόλης (Πέννας, 147-178· Τζανακάρης 1991, 251, 273, 275, 284, 286). Με τον
τότε ταγματάρχη και πρώτο φρούραρχο Σερρών Κωνσταντίνο
Μαζαράκη και τον ανθυπολοχαγό Τζανετέα στο Διοικητήριο τον
Ιούλιο του 1913 απεικονίζεται σε φωτογραφία πρωτοσέλιδου
εφημερίδος απλός ως ιερεύς -χωρίς εγκόλπιο, σταυρό και επανωκαλύμμαυχο παρά μόνο με τη δεσποτική ράβδο- αλλά και αγέρωχος (Εφημ. Ελλάς 28 Ιουλίου 1913, έτος 6ον, αρ. 462), λίγο μετά τον
εμπρησμό των ¾ της πόλης, τον οποίο αγωνίστηκε να αποτρέψει,
προσπαθώντας ματαίως να πείσει τον κυνικό περί τα οφέλη της
καταστροφής ταγματάρχη πεζικού Κονταράτο για την επίσπευση της κατάληψης των Σερρών που επιπλέον κινδύνευσε κατά τη
διάρκεια της οκτάμηνης βουλγαρικής κατοχής και μετά από αυτή
από κρούσματα χολέρας (Εφημ. Αστήρ 12 Ιουλίου 1910 (Θεσσαλονίκη)· Τζανακάρης 1991, 190-191).
Οι ανέκδοτες επιστολές του Αποστόλου Χριστοδούλου προσεγγίζουν νέες πτυχές του ζητήματος των σχέσεων Εκκλησίας –Πολιτείας
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στα 1915. Μέσα από αυτές φωτίζονται τα παρασκήνια των διαβουλεύσεων μεταξύ ιεραρχών των απελευθερωμένων επαρχιών της
Μακεδονίας για την ποθούμενη σύγκληση του συνόλου της Ιεραρχίας, ενώ αποκαλύπτεται η στεντόρεια απάντηση του Αποστόλου
Χριστοδούλου προς το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών τον Σεπτέμβριο του 1915 απέναντι στα προσχέδια που σκόπευε να εισαγάγει
στη βουλή. Συνεξετάζοντας τη στάση των ιεραρχών των Νέων Χωρών βάσει των σπουδών τους, της εκκλησιαστικής διαδρομής και
της ποιμαντορίας τους σε άλλες επαρχίες, της μετάθεσής τους επί
Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ του Μεγαλοπρεπούς στις ευαίσθητες Μητροπόλεις της Μακεδονίας και μάλιστα κατά την απελευθέρωσή τους, καθώς και της θέσης τους απέναντι στα πολιτικά
δρώμενα του ελλαδικού βασιλείου, διαπιστώνεται ότι ο Απόστολος χωρίς να τοποθετείται πολιτικά αλλά αντιμετωπίζοντας την
Πολιτεία ως θεσμό επιθυμούσε την εκκλησιαστική συνέχεια της
πνευματικής αναφοράς των Νέων Χωρών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και τη χειραφέτηση της Εκκλησίας από την πολιτειοκρατία επιδιώκοντας τη ρήξη με το παρελθόν της ελλαδικής
Εκκλησίας, η οποία ασφυκτιούσε από τις συνεχείς παρεμβάσεις.
Δεν είναι απίθανο τις επιδιώξεις τόσο της Πολιτείας όσο και του
Γενναδίου να είχε αντιληφθεί πρόωρα από το 1915 ο Απόστολος
Χριστοδούλου, σύμφωνα και με το εκδομένο το ίδιο έτος ποίημα
«Σοφοί δε προσιόντων» του Κ. Καβάφη:
«Οἱ ἄνθρωποι γνωρίζουν τὰ γινόμενα.
Τὰ μέλλοντα γνωρίζουν οἱ θεοί,
πλήρεις καὶ μόνοι κάτοχοι πάντων τῶν φώτων.
Ἐκ τῶν μελλόντων οἱ σοφοί τὰ προσερχόμενα
ἀντιλαμβάνονται. Ἡ ἀκοὴ
αὐτῶν κάποτε ἐν ὥραις σοβαρῶν σπουδῶν
ταράττεται. Ἡ μυστικὴ βοὴ
τοὺς ἔρχεται τῶν πλησιαζόντων γεγονότων.
Καὶ τὴν προσέχουν εὐλαβεῖς. Ἐνῶ εἰς τὴν ὁδὸν
ἔξω, οὐδὲν ἀκούουν οἱ λαοί.»
(Καβάφης, 91991, 23, 127-128)
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Ὁ Φρούραρχος τῶν Σερρῶν κ. Μαζαράκης μετὰ τοῦ Μητροπολίτου καὶ
τοῦ Καπετάν Τζαννετέα (ὀρθίου) ἐν τῷ Γραφείῳ τοῦ Διοικητηρίου Σερρῶν
(Φωτογραφία τοῦ περιοδεύοντος φωτογράφου κ. Ζιγκριλάρα)
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Ο από Σταυρουπόλεως (1901-1906), Βερροίας (1906-1909) Μητροπολίτης Σερρών (1909-1917) Απόστολος Χριστοδούλου (1856-1917)
(Κωσταρίδης 1921, 177)
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Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια. Τόμ. 1. Αθήναι 1962:
Αθ. Μαρτίνου: στ. 83-84.
Κωσταρίδης, Ευγένιος: Η σύγχρονος ελληνική Εκκλησία: αι υπηρεσίαι της Εκκλησίας προς το έθνος κατά την λήξασαν εκατονταετηρίδα 1821-1921. Εν Αθήναις 1921: τύποις Φοίνικος.
Λεονταρίτης, Γεώργιος: «Η Ελλάς και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος».
Στην: Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τ. ΙΕ΄, Αθήνα 1978: Εκδοτική Αθηνών, 15-46.

122

Αθανάσιος Σωτ. Τζιερτζής
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Η μελέτη των ιερατικών αμφίων (σάκκος, φελόνιο, ωμοφόριο, επιτραχήλιο, οράριο, επιμανίκια, επιγονάτιο, μανδύας, μίτρα) και της
εξέλιξής τους1 στο πέρασμα των χρόνων αποτελεί ένα ευρύ πεδίο
έρευνας με πολλές παραμέτρους και διαφορετικούς άξονες προσέγγισης2. Μέχρι σήμερα, η έρευνα έχει επικεντρωθεί κυρίως στη
μελέτη τους ως εξαιρετικών έργων τέχνης λόγω των χρυσοκεντημένων μεταξωτών εκκλησιαστικών ενδυμάτων3.
Όπως είναι γνωστό, τα άμφια συντηρούν στα μορφολογικά
τους χαρακτηριστικά ενδυματολογικές μορφές και σχήματα της
ύστερης αρχαιότητας. Δανείζονται στοιχεία από το κοσμικό ένδυμα, καθώς χιτώνες, αναξυρίδες, φελόνια κ.ά. εντάσσονται και στο
ενδυματολογικό σύστημα του κλήρου.4 Στο πέρασμα των χρόνων,
τα παραπάνω ενδύματα, καθώς δεν παρακολουθούν την εξέλιξη
των αντίστοιχων ενδυμάτων του λαϊκού βεστιαρίου, παραμένουν
σταθερά ως προς τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά (σχήμα,
κοπή), και για αυτόν ακριβώς τον λόγο μετεξελίσσονται σε απο*

Dr. Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης.
** Dr. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Διδάκτορας Λαογραφίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Διδάσκουσα στο ΑΤΕΙ Αθηνών.

1

(Δε-Κιγάλας, 204-205. Σωτηρίου, 603-614. Τσιρπανλής, 153-157. Pocknee 1960.
Papas 1965. Παπαευαγγέλου 1965. Παπάς, 105-109. Ενισλείδης 1981. Mayo 1984.
Κούρκουλας 19912. Ζηδιανάκης 1999, 9-10. Καλαμαρά, 176-210. Πανώτης, 39-47.
Βλαχοπούλου-Καραμπίνα 2012, 17-24. Χρυσοστόμου, 11-16)
2 (Ζηδιανάκης 1999, 9)
3 (Βέη-Χατζηδάκη 1953. Χατζηνικολάου, 201-215. Αλιπράντης 1975. Ζωγράφου-Κορρέ 1985. Θεοχάρη 1986. Βλαχοπούλου-Καραμπίνα 1998. Μπαλλιάν, 1314. Ολυμπίου, 397-416. Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, 229-240. Βλαχοπούλου-Καραμπίνα 2009. Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, 158-187)
4 (Στεφανίδης, 19-25)
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Β΄ (ISBN: 978-960-99699-8-7)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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κλειστικά, βασικά ενδύματα της ιερατικής ενδυμασίας5, προσδίδοντάς της τα χαρακτηριστικά στολής. Το εκκλησιαστικό ενδυματολογικό σύστημα αναδεικνύεται πιο συντηρητικό σε σχέση με
το κοσμικό, όσον αφορά την υιοθέτηση, οικειοποίηση και ενσωμάτωση νέων ενδυματολογικών τρόπων στο πέρασμα των χρόνων. Ωστόσο, η προσεκτική μελέτη και ανάλυση της μορφής της
ενυφασμένης και της κεντημένης στο χέρι διακόσμησης των χρησιμοποιούμενων υφασμάτων για την κατασκευή τους, φανερώνει
–όπως θα φανεί παρακάτω- ότι τα ιερατικά άμφια ως προς τη διακόσμησή τους «παρακολουθούν» συχνά τις εναλλαγές της μόδας,
με την έννοια του συρμού, αποτελώντας το αντικαθρέφτισμα των
προσανατολισμών της κοινωνίας, στους κόλπους της οποίας αυτά
δημιουργήθηκαν.
Α. Άμφια με ενυφασμένο διάκοσμο

Μέχρι την επικράτηση του βιομηχανοποιημένου ευρωπαϊκού
υφάσματος με ενυφασμένο διάκοσμο στην αγορά κατά τον 18ο και
19ο αιώνα,6 στην κατασκευή των ιερατικών αμφίων πρωταγωνιστούν τα μεταξωτά υφάσματα οθωμανικής7 και περσικής προέλευσης με ενυφασμένη αργυροχρυσοκέντητη διακόσμηση. Πολυτελή μεταξωτά8 με ενυφασμένο διάκοσμο με χριστιανικά θέματα
προέρχονται από τα εργαστήρια της Προύσας9 ή της Κωνσταντινούπολης, τα οποία υφαίνονταν με ειδική παραγγελία για τους αξιωματούχους της Εκκλησίας.
Η Προύσα, αρχικά εμπορικό κέντρο μεταξιού, εξελίσσεται σταδιακά σε μια ισχυρή βιοτεχνία παραγωγής μεταξωτών υφασμάτων,
η οποία στην ακμή της, τον 16ο αιώνα, παράγει και τροφοδοτεί την
αγορά με μεγάλη ποικιλία χρυσοϋφασμένων και αργυροϋφασμένων μπροκάρ (ντιμπά), μεταξωτών σατέν (ατλάζι), καμουχάδων
(είδος βαρύτιμου μεταξωτού υφάσματος), μεταξωτών βελούδων
κ.ά. Τέτοιου είδους υφάσματα χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
5
6
7
8
9

(Σωτηρίου, 237-247, 359-370, 452-460, 546-551. Cumont, 181-191. Pocknee
1960. Παπαευαγγέλου 1965. Mayo 1984. Στύλιος 1998. Βλαχοπούλου-Καραμπίνα
2012, 269-294).
(Algoud 1986. Tassinary 2005)
Ειδικότερα για την οθωμανική μεταξοβιομηχανία βλ. Atasoy 2001, 155-175.
Για τη χρήση πολυτελών υφασμάτων βλ. Θεοχάρη 1994 και Βλαχοπούλου-Καραμπίνα 2006, 235-276).
Για τα εργαστήρια της Προύσας βλ. Sahillioglou, 43-112 και Πατρινέλλης, 9-50.
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ιερατικών αμφίων, με βάση το υλικό που διασώζεται σε μουσειακές10 και μοναστηριακές συλλογές. Παράλληλα, στην παραγωγή
και στο εμπόριο πολυτελών υφασμάτων, εμφανίζονται με ανταγωνιστικές δυνατότητες από τον 14ο αιώνα διάφορες πόλεις της
Ισπανίας, της Ιταλίας, όπως η Βενετία και η Φλωρεντία, και από
τον 16ο αιώνα και εξής η Λυών11, οι οποίες κατορθώνουν να υποσκελίσουν τελικά την Προύσα12. Στον 18ο και 19ο αιώνα η αγορά
κατακλύζεται πια από υφάσματα ευρωπαϊκής προέλευσης ενώ
παράλληλα, σε μικρότερο ποσοστό, συνεχίζουν να κινούνται στις
δυτικές αγορές και τα περσικά μεταξωτά13. Στην ενυφασμένη διακόσμηση κυριαρχούν οι οθωμανικές τουλίπες και τα γαρύφαλλα,
τα οποία εναλλάσσονται με τον πολύχρωμο άνθινο διάκοσμο του
δυτικοευρωπαϊκού μπαρόκ.
Στοιχεία για τη χρήση μεταξωτών υφασμάτων με ενυφασμένη
διακόσμηση σε ιερατικά άμφια αντλούμε και από τη ζωγραφική
απεικόνισή τους σε χρονολογημένα μνημεία. Η συγκριτική τους
μελέτη με τα υφάσματα των αμφίων που φυλάσσονται σε μοναστηριακές και μουσειακές συλλογές, συνδράμουν την έρευνα για
τον προσδιορισμό του χρόνου υιοθέτησής τους από τις τοπικές
κοινωνίες, αλλά και το γεωγραφικού εύρους της διάδοσής τους. Σε
σχετική μελέτη μάλιστα, για τα οθωμανικά θέματα και διακοσμητικά στοιχεία στη μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική της Ηπείρου κατά τον 16ο και τον 17ο αι.,14 καταγράφεται και μελετάται η
ποικιλία διακοσμητικών θεμάτων οθωμανικής έμπνευσης σε απει10 Στη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη για παράδειγμα, φυλάσσονται ένα απότμημα μεταξωτού υφάσματος της Προύσας, του 16ου αιώνα, με επαναλαμβανόμενες
παραστάσεις της Παναγίας Νικοποιού ανάμεσα σε αγγέλους, σταυρούς και τουλίπες (αρ. ευρ. 3864), και ο σάκκος του Μητροπολίτη Νικομηδείας Νεόφυτου (αρ.
εισ. 9349), αφιερωμένος το 1629 στη μονή του Τιμίου Προδρόμου των Σερρών,
από μεταξωτό Προύσας συνυφασμένο με αργυρόνημα και χρυσόνημα, με ευδιάκριτες μάλιστα, τις επιρροές της κινέζικης διακοσμητικής στη διακόσμησή του.
Κατά την Άννα Μπαλλιάν (1999, 13 και 41) το ύφασμα αυτό «πιθανόν ταυτίζεται
με τα πολυτελή σερασέρ (seraser) υφάσματα των οθωμανικών πηγών». Στην ίδια
συλλογή ανήκει και φελόνιο του 19ου αιώνα από τον Πόντο (34638) από ύφασμα
σελιμιέ, που παράγονταν στα αυλικά εργαστήρια κοντά στην περιοχή Selimiye
της Κωνσταντινούπολης, στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. (Μπόζη, 1991: 87)
11 (Migeon 1929, 83-94. Agout 1986, 57-83). Ειδικότερα για την παραγωγή υφασμάτων στη Λυών βλ. Tassinary 2005.
12 (Χατζηϊωάννου, 67, Μπόζη, 46, Atasoy 2001, 182-190)
13 (Μπαλλιάν 1999, 14)
14 (Μεράντζας, 2007)
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κονίσεις ιερατικών αμφίων σε τοιχογραφίες. Στις απεικονίσεις
αυτές κυριαρχούν συνθέσεις αραβουργημάτων που παραπέμπουν
στην τεχνοτροπία Rumi-Hatayi (Ρουμί Χαταΐ), και ο τύπος του διακόσμου των ωοειδών μεταλλίων, τύπος ιδιαίτερα προσφιλής στα
μέσα του 16ου αιώνα σε οθωμανικά μεταξωτά καμουχένια (μπροκάρ) υφάσματα. Ένα άλλο γνωστό οθωμανικό διακοσμητικό θέμα
από τον πρώιμο 15ο έως και τον 18ο αιώνα είναι το çintamani (τσινταμάνι), το οποίο συναντάται να κοσμεί και τα καφτάνια από καμουχάδες των σουλτάνων15.
Τα προαναφερθέντα θέματα στα εικονιζόμενα ιερατικά άμφια
λειτουργούν συμπληρωματικά προς την ιστορική γνώση για τη
χρήση υφασμάτων συρμού από το εκκλησιαστικό βεστιάριο, καθώς τα ενυφασμένα διακοσμητικά θέματα μαρτυρούν την παρακολούθηση της εξέλιξης των κυρίαρχων διακοσμητικών τάσεων.
Β. Άμφια με κεντημένο διάκοσμο

Ο διάκοσμος όμως, των ιερατικών αμφίων με θρησκευτικά ή
κοσμικά θέματα δεν είναι μόνο ενυφασμένος, αλλά και κεντημένος16 στο χέρι. Η ανάπτυξη μιας σειράς κέντρων παραγωγής μεταβυζαντινών εκκλησιαστικών χρυσοκεντημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία έργων τα οποία, αν και διαφοροποιούνται κατά
τόπους, ακολουθούν όμως, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, τις κοινές κατά εποχή τάσεις. Οι επιδράσεις της κοσμικής τέχνης είναι
εμφανείς στην τεχνοτροπία και στη διακοσμητική αντίληψη των
κεντημένων αμφίων. Η επίδραση της χρυσοχοΐας στη χρυσοκεντητική γίνεται φανερή στα διάλιθα και στα βυζαντινά χρυσοκέντητα
με χρυσό βάθος, αλλά και στους κοινούς όρους17 που ισχύουν για
τις δύο τεχνικές, όπως είναι τα επίθετα διάχρυσος, αχρύσωτος, ινοκοπητός κ.ά. Μάλιστα, τη μεταβυζαντινή περίοδο, όπως επισημαίνει η Α. Μπαλλιάν, η αναλογία και ο συσχετισμός των δύο τεχνικών
καταλήγει στην απόλυτη παράβαση των κανόνων της λειτουργικότητας.18
15
16
17
18

(Μπόζη 1991: 78)
Για την κεντητική τέχνη των αμφίων βλ. Θεοχάρη 2000, 475-486).
(Θεοχάρη 1997, 380)
(Μπαλλιάν 1999, 15). Ως παράδειγμα αναφέρουμε το επιγονάτιο από τη Μικρά
Ασία ή την Ανατολική Θράκη (19ος αι.) της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη
(34236), κατασκευασμένο από επίχρυσο σφυρήλατο ασήμι με κεντρικό ελλειψο-
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Στον 17ο αιώνα διαμορφώνονται δύο τάσεις στα εκκλησιαστικά
χρυσοκεντήματα: στην πρώτη, εντάσσεται μια ομάδα από λαϊκότερα έργα, που ακολουθούν πιστά την παράδοση, στη δε δεύτερη, από το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, εντάσσονται τα έργα των
οποίων η κεντητή διακόσμηση είναι ανάγλυφη και φυσιοκρατική,
με στοιχεία που μαρτυρούν σαφείς επιδράσεις από τη Δύση.19
Σε σπουδαίο κέντρο χρυσοκεντητικής, από τον 17ο αιώνα και
μετά, εξελίσσεται η Κωνσταντινούπολη. Στα έργα του συγκεκριμένου κέντρου παραγωγής στοιχεία της βυζαντινής παράδοσης
επιβιώνουν, αλλά και συγχωνεύονται σταδιακά με δυτικές επιδράσεις. Η εικονογραφία διατηρεί τα παραδοσιακά θέματα στα
οποία προστίθενται και τα φυσιοκρατικά. Στις πρώτες δεκαετίες
του 17ου αιώνα, τα χρυσοκεντήματα διατηρούν την εξάρτησή τους
από βυζαντινά πρότυπα. Στο κέντημα κυριαρχεί πλούσιος άνθινος
διάκοσμος, είτε οθωμανικές τουλίπες και γαρύφαλλα είτε πολύχρωμα ανάγλυφα λουλούδια του δυτικοευρωπαϊκού μπαρόκ, τα
οποία εντέλει θα υπερισχύσουν, παράλληλα με την αισθητική της
πολυτέλειας των διάσπαρτων ημιπολύτιμων λίθων και των επίρραφων επίχρυσων μεταλλικών στοιχείων20. Η τεχνική του κεντήματος εξακολουθεί να είναι επίπεδη, ενώ αργότερα, από τις τελευταίες δεκαετίες του 17ου αιώνα ως και το τέλος του 19ου αιώνα,
παραχωρεί τη θέση της σε μία όλο και πιο ανάγλυφη τεχνική21,
παράλληλα δε, η εικονογραφία επηρεάζεται από τα δυτικά πρότυπα μέσω των χαλκογραφιών22, με συνθέσεις που απέχουν από τα
αυστηρά ιερατικά πρότυπα του παρελθόντος.23
Στις αρχές του 17ου αιώνα, στα ορθόδοξα κέντρα κυκλοφορούν
σάκκοι από τα εργαστήρια της Ηπείρου24, που αντιγράφονται στην
19
20
21
22
23

24

ειδές μετάλλιο από χρυσοκεντημένο μεταξωτό, διάλιθο με γρανάτες Κεϋλάνης και
άλλες ημιπολύτιμες πέτρες.
(Χατζηνικολάου, 213. Ζωγράφου-Κορρέ 1985, 13-14)
(Μπαλλιάν 1999, 14)
(Θεοχάρη 1986, 11-13)
(Χατζηνικολάου 1969, 213-214)
Στις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου φυλάσσονται εξαιρετικά δείγματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής χρυσοκεντητικής, έργα εργαστηρίων
αλλά και επώνυμων δημιουργών, κεντητών και κεντητριών, στα οποία αποτυπώνονται οι εικονογραφικές επιδράσεις της Δύσης. Ανάμεσά τους έξοχα ενυπόγραφα έργα χρυσοκεντητικής αποτελούν το επιγονάτιο της Δεσποινέτας του Αργύρη
του 1689 (ΒΧΜ 1715) και το επιγονάτιο του 18ου αι. της Ευσεβίας (ΒΧΜ 1711).
Για την ανάπτυξη της τέχνης της χρυσοκεντητικής στην Ήπειρο, βλ. Βλαχοπούλου-
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Κρήτη και στα Επτάνησα.25 Τα ηπειρώτικα έργα διακρίνονται για
την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεσή τους, δείγμα της ισχυρής
βυζαντινής παράδοσης της τέχνης τους26. Η διακόσμηση γίνεται με
χρυσά και αργυρά σύρματα, με λιγοστά μετάξια και διακοσμητικά
μαργαριτάρια. Εξίσου σημαντικό εργαστήριο χρυσοκεντητικής είναι και εκείνο των Πατρών, τα έργα του οποίου, τον 17o και 18ο αιώνα εκτελούσαν οι σκιάστριες, οι κεντήτριες Ζηνοβία, Αικατερίνη,
Σμαράγδα, Καλλινίκη κ.ά.27
Σημαντικό μεταβυζαντινό εργαστήριο λειτουργεί και στα Μετέωρα, στη Μονή Βαρλαάμ (16ος – 19ος αι.), με γνωστό χρυσοκεντητή το μοναχό Αρσένιο, ο οποίος μάλιστα, δημιουργεί το δικό του
προσωπικό στυλ, δίνοντας και με αυτόν τον τρόπο ταυτότητα στα
ενυπόγραφα έργα του. Η ιδιομορφία της τεχνικής του είναι εκείνο το στοιχείο, όπως επισημαίνει η Ελ. Βλαχοπούλου-Καραμπίνα28,
που συνέβαλε στην εξάπλωση της φήμης του σε ολόκληρη την
ηπειρωτική Ελλάδα και παράλληλα, στην ανάπτυξη και στην αίγλη
του εργαστηρίου της μονής Βαρλαάμ.
Η εκκλησιαστική χρυσοκεντητική ανθεί και στα νησιά του Αρχιπελάγους. Η δημοσίευση των χρυσοκέντητων αμφίων της Μονής
Λειμώνος στη Λέσβο, τεκμηριώνει την ύπαρξη τοπικού εργαστηρίου κεντητικής, με χαρακτηριστικό έργο ένα κεντητό οράριο του
18ου αιώνα «Πόνημα Θεοδοσίας Μοναχής», εξαιρετικό δείγμα γραπτής απόδοσης σχεδίου με φυσιοκρατικές παραστάσεις.29
Στην Κρήτη, το εργαστήριο της μονής Αρκαδίου30 τροφοδοτεί
με έργα του από τα μέσα περίπου του 17ου έως και τις αρχές του
19ου αιώνα μεγάλα κέντρα της Ορθοδοξίας (Άγιον Όρος, Σινά, Οικουμενικό Πατριαρχείο κ.ά. Οι κεντητές των έργων αυτών ήταν
ηγούμενοι, ιερομόναχοι και διάκονοι του Μοναστηριού, όπως οι
Γεράσιμος Βλαστός, Ματθαίος Βλαδίμερος, Παρθένιος Κιότζας, Ιερεμίας, Αθανάσιος κ.ά. Δύο τύποι κεντήματος κυριαρχούν στη δουλειά τους: είτε χαμηλό και επίπεδο κατά τη βυζαντινή παράδοση,
25
26
27
28
29
30

Καραμπίνα 2001, 580-598 και η ίδια, 2002, 215-238.
(Θεοχάρη 1986, 17)
(Βλαχοπούλου-Καραμπίνα 2009, 39)
(Θεοχάρη 1986, 10)
(Βλαχοπούλου-Καραμπίνα 2009, 89-91)
(Αλιπράντης 1975)
Για το εργαστήριο χρυσοκεντητικής της μονής Αρκαδίου βλ. ΒλαχοπούλουΚαραμπίνα 1999-2000, 219-249.
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είτε έξεργο κατά τα δυτικά πρότυπα. Στην εικονογραφία ακολουθούν κατά κανόνα τη βυζαντινή παράδοση, ενώ άφθονη είναι η
χρήση των σχηματοποιημένων άνθινων συμπλεγμάτων, με εμφανείς επιδράσεις από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή κεντητική. 31
Σημαντικά είναι και τα έργα του λεγόμενου Επτανησιακού εργαστηρίου, με έδρα πιθανόν την Κεφαλονιά32. Στην εικονογράφηση
κυρίαρχη είναι η επικράτηση των δυτικών στοιχείων33, με εμφανή
την επίδραση, κατά τον R. Taylor34, από τη διακόσμηση των βενετικών υφασμάτων του 16ου και 17ου αιώνα που κυκλοφορούσαν στο
Ιόνιο λόγω της βενετικής κυριαρχίας.
Τέλος, κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα έως και τις αρχές
του 19ου αιώνα στον ελλαδικό χώρο κάνουν την παρουσία τους
και έργα προερχόμενα από εργαστήρια χρυσοκεντητικής κυρίως
από τη Βιέννη35, με κύριο εκπρόσωπο τον ιεροδιάκονο Χριστόφορο Ζεφάρ από τη Δοϊράνη. Στα έργα αυτά, όπως είναι οι βαρύτιμοι
χρυσοκεντημένοι σάκκοι σε έξεργο ανάγλυφο πάνω σε πολύτιμες
στόφες36, εγκαταλείπεται η χρήση του χρυσού και του αργυρού
σύρματος (από αυτά εξαιρούνται μόνο τα επιτραχήλια), υιοθετείται η χρήση του χρωματιστού μεταξιού37, η τεχνική τους δε, απέχει
από τη βυζαντινή παράδοση, καθώς είναι έντονες οι δυτικές επιδράσεις στην εικονογραφία.
Εκτός όμως από τα εκκλησιαστικά κεντήματα που κοσμούν
τα ιερατικά άμφια, στην κατασκευή τους συναντώνται και υφάσματα με κοσμικό κέντημα, που άλλοτε μιμείται και αναπαράγει
τον διάκοσμο που συναντάται στις δυτικοευρωπαϊκές στόφες, και
άλλοτε, αποτελεί εξαιρετικό δείγμα τοπικής κεντητικής τέχνης. Σε
μουσειακές ενδυματολογικές συλλογές, όπως του Μουσείου Μπενάκη, του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, του Μουσείου Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών38 διασώζονται ιερατικά άμφια, τα οποία συντίθενται από τη
31
32
33
34
35

(Δρανδάκης 2000, 10-11)
(Βλαχοπούλου-Καραμπίνα 2005, 391-431)
(Παλιούρας 1989, 205-212)
(Taylor 1998, 119-122. Πρβλ. Βλαχοπούλου-Καραμπίνα 2005, 394)
(Johnstone 1967, 63-64. Θεοχάρη 1989, 13-14. Θεοχάρη 1997, 383. Πρβλ. Βλαχοπούλου-Καραμπίνα 2009, 45)
36 (Θεοχάρη 1986, 17)
37 (Ζωγράφου-Κορρέ 1985, 21)
38 Ως παράδειγμα αναφέρουμε το φελόνιο της συλλογής του Μουσείου Ιστορίας της
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συρραφή υφασμάτινων κομματιών που στην αρχική τους χρήση
κοσμούσαν μία τοπική ενδυμασία ή ένα κέντημα για τον στολισμό
του σπιτιού.39
Η «κίνηση» αυτή ανάμεσα σε παλιές και σε νέες μορφές και
τεχνικές διακόσμησης ως έκφραση του ευμετάβολου της μόδας,
αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση πολιτισμικής κίνησης
ανάμεσα σε συνέχειες και σε ασυνέχειες, σ’ ένα χώρο μάλιστα, αρκετά συντηρητικό.
Γ. Τα υφάσματα των λειτουργικών αμφίων στις μέρες μας

Η παράδοση των ορθοδόξων λειτουργικών αμφίων εξελίσσεται
και στις μέρες μας. Κρατώντας αλώβητο τον εξωτερικό τύπο, τα
άμφια των κληρικών όλων των βαθμίδων συνεχίζουν να ακολουθούν συρμούς και μόδες, που αναπτύσσονται στον εκκλησιαστικό
χώρο, και ακολουθούν γενικότερες ιστορικές εξελίξεις και αισθητικές επιλογές40, που τον προσδιορίζουν και τον χαρακτηρίζουν
κατά περιστάσεις και εποχές.
Πηγές για την διαπίστωση των αλλαγών αυτών αποτελούν, πέραν της βιωματικής προσεγγίσεως των αμφίων στην καθημερινή
λειτουργική πράξη της Εκκλησίας, οι κατάλογοι τους οποίους κατά
καιρούς κυκλοφορούν οι διάφοροι οίκοι που ράβουν άμφια, αλλά
και οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές καταχωρίσεις στο διαδίκτυο. Θα
πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η μεγάλη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πρακτορείων εκκλησιαστικών ειδήσεων και η παράλληλη
δημιουργία πολλών ιστοτόπων41 με εκκλησιαστικό και ορθόδοξο

Ελληνικής Ενδυμασίας (αρ. ευρ. 13618, Κρήτη, 18ος αιώνας) από μεταποίηση κλινοσκεπάσματος. Στη διακοσμημένη επιφάνειά του συναντώνται όλα τα στοιχεία
που χαρακτηρίζουν την κρητική κεντητική τέχνη, τον δε διάκοσμο συνθέτουν δύο
βασικά μοτίβα, η γοργόνα με τη διχαλωτή άνθινη ουρά και ο δικέφαλος αετός
τοποθετημένα σε παραδείσιο περιβάλλον. Στην τυπολογία τους «καθρεφτίζεται»
η επαφή της πλούσιας σε αποθέματα βυζαντινής παράδοσης του νησιού με την
αναγεννώμενη Δύση εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας της βενετικής κυριαρχίας.
(Μαχά-Μπιζούμη 2009, 264)
39 (Μαχά-Μπιζούμη 2014, 111-119)
40 Ειδικότερα για το θέμα αυτό βλ. Καλοκύρης, 40-43 και Βαρβούνης, 247-266.
41 Ενδεικτικά βλ.:
http://www.agiosnektarios-monastery.gr/?page_id=1052
http://www.xiton.gr/html/about-gr.html
http://www.kentima.net/?cont=page&id=114
http://ierorafeio.gr/
http://artborder.blogspot.gr/2010_02_01_archive.html
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πνευματικό γενικότερα περιεχόμενο, συντέλεσαν ώστε και το υλικό αυτό να πληθυνθεί, δεδομένου ότι οι διάφοροι ιεροραπτικοί οίκοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαφημίσουν τα προϊόντα τους,
και να αποκτήσουν πελάτες σε όλο το εύρος των Μητροπόλεων
της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και σε Ορθόδοξες Εκκλησίες
πέραν της ελληνικής επικράτειας, όπως για παράδειγμα σε χώρες
της Αφρικής και της Μέσης και Άπω Ανατολής, όπου δεν υπάρχει
συγκροτημένη παραγωγή λειτουργικών αμφίων, λόγω διαφόρων
καταστάσεων και συνθηκών.
Έτσι, στη θέση των μεγάλων ιεροραφείων της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης, αλλά και των περιοδευόντων υπαλλήλων τους που
περιέρχονταν τις επαρχίες με δείγματα υφασμάτων και έπαιρναν
τα μέτρα των κληρικών που επιθυμούσαν να ράψουν νέα άμφια,
στέλνοντάς τους κατόπιν τα προϊόντα τους, υπάρχουν σήμερα
έντυποι κατάλογοι με φωτογραφίες στολών, φορεμένων σε κούκλες, και αντίστοιχες ηλεκτρονικές καταχωρήσεις με στοιχεία επικοινωνίας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι κληρικοί να μπορούν να επιλέξουν, προβαίνοντας κατόπιν στην αντίστοιχη παραγγελία. Από την
άλλη δε πλευρά, συνεχίζεται κατά τόπους η ιεροραπτική παράδοση ορισμένων μοναστικών αδελφοτήτων42, κατά κανόνα γυναικείων αλλά όχι μόνο, που εξυπηρετούν τους κληρικούς της ευρύτερης
περιοχής τους, που παρακολουθούν και ακολουθούν ωστόσο στις
αντίστοιχες μόδες, όπως αυτές καθορίζονται από τη δράση των μεγάλων ιεροραφείων, και το υλικό που προαναφέρθηκε.
Μεγάλο ρόλο στην τρέχουσα μόδα των αμφίων παίζουν οι ανάλογες επιλογές σημαντικών και προβεβλημένων εκκλησιαστικών
προσωπικοτήτων. Έτσι, για παράδειγμα, και για να αναφερθούμε
σε ορισμένα παραδείγματα της εποχής μας, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σεραφείμ είχε, δια των προσωπικών επιλογών και
του παραδείγματός του, καθιερώσει τον συρμό των απλών αμφίων
με λίγες και λιτές διακοσμήσεις. Αντιθέτως ο διάδοχός του, μακαριhttp://www.iera-amfia.gr/web/guest;jsessionid=D50460AA900A8F3584C606A7CA041ED4
http://www.teneketzis.com/view_cat.php?cat_id=459&cf
http://www.theodoropoulos.gr/
https://el-gr.facebook.com/vszakar
http://ierorafio.blogspot.gr/
http://hatzakis1938.gr/#
http://www.evagelidisilias.gr/taxonomy/term/606.
42 Για το θέμα αυτό ενδεικτικά βλ. Λυδάκη 2003, 267-291.
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στός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος έφερε στο προσκήνιο
και πάλι την μόδα των κεντημένων, πολυτελών και εντυπωσιακών
αμφίων, όπως και των υπολοίπων αντίστοιχων εξαρτημάτων της
αρχιερατικής στολής (μίτρες, ωμοφόρια, εγκόλπια, ποιμαντορικές
ράβδοι κ.λπ.), δημιουργώντας ουσιαστικά μια μόδα, που μέχρι και
σήμερα ακολουθείται από πολλούς κληρικούς όλων των βαθμών
της ιεροσύνης. Τέλος, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.
Ιερώνυμος φαίνεται πως κλίνει υπέρ της απλότητος των αμφίων,
χρησιμοποιώντας για τις μεγάλες εορτές και τις πλέον επίσημες
περιστάσεις άμφια από στόφες, κάποτε πολυτελείς, γεγονός που
ήδη έχει επιδράσεις στον αντίστοιχο σύγχρονό μας συρμό κατασκευής και διακόσμησης των αμφίων του κλήρου, τουλάχιστον
στην Εκκλησία της Ελλάδος.
Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μόδα των
αμφίων και οι αντίστοιχες διακοσμήσεις43 τους συνδέονται άμεσα
με τον βαθμό της ιεροσύνης και τη γενικότερα κατάσταση κάθε
κληρικού, πέραν των αυτονόητων οικονομικών παραμέτρων που
σχετίζονται με την κατασκευή και απόκτησή τους, δεδομένου ότι
τα πλέον πολυτελή είναι και ακριβότερα, ώστε να μην μπορούν
να αποκτηθούν απ’ όλους. Συνήθως τα άμφια των διακόνων είναι πιο απλά, δεδομένου ότι η πρώτη βαθμίδα του κλήρου αντιμετωπίζεται από τους κληρικούς ως μία προσωρινή κατάσταση,
πριν την χειροτονία τους στον επόμενο βαθμό του πρεσβυτέρου,
η οποία κατά κανόνα γίνεται σχετικά σύντομα. Έτσι οι διάκονοι,
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, που κυρίως αφορούν τους Αρχιδιακόνους Προκαθημένων Εκκλησιών, οι οποίοι μπορεί να μείνουν
επί μεγάλο χρονικό διάστημα στη θέση αυτή και των οποίων οι
λειτουργικές υποχρεώσεις, στο πλευρό των αρχιερέων που διακονούν, απαιτούν κάποια επισημότερη – άρα και πολυτελέστερη
– εμφάνιση, συνήθως δανείζονται άμφια από άλλους κληρικούς,
και τα χαρίζουν με τη σειρά τους σε νέους διακόνους, όταν εκείνοι
χειροτονηθούν πρεσβύτεροι.
Είναι συνήθως οι άγαμοι ιερομόναχοι, και μάλιστα αυτοί που
μένουν στον κόσμο ως Αρχιμανδρίτες, προϊστάμενοι ναών, πρωτοσύγκελοι και επιτελικά διοικητικά στελέχη Μητροπόλεων, που
έχουν τα πολυτελέστερα και πιο διακοσμημένα άμφια, σε αντιπα43 Για την ερμηνεία του διακόσμου των αμφίων βλ. Παπάς, 98-110 και ΒλαχοπούλουΚαραμπίνα, 123-172.
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ράθεση προς τους έγγαμους ιερείς, οι οποίοι κατά κανόνα περιορίζονται σε άμφια απλούστερα, άρα και οικονομικότερα. Οι ιερομόναχοι πάλι που διαβιούν σε οργανωμένες μοναστικές αδελφότητες, κατά κανόνα χρησιμοποιούν άμφια πιο απλά και απέριττα, τα
οποία μάλιστα κάποτε αποτελούν περιουσία της μονής τους, και
όχι προσωπικά αποκτήματα. Αυτό κατά κανόνα γίνεται στα μεγάλα μοναστικά κέντρα (Άγιον Όρος, Μετέωρα, Πάτμο κ.λπ.), με ευάριθμες εξαιρέσεις. Όπως δε και παραπάνω σημειώθηκε, παρόμοιες είναι οι αισθητικές επιλογές και στα εξαρτήματα της ιερατικής
στολής, εν προκειμένω στους επιστήθιους σταυρούς των εκκλησιαστικών οφφικίων, στα επιγονάτια και στα επανοκαλύμαχα των
αγάμων ιερέων.
Από τα παραπάνω, αλλά και από την μελέτη του υλικού, προκύπτει ότι τριών κυρίων κατηγοριών είναι τα σύγχρονά μας άμφια, όσον αφορά το υλικό κατασκευής και τις ανάλογες αισθητικές
γραμμές που ακολουθούν :
Α. Τα απλά άμφια, από λιτά υφάσματα, συνήθως λευκά44, με
ορισμένες παραστάσεις, κατά κανόνα συμβολικές45, και συνήθως
προερχόμενες από την πρωτοχριστιανική και την παλαιοχριστιανική τέχνη : σταφύλια, χριστογράμματα, σταυροί, η νοητή ναυς
της Εκκλησίας κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα υφαντά άμφια, ως μια περισσότερο πολυτελής εκδοχή τους, συνήθως
προϊόντα μοναστικών ιεροραφείων, αλλά και άμφια πρεσβυτέρων
και επισκόπων με πολυσταύρια, δηλαδή επάλληλους κεντημένους
ή υφασμένους σταυρούς, που ουσιαστικά ακολουθούν τα πολυσταύρια φελόνια των παλαιοχριστιανικών χρόνων, όπως φαίνονται στις εικονογραφικές παραστάσεις αγίων ιεραρχών, πριν την
επικράτηση των αυτοκρατορικών συμβόλων ως κυρίων στοιχείων της μορφολογίας της αρχιερατικής στολής. Στις περιπτώσεις
αυτές, συνήθως τα άμφια φέρουν και μεγάλου μεγέθους φούντες,
κατά μίμηση αναλόγων στοιχείων παλαιών αμφίων, ως και τον 17ο
– 18ο αι., που σώζονται σε σκευοφυλάκια μοναστικών κέντρων,
και τα οποία τα τελευταία χρόνια αποτελούν αντικείμενο μελέτης
και δημοσίευσης.

44 Για το χρώμα των ιερών αμφίων βλ. Παπάς, 10-20, Cope 1974, 178, Legg 2007.
Ειδικά για το συμβολισμό των χρωμάτων βλ. Portal 19993.
45 (Collin 1976, 220-238. Βαρβούνης 20-21)
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Β. Τα άμφια από στόφες. Πολύχρωμα και συνήθως πολυτελή,
αναλόγως της στόφας που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Ακολουθούν την παράδοση των αμφίων από τα τέλη του 18ου και του
19ου αι., δείγματα των οποίων σώζονται σε μοναστικά σκευοφυλάκια και μουσειακές συλλογές, ως και τις μέρες μας. Οι στόφες
που χρησιμοποιούνται σήμερα είτε ακολουθούν τα διακοσμητικά
πρότυπα των παλαιών, είτε υπόκεινται σε νέες κάθε φορά αισθητικές αρχές και διακοσμητικές οργανώσεις. Κυριαρχεί σε αυτές ο
φυτικός και άνθινος διάκοσμος. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις
ακολουθούνται λεπτομέρειες του παρελθόντος : για παράδειγμα,
αντί των μικρών κουδουνιών σε ρόλο κουμπιών, στα σημεία όπου
οι δύο όψεις του αρχιερατικού σάκου ενώνονται μεταξύ τους, στις
πλάγιες όψεις τους, κάποτε ακολουθείται η παράδοση του 18ου και
19ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία τοποθετούνται κορδέλες πολύχρωμες, οι οποίες δένονται. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και
για τις τρέσες που ράβονται στις άκρες των αμφίων, στο λαιμό,
στα μανίκια, στο κάτω μέρος τους ή στην περίμετρό τους, όταν
πρόκειται για φελόνιο, αλλά και στο κάτω μέρος του στιχαρίου.
Πρόκειται για τους λεγόμενους «ποταμούς», των οποίων η πολυτελής κατασκευή κάποτε είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή, ιδιαίτερα
μάλιστα στα στιχάρια, των οποίων η διακόσμηση περιορίζεται εκ
των πραγμάτων στο τελευταίο τμήμα του κάτω μέρους, που είναι
ορατό κάτω από το φελώνιο του πρεσβυτέρου ή τον σάκο του αρχιερέα.
Γ. Τα κεντημένα άμφια. Κεντημένα άμφια υπήρχαν φυσικά σε
όλη την παλαιότερη παράδοση των ορθοδόξων αμφίων, επιφανή
μάλιστα δείγματα σώζονται σε πολλές μοναστηριακές συλλογές
και σκευοφυλάκια μονών, Μητροπόλεων και Πατριαρχείων. Κατά
τον 19ο και τον 20ό αιώνα επικράτησε και η χρήση καφτανιών
μουσουλμάνων και Αρμενίων, ιδίως δε γυναικείων γαμήλιων ενδυμάτων από κεντημένο βελούδο, με τις χαρακτηριστικές άνθινες
διακοσμήσεις και μορφές τους, που μετασκευάζονταν σε δεύτερη
χρήση, για να γίνουν αρχιερατικοί σάκοι. Παραλλήλως, κεντητά
πετραχήλια, επιγονάτια, καθώς και κεντητοί πόλοι του μικρού και
μεγάλου αρχιερατικού ωμοφορίου, συμπλήρωναν τον κεντητό διάκοσμο της αρχιερατικής στολής. Παλαιότερα μάλιστα, στην ιερατική στολή των πρεσβυτέρων και των διακόνων κεντημένο ήταν
μόνο το πετραχήλι και το οράριο αντιστοίχως, το δε φελόνιο ή το
στιχάριο κατασκευάζονταν από στόφα.

Συνέχειες και ασυνέχειες στην ελληνική παράδοση των ιερατικών...

137

Η πρακτική και το προσωπικό παράδειγμα ορισμένων προκαθημένων, για τους οποίους έγινε λόγος και παραπάνω, έφερε ξανά
στο προσκήνιο την μόδα των κεντητών αμφίων, κατά κανόνα από
βελούδο και σπανιότερα από μετάξι ή άλλα υφάσματα, τόσο χειμωνιάτικων από χοντρά και ζεστά υφάσματα, όσο και καλοκαιρινών, πιο δροσερών και ελαφριών. Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα, σταδιακά, η μόδα των κεντητών αμφίων επεκτάθηκε
και στις στολές των πρεσβυτέρων, σπανιότερα δε και στις στολές
των διακόνων.
Τα κεντήματα αυτά, κατά κανόνα χρυσοκεντήματα, όχι όμως
από μεταλλικό σύρμα, όπως θέλει η παραδοσιακή χρυσοκεντητική
αλλά από χρυσή κλωστή, είναι δύο ειδών : εκείνα που κατασκευάζονται από μηχανές ειδικές, και τα οποία είναι τυποποιημένα και
περιορίζονται σε άνθινες και φυτικές κατά κανόνα διακοσμήσεις,
και όσα γίνονται στο χέρι. Στη δεύτερη, σπανιότερη περίπτωση,
πρόκειται για πραγματικά έργα εκκλησιαστικής κεντητικής, εκτελεσμένα με φαντασία και αναλόγως των δυνατοτήτων κάθε κεντήστρας ή κεντητή, κάποτε μάλιστα περιλαμβάνουν ολόκληρες
παραστάσεις σκηνών (π.χ. την Ανάσταση ή την Γέννηση του Ιησού
Χριστού), αλλά και μορφές αγίων, κυρίως στα πετραχήλια.
Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι η βυζαντινή και μεταβυζαντινή χρυσοκεντητική, όπως φαίνεται από δείγματα αμφίων
που έχουν σωθεί ως τις μέρες μας, διαφέρει από τη ρωσική χρυσοκεντητική που επικρατεί στα πολυτελή άμφια και του χώρου μας
από τον 19ο αι., τόσο στην απόδοση των επιμέρους μορφών, προσώπων ή φυσικών διακοσμήσεων, όσο και στα παραγεμίσματα
από βαμβάκι ή χαρτί που χρησιμοποιούνταν κάτω από την κεντημένη επιφάνεια των ρωσικών αμφίων, για να δώσουν ανάγλυφο
και όγκο στις μορφές. Φυσικά δε διαφέρει και από τη σύγχρονή
μας εκκλησιαστική χρυσοκεντητική, που είναι επίπεδη, αλλά και
πιο διακοσμητική στην απόδοση των μορφών, δεδομένου ότι διάφορες τεχνικές ευκολίες παρέχουν την δυνατότητα στους καλλιτέχνες να αποδώσουν μορφές πιο τυποποιημένες, αλλά και περισσότερο εκτεταμένες και διακοσμητικές, στην τελική τους εντύπωση.
Τα κεντημένα αυτά άμφια, που αναδίδουν αίσθηση πολυτέλειας, αποτελούν την σύγχρονή μας όψη της τέχνης της εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής, η οποία έχει αναβιώσει στις μέρες μας,
τόσο από κληρικούς και μοναχούς, όσο και από λαϊκούς τεχνίτες,
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σε ανάλογα μικρά ή μεγάλα εργαστήρια. Το ίδιο συμβαίνει και με
τις επισκοπικές μίτρες, οι οποίες κατά κανόνα κατασκευάζονται
από πεπιεσμένο χαρτί, το οποίο αντικατέστησε την παλαιότερη
χρήση φελλού, επενδύονται με ύφασμα, κατόπιν δε κεντιούνται
στο χέρι, ώστε να προστεθούν και οι σμάλτινες παραστάσεις των
τεσσάρων ευαγγελιστών σε ανάλογα εικονίδια, αλλά και οι πέτρες,
που συναποτελούν τον διάκοσμό τους. Και πάλι, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις έχουμε έργα που ανανεώνουν την παράδοση, όπως
για παράδειγμα η κεντημένη παράσταση αποστόλων και ευαγγελιστών ολόσωμων στην επιφάνεια της μίτρας, η οποία έτσι χωρίζεται σε αντίστοιχες φέτες, ξεφεύγοντας από την στεμματόσχημη
κλασική μορφή τους.
Aπό τον 19ο αιώνα ήδη, έχουν εμφανιστεί και στον ελληνικό
χώρο ιερατικά άμφια ρωσικής παράδοσης46 : φελόνια με υπερυψωμένο το πίσω μέρος, μίτρες με ωοειδή κατατομή, αρχιερατικοί
μανδύες διαφόρων χρωμάτων – κυρίως μωβ, πράσινοι ή γαλάζιοι
– και χωρίς κεντημένους πόλους στις τέσσερεις άκρες του μπροστινού τους ανοίγματος, μεγάλα ωμοφόρια κοντά στην μπροστινή τους διαμόρφωση, ακόμη και ποιμαντορικές ράβδοι χωρίς τους
γνωστούς όφεις, σε μορφή μεταλλικής απόδοσης μοναστικών βακτηριών, όπως συνηθίζεται στη Ρωσία.
Τα άμφια αυτά, ιδίως τα υπερυψωμένα πίσω φελόνια, συνηθίζουν κατά κύριο λόγο οι ιερομόναχοι, και μάλιστα αυτοί που λειτουργούν σε ενορίες του κόσμου. Έτσι, χωρίς φυσικά η χρήση τους
να απαγορεύεται από έγγαμους ιερείς, στη λαϊκή συνείδηση έχουν
συνδεθεί με τους Αρχιμανδρίτες, και κάποτε εκλαμβάνονται από
τους αδαείς πιστούς ως ένδειξη «προαγωγής» του ιερέα της ενορίας τους, ο οποίος θα τύχει να τα χρησιμοποιήσει στην λειτουργική πράξη και ζωή της ενορίας. Αντιστοίχως, τα τελευταία χρόνια
έχουν εμφανιστεί στην ελληνική αγορά και άμφια της λεγόμενης
σερβικής παράδοσης, με πολλά κεντήματα, κατά κανόνα από χρωματιστή κλωστή σε άσπρο φόντο, τα οποία μοιάζουν κάπως με
τα απλά άμφια της πρώτης κατηγορίας που εντοπίσαμε, ωστόσο
αποτελούν περισσότερο πολυτελείς, και φυσικά πιο ακριβές, εκδοχές τους.
Τέλος, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ξεχωριστές περιπτώσεις αμφίων, όπως ήταν παλαιότερα οι πατριαρχικοί σάκοι
46 Σχετικά με το θέμα αυτό, βλ. Χρυσοστόμου 2011.
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του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι μάλιστα είχαν και ιδιαίτερα ονόματα ανάλογα των κεντρικών κεντημένων παραστάσεων
που έφεραν, όπως «Ρίζα του Ιεσσαί», «Τιβεριάδος Θάλασσα» κ.λπ..
Επίσης, τα πατριαρχικά άμφια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων,
που κατασκευάστηκαν επί της πατριαρχείας του Κυρίλλου Β΄, για
τις τελετές της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως στον Πανάγιο Τάφο και στο Ναό της Αναστάσεως, και τα οποία είναι ακόμη σε λειτουργική χρήση. Πρόκειται για άμφια μοναδικά, που δεν
δημιούργησαν ιδιαίτερη παράδοση, καθώς δεν έγιναν αντικείμενα
μιμήσεως, λόγω ακριβώς της μοναδικότητος που τα διακρίνει. Την
ίδια παράδοση ακολουθούν και σήμερα τα άμφια του Οικουμενικού Πατριάρχου, αλλά και του Πατριάρχου Αλεξανδρείας, ο οποίος
μάλιστα φέρει όχι μίτρα αλλά κεντητή τιάρα, αλλά και δεύτερο πετραχήλι έξω από τον αρχιερατικό σάκο, κατά παλαιά αλεξανδρινή
παράδοση, στο οποίο, καθώς είναι ορατό ολόκληρο, συνήθως κεντιούνται παραστάσεις αγίων, αγγέλων, ιεραρχών κ.λπ., αποδίδοντάς του ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό χρώμα.
Τα σύγχρονα μοναδικά άμφια αυτά, συνήθως δώρα προς τους
Προκαθημένους των Εκκλησιών, σε αντίθεση με τα παλαιότερα
πατριαρχικά άμφια, με τον τρόπο τους δημιουργούν ένα είδος μόδας, υπό την έννοια ότι συχνά τα μιμούνται με άλλα υλικά και σε
πιο οικονομικές εκδοχές, αρχιερείς που διακρίνονται για την καλαισθησία και την πολυποικιλία της αρχιερατικής λειτουργικής
τους εμφάνισης. Και αποτελεί η παρατήρηση αυτή βάση για τον
ερευνητή του μέλλοντος, που θα θελήσει να ανιχνεύσει ανάλογες
εξελίξεις, σε σύγχρονες εκκλησιαστικές τέχνες, αυτήν της ιεροραπτικής, αλλά και εκείνην της εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής, οι
οποίες στα χρόνια μας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Δ. Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ακόμη και εξ ορισμού συντηρητικές μορφές, όπως αυτές των ιερατικών αμφίων, υπόκεινται σε
μόδες και συρμούς, με διαφορετικό βέβαια τρόπο απ’ ό,τι τα κοσμικά ενδύματα, αλλά πάντως στα ίδια γενικά πλαίσια. Η παλαιότερη
βυζαντινή και μεταβυζαντινή παράδοση, οι ρωσικές, δυτικές και
σερβικές επιδράσεις, αλλά και οι σύγχρονες αισθητικές επιλογές,
συχνά προσδιοριζόμενες από πνευματικούς ή άλλους λόγους, δημιουργούν τον εκάστοτε συρμό, προς τον οποίο συμμορφώνονται οι
επιλογές των κληρικών, όσον αφορά τα ιερατικά τους ενδύματα.
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Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τις επιλογές αυτές επηρεάζουν και πολιτικοί λόγοι, με την ευρύτερη σημασία του όρου.
Για παράδειγμα, ένα από τα αποτελέσματα της μεγάλης κρίσης
σκανδάλων κατά την περίοδο αρχιεπισκοπίας του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών Χριστοδούλου, ήταν ότι με συνοδική απόφαση συστήθηκε στους αρχιερείς και τους κληρικούς να αποφεύγουν τα πολυτελή άμφια, για να μην προκαλούν το λαϊκό αίσθημα. Σε εφαρμογή
της εγκυκλίου αυτής οι αρχιερείς άρχισαν να φορούν σε χειμερινή περίοδο άμφια καλοκαιρινά, που λόγω κλιματικών συνθηκών
της περιόδου στην οποία φοριούνται είναι πιο απλά, για ένα περίπου εξάμηνο, για να επανέλθουν στα χρυσοκέντητα άμφια και
τις βαριές στόφες από τον επόμενο χειμώνα. Άλλωστε η πολιτική
διάσταση του ενδύματος, άρα και των ιερατικών αμφίων στις τελετουργικές εκδοχές τους, αποτελεί πραγματικότητα γνωστή από
πολλά ανάλογα παραδείγματα, διεθνώς.
Σε τελική ανάλυση, τα άμφια εξελίσσονται παράλληλα με τις
γενικότερες αισθητικές, οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές
συνθήκες κάθε εποχής, αν όχι στη γενική μορφολογία τους, τουλάχιστον στα υλικά τους και τις επιμέρους αισθητικές διατυπώσεις τους. Άλλες μορφές διατηρούνται και αναπαράγονται από
το παρελθόν και άλλες εισάγονται από αλλότριες και αλλοεθνείς
επιδράσεις ή από συνθήκες των καιρών, όπως και παραπάνω αναλυτικά καταδείχθηκε. Αποτελεί αυτό μια όψη της κίνησης ανάμεσα στη συνέχεια και την ασυνέχεια, η οποία κυριαρχεί σε όλες τις
πολιτισμικές μορφές και εκφράσεις, και φυσικά υπάρχει και στον
χώρο των εκκλησιαστικών τεχνών.
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Με το βλέμμα στο Ισλάμ.
Ο διάλογος μεταξύ Μανουήλ Β´ και ενός Mudarris *
Carlos Martínez Carrasco *

Όταν γίνεται αναφορά στις σχέσεις του Οθωμανικού Εμιράτου και
της Ρωμανίας κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, συνήθως μνημονεύεται
ότι το Ισλάμ ήταν ένας πολιτικός παρά ένας θρησκευτικός εχθρός1,
αν και μεταξύ αυτών των δύο εννοιών η διαφορά είναι δυσδιάκριτη. Αρκεί η υπενθύμιση ότι ο καινούριος εκλεκτός λαός, ο ρωμαϊκός
λαός, ανήκει σε μια οικουμενική αυτοκρατορία υπό έναν οικουμενικό αυτοκράτορα και διαφέρει όχι μόνο από τους Τούρκους, αλλά
και από τους Λατίνους, λόγω της χριστιανικής ορθοδοξίας και της
ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ενίσχυση της διπλής αυτής
ταυτότητας ήταν συνέπεια δύο θεμελιωδών γεγονότων, του Σχίσματος του 1054 και της πτώσης της Κωνσταντινούπολης στους
λατίνους μετά την Δ΄ Σταυροφορία, και έφτασε στο αποκορύφωμά της κατά την τελευταία περίοδο. Η αβεβαιότητα του μέλλοντος
έκανε πολλούς βυζαντινούς διανοούμενους να στραφούν στην ελληνική αρχαιότητα, να ανακηρυχτούν συνεχιστές της και ταυτόχρονα να απαιτήσουν να διαδραματίσει η Πόλη το ρόλο της «Νέας
Ρώμης», σε αντιπαράθεση προς την «Παλιά Αιώνια Πόλη», αντίφαση που αποτελεί τη βάση του νεοελληνικού εθνικισμού και της ιδέας της ανάκτησης της Κωνσταντινούπολης2.
Η προσέγγιση, από πλευράς χριστιανών, των απόψεων του
Ισλάμ δεν ευσταθεί ως πραγματικότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά
που θίγεται το θέμα της συγκεκριμένης θρησκείας που παρουσι*
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άζει στο έργο του ο Μανουήλ Β´ Παλαιολόγος (1391-1425). Πριν
από μια δεκαετία και πλέον, ο καθηγητής Αθανάσιος Αγγέλου επικεντρώθηκε στην ιδέα του κοινού δικαιώματος στον Παράδεισο
χριστιανών και μουσουλμάνων3. Παρ’ όλα αυτά, το θέμα δεν έχει
εξαντληθεί και υπάρχει η δυνατότητα διαφόρων προσεγγίσεών του.
Η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνεται σε δύο χρονολογίες,
οι οποίες θεωρούνται κλειδιά στις σχέσεις Ρωμανίας και τούρκων,
και στην ιδέα που επικρατούσε μεταξύ των ρωμαίων-βυζαντινών
για τους τούρκους κατά τον χειμώνα του 1391-1392 και το φθινόπωρο του 1396. Η πρώτη χρονολογία συμπίπτει με την συμμετοχή
του Μανουήλ Β´ Παλαιολόγου στην εκστρατεία που πραγματοποίησε ο Βαγιαζήτ Α΄ ο Κεραυνός (1389-1403) στην Μικρά Ασία ως
ανταμοιβή για την «ουδετερότητα» του εμίρη κατά τη διάρκεια
του πραξικοπήματος του Ιωάννη Ζ΄ εναντίον του παππού του Ιωάννη Ε΄ (1341-1391) και του θείου του Μανουήλ Β΄4, και η δεύτερη συμπίπτει με την ήττα που υπέστησαν οι σταυρόφοροι του
Σιγισμόνδο της Ουγγαρίας στην Νικόπολη, στις 25 Σεπτεμβρίου
1396. Έχει επιλεγεί αυτή η περίοδος δεδομένης της κατάστασης
υποτέλειας της Ρωμανίας σε σχέση με το οθωμανικό εμιράτο, που
σημάδεψε την πολιτική γραμμή των ρωμαίων αυτοκρατόρων.
Οι πηγές στις οποίες αναζητήθηκαν στοιχεία για την τεκμηρίωση της επιλεγείσας οπτικής γωνίας κατατάσσονται σε δύο μεγάλα
σύνολα. Το πρώτο είναι, φυσικά, εκείνο που περιέχει τα έργα του
αυτοκράτορα, ειδικότερα, τους 26 Διaλόγους με έναν Πέρση5, που
γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 1391-1392, σε αττικίζουσα γλώσσα, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ελληνίζοντα χαρακτήρα της ρωμαϊκής κουλτούρας, με την συχνότατη χρήση αρχαϊσμών. Οι συγκεκριμένοι Διάλογοι αποτελούν ένα ακόμη δείγμα της
έντονης πολεμικής κατά του Ισλάμ, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του
7ου και αρχές του 8ου αιώνα, και της οποίας, όπως καταφαίνεται
στο έργο του, από τους πρώτους υποστηρικτές ήταν ο Ιωάννης Δαμασκηνός6. Οι περιστάσεις που σχετίζονται με την συγγραφή των
έργων των δύο προσωπικοτήτων, αν και με διαφορά αιώνων, είναι
παρόμοιες. Είναι οι περίοδοι που η ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα απειλείται από τις δυνάμεις του Ισλάμ, δηλαδή, των αράβων
3
4
5
6

Αγγέλου 2003.
Χαλκοκονδύλης (επιμ. Migne) II, col. 69; Cod. Barb. 111 (μετάφρ. Philippides), II.3,
p. 25.
Trapp (επιμ.) 1966. Khoury 1967.
Martínez 2015.
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τον 7ο και 8ο αιώνα, και των τούρκων τον 14ο και 15ο αιώνα. Ωστόσο, η διαχείριση των διαφορών μεταξύ του Ισλάμ και του Χριστιανισμού ποικίλουν από τη μία εποχή στην άλλη, όπως θα δούμε στη
συνέχεια. Η προσέγγιση που επιχειρούμε, βασίζεται στην ερμηνεία
κυρίως των ιδεών που παρουσιάζονται στους Διαλόγους σχετικά
με την αιτία των νικών των τούρκων και με τον Ιερό Πόλεμο και
το ισλαμικό ήθος.
Οι Διάλογοι δεν κατανοούνται χωρίς τις Επιστολές7 που ο Μανουήλ Παλαιολόγος απηύθυνε σε πολλές προσωπικότητες της
αυτοκρατίας. Οι πιο σημαντικές επιστολές ίσως είναι εκείνες που
έγραψε στον δάσκαλό του Δημήτριο Κυδώνη († 1397), o οποίος
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή της δυτικής παδείας στην Κωνσταντινούπολη με τη μετάφραση του έργου Summa
Teologica του Θωμά Ακινάτη. Επίσης ήταν ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους των υπερασπιστών της ένωσης των Εκκλησιών, που προσηλυτίστηκε στον Καθολικισμό μετά την εξορία
του στην Ιταλία. Η επιρροή του στην ανανέωση της αντι-ισλαμικής
πολεμικής οφείλεται στη μετάφραση στα ελληνικά του Improbatio
Alcorani του Riccoldo de Monte Croce8. Οι Επιστολές μας φέρνουν
αντιμέτωπους με την προσωπικότητα, με τις δοκιμασίες των καιρών που βίωσε και με την προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον Μανουήλ Β´. Για τον λόγο αυτό θεωρούνται ως μία από τις πλέον αξιόπιστες πηγές, όχι μόνο για τη γνώση της πολιτικής ατμόσφαιρας
της Ρωμανίας, αλλά και για την ψυχολογία της προσωπικότητας
που μας απασχολεί.
Το δεύτερο σύνολο πηγών αποτελείται από τα χρονικά. Δεν
πρόκειται για καινοτομία, αν αναφερθεί ότι μετά την Ιστορία του
Ιωάννη Καντακουζηνού (1347-1354), που περιλαμβάνει μέχρι και
το πρώτο μισό του 14ου αιώνα, υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων πηγών
που αναφέρονται στα γεγονότα του τελευταίου αιώνα της Ρωμανίας9. Πρέπει να βασιστούμε στις πληροφορίες που παρέχονται από
συγγραφείς που έγραψαν το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, όταν η
Πόλη είχε πέσει ήδη στα χέρια των τούρκων. Οι σημαντικότεροι
ιστορικοί αυτής της περιόδου είναι τρεις: ο Δούκας, ο Λαόνικος
Χαλκοκονδύλης και ο Γεώργιος Σφραντζής, στους οποίους θα πρέπει να προστεθεί ο Ανώνυμος, ο οποίος τον 17ο αιώνα συνέγραψε
7
8
9

Dennis 1977.
Bádenas 2000, 28.
Ostrogorsky 1985, 461-462.
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την Historia Imperatorum Turcorum που συμπεριλαμβάνεται στο
Codex Barberini 111. Η περίοδος από το 1355/1356, όταν ο Ιωάννης ΣΤ´ Καντακουζηνός αφοσιώθηκε στo μοναστικό βίο, και το
1425, έτος του θανάτου του Μανουήλ Β´, είναι από τις πλέον σκοτεινές, και πιθανές γνώσεις αυτής της περιόδου βασίζονται σε μεταγενέστερες μαρτυρίες, που σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν
σύγχυση. Για το λόγο αυτό, η πιστότερη πηγή των γεγονότων των
πρώτων χρόνων της βασιλείας του Μανουήλ Β´ είναι η Ιστορία 10
του Δούκα, η οποία συμβάλλει επίσης στην καλύτερη κατανόηση
των Διαλόγων και των Επιστολών. Σημαντική είναι η συνεισφορά
του Codex Barberini 111 ο οποίος περιλαμβάνει επεξεργασμένη την
Ιστορία του Λαόνικου Χαλκοκονδύλη11, ενώ το αποδιδόμενο στον
Γεώργιο Σφραντζή Χρονικό, πιθανότατα πρόκειται για επεξεργασμένη απόδοσή του από τον Μακάριο Μελισσηνό κατά τον 16ο αιώνα, με συνέπεια για την συγκεκριμένη περίοδο το Βραχύ Χρονικό
να θεωρείται σημαντικότερη και πλέον αξιόπιστη πηγή σε σχέση
με το Χρονικό 12.
Ένα από τα σημεία στα οποία βασίζεται η πολεμική κατά του
ισλάμ, είναι εκείνη που το παρουσιάζει ως θρησκεία που επεκτείνεται μέσω της βιαιότητας13. Υπό αυτήν την έννοια είναι σημαντικό να εξεταστεί η Οθωμανική επέκταση, ως ένας ιερός πόλεμος,
το Τζιχάντ, που πραγματοποιήθηκε από τους ghuzât, (ενικ. ghâzî),
δηλαδή, εκείνους που πολεμούν εναντίον αιρετικών και απίστων,
τίτλο που κατείχαν οι πρώτοι εμίρηδες, οι οποίοι θεωρούσαν εαυτούς ως όργανα του Θεού και του Προφήτη του για την εξάπλωση της αληθινής πίστης14. Ο Μανουήλ Παλαιολόγος δεν μπορεί να
κατηγορηθεί ότι έγραψε υποκινουμένος από τα στερεότυπα που
επικρατούσαν περί του μουσουλμανικού φανατισμού. Όπως αναφέρθηκε πριν, ο αυτοκράτορας υποχρεώθηκε να πολεμήσει με τον
Βαγιαζήτ κατά την διάρκεια της εκστρατείας του στην Μικρά Ασία
εναντίον των σκυθών –μη τουρκικά φύλα15– και υπήρξε μάρτυρας
της σκληρότητας και βαναυσότητας του Οθωμανικού στρατού,
γεγονός που περιγράφει σε μια επιστολή του προς τον Κυδώνη τον
10
11
12
13
14
15

Δούκας (μετάφρ. Ortolá − Alconchel).
Barker 1969, XLIV-XLV.
Barker 1969, XLIII-XLIV.
Mανουήλ Β΄, 7ος Διάλογος (επιμ. και μετάφρ. Th. Khoury), 2c, σ. 142.
Mélikoff 1991.
Δούκας (μετάφρ. Ortolá − Alconchel), XIII.1, σ. 91; Χαλκοκονδύλης (επιμ. Migne),
II, col. 72; Cod. Barb. 111 (μετάφρ. Philippides), II.5-6, σσ. 24-25.
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χειμώνα του 1391. Δεν υπάρχει έλεος για κανέναν και όλα είναι δικαιολογημένα από τις θρησκευτικές αρχές της μαυλάνας16. Είναι η
εκδίκησή τους για τα δεινά που υπέφεραν οι τούρκοι μουσουλμάνοι στα χέρια των χριστιανών17. Ο δε Δούκας περιγράφει τον οθωμανό εμίρη ως έναν τύπο βαθιά αντιχριστιανό: «[...] και φανατικό
οπαδό του Μωάμεθ, του οποίου τις εντολές ακολουθούσε μέχρι
του σημείου να ξενυχτά μηχανορραφώντας εναντίον του πνευματικού ποιμνίου του Χριστού»18.
Η συμμετοχή του Μανουήλ Β΄ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις
του τούρκου εμίρη έγινε αιτία να αμφισβητηθεί παρά να θεωρηθεί προστάτης της Ορθοδοξίας, γεγονός που αποδεικνύεται και
από τη στάση του πρίγκιπα Βασιλείου Α΄ της Μόσχας (1389-1425)
προς την αυτοκρατορική εξουσία. Δεδομένου επίσης ότι η απάντηση στην «επίθεση» του μοσχοβίτη δόθηκε από τον Πατριάρχη
Αντώνιο και όχι από τον αυτοκράτορα, αποδεικνύει καθαρά την
αναγνώριση και το κύρος που απολάμβανε μόνον ο εκκλησιαστικός θεσμός. Εν ολίγοις, ήταν το Πατριαρχείο που έσωσε –προς
στιγμήν– την αυτοκρατορία από την κατάρρευση19.
Το πέρασμα των στρατευμάτων του Βαγιαζήτ από τη Μικρά
Ασία περιγράφεται, στην ίδια επιστολή, ως ένα είδος ταξιδιού στην
«καρδιά του σκότους», που ως μοναδικό στόχο είχε την καλλιέργεια τρόμου στους αντιπάλους και στους πιθανούς συμμάχους, και
την αποτροπή από κάθε προσπάθεια προδοσίας20. Στον Διάλογο
γίνεται αναφορά στην δυνατότητα επιλογής ενός εκ των τριών
όρων που έδινε ο ισλαμικός στρατός στους κατακτημένους λαούς:
τον προσηλυτισμό στο Ισλάμ, την αποδοχή του dhimma ή την εξολόθρευση. Το τελευταίο ο Μανουήλ το θεωρεί παράλογο, δεδομένου ότι ο Θεός των χριστιανών δεν ευχαριστείται με το αίμα21. Η
βαναυσότητα του Θεού των ισλαμιστών που απαιτεί το αίμα ως
φόρο τιμής, είναι αντίθετη προς την καλοσύνη του Θεού των χριστιανών. Ένας τρόπος να αναγνωρισθεί η ανωτερότητα του Χριστιανισμού απέναντι στο Ισλάμ είναι η σύγκριση του πολιτισμού
16 Είναι ο ελληνικός τίτλος του mawlânâ khûnhâr, που σημαίνει «ο δάσκαλός μας»
τον οποίον κατείχαν οι αρχηγοί των κοινότητας των δερβίσηδων της mawlawîyya.
Βλ.: Margoliouth 1991; Barker 1969, 471-473.
17 Μανουήλ Β΄, Επιστολές (επιμ.. G. T. Dennis), 16, σ. 43.
18 Δούκας (μετάφρ. Ortolá − Alconchel), III.4, σ. 69.
19 Barker 1969, 110.
20 Μανουήλ Β΄, Επιστολές (επιμ.. G. T. Dennis), 16, σσ. 45 και 47; Barker 1969, 98.
21 Mανουήλ Β΄, 7ος Διάλογος (επιμ. και μετάφρ. Th. Khoury), 3 a-b, σσ. 142 y 144.
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της Ρωμανίας με την βαρβαρότητα των οθωμανών. Η βαρβαρότητα των τούρκων είναι παρούσα και στην αχαλίνωτη λαγνεία τους
που φτάνει μέχρι την ομοφυλοφιλία και την ζωοφιλία, αλλά και
στις παρά φύσιν σχέσεις με γυναίκες. Εκτός της βαναυσότητας της
φύσης τους οι χρονικογράφοι τους αποδίδουν και λίγη ευαισθησία, όχι όμως εξαιρούμενη από το στίγμα του «ρατσισμού» –αν θα
μπορούσε να λεχθεί αυτό–, την οποία εκφράζουν με το θαυμασμό
τους προς την ομορφιά των ελληνίδων και ιταλίδων, η οποία δεν
συγκρινόταν με αυτήν των γυναικών της Τουρκίας, τις οποίες και
απεχθάνονταν22.
Η ιδέα του Μανουήλ περί της θεότητας δεν είναι εκείνη ενός
εκδικητικού, αλλά ενός φιλάνθρωπου Θεού, που αγαπάει την ανθρωπότητα και την παραδειγματίζει με την διδασκαλία των Ευαγγελίων και με την επανάληψη της συγγνώμης μέχρι 70 φορές
επί 723, όπως γράφει ο Ματθαίος24. Είναι μια ιδέα που απέχει από
αυτήν του μεσαίωνα και προσεγγίζει την έννοια «Θεός», με τον ίδιο
τρόπο που την προσέγγισαν μεταγενέστερες προσωπικότητες,
όπως ο Έρασμος του Ρότερνταμ, αλλά και το ανθρωπιστικό ρεύμα της εποχής του, που τόσα οφείλει στους ρωμαίους της Ανατολής.. Ωστόσο, η ιδέα του εκδικητικού Θεού, χαρακτηριστική στην
Παλαιά Διαθήκη, ήταν αυτή που πίστεψε η πλειοψηφία του πληθυσμού. Για πολλούς, η κατάσταση που βίωναν προήλθε εξ αιτίας
των αμαρτιών των ρωμαίων, ειδικότερα της δυναστείας των Παλαιολόγων, όπως τονίζει ο Δούκας25. Από την άλλη, οι τούρκοι δεν
ήταν άμοιροι αυτής της ιδέας, όπως αναφέρει ο ρωμαίος ιστορικός
και αποδείχτηκε από την ήττα του Βαγιαζήτ από τον Ταμερλάνο
στην μάχη της Άγκυρας το 140226.
Η ήττα των σταυροφόρων στην Νικόπολη προκαλεί την αλλαγή
της συμπεριφοράς του Μανουήλ Β´27, που καταφαίνεται στην ερώτηση που απευθύνει στον δάσκαλο του σε μία από τις επιστολές
22
23
24
25

Δούκας (μετάφρ. Ortolá − Alconchel), IX.1, σσ. 81-82.
Μανουήλ Β΄, Επιστολές (επιμ.. G. T. Dennis), 6, σσ. 17 και 19.
Ματθαίος 18, 21-22.
Ο ιστορικός απέδωσε τη σειρά των εμφυλίων πολέμων, τους οποίους βίωσε η αυτοκρατορία από το 1321, και την απώλεια των εδαφών από τους τούρκους, στον
σφετερισμό του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, ο οποίος ορκίστηκε να διαφυλάξει τα
δικαιώματα στον θρόνο του νόμιμου αυτοκράτορα Ιωάννη Δ΄ Λάσκαρη, τον οποίο
τύφλωσε και τελικά εκθρόνισε. Βλ. Δούκας (μετάφρ. Ortolá − Alconchel), VI.2, σσ.
75-76.
26 Δούκας (μετάφρ. Ortolá − Alconchel), XVIII.2, σ. 111.
27 Barker 1969, 136.
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του, όταν ο τελευταίος βρίσκεται ήδη στην Ιταλία, τον Οκτώβριο
του 1396: «Είναι αυτό έργο της κακής τύχης ή του Θεού, ο οποίος
τα ορίζει όλα για το καλύτερο;»28. Η έναρξη της σταυροφορίας ήταν
ανακούφιση για τους ρωμαίους, μια στιγμή ελπίδας που όμως έληξε με καταστροφή. Η αποστολή στρατού από τον Σιγισμόνδο της
Ουγγαρίας θεωρήθηκε ως η αρχή της διάσωσης «των χριστιανών
από τη δουλεία» και από τη διαρκή πολιορκία των «ασεβών» εναντίον της «κληρονομιάς» των δίκαιων και πιστών ρωμαίων29. Αυτή
την γραμμή της ιερής αυτοκρατορίας ακολουθεί ο Μανουήλ όταν
εκφράζεται μέσω του δεύτερου ψαλμού του Δαβίδ30. Η απατηλή
δόξα του οθωμανικού εμιράτου έπρεπε να καταστραφεί από το
σιδηρούν ραβδί που ο Πατέρας θα παρέδιδε στον Υιό για την τιμωρία των βλασφήμων. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά
του Μανουήλ Β´ στους τούρκους, ο οποίος με την χρήση καθαρά
θρησκευτικών όρων προσπαθεί να καταδείξει την ταυτότητα του
αντιπάλου μέσω της πίστης του, που είναι αντίθετη προς εκείνην
των ρωμαίων, και να τονίσει τον ιερό χαρακτήρα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Επομένως, είναι αδιανόητος ο διαχωρισμός του πολιτικού και θρησκευτικού χαρακτήρα της αντιπαλότητας μεταξύ
της Ρωμανίας και των οθωμανών.
Όμως, εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο τους Ρωμαίους είναι η ταχύτατη εδαφική εξάπλωση των τούρκων, αναμφίβολο θείο
σημάδι. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Μανουήλ λαμβάνει υπ’
όψιν του το ότι οι τούρκοι είναι απλοί άνθρωποι και, κατά συνέπεια, είναι υποχρεωμένοι να αντικρούσουν την τρέλα, στην οποία
έχουν περιπέσει εξ αιτίας της λανθασμένης διδασκαλίας του Μωάμεθ, τον οποίον ονομάζει «στρατηγό και μαθητή του Σατανά»31.
Εν τούτοις, αν και μπορεί να φανεί περίεργο, ούτε σε αυτή την επιστολή ούτε στους Διαλόγους χρησιμοποιεί την ζωή του Προφήτη,
ως βάση των επιθέσεών του κατά της ισλαμικής πίστης, αλλά περιορίζεται να δηλώσει ότι ο Μωάμεθ έκανε κακή αντιγραφή του
Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού32.
Είναι πολλοί αυτοί που, προ της επέλασης των τουρκικών στρατευμάτων, παραδίδονται και δεν προστατεύουν την θρησκεία τους

28
29
30
31
32

Μανουήλ Β΄, Επιστολές (επιμ.. G. T. Dennis), 31, σ. 81.
Μανουήλ Β΄, Επιστολές (επιμ.. G. T. Dennis), 31, σ. 81.
Ψαλμός 2, 9; Μανουήλ Β΄, Επιστολές (επιμ.. G. T. Dennis), 31, σ. 83.
Μανουήλ Β΄, Επιστολές (επιμ.. G. T. Dennis), 31, σ. 83.
Mανουήλ Β΄, 7ος Διάλογος (επιμ. και μετάφρ. Th. Khoury), 32 c, σ. 206.
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από τις επιθέσεις που υφίσταται33. Ο Μανουήλ επικαλείται την
(αντί)δραση, επειδή είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο Θεός τους
βοηθάει εναντίον των βαρβάρων, οι οποίοι ακολουθούν έναν Προφήτη με προσωπείο της αλήθειας, πίσω από την οποία κρύβεται
το ψέμα. Τον 14ο αιώνα στο πρόσωπο του Μωάμεθ βλέπουν ακόμη τον Αντίχριστο, τον οποίον πρέπει να πολεμήσουν, επειδή δεν
υπάρχει κανείς ο οποίος προστατεύει με λογικό τρόπο το Ισλάμ.
Η συμπεριφορά των χριστιανών ηγεμόνων, τόσο των ρωμαίων
όσο και αυτών των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών, κατά την περίοδο αυτή είναι υποτακτική απέναντι στον Βαγιαζήτ. Ίσως ένα
από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι η στάση τους στη
μάχη του Κόσοβο (15 Ιουνίου 1389), κατά τη διάρκεια της οποίας
ο τούρκος με τη βοήθειά τους, δεδομένου ότι ήταν υποτελείς του,
κατέστρεψε τη Βοσνία, την Αλβανία και την Ήπειρο. Οι μόνοι οι
οποίοι δεν συμμετείχαν στην εν λόγω εκστρατεία ήταν ο Μανουήλ
και ο ανηψιός του Ιωάννης, γιος του Ανδρόνικου34.
Χαρακτηριστική είναι επίσης η περίπτωση που καταγράφεται
από δύο χρονικογράφους, τον Χαλκοκονδύλη και τον ανώνυμο
«συνεχιστή» του του 17ου αιώνα. Παραλείποντας τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που δίνονται κι από τους δύο, ο ουσιαστικός πυρήνας
είναι μία ευγενής χήρα, η οποία διοικεί μια περιοχή, ερωτεύεται
έναν κληρικό, αλλά όταν εμφανίζονται οι τούρκοι, δεν διστάζει να
προχωρήσει σε γάμο η ίδια με τον εμίρη και η κόρη της με έναν
ευγενή35. Δεν υπάρχει κάποιο είδος τιμωρίας για τους γάμους που
συνάπτουν οι χριστιανοί ηγεμόνες, οι οποίοι, μάλιστα, δεν έχουν
κώλυμα να παραδώσουν τις κόρες ή τις αδελφές τους στους τούρκους διοικούντες. Από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις
είναι αυτή του βούλγαρου ηγεμόνα Ιβάν Σισμάν (1371-1393), ο
οποίος έδωσε μία από τις κόρες του στον εμίρη Μουράτ Α΄36, αλλά
και αυτή του Ιωάννη Καντακουζηνού η κόρη του οποίου συνήψε
γάμο με τον Ορχάν. Συμπεραίνεται σαφέστατα ότι χριστιανοί ηγεμόνες μέσω των γαμήλιων συμμαχιών προσπαθούσαν να διασώσουν τη δική τους εξουσία.
33 Μανουήλ Β΄, Επιστολές (επιμ.. G. T. Dennis), 31, σ. 83 και 85.
34 Βλ. Χαλκοκονδύλης (επιμ. Migne), II, col. 68B; Cod. Barb. 111 (μετάφρ. Philippides),
II.3, σ. 23.
35 Βλ. Χαλκοκονδύλης (επιμ. Migne), II, col. 76A-B; Cod. Barb. 111 (μετάφρ.
Philippides), II.8, σ. 25.
36 Χαλκοκονδύλης (επιμ. Migne), I, col. 45.
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Τόσο η απειλή εκ Δύσεως, όσο και η προέλαση των τούρκων ενδυνάμωσαν τη λατρεία του λαού προς τα κειμήλια, γεγονός αισθητό από την αρχή της εξουσίας της δυναστείας των Παλαιολόγων37.
Η στάση αυτή προβλημάτισε τον Μανουήλ Β΄, όπως φαίνεται στην
επιστολή την οποία απέστειλε στον Καβάσιλα κατά τη διάρκεια
της πολιορκίας της Θεσσαλονίκης (1383-1387), και στην οποία
αναφέρει ότι δεν πρέπει να ελπίζουν να συμβούν καταπληκτικά
γεγονότα, όπως αυτά που περιγράφονται στα βιβλία της Ιστορία
38
. Ωστόσο, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει αυτό που καλείται «διπλωματία των κειμηλίων», για να κερδίσει την στήριξη των δυτικών δυνάμεων, και σε μεγάλο βαθμό της Vera Cruz39. Ήταν ένας
τρόπος να ενισχύσει τους κοινούς δεσμούς μεταξύ των χριστιανών
απέναντι στην τουρκική απειλή, δεδομένου ότι τα κειμήλια θεωρούνταν όργανα που επιβεβαίωναν την επικοινωνία μεταξύ Θεού
και ανθρώπων.
Ο Μανουήλ Β´ παρουσίασε ήδη στους Διαλόγους του 1391-1392
τον ισλαμισμό ως μια πραγματιστική πίστη, συνυφασμένη με την
ύλη, σε αντίθεση με την πνευματικότητα του Χριστιανισμού40.
Σύμφωνα με την τριμερή διαίρεση της ανθρωπότητας που κάνει
ο αυτοκράτορας, οι μουσουλμάνοι κατατάσσονται στην τρίτη κατηγορία, εκείνη των αμαρτωλών, στους οποίους δεν υπάρχει τίποτα καλό, αφού είναι αντίθετοι προς τις ανώτερες εντολές του
Χριστιανισμού41 και κατά συνέπεια δεν θεωρούνται αληθινοί πιστοί. Μάλιστα, ο αυτοκράτορας καθιστά σαφείς τις ομοιότητες
μεταξύ του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού, ενθυμίζοντας εντολές που
ο Χριστός κατήργησε, όπως η ανταπόδοση ή Νόμος των αντιποίνων42. Παρουσιάζει το ισλάμ ως μία κανούρια θρησκεία που δεν
είναι τίποτα άλλο παρά η αντιγραφή μιας παλαιότερης, γεγονός
που τον οδηγεί σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ιδεών: αν η ισλαμική
θρησκεία είναι παρόμοια με την ιουδαϊκή κι αν ο Μωάμεθ αναγνωρίζει την ανωτερότητα του Ευαγγελίου επί της Πεντατεύχου, τότε
ο Χριστιανισμός είναι ανώτερος του Ισλάμ43.
37
38
39
40
41
42
43

Shepard 2012, 66.
Μανουήλ Β΄, Επιστολές (επιμ.. G. T. Dennis), 6, σ. 17.
Cirac 1957, 57-58; Shepard 2012, 83-85.
Mανουήλ Β΄, 7ος Διάλογος (επιμ. και μετάφρ. Th. Khoury), 5 e, σ. 150.
Mανουήλ Β΄, 7ος Διάλογος (επιμ. και μετάφρ. Th. Khoury), 17 c-d, σ. 172.
Mανουήλ Β΄, 7ος Διάλογος (επιμ. και μετάφρ. Th. Khoury), 27 a-b, σ. 196.
Mανουήλ Β΄, 7ος Διάλογος (επιμ. και μετάφρ. Th. Khoury), 28 a, σ. 198.
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Συνεπώς, το ισλάμ και οι τούρκοι, και η σύγκρουσή τους με την
Ρωμανία είναι ταυτόχρονα πολιτική και θρησκευτική υπόθεση, σημαδεμένη από τα ιστορικά γεγονότα του τέλους του 14ου αιώνα,
κατάσταση που θα άλλαζε ελαφρώς κατά τις πρώτες δεκαετίες
του επόμενου αιώνα. Αν και ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β΄ αναγνωρίζει ότι οι αντίπαλοι διαθέτουν μια σχετική παιδεία, πρόκειται για
την αιώνια μάχη μεταξύ της βαρβαρότητας και του πολιτισμού, και
τονίζοντας το χαρακτηριστικό του ρωμαϊκού λαού, ως εκλεκτός
λαός του Θεού, δεν γίνεται προσπάθεια να μεταπεισθεί ο εχθρός,
αλλά να επαναπροσδιοριστεί η στάση των ίδιων των ρωμαίων για
την αντιμετώπιση των τούρκων, η οποία κάθε φορά γινόταν πιο
περίπλοκη λόγω της απομόνωσης της Ρωμανίας.
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Η εξάπλωση της Μπαχάι Πίστης από το Ιράν στην Ελλάδα:
Συμβολή στην ιστορία και τον πολιτισμικό βίο των
ελληνικών θρησκευτικών μειονοτήτων

Εισαγωγή

Μαίρη Μαργαρώνη *

Η παρούσα εργασία διερευνά ζητήματα που αφορούν την ιστορία της Μπαχάι Πίστης (Bahá’í Faith) και της Μπαχάι Κοινότητας
στην Ελλάδα.1 Χρησιμοποιεί ως μελέτη περίπτωσης την τοπική
κοινότητα της Αθήνας (με σύντομη αναφορά στις δύο άλλες βραχύβιες κοινότητες που σχηματίστηκαν στον νομό Αττικής, συγκεκριμένα στο Γαλάτσι και τον Πειραιά), κυρίως κατά το χρονικό
διάστημα από την εμφάνιση των πρώτων Μπαχάι σκαπανέων
στην Ελλάδα (1953) έως την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1981). Στηρίζεται σε δημοσιευμένο υλικό της ελληνικής και διεθνούς Μπαχάι Κοινότητας· σε αδημοσίευτο υλικό
που προέρχεται από τα προσωπικά αρχεία μελών της ελληνικής
Μπαχάι Κοινότητας· σε αδημοσίευτες γραπτές αυτοβιογραφίες
και μαρτυρίες πίστης Μπαχάι μελών που έζησαν παλαιότερα ή
εξακολουθούν να ζουν στην Ελλάδα· σε ημιδομημένες συνεντεύξεις, βιοαφηγήσεις και ελεύθερες συζητήσεις με μέλη της ελληνικής Μπαχάι Κοινότητας στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια και
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το εξωτερικό·2 σε προσωπικά βιώματα από τη συμμετοχή μου
ως μη Μπαχάι σε συναντήσεις και γιορτές της Μπαχάι τοπικής
κοινότητας του Βόλου κατά το χρονικό διάστημα 2002-2007.
Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο
παρουσιάζει πολύ συνοπτικά την ιστορία της Μπαχάι Πίστης
από τη θεμελείωσή της στο Ιράν στα μέσα του 19ου αιώνα έως
τις μέρες μας και τις βασικές της αρχές. Στόχο της ενότητας αυτής
αποτελεί η παρουσίαση του γενικότερου ιστορικού πλαισίου, μέσα
στο οποίο εντάσσεται η επιμέρους ιστορία που διαπραγματεύεται
το δεύτερο μέρος της εργασίας, που αφορά την πρωτο-εμφάνιση
της Μπαχάι Κοινότητας στην Ελλάδα, αναγκαστικά κατά τρόπο
επιλεκτικό (από χωροχρονική άποψη) λόγω περιορισμών
έκτασης. Ακολουθεί ένας σύντομος επίλογος που κυρίως προτείνει
καινούργιες επιμέρους θεματικές της ελληνικής Μπαχάι ιστορίας
προς περεταίρω έρευνα. Η μελέτη έχει ως συνολικό στόχο να
συμβάλει στην ιστορία και τον πολιτισμικό βίο των ελληνικών
θρησκευτικών μειονοτήτων.
1. Συνοπτική παρουσίαση της παγκόσμιας ιστορίας της Μπαχάι Πίστης και των αρχών της

Στις 23.5.1844 ο Siyyid Ali Muhammad (1819-1850), γνωστός με
2

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω την καταλυτική συμβολή της Ursula
Mühlschlegel, βασικής Μπαχάι σκαπανέα στην Ελλάδα, στην παρούσα έρευνα.
Έθεσε στη διάθεσή μου πολύτιμο αδημοσίευτο υλικό από το αρχείο της, το οποίο
μάλιστα εμπλούτισε με προσωπική της έρευνα στα αρχεία του Μπαχάι Κέντρου
στη Φραγκφούρτη Γερμανίας τον χειμώνα του 2014, ενώ μου αφιέρωσε εγκάρδια, υπομονετικά και κατ’ επανάληψη άπλετο χρόνο για ζητήματα που προέκυπταν στην πορεία της έρευνας και της συγγραφής. Για τον λόγο αυτό την ευχαριστώ εγκάρδια. Θερμές ευχαριστίες ανήκουν επίσης στον Δρ Bernhard Koppold
και τη Δρ Νάντια Jabberi-Koppold, τον Petro και την Pari Golestani, τον Γιώργο
και τη Maya Βατσέλλας, τη Μάρω Haug και τη Jutta Strieth, που, όντας Μπαχάι
σκαπανείς στην Ελλάδα, ιρανικής, ελληνικής, ελβετικής ή γερμανικής καταγωγής,
μέσα από τις βιοαφηγήσεις τους, φώτισαν –από πολλές απόψεις– διαφορετικές
πτυχές της Μπαχάι ιστορίας. Η Σοφία Ξενιτίδου, η Πάνθεια Nurgostar και η Μάριαμ Strieth, ως νεότερες (ηλικιακά) Μπαχάι, μέσα από τις δικές τους βιοαφηγήσεις φώτισαν κυρίως πιο σύγχρονες πτυχές της βιωμένης ιστορίας της ελληνικής
Μπαχάι κοινότητας. Στους προαναφερθέντες πληροφορητές-κλειδιά της παρούσας έρευνας, προστίθενται πολλοί άλλοι Μπαχάι που ζούσαν παλιότερα ή εξακολουθούν να ζουν στην Ελλάδα και που κατά καιρούς με βοήθησαν να κατανοήσω
καλύτερα πτυχές της Μπαχάι θρησκείας και της ιστορίας της. Τους ευχαριστώ
επίσης.
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τον τίτλο Báb, που στα αραβικά σημαίνει «Πύλη» ή «Θύρα», και
ιδρυτής της Μπαμπί Πίστης (Bábi Faith), προαγγέλου της Μπαχάι Πίστης, ανήγγειλε τον προσεχή ερχομό ενός καινούργιου απεσταλμένου του Θεού. Η αναγγελία αυτή –σύμφωνα με την Μπαχάι
Πίστη– πραγματοποιήθηκε, όταν ένας Πέρσης ευγενής, ονόματι
Mirza Husayn-Ali Nuri (1817-1892), γνωστός στη συνέχεια με τον
τίτλο Bahá’u’lláh, που στα αραβικά σημαίνει «Δόξα του Θεού», ανακοίνωσε επίσημα τον Απρίλιο του 1863 ότι αυτός ήταν ο αναγγελθείς θεϊκός απεσταλμένος.3 Πρόκειται για τον ιδρυτή της Μπαχάι
Πίστης, ο οποίος –ερχόμενος σε σύγκρουση με την επίσημη μουσουλμανική θρησκεία– συνελήφθη, φυλακίστηκε και στη συνέχεια
εξορίστηκε επανειλημμένα σχεδόν για τέσσερις δεκαετίες τόσο σε
γειτονικές περιοχές όσο και στη μακρινή Άκκα της Παλαιστίνης,
τον τελικό τόπο εξορίας του (1868-1892) και ταυτόχρονα τον βασικό τόπο της συγγραφικής του δημιουργίας.4
Το έργο του Bahá’u’lláh συνεχίστηκε αρχικά από τον πρωτότοκο γιο του, Abbas Effendi, γνωστό με τον τίτλο Abdu’l-Bahá (υπηρέτης του Bahá) (1844-1921) και έπειτα από τον μεγαλύτερο σε
ηλικία εγγονό του, Shoghi Effendi (1897-1957), γνωστό στην Μπαχάι ιστορία ως «Φύλακα της Υπόθεσης του Θεού» (Wali Amru’llah
/ Guardian of the Cause of God). Λόγω του αιφνίδιου θανάτου του
χωρίς απογόνους που θα εξασφάλιζαν την απρόσκωπτη συνέχεια
της διαδοχής, την ηγεσία της Μπαχάι Πίστης ανέλαβαν στη συνέχεια κάποια άτομα, που είχαν οριστεί από τον Bahá’u’lláh, τον
Abdu’l-Bahá και κυρίως τον Shoghi Effendi, γνωστά στην Μπαχάι
ιστορία ως «Χέρια της Υπόθεσης του Θεού» (Hands of the Cause of
God). Ήταν οι καθοδηγητές της Μπαχάι θρησκείας μέχρι τη σύσταση του Παγκόσμιου Οίκου Δικαιοσύνης (ΠΟΔ) (1963), που αποτελεί σήμερα το ανώτατο διαχειριστικό της όργανο.5 Ο ΠΟΔ εκλέγεται από αντιπροσώπους των Μπαχάι Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων (ΕΠΣ) των χωρών, στις οποίες έχει εδραιωθεί η Μπαχάι
Πίστη. Τα ΕΠΣ εκλέγονται με τη σειρά τους από τα Μπαχάι Τοπικά
3
4
5

Πανελλήνιος Σύνδεσμος των Μπαχάι 1992.
Mather & Nichols 1993, 32-33.
Smith & Momen 1989, 64-65. Ένας πλήρης ονομαστικός κατάλογος με βασικές πληροφορίες για τα «Χέρια της Υπόθεσης του Θεού» είναι διαθέσιμος στο:
http://www.bahai-encyclopedia-project.org/index.php?option=
com_content&view=article&
id=64:hands-of-the-cause-of-god&catid=36:administrationinstitutions&Itemid=76.
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Πνευματικά Συμβούλια (ΤΠΣ), δηλαδή από τις κατά τόπους Μπαχάι κοινότητες, οι οποίες σχηματίζονται, εφόσον ζουν στην περιοχή 9 ενήλικες που έχουν δηλώσει επίσημα την πίστη τους στον
Bahá’u’lláh. Ο ρόλος των ΤΠΣ είναι, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση
εκπαιδευτικών τάξεων παιδιών, «ευλαβικών συγκεντρώσεων»
και κύκλων μελέτης. Ακρογωνιαίος λίθος της Μπαχάι κοινοτικής
δραστηριότητας θεωρείται η Γιορτή των Δεκαεννέα Ημερών,6 που
περιλαμβάνει το πνευματικό, το διαχειριστικό και το κοινωνικό
μέρος.
Σύμφωνα με την Μπαχάι θρησκεία, η ανθρωπότητα διανύει την
εποχή της εδραίωσης της παγκόσμιας ειρήνης, που ξεκίνησε ήδη με
την έλευση του Bahá’u’lláh. Η εποχή αυτή περιλαμβάνει τρία εξελικτικά στάδια,7 τα οποία είναι:
1. Η «Ηρωική και Αποστολική Εποχή» (Heroic and Apostolic
Age) (1844-1921) που συνδέονται με τις κεντρικές φιγούρες της
Μπαχάι Πίστης και χαρακτηρίζονταν από σφοδρές αναταραχές
και διώξεις κατά του Báb, του Bahá’u’lláh και των οπαδών τους.
2. Η «Διαμορφωτική ή Μεταβατική Εποχή» (Formative or
Transitional Age) (1921-) που διανύουμε στις μέρες μας. Σηματοδοτεί τη διάδοση και την εδραίωση της τάξης πραγμάτων, σύμφωνα με το μήνυμα που έφερε στον κόσμο ο Bahá’u’lláh ως θεϊκός
απεσταλμένος. Διακρίνεται σε τέσσερις επιμέρους χρονικές φάσεις με συγκεκριμένες κάθε φορά στοχοθεσίες:
α. Η πρώτη φάση (1921-1946) αφορά τη γέννηση και τα πρώτα διαμορφωτικά βήματα της διαχειριστικής τάξης της Μπαχάι
Πίστης. Χαρακτηρίζεται από τη συγκρότηση τοπικών και εθνικών
Μπαχάι θεσμικών οργάνων σε όλες τις ηπείρους, τα οποία με τη
σειρά τους δημιούργησαν έναν ισχυρό μηχανισμό συστηματοποίησης και εντατικοποίησης της διάδοσης της εν λόγω θρησκείας σε
παγκόσμια κλίμακα.
β. Η δεύτερη φάση (1946-1963) διηύρυνε τις εξελίξεις της
προηγούμενης. Έμφαση δόθηκε στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή
ενός συνόλου προγραμμάτων συστηματικής διάδοσης της Μπαχάι
Πίστης ανά τον κόσμο, κορύφωση των οποίων αποτελεί το «Δεκαετές Παγκόσμιo Εγχείρημα» (“Ten Year World Crusade”) κατά τη
6
7

Πρόκειται για τη γιορτή της πρώτης μέρας κάθε μήνα σύμφωνα με το Μπαχάι
ημερολόγιο των 19 μηνών με 19 μέρες έκαστος.
Momen 1995.
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χρονική περίοδο 1953-1963.8 Είχε ως στόχο την παγκόσμια εξάπλωση της Μπαχάι θρησκείας με το σύστημα της εγκατάστασης
σκαμπανέων Μπαχάι (pioneers) σε «παρθενικές» χώρες, δηλαδή
σε χώρες που δεν ήταν γνωστή η Μπαχάι θρησκεία. 9 Σε κάθε σκαπανέα που –σύμφωνα με την Μπαχάι ορολογία– «άνοιγε» έναν νέο
τόπο στην Μπαχάι Πίστη, δόθηκε ο τιμητικός τίτλος του «Ιππότη
του Bahá’u’lláh» (Knight of Bahá’u’lláh).10
γ. Η τρίτη φάση (1963-1986) περιλάμβανε τρία παγκόσμια
σχέδια διάδοσης της Μπαχάι Πίστης με τη συμμετοχή όλων των
ΕΠΣ υπό τη διεύθυνση του ΠΟΔ, δηλαδή το 9ετές (1964-1973), 11
το 5ετές (1974- 1979),12 και το 7ετές (1979-1986) πρόγραμμα διάδοσης.13 Κατά τη φάση αυτή η Μπαχάι Πίστη άρχισε να εξέρχεται
από την αφάνεια και να αποκτά μια πιο έντονη παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την πνευματική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη όλης της ανθρωπότητας.14
δ. Η τρέχουσα τέταρτη φάση (1986-) περιλαμβάνει περεταίρω προγράμματα διάδοσης και εδραίωσης της Μπαχάι Πίστης ανά
τον κόσμο, όπως λ.χ. το πρόσφατο 5ετές (2006-2011)15 και το τρέχον επίσης 5ετές (2011-2016) πρόγραμμα διάδοσης.16
3. Η «Χρυσή Εποχή» (Golden Age) θεωρείται ότι θα επέλθει
μελλοντικά και θα αποτελέσει την ολοκλήρωση του θεϊκού σχεδίου, που είναι η επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης.
Έννοια-κλειδί στην Μπαχάι θρησκευτική και φιλοσοφική πρόσληψη του κόσμου αποτελεί η «προοδευτική αποκάλυψη της αιώνιας Αλήθειας» διαμέσου μιας σειράς θεϊκών αγγελιοφόρων, ο καθένας εκ των οποίων είναι ο ιδρυτής μιας θρησκείας. Ο Bahá’u’lláh
προσλαμβάνεται ως ο (προς το παρόν) τελευταίος θεϊκός απεσταλμένος. Ως εκ τούτου, κεντρικές διδασκαλίες της Μπαχάι θρησκείας

8
9
10
11
12
13
14
15
16

The Bahá’í World (1954-1963) 1970, 246-248.
Hassall 1994, 1-21.
http://bahaiblog.net/site/2014/06/knights-bahaullah.
The Bahá’í World (1963-1968) 1974, 101-140· The Bahá’í World: (1968-1973)
1976, 291-295.
The Bahá’í World (1973-1976) 1978, 107-130· The Bahá’í World (1976-1979) 1981,
71-108.
The Bahá’í World (1979-1983) 1986, 81-137.
Smith & Momen 1989, 63-91. Ειδικά για την Ευρώπη, βλ. Hassal & Fazel 1998, 3544.
Universal House of Justice 2006-2011.
Universal House of Justice 2011.
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αποτελούν η ενότητα του Θεού και κατ’ επέκταση η ενότητα όλων
των θρησκειών και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Εξ ου και η έμφαση των Μπαχάι στην παγκόσμια συναδέλφωση και ειρήνη, που
εξηγεί την αυξημένη κοινωνική τους δραστηριότητα,17 μεταξύ άλλων για τη διδασκαλία περί της αναγκαιότητας της ίδρυσης μιας
παγκόσμιας κυβέρνησης, μέριμνα της οποίας θα αποτελεί η ουσιαστική κοινωνική μεταμόρφωση προς όφελος όλων.18 Παρά την
ειρηνική της κοσμοθεωρία και δραστηριοποίηση, η Μπαχάι Κοινότητα εκδιώκεται ακόμη και σήμερα σε πολλές χώρες, της χώρας
γέννησής της (Ιράν) συμπεριλαμβανομένης.19 Άλλωστε, στο Ιράν,
σύμφωνα με το άρθρο 297 του τροποποιημένου το 1991 Ισλαμικό
Ποινικό Νόμο (Islamic Punishments Act), το αίμα των Μπαχάι ορίζεται ως “mobah”, δηλαδή ότι μπορεί να χυθεί ατιμωρητί, χωρίς να
επισύρει την παραμικρή ποινή για όποιον τους θανατώνει.20
2. Η ιστορία της Μπαχάι Πίστης στην Ελλάδα
2.1 Δεύτερο μισό 19ου – πρώτο μισό 20ού αιώνα: σποραδικά
περάσματα

Στις 21.8.1868 το καράβι που μετέφερε τον κρατούμενο Bahá’u’lláh
στο ταξίδι της εξορίας του από την Ανδριανούπολη στην Άκκα, διασχίζοντας τα μικρασιατικά παράλια, έμεινε για ένα δίωρο αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Ήταν το πρώτο (συμπτωματικό) πέρασμα Μπαχάι από ελληνικό έδαφος, που ωστόσο εκείνη
την εποχή βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία. Πέρασε σχεδόν
μισός αιώνας μέχρι το επόμενο πέρασμα ενός μέλους της Μπαχάι
Πίστης. Πρόκειται για τη δημοσιογράφο Martha Louise Root (19721939),21 την οποία ο Shoghi Effendi είχε χαρακτηρίσει ως “the foremost travel teacher in the first Bahá’í Century”, “archetype of Bahá’í
teachers” και “the star-servant”.22 Τον Φεβρουάριο του 1915 επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Αθήνα, ενώ ακολούθησε μια δεύτε17
18
19
20
21
22

Chin 2006, 27-42.
Εφέντη 1996· Curtotti 2001, 65-84.
Momen 2005-2006, 221-241· United States Department of State 2014.
United States Department of State 2013.
Garis 1983.
Francis, 1993/1998· Lehman, 2001. Για την παρουσίασή της στον ελληνικό τύπο
για πρώτη φορά, βλ. το ανώνυμο άρθρο «Η δράσις της σημερινής γυναίκας. Μία
απόστολος και δημοσιογράφος. Το γράμμα της Βασιλίσσης της Ρουμανίας», Βραδυνή, αριθμ. φύλ. 2252, 5.1.1928.
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ρη σύντομη παραμονή της στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1928,
όπου έδωσε εισαγωγικές διαλέξεις για την Μπαχάι Πίστη στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.23 Τον Ιούλιο του 1933, επισκέφθηκε εκ
νέου την Αθήνα προς αναζήτηση μεταφραστή και εκδότη του βασικού εγχειριδίου της Μπαχάι Πίστης του «Χεριού στην Υπόθεση
του Θεού» Δρ John Ebenezer Esslemont (1874-1925), Bahá’u’lláh
and the New Era. Τη μετάφραση ανέλαβε ο Λευκαδίτης Διονύσιος Δεβάρης (1884-1955), δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας
και κριτικός θεάτρου, τον οποίο η M. Root είχε γνωρίσει στο προηγούμενο ταξίδι της στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 1934, επέστρεψε στην Αθήνα, προκειμένου να δει εκ του σύνεγγυς την τύχη της
μετάφρασης και να δώσει εκ νέου εισαγωγικές διαλέξεις για την
Μπαχάι Πίστη. Η μετάφραση ήταν τελικά έτοιμη και εκτυπώθηκε
την ίδια χρονιά από το Διαρκές Μπαχαϊκόν Γραφείον στη Γενεύη.24
Τέλος, τον Φεβρουάριο του 1936 η M. Root ήρθε και πάλι για μια
σύντομη επίσκεψη στην Αθήνα, προκειμένου να φέρει το μήνυμα
του Bahá’u’lláh σε «υψηλά ιστάμενα» πρόσωπα, του δημάρχου και
μελών του διπλωματικού σώματος συμπεριλαμβανομένων, ελάχιστο χρόνο πριν την εγκαθίδρυση του δικτατορικού πολιτεύματος
του Ιωάννη Μεταξά (Αύγουστος 1936).25
Για το χρονικό διάστημα 1936-1953 δεν έχει εντοπιστεί μέχρι
στιγμής κανένα αρχειακό υλικό που να αποδεικνύει δραστηριότητες της διεθνούς Μπαχάι Κοινότητας στην Ελλάδα, η οποία άλλωστε, μετά την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά, βίωνε τη δύνη
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής (1941-1944), την
οδύνη του εμφύλιου πολέμου (1946-1949) και τους κλυδωνισμούς
των πρώτων δύσκολων χρόνων της μεταπολεμικής περιόδου.
2.2 Η πρώτη τριακονταετία του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα (1953-1981): συστηματοποίηση και «σύνεση» στη διάδοση της Μπαχάι Πίστης
23 Βραδυνή, αριθμ. φύλ. 2254, 7.1.1928. Για μια πρώτη παρουσίαση της Μπαχάι Πίστης στον ελληνικό τύπο βλ. τα άρθρα «Τι είνε το κίνημα του Μπαχά’ι», Βραδυνή,
αριθμ. φύλ. 2254, 7.1.1928 και «Ο Χριστιανισμός και ο Μπαχαϊσμός», Βραδυνή,
αριθμ. φύλ. 2255, 8.1.1928. Κατά πάσα πιθανότητα συγγραφέας και των 3 άρθρων της Βραδυνής ήταν ο Διονύσιος Δεβάρης, αρθρογράφος της εν λόγω εφημερίδας την εποχή εκείνη.
24 Esslemont 1934.
25 Mühlschlegel, “Athen, I”.
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2.2.1 Ο ρόλος του Διηπειρωτικού Μπαχάι Συνεδρίου στη
Στοκχόλμη (1953)
Το 1953, εναρκτήριο έτος του προαναφερθέντος «10ετούς Παγκόσμιoυ Εγχειρήματος», σύμφωνα με το οποίο το «άνοιγμα» της
Ελλάδας στην Μπαχάι Πίστη είχε ανατεθεί στο ΕΠΣ της Γερμανίας,
έλαβαν χώρα τέσσερα διεθνή Μπαχάι συνέδρια: στην Ουγκάντα
(Καμπάλα), στις ΗΠΑ (Σικάγο), στη Σουηδία (Στοκχόλμη) και στην
Ινδία (Νέο Δελχί). Σηματοδοτούσαν το ξεκίνημα μιας νέας εποχής
εντατικοποιημένης, διηπειρωτικής συνεργασίας, με στόχο την οργάνωση της παγκόσμιας διάδοσης της Μπαχάι Πίστης. Στο Συνέδριο της Στοκχόλμης (21-26 Ιουλίου) τέθηκαν ως βασικοί στόχοι,
πριν την εκπνοή του 1953 αφενός οι σκαπανείς να έχουν φτάσει
στις χώρες προορισμού τους, οι οποίες για τη Γερμανία έφταναν
τις 11 (διάφορων νησιωτικών συμπλεγμάτων συμπεριλαμβανομένων), και αφετέρου να έχει ξεκινήσει η μετάφραση των βασικών
έργων της Μπαχάι Πίστης σε διάφορες γλώσσες. 26 Με δυο λόγια η
στοχοθεσία του εν λόγω Συνέδριου μπορεί να περιγραφεί ως «συμπυκνωμένη δράση».27 Το εγχείρημα, λοιπόν, της συστηματικής
διάδοσης της Μπαχάι Πίστης στην Ελλάδα ξεκίνησε ουσιαστικά
στη δεύτερη φάση της «διαμορφωτικής εποχής», σύμφωνα με την
προαναφερθείσα Μπαχάι περιοδολόγηση. Το εν λόγω Συνέδριο της
Στοκχόλμης διαδραμάτησε σημαντικό ρόλο, καθώς εκεί παρευρέθηκαν οι πρώτοι Μπαχάι σκαπανείς, που έλαβαν οδηγίες πώς και
πού ακριβώς στην Ελλάδα να ξεκινήσουν να διαδώσουν την πίστη
τους.
2.2.2 Η περίοδος από την άφιξη των πρώτων Μπαχάι σκαπανέων στην Ελλάδα (1953) μέχρι την ένταξη της χώρας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (1981). Ενδεικτικό παράδειγμα: Αθήνα
και γύρω περιοχές (Γαλάτσι και Πειραιάς)

Μέχρι να βρεθούν οι πρώτοι Μπαχάι σκαπανείς που θα ορίζονταν από το ΕΠΣ της Γερμανίας, για να εγκατασταθούν στην Ελλάδα για μακροχρόνιο διάστημα, ο ιρανικής καταγωγής Δρ Amin
Banani από τις ΗΠΑ, γιος «του Χεριού της Υπόθεσης του Θεού»
Mousa Banani, στις 6.8.1953 αποφάσισε να αναλάβει τον ρόλο του
26 Effendi 1971, 159-160.
27 Mühlschlegel, “Athen, I”.
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σκαπανέα. Έτσι στις 2.8.1953 αφίχθη στην Αθήνα, για να τον ακολουθήσει λίγο αργότερα (16.9.1953) η σύζυγός του Sheila Walcott
και η κόρη τους Suzie. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς ο A. Banani συμμετείχε στο προαναφερθέν Συνέδριο της Στοκχόλμης, προκειμένου
να δεχθεί οδηγίες και συμβουλές από τα «Χέρια της Υπόθεσης του
Θεού» για τη χώρα στην οποία θα μετανάστευε ως σκαπανέας της
πίστης του. Την περίοδο εκείνη υπήρχαν μόνο δύο ευρωπαϊκές χώρες χωρίς Μπαχάι παρουσία: η Φιλανδία και η Ελλάδα. Ο A. Banani
ενθαρρύνθηκε να επιλέξει τη δεύτερη.28
Λίγο μετά την εγκατάστασή του στην Αθήνα και την ανεύρεση εργασίας μεταξύ άλλων στη μοναδική (για εκείνη την περίοδο
στην Ελλάδα) αγγλόφωνη εφημερίδα, την Athens News, άρχισε την
πρώτη του εκδοτική διδασκαλική δραστηριότητα. Αυτή αφορούσε τη μετάφραση και εκτύπωση ενός μικρού βιβλίου με τίτλο «H
ανατολή ενός παγκόσμιου πολιτισμού», που είχε μεταφραστεί και
εκδοθεί από την Μπαχάι Eπιτροπή Διδασκαλίας της Eυρώπης στη
Γενεύη ήδη στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ελληνική
μετάφραση έγινε από έναν συνεργάτη του στο τυπογραφείο της
Athens News και στάλθηκε στην Kωσταντινούπολη σε έναν έμπιστο και δραστήριο Mπαχάι γιατρό, ονόματι Σάμι Όγλου, προκειμένου να τη διορθώσει ο Έλληνας γραμματέας του. Εν συνεχεία
τυπώθηκαν 5000 αντίτυπα, ποσότητα που τελικά αποδείχτηκε μεγαλύτερη από τις ανάγκες της εποχής.29
Ωστόσο, παρά την επαγγελματική επιτυχία και τα πρώτα θετικά βήματα όσον αφορά τη διάδοση της Μπαχάι Πίστης, ήδη τους
πρώτους τέσσερις μήνες ο A. Banani άρχισε να έχει προβλήματα με
την άδεια παραμονής του. Τοιουτοτρόπως, τον Mάρτιο του 1954
αναγκάστηκε να επιστρέψει οικογενειακώς στις ΗΠΑ, όπου και
υπέβαλε επιτυχώς αίτηση για την απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας. Ξαναγύρισε οικογενειακώς στην Ελλάδα πλέον με αμερικανικό διαβατήριο τον Σεπτέμβριο του 1954, για να εργαστεί στη
διάδοση της Μπαχάι Πίστης. Εντούτοις η πολιτική κατάσταση στην
Ελλάδα δεν ήταν ευνοϊκή για αλλοδαπούς και μάλιστα αλλόθρησκους, όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα: «Το γραφείο
παραμονής των αλλοδαπών ποτέ δεν μας έδειξε ανοιχτό πρόσωπο
και δεν συμπεριφερόταν με ειλικρίνεια. Παρόλο που κάθε χρόνο
28 Banani, χ.χ.
29 Banani, ό.π.
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εγκαίρως παραδίδαμε την αίτησή μας για ανανέωση, η απάντηση
δηλ. η ανανέωση της άδειας ερχόταν με καθυστέρηση 15 μηνών
κι έτσι ποτέ δεν είχαμε μια ισχύουσα άδεια παραμονής. Tον χειμώνα του 1958 ήρθε στην εξουσία μια κυβέρνηση που ορισμένοι
από τους υπουργούς της είχαν πολύ στενή σχέση με την εκκλησία,
όπως ο υπουργός εσωτερικών και ο υπουργός παιδείας που είχε
τη δικαιοδοσία του γραφείου παραμονής των αλλοδαπών. H δουλειά στα σχολεία ήταν στη δικαιοδοσία των υπουργείων τους. Δεν
άργησαν να ξεκινήσουν διώξεις εναντίον των ξένων θρησκευτικών
ομάδων. Bέβαια ο στόχος τους ήταν να διώξουν τους διδασκάλους
διαμαρτυρόμενους αλλά δυστυχώς κι εμείς μαζί τους διωχτήκαμε
από την Eλλάδα. Tην άνοιξη του ’58 απορρίφθηκε η τελευταία μας
αίτηση για άδεια παραμονής και μας δόθηκε προθεσμία 24 ωρών
για να εγκαταλείψουμε τη χώρα. Aργότερα μπορέσαμε να ανανεώσουμε την άδεια μέχρι το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Tελικά τον
Iούλιο του ’58 με το ίδιο τρένο που είχαμε ταξιδέψει στην Eλλάδα,
την εγκαταλείψαμε με βαριά καρδιά, αλλά με την ηθική ικανοποίηση ότι πίσω μας αφήνουμε ένα Πνευματικό Συμβούλιο. Oι αναμνήσεις αυτών των 5 χρόνων είναι και για πάντα θα είναι από τις καλύτερες και σαν λάμπα θα φωτίζουν την ζωή μας μέχρι το τέλος.»30
Σχεδόν ταυτόχρονα με την οικογένεια Banani, έφτασαν στην
Αθήνα επίσης από τις ΗΠΑ οι σκαπανείς Dwight Allen και η σύζυγός του Carole (πρώτο μισό του Σεπτέμβρη 1953). Η διαμονή τους
ήταν τελικά πιο σύντομη από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς ο D.
Allen κλήθηκε το 1954 να επιστρέψει στις ΗΠΑ για την εκπλήρωση
της στρατιωτικής του θητείας, μετά την οποία αναχώρησε εκ νέου
με τη σύζυγό του ως σκαπανέας στην Αφρική. Έτσι, στις αρχές του
1954 ο Kenneth Christian με τη σύζυγό του Roberta και τον 15χρονο γιο τους Roger ήλθαν από τις ΗΠΑ στην Αθήνα, προκειμένου να
αντικαταστήσουν το ζεύγος Allen. Η άδεια παραμονής τους επίσης
δεν ανανεώθηκε και έτσι τον Ιούνιο του 1958 αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως ακριβώς η οικογένεια Banani έναν
μήνα αργότερα.31
Λίγα χρόνια μετά την άφιξη των προαναφερθέντων Μπαχάι
σκαπανέων οικογενειών από τις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στις
11.4.1957, έφτασαν από τη Γερμανία δύο νεαρές φίλες, που επι30 Banani, ό.π.
31 Mühlschlegel, “Athen, I”.
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θυμούσαν να εργαστούν ως σκαπανείς της Μπαχάι Πίστης στην
Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα: η Ursula Kohler, που αργότερα παντρεύτηκε το «Χέρι της Υπόθεσης του Θεού» γερμανικής
καταγωγής Δρ Adelbert Mühlschlegel, και η Änni Langenhorst, που
αργότερα παντρεύτηκε τον Αμερικανό Ned Blackmer, που έφτασε
ως Μπαχάι σκαπανέας στη Ρόδο το 1956.32 Την επομένη της άφιξής τους, οι δύο νεαρές Γερμανίδες πήγαν να δηλώσουν την παρουσία τους στο ελληνικό αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών, όπου –όπως
πάντα– τέθηκε η ερώτηση του θρησκεύματος. Στην απάντηση της
U. Kohler ότι ήταν Μπαχάι, ο αστυνομικός, έχοντας προφανώς μια
ευκρινή εικόνα του αλλόθρησκου πληθυσμού της πρωτεύουσας,
σχολίασε στην αγγλική γλώσσα “you are the seventh Bahái in Athens”. Εν αντιθέσει ο αστυνομικός που κατέγραφε τα στοιχεία της
Ä. Langenhorst, μην έχοντας προφανώς καμιά ιδέα για την Μπαχάι
Πίστη και συγχέοντας ό,τιδήποτε αλλόθρησκο και αλλόδοξο, έγραψε ως θρησκεία της τελευταίας τον Προτεσταντισμό. Η U. Kohler,
αν και βρήκε εργασία ως γραμματέας σε μια γερμανική αντιπροσωπία και εν συνεχεία υπέβαλε αίτηση εργασίας στη γερμανική
πρεσβεία, δεν έλαβε άδεια παραμονής από το ελληνικό κράτος, ως
συνήθως χωρίς να λάβει εξηγήσεις για την απόρριψη της αίτησής
της. Έτσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα τον Αύγουστο
του 1957, για να ξαναγυρίσει με τον σύζυγό της στην Αθήνα τα
μέσα της δεκαετίας του 1970 και να εργαστούν στη διάδοση της
Μπαχάι Πίστης. Η Ä. Langenhorst, η οποία εργαζόταν αυτόνομα ως
ζωγράφος, επίσης δεν έλαβε ανανέωση της άδειας παραμονής της
στην Ελλάδα και έτσι το 1959 έπρεπε να εγκαταλείψει τη χώρα με
τον σύζυγό της, συνεχίζοντας ως σκαπανέας στην Ιταλία.33
Ωστόσο, πριν την αναγκαστική φυγή των προαναφερθέντων
Μπαχάι σκαπανέων από την Αθήνα, λόγω των προβλημάτων με
τις άδειες παραμονής τους, ο στόχος τους και εν γένει ο ευρύτερος
στόχος του προαναφερθέντος «10ετούς Παγκόσμιoυ Εγχειρήματος» να δημιουργηθεί ένας πρώτος Μπαχάι πυρήνας στην Ελλάδα,
είχε επιτευχθεί. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Ρεζβάν34 του
1957 (21 Απριλίου) δημιουργήθηκε στην Αθήνα το πρώτο ΤΠΣ με
32 Mühlschlegel, “Rhodos”.
33 Mühlschlegel, “Athen, I”.
34 Πρόκειται για την ιδιαίτερα σημαντική 12ήμερη Μπαχάι γιορτή (Riḍvān, 20.42.5), κατά την οποία εορτάζεται η αποκάλυψη του Bahá’u’lláh.
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μέλη τους Amin Banani, Sheila Banani, Kenneth Christian, Roberta
Christian, Ursula Kohler, Änni Langenhorst, Δρ Νίκο Μαυρομάτη,
Κώστα Πετρούση και Κώστα Κυριαζή.35
Στις 21.4.1958 δημιουργήθηκε για δεύτερη κατά σειρά χρονιά
το ΤΠΣ της Αθήνας, με μέλη τούς Amin Banani, Sheila Banani, Erik
Blumenthal (γνωστό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή, που ήρθε
στην Αθήνα στις 15.2.1958, αντικαθιστώντας την Ursula Kohler), Änni Langenhorst, Γεώργιο Κρούστη (που έκανε δήλωση της
Μπαχάι Πίστης του στις 10.8.1957), Δρ Νίκο Μαυρομάτη, Abdu’l
Houssain Banani (αδελφός του Amin Banani, που ήρθε για λίγο διάστημα ως σκαπανέας από τις ΗΠΑ), Heddayatollah Missaghiy και
Mehrafruz Missaghife (σκαπανείς από το Ιράν).36
Ωστόσο, στις 21.4.1959 δεν κατέστη δυνατή η δημιουργία του
ΤΠΣ της Αθήνας, λόγω της προαναφερθείσας αναγκαστικής φυγής αρκετών Μπαχάι σκαπανέων ξένης υπηκοότητας. Εντός των
γεωγραφικών ορίων της Αθήνας διέμεναν εκείνη τη χρονιά μόνο
πέντε ενήλικες Μπαχάι, ενώ κάποιοι άλλοι ζούσαν μεμονωμένα σε
κοντινά προάστια της Αθήνας, όπως την Κηφισιά, το Γαλάτσι και
το Μαρούσι, και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.37
Τον Αύγουστο του 1959 ο Erik Blumenthal νυμφεύτηκε τη Marianne Hilger, η οποία το 1964 δήλωσε επίσημα την αποδοχή τής
Μπαχάι Πίστης, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των μελών της Μπαχάι Κοινότητας στην Αθήνα κατά ένα ακόμη μέλος. Ωστόσο, η ήδη
δύσκολη κατάσταση των Μπαχάι στην Ελλάδα κατά την πρώτη
δεκαπενταετία του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα κατέστη ακόμη δυσκολότερη λόγω του δικτατορικού πολιτεύματος που επακολούθησε (1967-1974). Ως εκ τούτου ο ΠΟΔ συνιστούσε στους
Μπαχάι στην Ελλάδα να κινούνται με «σύνεση» και «σοφία» στη
διάδοση της πίστης τους. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει –μεταξύ
άλλων– από την επιστολή που απηύθυνε ο ΠΟΔ στο ΤΠΣ της Αθήνας στις 9.6.1970: “Teaching the Faith must be done with utmost
wisdom, and the way to teach should be through the Bahá’í manners and actions, and we should only teach individually the sincere-hearted inspired people.” Επίσης, ο ΠΟΔ έδινε οδηγίες στους
Μπαχάι ελληνικής υπηκοότητας να μην δηλώνουν επίσημα τη με35 Mühlschlegel, “Athen, IΙ”.
36 Mühlschlegel, ό.π.
37 Mühlschlegel, ό.π.
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ταστροφή τους στην Μπαχάι Πίστη ακριβώς λόγω της δύσκολης
πολιτικής κατάστασης. Αλλά ακόμη και όταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, τούς δόθηκε η επιλογή μεταξύ της γνωστοποίησης ή μη της θρησκευτικής τους μεταστροφής, οι περισσότεροι
επέλεγαν –λόγω των προηγούμενων απανωτών βιωμάτων φόβου
και τρομοκρατίας– να την κρατήσουν μυστική.38
Παρόλες τις πολιτικές απαγορεύσεις, τους αυξημένους αστυνομικούς ελέγχους, την επιβολή ποινών και την άνευ προηγουμένου
λογοκρισία, η μικρή Μπαχάι Κοινότητα στην Ελλάδα συνέχισε να
αυξάνεται (έστω και με αργούς ρυθμούς). Αφενός προστέθηκαν
κάποια μέλη ελληνικής υπηκοότητας, όπως λ.χ. κάποιοι Έλληνες
που υιοθέτησαν την Μπαχάι θρησκεία στο εξωτερικό και εν συνεχεία μετακόμισαν στην Αθήνα. Πρόκειται για τον Γεώργιο Βατσέλλα, που προέβη στην επίσημη δήλωση της Μπαχάι Πίστης του στην
Ελβετία το 1971 και εν συνεχεία μετεγκαταστάθηκε με τη σύζυγό
του Maja στην Αθήνα, όπως επίσης και για τον Θεόδωρο Βουκάκη, που προέβη στην επίσημη δήλωση της πίστης του το 1976 στο
Βέλγιο, όπου είχε πάει για σπουδές, και εν συνεχεία μετακόμισε
στην Αθήνα. Ένα χρόνο αργότερα η σύζυγός του Λίλη έγινε επίσης επίσημα Μπαχάι. Ουσιαστικά οι Έλληνες Μπαχάι εκείνης της
δεκαετίας μετριούνταν σχεδόν στην κυριολεξία στα δάκτυλα των
δύο χεριών. Στην Αθήνα ήταν ο Ν. Πρίντεζης, Γ. Κρούστης, Ν. Μαυρομάτης, Κ. Σταθακοπούλου και Κ. Κυριαζής· στην Κρήτη η Μάρω
Haug, σύζυγος του πρώτου Μπαχάι σκαπανέα στο νησί (άφιξη το
1953), του Γερμανού «Ιππότη του Bahá’u’lláh» Rolf Haug, ο Κ. Πετούσης και ο Μ. Πετράκης· στη Θεσσαλονίκη ο οδηγός ταξί Δ. Βλαχόπουλος και στην Εύβοια ο Κ. Μωραΐτης, πρώην υπάλληλος της
τουριστικής αστυνομίας της Ρόδου.39
Αφετέρου η Μπαχάι παρουσία στην Ελλάδα συνέχισε να ενισχύεται με σκαπανείς που έφταναν μεμονωμένα ή οικογενειακά από
το εξωτερικό. Έτσι το 1971, ζούσαν στην Αθήνα οι Μπαχάι σκαπανείς οικογένειες Maanian και Bahgi, από τις οποίες η δεύτερη μετακόμισε αργότερα στη Θεσσαλονίκη, για να συμβάλει στη δημιουργία του εκεί ΤΠΣ.40 Ήδη τον Απρίλιο του 1968, ήρθε στην Αθήνα ο
38 Mühlschlegel, ό.π.
39 Βατσέλλας, “Über die Baha’i Geschichte Griechenlands...). Πρβλ. επίσης
Mühlschlegel, “Rhodos”· της ιδίας, “Kreta”.
40 Mühlschlegel, “Thessaloniki”.
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Shahab Mansouri από το Ιράν, ο οποίος το 1970 εκλέχθηκε γραμματέας του ΤΠΣ της Αθήνας. Είναι η χρονιά που ήρθαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα η σύζυγος και η κόρη του. Στη συνέχεια, η
οικογένεια Mansouri μετακινήθηκε από την Αθήνα στο Γαλάτσι, με
στόχο τον όσο το δυνατόν πιο άμεσο σχηματισμό του ΤΠΣ της περιοχής. Ένα χρόνο αργότερα (1971) η Ursula Mühlschlegel, μέλος
του Βοηθητικού Σώματος της Μπαχάι Πίστης (Auxiliary Board),
επισκέφτηκε την οικογένεια Mansouri στο Γαλάτσι, προκειμένου
να δει πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν οι Μπαχάι στην Ελλάδα.
Μακροπρόθεσμο στόχο του ΠΟΔ αποτελούσε η ίδρυση του ελληνικού ΕΠΣ, για το οποίο απαιτούνταν η δημιουργία τουλάχιστον
4 ΤΠΣ για τα οποία η ευρύτερη περιοχή της Αττικής προσφερόταν
καλύτερα λ.χ. από νησιωτικές και εν γένει επαρχιωτικές περιοχές.
Το 1972 έφτασε στην Αθήνα η ιρανική οικογένεια Nurgostar (μητέρα και τρεις ανήλικες κόρες), προκειμένου να συμβάλουν στη
διάδοση της Μπαχάι Πίστης, και λίγο αργότερα η Frances Madden
από την Ιρλανδία, η Etna Norwel και ένα ζευγάρι από τις ΗΠΑ με τη
δίχρονη κόρη τους.41
Το 1973, υπό την ηγεσία του γερμανικού ΕΠΣ, συγκροτήθηκε στην Ελλάδα μία Εθνική Συντονιστική Επιτροπή με μέλη τον
Νίκο Πρίντεζη, τον Rolf Haug και τη Maya Βατσέλλας. Έργο της
Επιτροπής ήταν η οργάνωση και ο συντονισμός συναντήσεων σε
εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για
τη μετάβαση από τις δράσεις τοπικής σε δράσης εθνικής εμβέλειας. Απαιτούνταν επισκέψεις της τριμελούς Επιτροπής αρχικά στη
Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και το Ηράκλειο και στη συνέχεια την Πάτρα
και τον Βόλο, τις πόλεις στις οποίες στη συνέχεια δημιουργήθηκαν
ΤΠΣ. Η δικτατορία, ο περιορισμένος αριθμός των Μπαχάι μελών,
εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν γνώριζαν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ο ακόμη πιο περιορισμένος αριθμός των Ελλήνων
Μπαχάι, από τους οποίους μερικοί υπηρετούσαν ακόμη τη στρατιωτική τους θητεία, καθιστούσαν το έργο της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής ιδιαίτερα δύσκολο, τουλάχιστον μέχρι την πτώση
της δικτατορίας τον επόμενο χρόνο (1974). Αντίβαρο στις δύσκολες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες αποτελούσε –μεταξύ άλλων– η
ενίσχυση σε πνευματικό-συναισθηματικό επίπεδο που λάμβανε η
41 Βατσέλλας, ό.π.
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μικρή ομάδα των Μπαχάι στην Ελλάδα από μέλη της εσω-ομάδας
–με την έννοια της ευρύτερης (παγκόσμιας) κοινότητας των Μπαχάι– που έρχονταν τακτικά από το εξωτερικό για σχετικά σύντομα
διαστήματα: λ.χ. το «Χέρι της Υπόθεσης του Θεού» Abdu’-Qasim
Faizi επισκέφτηκε την Αθήνα τρεις φορές μεταξύ 1973-1977, ενώ
μέχρι την ολοκλήρωση του 5ετούς σχεδίου διάδοσης (1974-1979)
επισκέφτηκαν την Ελλάδα προς ενίσχυση των Μπαχάι πιστών της
διάφορα «Χέρια της Υπόθεσης του Θεού», όπως –μεταξύ άλλων–
η Amaltu’l-Baha Ruhiyyihe Khanum και ο Aldham Wilson Robarts
από τον Καναδά, ο Harold Collis Featherstone από την Αυστραλία
και ο William Sears από τις ΗΠΑ.42
Το 1974 οι Γερμανίδες Arline Boghi και Annelise Haug (αδελφή
του Rolf Haug στην Κρήτη) ήρθαν ως σκαπανείς στην Ελλάδα, ενώ
το 1975 έφτασαν επίσης από τη Γερμανία οι προαναφερθέντες Δρ
A. Mühlschlegel και η σύζυγός του Ursula. Οι βασικές οδηγίες του
ΠΟΔ για ζητήματα της Μπαχάι Πίστης στην Ελλάδα αφορούσαν
–μεταξύ άλλων– τη δημιουργία 4-6 ΤΠΣ στη χώρα, τη (μετάφραση
και) δημοσίευση Μπαχάι βιβλιογραφίας και την οργάνωση θερινών σχολείων.43
Κυρίως κατά την πρώτη μεταδικτατορική περίοδο, Μπαχάι
σκαπανείς ποικίλης εθνικής καταγωγής κλήθηκαν σταδιακά να
διαδώσουν την πίστη τους σε διάφορες χώρες, όπως στην Αγγλία,
την Αιθιοπία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αμερική και το Ιράν. Αρκετοί από αυτούς επέλεξαν την Αθήνα ως τόπο προσωρινής ενδιάμεσης διαμονής, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους για την τελική
χώρα προορισμού τους. Ως εκ τούτου ο φόρτος εργασίας της τριμελούς Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής ήταν ιδιαίτερα βαρύς.44
Στο Ρεζβάν του 1973 (21 Απριλίου) δημιουργήθηκε το ΤΠΣ
του Γαλατσίου με μέλη το ζεύγος Mansouri, το ζεύγος Nadimi, τον
Nasser Yazdani, τον Movaghar Mazloum, την Leoni de Genaro, την
Parvin Noorgostar και την Anneliese Haug. Σε γενικές γραμμές το
ΤΠΣ του Γαλατσίου αποτέλεσε συχνά το «ρεζερβουάρ» για τα υπόλοιπα ΤΠΣ στην Ελλάδα, καθώς προμήθευε Μπαχάι μέλη για την
ενίσχυσή τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 6 μελών που
μετακινήθηκαν από το Γαλάτσι στον Πειραιά, έτσι ώστε κατέστη
42 Βατσέλλας, ό.π.
43 Βατσέλλας, ό.π.
44 Βατσέλλας, ό.π.
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εφικτή η δημιουργία του ΤΠΣ στον Πειραιά στις 17.1.1981, ανεβάζοντας τον αριθμό των ελληνικών ΤΠΣ εκείνο το διάστημα σε
επτά. Στη συνέχεια τα ΤΠΣ του Γαλατσίου και του Πειραιά έπαψαν
να λειτουγούν.45
3. Αντί επιλόγου

Αν και οι σποραδικές επισκέψεις της M. Root στην Ελλάδα το
πρώτο μισό του 20ού αιώνα αποτελούν την πρώτη απόπειρα διάδοσης της Μπαχάι θρησκείας στη χώρα, η συστηματική της διάδοση ξεκινά το 1953 ως μέρος της εφαρμογής του «δεκαετούς σχεδίου» (1953-1963). Οι πρώτοι Μπαχάι σκαπανείς, κυρίως (αλλά όχι
μόνο) αμερικανικής, γερμανικής και ιρανικής υπηκοότητας, έφτασαν μεμονωμένα ή οικογενειακώς στην Ελλάδα, για να συμβάλουν
στη διάδοση της πίστης τους, η οποία πρεσβεύει την ενότητα των
θρησκειών και των ανθρώπων και εργάζεται για την επίτευξη της
παγκόσμιας ειρήνης. Η ελληνική Πολιτεία αντιμετώπισε με καχυποψία τους αλλοδαπούς και αλλόθρησκους «εισβολείς» και παρεμπόδισε το έργο τους, δημιουργώντας κυρίως γραφειοκρατικά
προσκόμματα (όσον αφορά τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών
παραμονής τους). Στις δυσκολίες αυτές προστέθηκαν –κατά την
περίοδο της δικτατορίας– η λογοκρισία, οι αστυνομικοί έλεγχοι, οι
απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και η ποινικοποίηση.
Ωστόσο κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 δημιουργήθηκαν
Μπαχάι ΤΠΣ σε διάφορες ελληνικές περιοχές πέραν της Αττικής:
στη Ρόδο (1968), τη Θεσσαλονίκη (1976), το Ηράκλειο (1976)
και την Πάτρα (1976). Ως εκ τούτου κατέστη εφικτή η δημιουργία του πρώτου ελληνικού ΕΠΣ το 1977, ενώ στη συνέχεια ιδρύθηκε ένα ακόμη ΤΠΣ στον Βόλο (1985). Μία έρευνα για τις συνθήκες σύστασής τους και τη σχεσιοδυναμική που ανέπτυξαν και
συνεχίζουν να αναπτύσσουν με την τοπική κοινωνία ανάλογα με
τις εκάστοτε επικρατούσες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, θα μπορούσε να φωτίσει μείζονος ενδιαφέροντος ζητήματα μικρο-ιστορίας και μικρο-κοινωνιολογίας. Μέχρι την επίσημη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μπαχάι Πίστη ήταν στην αφάνεια,
κυρίως λόγω των αντίξοοων πολιτικοκοινωνικών καταστάσεων
στη χώρα, της μονοκαθεδρίας της Ορθόδοξης εκκλησίας και της
45 Βατσέλλας, ό.π.
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πρόσληψης της «ελληνικότητας» ως αδιάσπαστης από το ορθόδοξο χριστιανικό στοιχείο. Τα θέματα αυτά –αδιερεύνητα μέχρι
στιγμής– χρήζουν εξειδικευμένης μελέτης και υπόσχονται να φωτίσουν ιδιαίτερες πτυχές της κοινωνικής ιστορίας της σύγχρονης
Ελλάδας.
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Μορφές αθεΐας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία:
πολιτισμικές ρήξεις εντός ενός ελληνορθοδόξου
κοινωνικού περιβάλλοντος
Αλέξανδρος Σακελλαρίου *

Το αντικείμενο και τα ερωτήματα

Μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν κυρίαρχη η αντίληψη ότι σε ένα ποσοστό από 95 έως 99% οι Έλληνες είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Εκτός, όμως, από σποραδικές έρευνες ποσοτικού χαρακτήρα δεν
έχουν μέχρι σήμερα διεξαχθεί ποιοτικές έρευνες προκειμένου να
καταδειχθεί εάν όλοι όσοι δηλώνουν σε μία στατιστική έρευνα ως
θρήσκευμα ‘Ορθόδοξος Χριστιανός’ είναι πράγματι Ορθόδοξοι ή
απαντούν με βάση το γεγονός ότι έχουν βαπτισθεί. Συνεπώς, το
ερώτημα πόσοι είναι οι Ορθόδοξοι στην ελληνική κοινωνία δεν
είναι εύκολο να απαντηθεί, όπως και το συνεπαγόμενο ερώτημα
πόσοι είναι οι αγνωστικιστές, οι άθεοι, ή οι θρησκευτικά αδιάφοροι, καθώς κοινωνιολογικά ερωτήματα ποιοτικής υφής δεν έχουν
μέχρι σήμερα τεθεί στο πεδίο της κοινωνιολογίας της θρησκείας.
Η αθεΐα αποτελεί ένα ερευνητικό αντικείμενο που έχει προσελκύσει ελάχιστα το ενδιαφέρον των κοινωνκών επιστημών στην
Ελλάδα, εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει στον διεθνή χώρο. Σκοπός
της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μία πρώτη προσπάθεια καταγραφής του πεδίου και να τεθούν ορισμένα αρχικά ερωτήματα:
Ποιος είναι ο άθεος στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία; Σε τι είδους
περιβάλλον, οικογενειακό και κοινωνικό, γεννήθηκε και ανατράφηκε; Πώς οδηγήθηκε στη ρήξη με το κυρίαρχο πρότυπο και εν
συνεχεία στην αθεΐα; Ποιες είναι οι πεποιθήσεις του; Βασικό αντι*
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ευρύτερης μεταδιδακτορικής έρευνας σχετικά με τις μορφές αθεΐας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, την οποία διεξάγω από το 2012 υπό την επίβλεψη του καθηγητή Α. Παπαρίζου. Στοιχεία επικοινωνίας: sociology.panteion@gmail.com
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κείμενο της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί το πολιτισμικό και θρησκευτικό περιβάλλον εντός του οποίου μεγάλωσαν όσοι
δηλώνουν άθεοι, τα αίτια της ρήξης, και της μεταστροφής τους καθώς και οι φιλοσοφικές και ηθικές αντιλήψεις τους.
Η αθεΐα και η μελέτη της

Τα τελευταία χρόνια το θέμα της αθεΐας βρίσκεται στο προσκήνιο
και στις δημόσιες συζητήσεις. Ιδίως στον διεθνή χώρο η αθεΐα έχει
λάβει ποικίλες μορφές και οι διάφορες ενώσεις άθεων συχνά οργανώνουν δυναμικές ακτιβιστικές δράσεις, όπως για παράδειγμα
διαφημίσεις σε λεωφορεία και σε άλλους δημόσιους χώρους. Είναι
τόση η έκταση του φαινομένου που πολλοί το χαρακτηρίζουν ως
‘νέο αθεϊσμό’. Με βάση, όμως, τις μέχρι σήμερα γνώσεις μας για την
ιστορία της αθεΐας1, καθίσταται προφανές ότι ενδεχομένως δεν είναι ορθό να κάνουμε λόγο για νέο αθεϊσμό, αλλά ενδεχομένως για
μία δυναμική επανεμφάνιση της αθεΐας, καθώς δεν είναι ορατή και
κατανοητή κάποια διάκριση μεταξύ ενός ‘νέου’ και ενός ‘παλαιού’
αθεϊσμού.
Η διεθνής ‘αναζωπύρωση’ της αθεΐας, αν μπορεί να ονομαστεί
έτσι, έχει εμφανιστεί σταδικά και στην ελληνική κοινωνία. Αυτή
έχει λάβει χώρα τόσο μέσω μεταφρασμένων βιβλίων των πρωταγωνιστών του κινήματος της αθεΐας διεθνώς2, όσο και μέσω της
ίδρυσης της Ένωσης Άθεων Ελλάδας το 2012. Συχνή είναι και η
σχετική με την αθεΐα αρθρογραφία στον ημερήσιο και κυριακάτικο τύπο και η ανάπτυξη ιστολογίων στο διαδίκτυο από άθεους
τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά.
Ως προς το ζήτημα της μελέτης της αθεΐας σε διεθνές επίπεδο
αυτή βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο συγκριτικά με την
Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις ιστορικού, φιλοσοφικού και
κοινωνιολογικού περιεχομένου που μελετούν την αθεΐα3, αφιερώματα σε επιστημονικά περιοδικά4, ερευνητικά κέντρα5, μεταπτυ1
2
3
4
5

(Μινουά 2007, Mauthner 1992, Ginzburg 1994, Febvre 1982, Ladurie 2008)
Ενδεικτικά βλ. του Ρ.Ντόκινς (2007), του Ντ. Ντένετ (2007), του Κ.Χίτσενς (2008,
2012), του Σ. Χάρις (2008), αλλά και άλλα βιβλία υπέρ ή εναντίον της αθεΐας,
όπως των Α.ντε Μποτόν (2012), Α. ΜακΓκραθ (2008), Α. Κοντ-Σπονβίλ (2009),
Μ.Ονφρέ (2006), Τ. Ίγκλετον (2011), Τ.Μπαγκίνι (2006), Ζ.Μελιέ (2008).
(Martin 2007)
(Taira 2012)
Βλ. Για παράδειγμα NSRN και The Diversity of Non-Religion http://nsrn.net/ και
http://www.nonreligion.net/
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χιακές εργασίες6 και διδακτορικές διατριβές7. Το βασικό σημείο
των ερευνών που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό είναι η ποιοτική
τους διάσταση. Οι περισσότερες εξ αυτών βασίζονται στη συμμετοχική παρατήρηση σε οργανώσεις άθεων ή άλλες κοσμικές οργανώσεις8 και σε συνεντεύξεις με δεδηλωμένους άθεους. Επιπλέον,
συνήθως οι διάφορες μελέτες πραγματεύονται και το ζήτημα της
ορολογίας με τη χρήση όρων όπως αθεΐα, αθρησκεία, θρησκευτική
αδιαφορία, αγνωστικισμός, που φυσικά δεν έχουν ακριβώς το ίδιο
περιεχόμενο, αλλά συχνά μελετώνται από κοινού.
Ένα ακόμα ζήτημα είναι εκείνο των μορφών της αθεΐας. Διεθνώς
εμφανίζονται δύο διαφορετικές διακρίσεις. Μία πρώτη διάκριση
είναι εκείνη μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής αθεΐας.9 Θεωρητική
ορίζεται η αθεΐα εκείνων των μελών της κοινωνίας, η οποία έχει
διαμορφωθεί έπειτα από σκέψη, μελέτη και αναστοχασμό. Κατά
συνέπεια, ο ‘θεωρητικός άθεος’ έχει κατασταλάξει στην αθεΐα του
έπειτα από ενδελεχή συνήθως αναζήτηση και μελέτη. Η πρακτική
αθεΐα, από την άλλη πλευρά, δεν περιλαμβάνει κάποια μορφή βαθύτερου αναστοχασμού, αλλά ο ‘πρακτικός άθεος’ ζει στην καθημερινή του ζωή σαν να μην υπήρχε Θεός, χωρίς να έχει στοχαστεί
ενδελεχώς επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Δεν ακολουθεί, δηλάδή, με ιδιαίτερο ζήλο τις θρησκευτικές διδασκαλίες και δεν τηρεί
τις θρησκευτικές εντολές και υποδείξεις.
Μία δεύτερη διάκριση είναι εκείνη μεταξύ ενεργητικής και παθητικής αθεΐας.10 Ενεργητική ή ακτιβιστική αθεΐα ορίζεται εκείνη η
μορφή, η οποία έχει ως στόχο τη μετάδοση των αθεϊστικών ιδεών
στην κοινωνία με ποικίλους τρόπους, οι οποίοι περιλαμβάνουν και
δυναμικές δράσεις, όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων και ομιλιών, η παρουσία σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, σε
έντυπα, δράσεις στο δημόσιο χώρο, όπως οι διαφημίσεις σε λεωφορεία και σε δρόμους, κ.ά. Παθητική αθεΐα, από την άλλη μεριά
συνήθως χαρακτήριζεται εκείνη η μορφή, η οποία ακριβώς δεν ενδιαφέρεται για όλα τα παραπάνω. Ο ‘παθητικός άθεος’, υπ’ αυτήν
την έννοια, δεν έχει στόχο τη διάχυση των πεποιθήσεων του στην
6
7
8

(Graham 2011)
(Silver 2013, Smith 2013)
Πρόκειται για οργανώσεις που συνήθως ονομάζονται Humanist Associations και
εντοπίζονται κυρίως στον αγγλοσαξονικό χώρο.
9 (Μινουά 2007, 23, 45-48)
10 (LeDrew 2013, 455-457 και Silver 2013, 114)
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κοινωνία, τουλάχιστον όχι με κάποιον μαζικό και δυναμικό τρόπο.
Εκείνο που τον ενδιαφέρει ως επί το πλέιστον είναι να διατηρεί
αυτές τις σκέψεις για τον εαυτό του και το κοντινό του περιβάλλον. Χωρίς να είναι βέβαιο ότι οι παραπάνω διακρίσεις είναι πάντοτε χρήσιμες και επιτυχείς, εντούτοις συνδράμουν στην κατηγοριοποίηση των μορφών αθεΐας και στην περαιτέρω μελέτη του
αντικειμένου.
Ποσοτικά στοιχεία για τους άθεους στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
πολλά. Σύμφωνα με ορισμένους, 16% των Ελλήνων το 2001 δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν στον Θεό.11 Εδώ τίθεται το εξής διπλό ζήτημα. Κατ’ αρχάς, αυτό προκύπτει από την ερώτηση της Ευρωπαϊκής
Κοινωνικής Έρευνας (ESS): ‘Πιστεύετε στον Θεό; Ναι, Όχι, ΔΓ’. Στην
ερώτηση αυτή το 84% των Ελλήνων απάντησε ναι, αλλά δεν διευκρινίζεται εάν το υπόλοιπο 16% απάντησε όλο όχι ή κάποιοι απάντησαν και ΔΓ ή αν αρνήθηκαν να απαντήσουν. Επίσης, η ερώτηση
στη διατύπωσή της δεν αποκαλύπτει ακριβώς την ύπαρξη άθεων. ‘Δεν πιστεύω στον Θεό’ μπορεί να σημαίνει ‘δεν πιστεύω στο
ότι ο Θεός παρακολουθεί τους ανθρώπους και παρεμβαίνει στον
κόσμο’. Η ξεκάθαρη διατύπωση ενός άθεου θα ήταν ‘δεν πιστεύω
στην ύπαρξη του Θεού και στο ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο’.
Άρα, δεν μπορούμε να συνάγουμε από την παραπάνω έρευνα ότι
το 16% των Ελλήνων δήλωσαν άθεοι, διότι αυτό είναι αυθαίρετο.
Πιο πρόσφατες έρευνες της ESS δέιχνουν μία κάμψη της θρησκευτικής πίστης και μία αύξηση όσων δηλώνουν καθόλου θρήσκοι,
από 2,2% το 2002-2003 σε 5,9% το 2009.12 Και σε αυτήν την περίπτωση πάντως δεν απαντάται το ζήτημα της ύπαρξης άθεων στην
ελληνική κοινωνία, διότι το ‘καθόλου θρήσκος’ δεν συνεπάγεται
ότι κάποιος είναι πράγματι άθεος, καθώς αθρησκεία και αθεΐα δεν
ταυτίζονται. Τέλος, σε μία άλλη έρευνα του 2008, το 7% απάντησε
ότι ο ρόλος της θρησκείας στη ζωή του δεν είναι καθόλου σημαντικός και το 14% όχι και τόσο σημαντικός (Public Issue 2008).
Και εδώ δεν μπορεί να καταγραφεί η παρουσία άθεων στην ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον όχι άμεσα, διότι η έλλειψη σημασίας
της θρησκείας στη ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή ενός οργανωμένου
συστήματος πεποιθήσεων και λατρείας, δεν σημαίνει την απουσία
πίστης σε κάποιον Θεό ή Θεούς. Με άλλα λόγια στην ελληνική κοι11 (Norris and Inglehart 2011, 90)
12 (Φαφούτη 2012, 3)
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νωνία εκτός από ποιοτική δεν υπάρχει ούτε ποσοτική έρευνα που
να καταγράφει ανοιχτά τους άθεους και να προσφέρει έστω ερεθίσματα για περαιτέρω αναλύσεις.
Το υλικό και η μέθοδος

Αναζητώντας υλικό για την έρευνά μου πέρι αθεΐας υπέπεσε στην
αντίληψή μου μία ιστοσελίδα στην οποία καταγράφονταν οι προσωπικές ιστορίες, υπό μορφήν σύντομων αφηγήσεων, άθεων και
ο τρόπος μεταστροφής τους από τη θρησκευτική πίστη στην αθεΐα, με τον χαρακτηριστικό τίτλο Αποχαιρετισμός στη θρησκευτική
πίστη, οι οποίες αργότερα εκδόθηκαν και σε βιβλίο (2012). Αυτό
είναι και το υλικό, στο οποίο θα στηριχθώ στην παρούσα ανάλυση, το οποίο έχει προέλθει από την ψηφιακή συγκέντρωση των
σύντομων αφηγήσεων σε ένα αρχείο, υπό μορφήν ψηφιακού βιβλίου, αλλά πριν από την επίσημη έκδοσή του.13 Το υλικό αποτελείται από 45 ιστορίες ανδρών (32) και γυναικών (13) διαφόρων
ηλικιών (συνήθως άνω των 30, 20 ο νεότερος και 72 ο γηραιότερος) και επαγγελμάτων (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, αρχιτέκτονες, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, επιχειρηματίες, φοιτητές,
κ.ά.), οι οποίοι περιγράφουν εν συντομία τα παιδικά τους χρόνια,
τη μεταστροφή τους, τις εμπειρίες, αλλά και τα πιστεύω τους. Οι
αφηγήσεις τους έχουν στηριχθεί σε μία σειρά ερωτημάτων, τα
οποία είχαν τεθεί εξ αρχής από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.14
Προφανώς, πρόκειται για υλικό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί χωρίς
την παρουσία και τον σχεδιασμό του ερευνητή και αυτό σημαίνει
ότι οι ερωτήσεις, οι οποίες είχαν αρχικά τεθεί δεν καλύπτουν ενδεχομένως όλα τα θέματα. Επιπλέον, όντας γραπτή η απάντηση σε
αυτά τα ερωτήματα και όχι μέσω συνεντεύξεων δεν υπάρχει η δυνατότητα να επανέλθει ο ερευνητής λύνοντας απορίες ή ζητώντας
διευκρινίσεις για κάποιο θέμα. Αυτά τα προφανή μειονεκτήματα
στη συγκέντρωση του υλικού δεν σηματοδοτούν έλλειψη ενδιαφέροντος για την ανάλυσή του, η οποία ούτως ή άλλως είναι πρω-

13 Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ της ηλεκτρονικής έκδοσης και της έντυπης
ως προς το υλικό. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική έκδοση
σε μορφή pdf, η οποία και εκτυπώθηκε, αλλά πλέον δεν είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμη. Η εν λόγω έκδοση βρίσκεται, βεβαίως, στο προσωπικό μου αρχείο.
14 http://sfrang.blogspot.gr/2011/02/blog-post_18.html (τελευταία πρόσβαση 1
Σεπτεμβρίου 2014).
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τογενής. Πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για ανάλυση περιεχομένου των
εν λόγω κειμένων, η οποία θα ακολουθήσει την κλασική θεματική
μορφή.15
Τα κείμενα προς ανάλυση, όμως, από τη στιγμή κατά την οποία
συντάσσονται από τους ίδιους του συμμετέχοντες στο κάλεσμα
και όχι από εκείνον που κάνει την πρόσκληση και αφορούν ένα
θέμα τόσο προσωπικό όσο η θρησκευτική πίστη, αποτελούν και
βιογραφικές αφηγήσεις. Ο εκάστοτε συντάκτης, αναλόγως των
εμπειριών του, αφηγείται την προσωπική του ιστορία και τα βιώματά του μέσα στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον,
στο οποίο γεννήθηκε και ανατράφηκε. Κατά συνέπεια, το υλικό
αποτελείται από αυτο-βιογραφικές αφηγήσεις άθεων, οι οποίες
καταγράφηκαν με βάση κάποια ερωτήματα, αλλά χωρίς κανέναν
ερευνητικό σκοπό. Η ερευνητική ματιά έρχεται σε αυτό το σημείο
εκ των υστέρων, να μελετήσει τα εν λόγω αφηγηματικά κείμενα,
να στοχασθεί πάνω σε αυτά και να καταλήξει σε ορισμένα πρώτα
συμπεράσματα. Δεν θα ήταν ορθό να ισχυριστούμε ότι πρόκειται
για τη διεξαγωγή βιογραφικής μεθόδου, διότι τα κείμενα δεν αποσπάστηκαν από τον ερευνητή. Συνεπώς, αν και διακρίνονται για το
βιογραφικό τους περιεχόμενο, η εφαρμοζόμενη προσέγγιση είναι
η ανάλυση περιεχομένου και οι τρεις θεματικές κατηγορίες που θα
εξεταστούν είναι: 1) Το οικογενειακό περιβάλλον: η αναπαραγωγή
του θρησκευτικού νοήματος, 2) Η ρήξη με το κυρίαρχο παράδειγμα και 3) Η αναζήτηση νοήματος.
Πολιτισμός και θρησκεία, μνήμη και νόημα

Ιστορικά και κοινωνιολογικά έχει υποστηριχθεί16 ότι η θρησκεία
διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στις ανθρώπινες κοινωνίες και στη
διαμόρφωση του πολιτισμού τόσο σε μίκρο όσο και σε μάκρο επίπεδο. Είναι δεδομένο ότι οι θρησκείες έχουν συνδράμει, λιγότερο ή
περισσότερο, στη θεμελίωση κυρίαρχων πολιτισμικών παραδειγμάτων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται
σταθερά και αμετάβλητα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ενώ είναι
αποδεκτή η συμβολή της Ορθόδοξης θρησκείας στη διαμόρφωση
του κυρίαρχου πολιτισμικού παραδείγματος, αυτό δεν συνεπάγε15 (Mason 2003, 156-173 και Κυριαζή 2001, 283-301)
16 (Φίλιας 2000, 435)
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ται ότι το εν λόγω κυρίαρχο παράδειγμα δεν υφίσταται μεταβολές
στο πέρασμα του χρόνου και αναλόγως των εκάστοτε κοινωνικών
αντικειμενικών συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρέπει να
υπογραμμιστεί ότι κάθε μεταβολή συντελείται με διαλεκτικό τρόπο17 σε σχέση με το κυρίαρχο σε μία κοινωνία παράδειγμα για να
οδηγηθούμε στη διαμόρφωση, όχι απαραίτητα ενός νέου κυρίαρχου προτύπου, αλλά στη ρήξη, στη διαφοροποίηση και εν συνεχεία
στην επικράτηση ενδεχομένως πολλών και διαφορετικών νέων
μορφών εντός της κοινωνίας.
Ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με δύο τρόπους με την έρευνά
μας είναι το ζήτημα της μνήμης. Αφενός, η μνήμη είναι παρούσα
εντός της οικογένειας των αφηγούμενων και κυρίως η μνήμη της
θρησκευτικής ομάδας, για την οποία έχουν γίνει ιδιαίτερες μελέτες και αναλύσεις.18 Η οικογένεια, δηλαδή, αναπαράγει τη μνήμη
της θρησκευτικής ομάδας στην οποία εντάσσεται και τη μεταφέρει και στα νεότερα μέλη της συντελλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
στη διαμόρφωση/κατασκευή της θρησκευτικής τους ταυτότητας.
Αυτή τη μνήμη-διαδικασία αφηγούνται συχνά στις ιστορίες τους οι
σημερινοί άθεοι, ενθυμούμενοι τη λιγότερο ή περισσότερο αυστηρή θρησκευτική ανατροφή τους. Με όρους μνήμης, θα λέγαμε ότι
η μετάβαση στην αθεΐα αποτελεί μία μορφή ρήξης της αλυσίδας
της μνήμης της θρησκευτικής ομάδας, που προσπάθησαν να τους
μεταφέρουν οι γονείς τους, με συνέπεια οι ίδιοι να καταστούν ο
ελλείπων κρίκος αυτής της αλυσίδας.
Ένα τρίτο σημείο είναι εκείνο του νοήματος. Εάν νόημα είναι
μία συνολική, αυτονόητη, αντίληψη ή εικόνα της σχέσης του ανθρώπου με την κοινωνία και τη φύση, η οποία του επιτρέπει να
κατανοήσει με κάποιον τρόπο την παρουσία του στον κόσμο και
να αποκτήσει έναν ορισμένο προορισμό,19 τότε σαφέστατα και η
θρησκεία αποτελεί μία μορφή νοήματος και μάλιστα, από τις πιο
σημαντικές. Επί του προκειμένου είναι προφανές ότι το εν λόγω
θρησκευτικό νόημα, μεταδίδεται δια μέσου της μνήμης από γενιά
σε γενιά και πρωτίστως εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος
με το σχολείο να έρχεται εν συνεχεία να θεμελιώσει τη διαμόρφωση του κυρίαρχου θρησκευτικο-πολιτισμικού παραδείγματος.
17 (Παπαρίζος 2001, 110)
18 (Hervieu-Leger 2000, Halbwachs 2013)
19 (Παπαρίζος 2001, 288-9)
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Συνεπώς, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, γίνεται προσπάθεια
να καταγραφούν οι αντιλήψεις ή αλλιώς μία νέα μορφή νοήματος
των αυτο-χαρακτηριζόμενων άθεων έναντι αυτού του κυρίαρχου
θρησκευτικού νοήματος που μεταδίδεται μέσω της οικογενειακής
μνήμης.
Το οικογενειακό περιβάλλον: Η αναπαραγωγή του θρησκευτικού νοήματος

Η οικογένεια διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μετάδοση και αναπαραγωγή των θρησκευτικών αντιλήψεων και του θρησκευτικού
νοήματος δια μέσου της μνήμης. Κατ’ αρχάς πρέπει να παρατηρηθεί ότι από τις 45 καταγεγραμμένες αφηγήσεις, τουλάχιστον 7 δεν
σχετίζονται άμεσα με το θέμα της απομάκρυνσης από την πίστη,
όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι συντάκτες τους, διότι αφενός
είτε προέρχονται από οικογένειες εντελώς ουδέτερες και αδιάφορες, είτε μεγάλωσαν σε άθεες οικογένειες, είτε σε κοσμικές, όπως
αναφέρουν χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις
αναφέρονται μεικτές οικογένειες με έναν γονέα Χριστιανό Ορθόδοξο και έναν Μουσουλμάνο, Εβραίο ή Καθολικό.
Στις αφηγήσεις οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν τις οικογένειές
τους τυπικές, μικροαστικές ή αστικές, όχι πολύ θρησκευόμενες, με
τη θρησκεία παρούσα, αλλά όχι επιβλητικά κυρίαρχη. Σε αρκετές,
πάντως, άλλες περιπτώσεις (τουλάχιστον 10) υπογραμμίζεται ο
θρησκευτικός φανατισμός της οικογένειας και η συνεπακόλουθη
επιβολή του. Ουσιαστικές είναι δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις στις οικογένειες υπάρχουν πρόσωπα, τα
οποία είτε είναι άθεοι είτε επικριτικοί έναντι της θρησκείας. Αυτό
συνδέεται και με τη δεύτερη παρατήρηση ότι συνήθως η μητέρα
είναι εκείνη, η οποία αναλαμβάνει τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση του παιδιού, και είναι περισσότερο πιστή, ενώ ο πατέρας είναι
εκείνος που συνήθως είναι αδιάφορος, με κριτική στάση ή άθεος.
Εκτός, όμως, από τον πατέρα, αναφορές γίνονται σε κάποιον άθεο
θείο ή παππού, σε έναν κομμουνιστή-άθεο γείτονα, ή στον/στη
σύντροφο, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα επηρέασαν τον αφηγούμενο.
Για παράδειγμα, κάποιος (56 ετών) μεγαλωμένος σε οικογένεια με
έντονο το ελληνορθόδοξο στοιχείο, αναφέρει ότι όταν η κοπέλα
του στα 17 του τον ρώτησε εάν πιστεύει στον Θεό ήταν σαν να τον
τίναξε ρεύμα. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι υπήρχαν τέτοιες ερω-
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τήσεις. «Πώς είναι δυνατόν να αμφισβητεί κανείς το Θεό;», αφηγείται, «Αυτό είναι δεδομένο» (9).20 Σε άλλη περίπτωση μία γυναίκα
(39 ετών) αφηγείται ότι όταν ένα απόγευμα διηγείτο στον πατέρα
της αυτά που έμαθε στο μάθημα των θρησκευτικών, εκείνος απάντησε ότι δεν τα πιστεύει αυτά και όταν τον ρώτησε αν πιστεύει
στο Θεό εκέινος απάντησε όχι. «Όχι;», αφηγείται, «Ο μπαμπάς μου;
Αυτός ο παντοδύναμος τύπος...δεν πιστεύει στον Θεό;» (19). Τέλος,
ένας άνδρας (72 ετών), άκουσε από τον άθεο-κομμουνιστή γείτονα για πρώτη φορά ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει Θεός. «Παραμύθια
των παπάδων», του είπε, «για να αποκοιμίζουν τον κόσμο» (45).
Το περιβάλλον, δηλαδή, ιδίως όταν περιλαμβάνει κάποιον άθεο,
παρέχει τα απαραίτητα ερεθίσματα/εργαλεία για την πορεία προς
την αμφισβήτηση και τη ρήξη με το κυρίαρχο παράδειγμα.
Σε αρκετές αφηγήσεις καταγράφεται μία σαφής άσκηση φυσικής βίας (σωματικής ή και ψυχολογικής). Ξυλοδαρμοί στο σχολείο λόγω της θέσης ερωτημάτων που δεν έπρεπε στο μάθημα των
θρησκευτικών, κλωτσιές του πατέρα κάτω από το μεσημεριανό
τραπέζι για μη κατάλληλες απορίες σχετικά με τη θρησκεία, χτύπημα του παπά στο χέρι. Επίσης, βιαιοπραγία από άλλους συμμαθητές, αλλά και απόρριψη από τον κοινωνικό περίγυρο. Η βία αυτη
διαπιστώνεται και στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν προκειμένου
να περιγράψουν τα παιδικά τους χρόνια, ιδίως εντός των πιο πιστών οικογενειών. Ορισμένες συχνά αναφερόμενες εκφράσεις
είναι οι εξής: Κυριακάτικος εκκλησιασμός άνωθεν επιβεβλημένος,
το κατηχητικό και η εξομολόγηση με έκαναν να ασφυκτιώ, ψυχαναγκασμός, δυσφορία, ψυχοφθόροι φόβοι, υποχρεωτική αποστήθιση
του πιστεύω, άγριες προσπάθειες κατήχησης. Όπως αναφέρει μία
γυναίκα (49 ετών):
Κάθε Κυριακή εκκλησιασμός, νηστεία όποτε όριζε ο παπάς, προσευχή κάθε βράδυ και όλα τα άλλα που επιβάλλει η χριστιανική θρησκεία στο ποίμνιό της. Αυτή την καταπίεση στα παιδικά μου χρόνια δεν την άντεχα και μεγαλώνοντας άρχισα να αντιδρώ. [...] Όταν
πήγαινα στην εκκλησία – όπου συνήθως χασμουριόμουνα γιατί με
ξυπνούσαν πολύ πρωί – έπλαθα με τη φαντασία μου ιστορίες για να
ξεφεύγω από αυτό το καταθλιπτικό περιβάλλον...(32).

20 Για να μην υπάρχει πληθώρα υποσημειώσεων αναφέρεται εντός του κειμένου ο
αριθμός της αφήγησης στην οποία αναφέρεται η πρόταση ή το απόσπασμα, όπως
ακριβώς εμφανίζεται στο βιβλίο που περιλαμβάνει τις εν λόγω αφηγήσεις.
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Ας σημειωθεί ότι η άσκηση βίας δεν προέρχεται μόνο από την
επιβολή των τυπικών της Ορθοδοξίας, αλλά και από τη διδασκαλία
της καθώς αρκετοί ανέφεραν θέματα, όπως φόβος για την κόλαση,
μεταθανάτια τιμωρία, ενοχές για αυνανισμό (ένας παπάς μάλιστα
πρότεινε σε κάποιον το σβήσιμο τσιγάρου στο χέρι για τη ‘θεραπεία’ του), κ.ά. Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση, όπου ο άθεος
όταν ήταν μικρός έφαγε, κατά παράβαση των εντολών της μητέρας, από τα παϊδάκια που έψηνε μία Παρασκευή, ημέρα νηστείας,
ο μερακλής, όπως ο ίδιος τον χαρακτηρίζει, παππούς του και το
βράδυ έβλεπε στον ύπνο του τον Αγ. Δημήτριο να βγαίνει από την
εικόνα και να τον κατηγορεί γι’ αυτό που είχε κάνει λέγοντας ότι
δεν πρόκειται να συγχωρεθεί (16). Ένας άλλος αφηγείται σχετικά
(άνδρας, 24 ετών):

Ο φόβος για το Θεό που κήρυτταν με έκανε ιδιαίτερα πρόθυμο να
ακολουθήσω τον ‘σωστό’ δρόμο της εκκλησίας. [...] Ο διάβολος είχε
περίοπτη θέση στους εφιάλτες μου... ήθελα να διαβάσω τα πάντα
γι’ αυτόν. Δεν έχανα την ευκαιρία να ρωτάω και πολλοί θείοι έστω
και άθελά τους, όπως και η γιαγιά μου ή το σχολείο με τρόμαζαν
πολύ κι έτσι ο φόβος με οδηγούσε στην πίστη του Θεού του καλού.
[...] Οι παιδικοί μου φόβοι ακόμη με ταλάνιζαν. Ο κατακλυσμός του
Νώε, η Δευτέρα παρουσία και η σωτηρία κάποιου που πεθαίνει ήταν
κυρίαρχα στη σκέψη μου. Για τη Δευτέρα παρουσία διάβασα και την
Αποκάλυψη του Ιωάννη στα 16 μου χρόνια. Με φόβισε, τρόμαξα. Σε
κάθε μεγάλη θρησκευτική γιορτή νόμιζα από τότε πως ίσως θα είναι
το τέλος! (11)

Μέσω της άσκησης συμβολικής κυρίως, αλλά και φυσικής, βίας
επιτυγχάνεται η αναπαραγωγή του θρησκευτικού νοήματος, δημιουργούνται ταυτίσεις και γίνεται η ένταξη στη θρησκευτική ομάδα. Προς το παρόν δεν εμφανίζεται κάποια δυνατότητα αναστοχασμού και διερώτησης. Αυτές θα προκύψουν στη συνεχεία. Όταν η
συμβολική αυτή βία αρχίσει να γίνεται αντιληπτή από τα ‘θύματα’,
τότε ανοίγει ο δρόμος για την ανάδυση του αναστοχασμού και κυρίως για τη ρήξη με το παρελθόν.
Η ρήξη με το κυρίαρχο παράδειγμα

Ένα ενδιαφέρον εύρημα, όπως προκύπτει από τις αφηγήσεις, είναι
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ότι κατ’ αρχάς αρκετοί (περίπου 15) εκ των αφηγούμενων άρχισαν την αναζήτηση περί Θεού και θρησκείας στην εφηβεία τους
και τότε έθεσαν τα πρώτα κρίσιμα ερωτήματα, ένω άλλοι έκαναν
το βήμα στη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο. Η
αφορμή γι’ αυτό ήταν είτε ερεθίσματα από το περιβάλλον τους,
λόγω της παρουσίας άθεων για παράδειγμα, είτε από την ίδια την
παρατήρησή τους ιδίως σε σχέση με τη θρησκεία (π.χ. το ακριβό
αμάξι του παπά, τα ψώνια με χρήματα από το παγκάρι, ο κοιλαράς
παπάς που διδάσκει τη νηστεία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ή ο παπάς που βλαστήμησε μέσα στην Εκκλησία). Όπως αναφέρει κάποιος (άνδρας, 64 ετών):

Η αντίστροφη μέτρηση, η αμφισβήτηση, άρχισε μία σημαδιακή Κυριακή στα δεκαεπτά μου. Είχα πάει, όπως έκανα σχεδόν κάθε Κυριακή, στην εκκλησία της γειτονιάς μου και παρακολουθούσα εντελώς
ανόρεχτα και μηχανικά τη λειτουργία. [...] Στο τέλος, ανέβηκε στον
άμβωνα ένας δεσπότης, ντυμένος στα χρυσοποίκιλτα άμφιά του και
άρχισε να βγάζει έναν πύρινο λόγο για τους αμαρτωλούς πλούσιους
και για τη ματαιότητα του πλουτισμού. Βγαίνοντας έξω, αντίκρυσα
στο δρόμο ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στο πλάι της εκκλησίας και πλησίασα κοντά του για να το δω.
[...] Το χαστούκι που δέχτηκα όταν διαπίστωσα ότι ο ιδιοκτήτης του
ήταν ο ίδιος ο δεσπότης ήταν πολύ ισχυρό. [...] Βλέποντας έναν ‘πολέμιο’ του πλούτου να ζει μέσα στη χλιδή δυσκολευόμουν να συνειδητοποίησω τι ακριβώς συνέβαινε (1).

Η ρήξη και η μετάβαση, όμως, δεν λαμβάνουν χώρα αυτομάτως.
Στην αρχή ο αφηγούμενος αποφασίζει να μην ξαναπατήσει το πόδι
του σε εκκλησία και εν συνεχεία αυτό γίνεται η απαρχή της αμφισβήτησής του για τη θρησκεία καθώς του δίνεται το ερέθισμα να
αρχίσει να ερευνά και να μελετά περισσότερο. Από τα κείμενα γίνεται εμφανές ότι ιδίως εκείνοι, οι οποίοι γεννήθηκαν και ανατράφηκαν σε ένα λιγότερο ή περισσότερο θρησκευόμενο περιβάλλον
στην εφηβική τους ηλικία άρχισαν να παρατηρούν όσα συνέβαιναν στον εκκλησιαστικό χώρο και να τους γεννώνται ερωτήματα.
Οι απορίες αυτές δεν οδήγησαν κανέναν σε άμεση απομάκρυνση
από την εκκλησία και τη θρησκεία. Συνετέλεσαν, όμως, στο να αρχίσουν να αναζητούν και να επιθυμούν να απαντήσουν σε αυτές
τις απορίες τους.
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Το εφαλτήριο και η κύρια αιτία της αμφισβήτησης και συχνά
της ρήξης με τη θρησκεία και την πίστη ήταν η αναζήτηση και η
μελέτη βιβλίων. Ιδίως η μελέτη της Αγ. Γραφής, περισσότερο της
Π.Διαθήκης, προκάλεσε σε πολλούς σοκ και αηδία, όπως λένε, για
τη βία και το μίσος που περιγράφονται, ακόμα και με την ανοχή ή
τη συμμετοχή του ίδιου του Θεού. Ένας από τους αφηγητές αναφέρει ότι μεγάλωσε σε πιστή οικογένεια και όταν ήταν στο δημοτικό
είχε ορισμένες απορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη θρησκεία και
την Εκκλησία. Οι συνεχείς τιμωρίες, όμως, τόσο στο σχολείο όσο
και στο σπίτι τον οδήγησαν να γίνει φανατικός χριστιανός, όπως
ο ίδιος υπογραμμίζει. Τα βιβλία επιστήμης και αρχαίας ελληνικής
ιστορίας δεν υπήρχαν πια στο σπίτι και αντικαταστάθηκαν από
βιβλία βυζαντινής ιστορίας και θεολογίας. Όλοι οι άθεοι και οι μη
Ορθόδοξοι έγιναν εχθροί του. Όταν, όμως, πήγε στο πανεπιστήμιο
γνώρισε άθεους και άρχισε να συζητάει μαζί τους. Διαπίστωσε,
όμως, ότι εκείνοι είχαν πολλά επιχειρήματα, ενώ εκείνος κανένα.
Τότε αποφάσισε να μελετήσει τη Βίβλιο για πρώτη φορά, για να
τους απαντήσει. Ο ίδιος περιγράφει τη συνέχεια ως εξής:

Με την ανάγνωσή της, όμως, έπαθα ένα μεγάλο πολιτισμικό σοκ.
Αντί για επιχειρήματα βρήκα παραλογισμό, αντιφάσεις, βία, μίσος,
υποκρισία, μη φυσικά γεγονότα, πτωματολατρεία, αιμομιξία και
ό,τι πιο χυδαίο υπάρχει στον κόσμο. Ακόμη θυμάμαι το πόσο θύμωσα με τον εαυτό μου, που τόσο καιρό είχα πιστέψει όλα αυτά τα
ψεύδη (17).

Από άλλα διαβάσματα αναφέρονται κατ’ εξοχήν ο Ν. Καζαντζάκης και το έργο του, η Αντιγνώση της Λ. Ζωγράφου, και οι Λιαντίνης, Ντόκινς, Σαγκάν, Ασίμοφ, Νίτσε, Φόιερμπαχ, Φρόιντ, Μαρξ,
Ράσελ, Ιουλιανός, Πορφύριος, Κέλσος, Ηράκλειτος, Επίκουρος,
αλλά και πολλά επιστημονικά ντοκιμαντέρ. Αξίζει αναφοράς μία
περίπτωση, όπου ο σημερινός άθεος (άνδρας, 34 ετών), 16 ετών
τότε, από σχετικά φανατική οικογένεια, κατά τον ίδιο, πηγαίνει
στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσει ένα βιβλίο διδασκαλίας γερμανικών και κατά παράβαση της γονεϊκής εντολής να μένει μακριά
από βιβλία μη ελεγχόμενα από το περιβάλλον του, ξεφυλλίζει κάποιο που πέφτει στα χέρια του σχετικά με τη θρησκεία και έτσι
αρχίζει η αναζήτησή του:
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Μέσα σε όλα είχα αποκτήσει και την επίγνωση ότι δεν πατάμε σε
μέρη διαφθοράς και σήψης, όπως τα βιβλιοπωλεία και φυσικά δεν
ενδιαφερόμαστε για τους άπλυτους και απολίτιστους αρχαίους που
πέραν ενός Παρθενώνα δεν είχαν το παραμικρό άλλο να μας πουν.
Μόνο το Βυζάντιο με ενδιέφερε (29).

Τα βιβλιοπωλεία και οι βιβλιοθήκες συγγενικών προσώπων γίνονται για τους νέους αμφισβητίες οι τόποι, όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη θύραθεν γνώση μακριά από τα βλέμματα και
την αυστηρότητα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Όπως
αναφέρεται σε κάποια ιστορία (γυναίκα, 38 ετών):

Τα περισσότερα από αυτά [τα βιβλία] ανήκαν σε βιβλιοθήκες του
θείου και του παππού μου, όπου κατέφευγα προκειμένου να αντλήσω περισσότερη εξωσχολική γνώση. [...] Ο πατέρας μου άρχισε να
τα χάνει μαζί μου, δεν ήθελε να βλέπει βιβλία στο σπίτι και πολύ
περισσότερο να αγοράζω βιβλία (6).

Στη συνέχεια, αφηγείται κάποια φορά που είχαν πάει με τον πατέρα της στο Ζάππειο σε μία έκθεση βιβλίου, όταν ξέφυγε από την
προσοχή του και πλησίασε τους πάγκους με τα βιβλία. Ενθουσιασμένη με την πληθώρα και την ποικιλία των βιβλίων άνοιγε και τα
διάβαζε. Τότε είδε μία δίτομη έκδοση της UNESCO με τίτλο Τα δικαιώματα του να είσαι άνθρωπος, την οποία και παρήγγειλε κρυφά
από τον πατέρα της και με τα δικά της χρήματα.
Τα βιβλία παντός είδους και οι επιστήμες αποτελούν με άλλα
λόγια τον μοχλό που ανοίγει την πόρτα για έναν άλλο κόσμο, ο
οποίος μέχρι τότε παρέμενε ερμητικά κλειστός και απαγορευμένος. Αναφέρονται από όλους σχεδόν τους αφηγούμενους και μάλιστα τις περισσότερες φορές ως κάτι που τους άνοιξε τα μάτια.
Είναι στην ουσία το κρίσιμο εργαλείο, προκειμένου να τεθούν τα
πρώτα ερωτήματα και να δοθούν οι πρώτες απαντήσεις, που εν τέλει θα οδηγήσουν στην οριστική ρήξη με το κυρίαρχο παράδειγμα
και στην αναζήτηση και εύρεση του νέου νοήματος.
Η αναζήτηση νοήματος

Αν, λοιπόν, οι άθεοι απορρίπτουν το κυρίαρχο νοήμα με το οποίο
ανατράφηκαν, τότε ποιο είναι το νέο νόημα που αναζητούν; Αρχικά, όλοι έχουν απορρίψει οποιαδήποτε μεταφυσική/ υπερφυσική

192

Αλέξανδρος Σακελλαρίου

πίστη. Τα βασικά χαρακτηριστικά των πεποιθήσεων τους είναι τα
εξής: Κατ’ αρχάς, δηλώνουν περισσότερο ελεύθεροι ως άνθρωποι.
Τονίζουν ότι απολαμβάνουν τη ζωή τους εδώ στη γη μακριά από τη
θρησκεία και τις επιβολές της. ‘Πιστεύουν’ στον ορθολογισμό και
στην επιστημονική έρευνα και τα επιτεύγματά της, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου μυαλού και στη φύση, ενώ οι περισσότεροι τονίζουν τη διάθεση τους για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη
μεταξύ των ανθρώπων:

Η εμπιστοσύνη στο πνεύμα και στις ικανότητες των ανθρώπων και
η στήριξη της επιστημονικής γνώσης είναι η μόνη ελπίδα για πρόοδο της ανθρωπότητας, πράγμα που έχει αποδειχθεί από την εποχή
της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. [...] Στα χρόνια που ζούμε
έχει γίνει πλέον φανερό σε όλους ότι η αιώνια φύση δεν χρειάζεται θεούς, νεράιδες και αερικά για να την καθοδηγούν (άνδρας, 35
ετών) (4).

Ή όπως το θέτει κάποιος άλλος (άνδρας, 40 ετών) πιο περιεκτικά, «πιστεύω στο ανθρώπινο μυαλό, ελπίζω στην ανθρώπινη
επιστήμη» (12).
Τέλος, σαφώς υποστηρίζουν την ηθική διάσταση της αθεΐας,
υπογραμμίζοντας εμφατικά ότι δεν χρειάζονται κάποιον Θεό-τιμωρό προκειμένου να κάνουν καλές πράξεις και να είναι ηθικές προσωπικότητες. Άλλωστε κατά τον U.Eco,21 αυτός που δεν πιστεύει
θεωρεί ότι κανείς δεν τον παρατηρεί από ψηλά και συνεπώς ξέρει
ότι δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να τον συγχωρέσει. Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό είναι ότι αναφέρονται στην απελευθέρωσή
τους από τη θρησκεία και τους φόβους που αυτή προκαλεί:

Αντιμετωπίζω χωρίς ψεύτικα δεκανίκια, όλα τα προβλήματα κατάματα και παράλληλα προσπερνώ γενναία τις προσωπικές μου
δυσκολίες στη ζωή. [...] Εμείς δημιουργούμε την κόλαση, αλλά και
τον παράδεισο στη ζωή μας και πολλά πράγματα που διδάσκουν οι
θρησκείες σκοπό έχουν να παραπλανήσουν τους λαούς για να επωφελείται το κάθε ιερατείο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ψευδαισθήσεις και ιδεοληψίες στη ζωή μας που οδηγούν σε ψυχώσεις και
θρησκευτικούς φανατισμούς (γυναίκα, 38 ετών) (6).

21 (Eco 1998, 92)
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Αυτή η αίσθηση ελευθερίας δηλώνεται αρκετά συχνά και συνδυάζεται ενίοτε, μόνο με τη λατρεία της φύσης:

Από τότε που αποτίναξα αυτά τα δεσμά, νιώθω πολύ πιο ελεύθερος,
πολύ πιο έτοιμος να κάνω το πραγματικά καλό. [...] Το βράδυ στρέφω το κεφάλι ψηλά προς το Σύμπαν και παρατηρώ το κόσμημα,
τον Κόσμο, και συλλογίζομαι πόσο μεγάλο είναι το δώρο της ζωής
που έχω στα χέρια μου, να μπορώ να παρατηρώ μία τέτοια μεγάλη
ομορφιά, να είμαι τμήμα της, να είμαι κομμάτι του όλου. Παρατηρώ
τη Φύση και μαγεύομαι από αυτά που μπορεί να κάνει... (άνδρας 34
ετών) (29).

Η καλοσύνη και η ηθική του άθεου, συνεπώς, τονίζονται και
υπογραμμίζονται σε κάθε ευκαιρία, όταν γίνεται αναφορά στις πεποιθήσεις τους. Σε αυτήν την περίπτωση σημειώνεται ιδιαίτερα η
επιλογή του άθεου προς το καλό χωρίς εκ των άνω επιβολές και
συνεπακόλουθες τιμωρίες:

Ο άθεος είναι σωστός και ηθικός επειδή έτσι αισθάνεται από τη
φύση και την παιδεία του, χωρίς να τον πιέζει ο φόβος κάποιας κόλασης. Λειτουργεί σαν κοινωνικός άνθρωπος, με σεβασμό και κανόνες και αυτό του προσδίδει περισσότερο κύρος και έτσι εμπνέει
σεβασμό, γιατί δεν καθοδηγείται από ‘ανώτερες δυνάμεις’ που του
λένε τι πρέπει να κάνει και τι όχι. Είναι καλός επειδή το θέλει ο ίδιος.
Δεν έχει ενοχές γιατί έχει καθαρή συνείδηση. Συμπεριφέρεται ηθικά
κι ας ξέρει ότι δεν θα ‘ανταμειφθεί στην άλλη ζωή’ γι’ αυτό (γυναίκα
43 ετών) (33).

Η ηθική και το συλλογικό αγαθό τίθενται σε πρώτο πλάνο στις
πεποιθήσεις των άθεων αφηγητών, αλλά αποδεσμεύονται εντελώς από κάθε θρησκευτική και χριστιανική νοηματοδότηση ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται οι υποστηρικτές αυτών των θέσεων. Ο
άθεος, δηλαδή, δεν ορίζεται μόνο αρνητικά ως αρνητής της ύπαρξης του Θεού, αλλά και θετικά ως κάποιος, ο οποίος ενδιαφέρεται
για τους συνανθρώπους του, για την κοινωνία στην οποία ζει και
για τον κόσμο συνολικά. Δεν εμφανίζεται ως μονήρης αντι-θεϊστής, αλλά ως ένα συλλογικό ον που δρα με γνώμονα τη συνείδησή
του και όχι με βάση τις διδαχές και τους νόμους ενός Θεού και μίας
εκκλησίας.

194

Αλέξανδρος Σακελλαρίου

Συμπεράσματα
Μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα με βάση
την παραπάνω ανάλυση; Θεωρώ ότι το βασικό συμπέρασμα τουλάχιστον από τις συγκεκριμένες αφηγήσεις, είναι ότι οι σημερινοί
άθεοι είναι πρώτα και κύρια άθεοι που ήρθαν σε αντιπαράθεση
με τον χριστιανικό Θεό (και τη Χριστιανική θρησκεία) και τον
απέρριψαν, άρα Χριστιανοί άθεοι. Άλλωστε, όπως θα έλεγε και ο
Braudel,22 ο Ευρωπαίος ακόμη και άθεος δεν παύει να είναι δέσμιος
μίας ηθικής, δέσμιος διαφόρων ψυχικών επιταγών που ορίζουν τη
συμπεριφορά του και είναι βαθιά ριζωμένες στη χριστιανική παράδοση. Βεβαίως, κάποιοι από τους άθεους, που αφηγήθηκαν τις
ιστορίες τους, στην πορεία της ζωής τους μελέτησαν πολλές θρησκείες και απέρριψαν κάθε μορφής μεταφυσική πίστη και υπερφυσικά όντα. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι δεν έχει ασκηθεί
σε όλους φυσική (ή συμβολική) βία κατά τη διάρκεια της ανατροφής τους, με συνέπεια η άσκηση βίας να αποτελεί μόνο μερική εξήγηση για τη μεταστροφή τους στην αθεΐα. Η άσκηση βίας, φυσικής
ή/και συμβολικής μάλλον συντελεί στην εδραίωση του κυρίαρχου
παραδείγματος παρά στην αμφισβήτησή του, τουλάχιστον σε ένα
πρώτο επίπεδο και στις μικρότερες ηλικίες. Το ευρύτερο περιβάλλον, αναλόγως του πόσο ανεκτικό ήταν και τα σχετικά ερεθίσματα
συνετέλεσαν, επίσης, στη μετάβαση στην αθεΐα. Αυτή η ρήξη με το
κυρίαρχο θρησκευτικο-πολιτισμικό παράδειγμα και η διαμόρφωση του νέου νοήματος δεν είναι στιγμιαία και άμεση. Απαιτεί χρόνο
και αναζήτηση, όπως φαίνεται, από όλες τις αφηγήσεις, ιδίως εκείνων οι οποίοι μεγάλωσαν σε πιστές οικογένειες, συχνά στα όρια
του φανατισμού. Η ρήξη και η σταδιακή μετάβαση προκαλείται
από το κονωνικό περιβάλλον μέσω ερεθισμάτων και εν συνεχεία
μέσω προσωπικής μελέτης. Τέλος, ένα ακόμα συμπέρασμα είναι
ότι όλοι διεκδικούν την ιδιότητα του καλού και ηθικού ανθρώπου
και πολίτη προσπαθώντας να απεμπλέξουν την ηθική από τη θρησκεία και τη θεϊκή παρουσία.
Βιβλιογραφία

Baggini, Julian (2006): Αθεϊσμός. Η εποχή μας σε 15 λέξεις. Αθήνα:
Το Βήμα/ Ελληνικά Γράμματα.
22 (Braudel 2005, 458)

Μορφές αθεΐας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία: πολιτισμικές ρήξεις...

195

Braudel, Fernand (2010): Η γραμματική των πολιτισμών. Αθήνα:
Μ.Ι.Ε.Τ.
Comte-Sponville, Andre (2009): Το πνεύμα του αθεϊσμού. Αθήνα:
Κέδρος.
Dawkins, Richard (2007): Η περί θεού αυταπάτη. Αθήνα: Κάτοπτρο.
Dennett, Daniel (2007): Απομυθοποίηση. Καταρρίπτοντας τον μύθο
της θρησκείας. Θασσαλινίκη: Βάνιας.
Eagleton, Terry (2011): Λογική, πίστη και επανάσταση. Στοχασμοί
γύρω από την περί Θεού διαμάχη. Αθήνα: Πατάκης.
Eco, Umberto, Martini, Carlo-Maria (1998): Τι πιστεύει αυτός που
δεν πιστεύει; Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Febvre, Lucien (1982): The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century: The Religion of Rabelais. Cambridge: Harvard University
Press.
Ginzburg, Carlo (1994): Το τυρί και τα σκουλίκια. Ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Graham, Chelsea (2011): Good without God: Identity Negotiations
and Revelations of Religious None(s). Northern Kentucky University: αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία.
Halbwachs, Maurice (2013): Τα κοινωνικά πλαίσια της μνήμης.
Αθήνα: Νεφέλη.
Harris, Sam (2008): Το τέλος της πίστης. Αθήνα: Ενάλιος.
Hervieu-Leger, Daniele (2006): Religion as a Chain of Memory. Cambridge: Polity Press.
Hitchens, Christopher (2008): Ο Θεός δεν είναι μεγάλος. Αθήνα:
Scripta.
Κυριαζή, Νότα (2001): Η κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
LeDrew, Stephen: “Discovering Atheism”. Sociology of Religion, 74
(4) (2013): 454-463.
Le Roy Ladurie, Emmanuel (2008): Μονταγιού. Ένα οξιτανικό χωριό από το 1294 έως το 1324. Αθήνα: Εκδόσεις του 21ου.
Martin, Michael (ed.) (2007): The Cambridge Companion to Atheism.
Cambridge: Cambridge University Press.

196

Αλέξανδρος Σακελλαρίου

Mason, Jennifer (2003): Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα.
Mauthner, Fritz (1992): Ο αθεϊσμός στην αρχαιότητα. Αθήνα: Εκδόσεις του 21ου.
McGrath, Alister (2008): Το λυκόφως του αθεϊσμού. Αθήνα: Ουρανός.
———— (2010): Η αυταπάτη του Dawkins. Αθήνα: Ουρανός.
Meslier, Jean (2008): Δεν υπάρχει Θεός. Με την κοινή λογική ενός
ιερέα. Αθήνα: Οδυσσέας.
Μινουά, Ζορζ (2007): Η ιστορία της αθεΐας. Αθήνα: Νάρκισσος.
Μποττόν, Αλαίν ντε (2012): Θρησκεία για άθεους. Αθήνα: Πατάκης.
Norris, Pippa, Inglehart, Ronald (2011): Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. New York: Cambridge University
Press.
Onfray, Michel (2006): Πραγματεία περί αθεολογίας. Αθήνα: Εξάντας.
Παπαριζος, Αντώνης (2001): Θεός, εξουσία και θρησκευτική συνείδηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Silver, Christopher Frank (2013): Atheism, Agnosticism, and Nonbelief: A qualitative and quantitative study of type and narrative.
The University of Tennessee at Chattanooga: Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή.
Smith, Jesse M. (2013): Atheists in America: Investigating Identity,
Meaning and Movement. University of Colorado at Boulder, College of Arts and Sciences: Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή.
Teemu, Taira (ed.): “The New Visibility of Atheism in Europe”. Approaching Religion 2 (1) (2012).
Φαφούτη, Λαλίνα (2012): «Έλληνες: Πιστοί, αλλά ‘χαλαροί’». Το
Βήμα Science, 15 Απριλίου 2012:3.
Φίλιας, Βασίλης (2000): Κοινωνιολογία του Πολιτισμού. Tόμος
Πρώτος. Αθήνα: Παπαζήσης.
Φραγκόπουλος, Στέλιος (επιμ.) (2012): Αποχαιρετισμός στη θρησκευτική πίστη. Αθήνα: χ.ε.
Χίτσενς, Κρίστοφερ (επιμ.) (2012): Η βίβλος του άθεου. Αθήνα: Polaris.

Η πρόσληψη των νεοορθοδόξων από τα περιοδικά λόγου
και στοχασμού
Δημήτρης Αγγελής *

Θεωρώ ότι μιλώντας για την πρόσληψη του ρεύματος των «νεορθοδόξων» από τα περιοδικά λόγου και στοχασμού της περιόδου της ακμής του (δεκαετία του 1980), δεν εξετάζουμε μόνο την
τομή δύο διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, της θεολογίας
με τη φιλολογία, αλλά κάτι πολύ ευρύτερο που αναφέρεται στην
ιστορία των ιδεών. Νομίζω, μάλιστα, ότι στο προσεχές διάστημα
οφείλουμε να εγκύψουμε πολύ περισσότερο πάνω σε ζητήματα
συνέχειας και ασυνέχειας τάσεων και ιδεών μέσα στην ελληνική
κοινωνία, γιατί αφορούν την ίδια την κατανόηση της ταυτότητάς
μας, της πορείας μας μέσα στον χρόνο, αλλά και τα αίτια της σημερινής μας κρίσης.
Ο όρος «νεορθόδοξοι», τον οποίο χρησιμοποιούμε καταχρηστικά για να περιγράψουμε μια ομάδα στοχαστών με έντονη δημόσια
παρουσία στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Χρ. Γιανναράς, Στέλιος Ράμφος, Κωστής Μοσκώφ, Κώστας Ζουράρις, Παναγιώτης
Νέλλας, αλλά και ο τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος κ.ά.),
δεν προήλθε από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της, αλλά από
τους αντιπάλους τους. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 1983
η δημοσίευση στο αριστερής κατεύθυνσης περιοδικό Στοχαστής
ενός άρθρου με τίτλο «Ο νεορθόδοξος σκοταδισμός», θα δώσει
τον τίτλο στην ομάδα (μέχρι τότε τους χαρακτήριζαν «νέους θεολόγους»), η οποία βασίζεται στη βυζαντινή πατερική παράδοση,
προσπαθεί να συνδέσει τον χριστιανισμό με τον μαρξισμό (είμαστε «κομμουνιστές και όχι μαρξιστές», σχολιάζει βέβαια ο Κωστής Μοσκώφ), αναφέρεται στην κοινοτική, κοινωνιοκεντρική
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ελληνικότητα και ασκεί από την πλευρά της παράδοσης κριτική
στον δυτικό ορθολογισμό1.
Εντάσσοντας το ρεύμα των «νεορθοδόξων» στο πολιτικό κλίμα και στις ευρύτερες μεταβολές που σημειώνονται στις αρχές της
δεκαετίας του 1980, θα μπορούσε κανείς να βρει αντιστοιχίες με
την αριστερή-πατριωτική συνθηματολογία του ΠΑΣΟΚ (λ.χ. «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες») και με την ευρύτερη ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας να πιστέψει στον εαυτό της, χωρίς την κηδεμονία, πολιτική και ιδεολογική, εξωγενών δυνάμεων2. Επιπλέον, είναι
βέβαιο ότι μετά τη συμπόρευση της διοικούσας Εκκλησίας με το
δικτατορικό καθεστώς κατά την επταετία3, όχι μόνο η εποχή αλλά
και η ιστορική πλέον ανάγκη ωθούν φυσιολογικά (δηλαδή χωρίς
αυτό ν’ αποτελεί στρατήγημα4) τους ανήσυχους θεολόγους προς
προοδευτικότερες θέσεις και θεωρητικές αναζητήσεις5. Επιπλέον,

1 «Αρχές της δεκαετίας του ‘80 προστέθηκε η έκπληξη των “νεορθοδόξων”. Κάποιοι
συγγραφείς και καλλιτέχνες της Αριστεράς, “κομμουνιστές αλλά όχι μαρξιστές”,
όπως χαριτολογούσε ο Κωστής Μοσκώφ, άρχισαν να μιλάνε για την Παράδοση,
την εκκλησιαστική Ορθοδοξία, την ελληνική ταυτότητα. Η γλώσσα τους δεν είχε
τίποτε να κάνει με τα ξύλινα φληναφήματα που ακούει ο Νεοέλληνας από την
“επίσημη” εκκλησία, τα ηθικολογικά κηρύγματα, τα “θρησκευτικά” του σχολείου.
Οι δημοσιογράφοι μπερδεύτηκαν: “τι είναι αυτοί”; απορούσαν. “Ορθόδοξοι δεν είναι, αφού η κατεστημένη Ορθοδοξία μιλάει άλλη γλώσσα, όμως κάτι νέο δείχνουν
στην Ορθοδοξία - να τους πούμε, λοιπόν Νεορθόδοξους”!
Θόρυβος στον Τύπο “διάλογος Ορθοδοξίας και Μαρξισμού”, πολιτικό ζητούμενο η
κοινωνιοκεντρική ελληνικότητα ένσαρκη στη λαϊκή ευσέβεια: να συνειδητοποιηθεί σαν αντιπρόταση στον Ιστορικό Υλισμό μαρξιστών και “φιλελεύθερων”. Για
πρώτη φορά η αμφισβήτηση σάρωνε όχι μόνο την επιδερμική συμπτωματολογία,
σκόπευε τον ξιπασμένο μεταπρατισμό, τα δάνεια ιδεολογικά δεκανίκια.» (Γιανναράς, 2007).
2 Ο Τάκης Φωτόπουλος (1994) εντάσσει άστοχα τους νεοορθοδόξους στις
μεταμοντέρνες κινήσεις επιστροφής στον ανορθολογισμό, στον μυστικισμό και
τη θρησκεία.
3 Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και φωτεινές εξαιρέσεις (Αργυρόπουλος,
2004).
4 Εκ των υστέρων, ο Χρ. Γιανναράς (ό.π.) θα γράψει: «...αντίλογος στη μαρξιστική
μονοφωνία δεν υπήρξε μετά τη δικτατορία. Ο “ελληνοχριστιανισμός” της επίσημης
κρατικής ιδεολογίας είχε καταρρεύσει μέσα στη χλεύη, μαζί με το κενολόγημα
“Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών” της επταετίας. Καμιά έγνοια από κανένα πολιτικό
χώρο μήπως “μαζί με τα απόνερα το μπάνιου πετάμε και το μωρό”. Κανένας
προβληματισμός για το πού οδηγεί η ιδεολογική μονοτροπία, τι εγκυμονεί η
απουσία αντιπρότασης.»
5 Την ίδια περίοδο (1982) αρχίζει την έκδοσή της η Σύναξη, περιοδικό «Σπουδής
στην Ορθοδοξία», ενώ ο προοδευτικός χριστιανικός κόσμος της Αθήνας έχει ως
σημείο αναφοράς του το βιβλιοπωλείο «Μήνυμα» (Σόλωνος 83).
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μέσα στον ιδεολογικό πλουραλισμό και στον κυρίαρχο λαϊκισμό
της μεταπολιτευτικής περιόδου, σε περιβάλλον δηλαδή αποδέσμευσης απ’ την ισχύ των παραδοσιακών προτύπων –ιεραρχήσεων που κατά τη διάρκεια της δικτατορίας είχαν καταγραφεί στο
στερεότυπο σύνθημα «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια» – προέκυπτε
η ανάγκη νέων ταυτίσεων όχι μόνο εξαιτίας των ενοχών που προέκυπταν απ’ την επταετία, αλλά και ως αντίσταση στις λογοκρατικές θεωρήσεις που έφερνε η απελευθέρωση και ως απάντηση
στην κυρίαρχη πλέον στη δημόσια σφαίρα και «ανταγωνιστική»
μαρξιστική σωτηριολογία. Η δυναμική επανερμηνεία της παράδοσης συνιστούσε στην ουσία και προσπάθεια επίτευξης μιας νέας
«ιδεολογικής» καθαρότητας, με σκοπό την επαναβεβαίωση της
κοινωνικής σημασίας του θρησκευτικού. Η επανερμηνεία αυτή,
όμως, σήμαινε επίσης επιλεκτική πρόσληψη της παράδοσης, μιας
παράδοσης που δεν είχε ως υπόβαθρο μια ηθική κοινότητα αλλά
νοούνταν κυρίως ως απόθεμα πολιτιστικών αξιών, και επέμενε
στα κείμενα (θεωρία), χωρίς αναφορές στην εκκλησιαστική ιστορία, δηλαδή στην πράξη. Η πολιτικοποίηση, ωστόσο, του κοινοτισμού με βάση το ιερό ενδέχεται να λειτουργήσει και προς όφελος
ενός ντετερμινιστικού εθνικισμού, θεώρηση που ως έναν βαθμό
υπάρχει στην πιο ύστερη περίοδο κάποιων εκ των νεοορθοδόξων6.
Στην πραγματικότητα, όμως, το ρεύμα των «νεορθοδόξων», αν
και ενισχυμένο με νέες δυνάμεις και με κεντρική πλέον θεματική
του τον επίκαιρο για την εποχή διάλογο με τον μαρξισμό, έχει τις
ρίζες του στη θεολογία του 1960 και στο περιοδικό Σύνορο (19641967). Ουσιαστικά δηλαδή, επανέρχεται στο προσκήνιο το ανανεωτικό μήνυμα της θεολογίας του ’60, τη δυναμική της οποίας είχε
ανακόψει η δικτατορία με το πρόταγμα του «ελληνοχριστιανικού
πολιτισμού», αφού τα κύρια χαρακτηριστικά (και κάποιοι από
τους συντελεστές) ταυτίζονται. Η αποδέσμευση του ευαγγελικού μηνύματος από τον ακαδημαϊκό σχολαστικισμό, η θεολογική
επανεκτίμηση της αμαρτίας ως αστοχίας πέρα από νομικιστικούς
ηθικισμούς κι η ανάπτυξη ενός νέου λεξιλογίου γύρω από αυτές
τις έννοιες, η ευχαριστιοκεντρική κατανόηση της Εκκλησίας και η
αναζωπύρωση του μοναχικού ιδεώδους, η επανεκτίμηση της πα6

Αξιοποιούμε εδώ θέσεις του Hanf (1994), όπως τις παρουσιάζει ο Γκότσης (1996,
44). Παρουσιάζει ιδιαίτερο οπωσδήποτε ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς προς
ποιες ιδεολογικές θέσεις κινήθηκαν οι νεοορθόδοξοι τα επόμενα χρόνια.
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ράδοσης και της λαϊκής ευσέβειας και ο διάλογος με την εποχή είναι χαρακτηριστικά7 κοινά μεταξύ των δύο περιόδων, γεγονός που
επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μας. Η προσπάθεια του Γιανναρά, ήδη
από τότε, για μια «οντολογική δικαίωση της ελληνοπατερικής θεολογίας [...] σε πολιτισμική προοπτική ενός διαχρονικού ελληνισμού
[...] αλλά και ιστορικής κριτικής του “άλλου πολιτισμού”»8 (του δυτικού δηλαδή), περιστοιχίστηκε και από άλλους, ενισχύθηκε με
νέες θεωρήσεις, ακόμα και τραγουδήθηκε στον δίσκο Τραπεζάκια
έξω του Σαββόπουλου που κυκλοφόρησε τη χρονιά-ορόσημο για
το κίνημα, αναφέρομαι βέβαια στο 1983.
Στον βαθμό που από τους «νεορθόδοξους» επιχειρείται ένας διάλογος μεταξύ χριστιανισμού και μαρξισμού9, η συζήτηση απασχολεί
και τα περιοδικά της Αριστεράς, κυρίως βέβαια το Αντί, στο οποίο
εκπροσωπούνται και οι θιασώτες αλλά και οι επικριτές αυτής της
νέας περί την Ορθόδοξη Εκκλησία αντίληψης. Για παράδειγμα, ο
Κώστας Ζουράρις, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εσωτ.
τότε, γράφει αρκετά νωρίς (τχ. 216, 15.10.1982, σσ. 34-37) ένα
7
8

9

Τα χαρακτηριστικά αυτά καταγράφει ο Αμπατζίδης (2009, 38-39).
Βλ. Αγόρας (2009, 177). Είναι γεγονός ότι για τους νεορθόδοξους η πολιτισμική
ανωτερότητα της «καθ’ ημάς Ανατολής» και του «ελληνικού παραδείγματος» θεωρείται σχεδόν δεδομένη, ωστόσο θα ήταν άδικη υπερβολή να τους χαρακτηρίσουμε «εθνικιστές» ή ακόμα και εκφραστές ενός αποκλειστικά «ελληνορθόδοξου
πολιτισμού», όπως κάνει λ.χ. η Αθανασοπούλου-Κυπρίου (2007, 49-55).
Ο ίδιος ο Γιανναράς (2007) θα παρατηρήσει σχετικά: «Τη “νεορθόδοξη” έκπληξη την εξουδετέρωσε τελικά η ετικέτα του “εθνικισμού”, ο επίμονος, μεθοδικός,
αδίστακτος προπαγανδισμός της ετικέτας. Οι άνθρωποι που διακήρυτταν ότι με
τον εθνικισμό τελειώνει ιστορικά ο Ελληνισμός, ταυτίστηκαν στις συνειδήσεις
της απερίσκεπτης μάζας με αυτό που μαχητικά απέρριπταν. Βοήθησε και η ασυμμάζευτη σύγχυση της δεκαετίας του ’90: Η ιδεολογικοποίηση του σκοπιανού
προβλήματος, τα ανόσια (στην κυριολεξία) συλλαλητήρια για την αναγραφή του
θρησκεύματος στις ταυτότητες, τα εθνικιστικά κηρύγματα στις εκκλησιές, μια
γλώσσα επιθετική για τους αντιφρονούντες (γραικύλοι, ευρωλιγούρηδες κ.τ.ό.).
Χάθηκε μια δυνατότητα να μπολιαστεί η πολιτική με ουσιαστικά, δικά μας, όχι
δανεισμένα ερωτήματα. Βυθιστήκαμε στη νέκρα της διαχειριστικής πολιτικής, με
μιαν “Αριστερά” ακυρωμένη από τον καριερισμό, την ιδιοτέλεια.»
Οι σχετικές δημόσιες συζητήσεις την περίοδο εκείνη είναι πολλές, μία μάλιστα,
που οργάνωσε η Εταιρία Χριστιανικού Θεάτρου στον «Παρνασσό» στις 13 και
15.12.1983, με συντονιστή τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, έχει αποτυπωθεί και
σε βιβλίο (Γέφτιτς, Μεταλληνός, Ελευθερίου, Ζουράρις, Ράμφος, 1984). Από τη
συνάντηση απουσίασε λόγω ασθενείας ο Κωστής Μοσκώφ, αν και το όνομά του
είχε ανακοινωθεί. Για την αντίδραση της κομμουνιστικής ορθοδοξίας (Κασιούρας,
1986).
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άρθρο με τίτλο «Η θρησκευτική πλευρά του επιστημονικού σοσιαλισμού». Σε αυτό επισημαίνεται ο θρησκευτικός χαρακτήρας των
μαρξιστικών κειμένων, αναλύεται ο κομμουνισμός-σοσιαλισμός
ως «εσχατολογικός μονισμός» και μεταφυσική συμπεριφορά (σ.
34) και προβάλλεται το έργο του Μπερντιάγιεφ ως «θεόπνευστη
διακονία υπέρ του σοσιαλισμού και του χριστιανισμού» (σ. 37).
Στο ίδιο κιόλας τεύχος του απαντά, με πολύ ειρωνικό τρόπο και
σε εκκλησιαστική μάλιστα γλώσσα, ο Γεώργιος Κατηφόρης («Τας
κεφαλάς ημών τω Κυρίω κλίνωμεν», σ. 38-39. Μεταξύ των επιχειρημάτων: πώς επικαλούνται την πολυφωνική δημοκρατία με το
μάθημα των θρησκευτικών υποχρεωτικό;), ενώ σε επόμενο τεύχος
(τχ. 220, 10.12.1982, σ. 36-37) ο φίλος και ομοϊδεάτης του Κωστής
Μοσκώφ, διευθυντής τότε του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών
στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτύρεται γιατί του αποδίδει ο Ζουράρις
θέσεις που ποτέ δεν διατύπωσε. Η ομάδα των νεοορθοδόξων δεν
είναι τόσο συμπαγής αφού συχνά υπάρχουν διαφοροποιήσεις, με
δημόσιες «απαντήσεις» μάλιστα σε εφημερίδες και περιοδικά10.
Με αφορμή μια συνέντευξη του Ζουράρι στη Σύναξη (τχ. 6, Άνοιξη 1983, σ. 51-60) και μια συνέντευξη του Μοσκώφ στον Σχολιαστή (τχ. 5, Αύγουστος 1983), ο Δημ. Κυρτάτας σχολιάζει στον Πολίτη τις αντιφάσεις που βρίσκει μεταξύ των ερμηνειών που δίνουν
στον χριστιανισμό οι δύο συνεντευξιαζόμενοι και των ιστορικών
δεδομένων της επιστήμης («Ορθοδοξία: Θεολογική και ιστορική
προσέγγιση. Μερικές παρατηρήσεις με αφορμή δύο συνεντεύξεις
των Κ. Μοσκώφ και Κ. Ζουράρι, Πολίτης, τχ. 62, Σεπτέμβριος 1983,
σ. 23-27). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εδώ γίνεται κατά τη γνώμη μας φανερή η
αδυναμία του ιστορικού (χωρίς να έχει άδικο στις επιμέρους παρατηρήσεις του) να ξεφύγει από τα δεδομένα της επιστήμης του
και να κατανοήσει τις μεθόδους του θεολογικού ρεύματος που
έχει ονομαστεί νεοπατερική σύνθεση, μιας προσπάθειας δυναμι10 «Οι “Νεορθόδοξοι” ήταν σκόρπιες μονάδες ή παρέες, άγνωστοι συχνά μεταξύ
τους. Ομως η κατεστημένη πια στην εξουσία Αριστερά (μετά τον εκλογικό θρίαμβο του Ανδρεϊσμού) έβλεπε ότι αυτή η καινούργια γλώσσα στην πολιτική ήταν
το μόνο ουσιαστικά διαφορετικό που ξεμύτιζε, φορτισμένο με την ακαταμάχητη
δυναμική της ανιδιοτέλειας. Κόμιζε άλλα μέτρα, ποιότητα που από μόνη της απωθούσε στο περιθώριο τους αναμηρυκασμούς ενός αναχρονιστικού μαρξισμού και
τα εθνικιστικά παραληρήματα της πατριδοκαπηλείας. Ηταν κίνδυνος, και μάλιστα εκείνη την ώρα που, για πρώτη φορά, η στράτευση στην Αριστερά εξασφάλιζε καριέρα, μέθη εξουσίας, δημοσιότητα.» (Γιανναράς, 2007).
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κής ανασύνθεσης των πατερικών κειμένων με βάση τα φιλοσοφικά δεδομένα των αιώνων που μεσολάβησαν και επικαιροποίησής
τους ώστε να δίνουν απαντήσεις στα προβλήματα της σύγχρονης
εποχής.
Τον Αύγουστο του 1983 το Αντί δημοσιεύει, χωρίς όπως αναφέρει στο σημείωμα που τα προλογίζει να δεσμεύεται από το
περιεχόμενό τους, τρία ακόμα κείμενα «που συμμετέχουν –το
καθένα με τον τρόπο του– σ’ αυτό που συνοπτικά αποκλήθηκε
“νεο-ορθόδοξο ρεύμα”. Συνεχίζουμε έτσι –υπογραμμίζει το περιοδικό– τον άτυπο διάλογο που συντήρησαν από τις στήλες μας η
διαμάχη πολέμιων και εκφραστών ενός φαινομένου που αποτελεί
σήμερα τη χαρακτηριστικότερη ίσως εκδήλωση της διπλής κρίσης της Αριστεράς και της Νεοελληνικής μας ταυτότητας». Προαναγγέλλει, μάλιστα, το περιοδικό ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα
κείμενα σε επόμενα τεύχη γιατί «πιστεύουμε ότι η απάντηση στη
νεόκοπη ιδεολογία είναι η έρευνα που θα εγκαινιάσουμε». Κρατώντας σαφείς αποστάσεις απέναντι στους νεορθοδόξους και
παρ’ ότι τους χαρακτηρίζει «νεόκοπη ιδεολογία» και σύμπτωμα
της κρίσης, το Αντί τους παρέχει βήμα έκφρασης κι έτσι στο τεύχος 239 (19.8.1983) δημοσιεύονται κείμενα των Κώστα Ζουράρι
(«Ορθοδοξία Εδώ και Κομμουνισμός τώρα: αμφίβολοι κάμακες;»,
σ. 18-19), Κωστή Μοσκώφ («Η Πτώση είναι Η Ανάσταση. Στοχασμοί ενός ορθόδοξου κομμουνιστή πάνω στη χριστιανική Ορθοδοξία», σ. 20-24) και Παναγιώτη Νέλλα («“Πάντα περιλαβών και
ενυποστήσας εαυτώ”. Ένας ορθόδοξος χριστιανός απαντά στο
κείμενο του Μοσκώφ», σσ. 25-27). Ο Ζουράρις, σε μια από τις δυναμικές, δημιουργικές του συνθέσεις που ενώνουν επανάσταση
και ανάσταση, τονίζει: «Είμαστε οι επικυρίαρχοι του εαυτού μας,
ορθόδοξοι και κομμουνιστές, γιατί είμαστε ζώα θεούμενα, γιατί
έχουμε την ντροπή μέσα μας, την ντροπή, που είναι το πρώτο επαναστατικό συναίσθημα, που μας ανασταίνει» (σ. 18). Ανάλογα, ο
Μοσκώφ επισημαίνει: «Ο άνθρωπος παραμένει ο σταυρωμένος
Υιός της παραδοσιακής χριστιανικής μας Ορθοδοξίας, και ωστόσο
μέσα από αυτό το Πάθος, το Γίγνεσθαι, την μοναξιά που ο ίδιος
διάλεξε αποκτώντας την μοναδικότητά του, την προσωπικότητά
του, μέσα από την Κάθοδο, την Πτώση, μέσα από την σημερινή
υπόστασή του στην καπιταλιστική κοινωνία μας ως το μοναχικό
εμπόρευμά του, ο άνθρωπος συναντά το βλέμμα του Άλλου, εν-
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σαρκώνει τη σχέση του με το Άλλο στην Πράξη του, εκκοσμικεύει
τη διάχυτη ύλη –τό «Πνεύμα» των ιδεαλιστών– το εγκαθιστά ως
ιστορία στον Καιρό, πραγματοποιεί τη διπλή Ανταρσία του απέναντι στις δομές του γίγνεσθαι» (σ. 23). Απαντώντας στον Μοσκώφ, ο διευθυντής του περιοδικού Σύναξη Παναγιώτης Νέλλας
παρατηρεί ότι «πολλοί μαρξιστικοί όροι, όπως τους αποκαθαίρει
στο κείμενό του αυτό ο Μοσκώφ, είναι προσλήψιμοι», επισημαίνει την υποχρέωση της Ορθοδοξίας, λόγω της ριζικής επαναστατικότητάς της, να τους προσλάβει, αφήνοντας όμως απέξω την
ιδεολογία και την πολιτική (σ. 27). Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι
«Ο κομμουνισμός» του Μοσκώφ, «είναι ο πιο μεγάλος, ο πιο ρωμαλέος, ο πιο συγκροτημένος μέσα στην ιστορία νόστος της Εκκλησίας», συμφωνώντας δηλαδή μ’ εκείνο το πρώιμο κείμενο του
Ζουράρι στο Αντί (τχ. 216, 15.10.1982, σσ. 34-37).
Το θέμα της στάσης της Αριστεράς απέναντι στην Ορθοδοξία
σχολιάζει την ίδια περίοδο και το περιοδικό για το τραγούδι Ντέφι (τχ. 8, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1983, σ. 34-39), με αφορμή μια
συζήτηση με τους συντελεστές του περιοδικού Σύναξη. Στο ανώνυμο εισαγωγικό σημείωμα –κατά πάσα πιθανότητα συντάκτης
του είναι ο Χρήστος Βακαλόπουλος–, επισημαίνεται ότι η Ορθοδοξία έγινε θέμα της επικαιρότητας επειδή «Ο τύπος “τσίμπησε” σε
δύο περιπτώσεις. Με τα τραγούδια, τις συνεντεύξεις και τα άρθρα
των Σαββόπουλου, Μοσκώφ, Ζουράρι κ.ά. και με την περίφημη
πια “υπόθεση Γιανναρά”». Και ακολουθεί λίγο παρακάτω το σχόλιο: «Δυστυχώς και πολλοί από τους ανένταχτους της Αριστεράς,
που θεωρητικά τουλάχιστον έπρεπε να είναι πιο ανοιχτόμυαλοι,
δεν κατάφεραν να διαφοροποιηθούν από το ΚΚΕ (που για λόγους
πολιτικής σκοπιμότητας εμφανίζεται “ορθόδοξο” κατά της Ορθοδοξίας), και να μην ξεπέσουν πάλι στην χρεωκοπημένη μέθοδο
της αναδρομής σε μαρξιστικά σλόγκαν (αντί να εμβαθύνουν στην
ουσία της μαρξιστικής θεωρίας) για να “εξηγήσουν” και να “αντιμετωπίσουν” το φαινόμενο, που δεν είναι –βέβαια– καθόλου νέο,
όπως θέλει να το παρουσιάσει το πολιτικό μάρκετινγκ». Έντιμα
το περιοδικό Ντέφι προτιμά, όπως δηλώνει, να μην «καταφύγει
σε αυτοσχεδιασμούς και επιφανειακές κρίσεις» προκειμένου να
συζητήσει για την Ορθοδοξία, αλλά να έρθει σε διάλογο με τη Σύναξη προκειμένου οι αναγνώστες του να αντιληφθούν «πλευρές
του ζητήματος που δεν είναι εύκολα ορατές, ιδιαίτερα κάτω από
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τα πυρά των δογματικών που με αφορισμούς και καταγγελίες
μοιάζουν με παπαδαριό της Αριστεράς»11.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ένα παιγνιώδες κείμενο του
Βαγγέλη Χατζηβασιλείου στις Τομές, με τίτλο «Οι επιστροφές της
αριστεράς και η ευγενής συνέπεια της χριστιανοσύνης» (τχ. 88,
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1983, σ. 3), στο οποίο φωτογραφίζονται
χωρίς να αναφέρονται ονομαστικά οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης και οι κεντρικοί άξονες σκέψης των νεοορθοδόξων:
«Κεραυνός εν αιθρία στα ανησυχούντως λιμνάζοντα ύδατα της
φιλοσοφίας. Εισβολές, κατά πόσον αιφνίδιες αναζητείται ακόμη, ήρθαν να υπερθερμάνουν σύμπασα την αριστερά –γιατί περί
αυτής ο λόγος. Ξέσπασε διάπυρος ο διάλογος μαρξισμού και χριστιανορθοδοξίας. Χαράχτηκαν οροθετικές γραμμές κι αμφισβητήθηκαν κατόπιν, αλληλοδιεισδύσεις εντοπίστηκαν, συνενώσεις παντοειδείς διαπιστώθηκαν, όλα αυτά με πάθος, ερωτικό και βίαιο
συνάμα. Κρίση πανεπιστημιακή και κρίση της αριστεράς· μοναχισμός και μοναδικότητα· όραμα εκστατικό και όραμα κοινωνικό.
Δεν έλειψαν οι εν τοις ουρανοίς αναλήψεις –έστω δι’ αεροστάτου.
Εν αρχή ην η πολιτική ορθοδοξία –αλλέως πως υπαρκτός σοσιαλισμός. Η οποία και ανεκάλυψε ό,τι επιμελώς ξεχνούσε: Τη
σημασία των ιδιομορφιών στην ιστορική εξέταση του ελληνικού
χώρου (επί το χριστιανικότερον: σώματος). Γοργά, ωστόσο, τους
απέδωσε μοναδικό χαρακτήρα: Βιάστηκε να επιστρέψει εκεί που
ήδη βρισκόταν: Μία είναι η ορθοδοξία θρησκευτική και πολιτική.
Ανανεωτικώς αλαλάζων συμπορεύτηκε ο λόγος ο και θουκυδιδικός χρηματίσας. Αποζητώντας σχέση επιθυμητική παρότρυνε σε
αγωνιστικά έπη και αντιπαραθέσεις τιτάνειες· εισήγαγε την επανάσταση, μοναχικός προπομπός αυτός, εκεί που κανείς δεν την περίμενε κι οι περισσότεροι την είχανε ξεγράψει.
Αμφότεροι οι διδάξαντες έθεσαν ως συνθήκη αναγκαία και ικανή της κομμουνιστικής υπάρξεως, την αγάπη. Η τελευταία αυτή,
διακαώς εκινήθη μεταξύ ερωτισμού και πυρπολήσεων. Με σκοπό,
απώτατο, να σωθούν οι ψυχές ημών και υμών.
Υπήρξαν, βεβαίως, και οι Μήλιοι που αντιστάθηκαν στους ποικιλότροπους ιμπεριαλισμούς· που διαφύλαξαν την επαναστατική

11 Το άρθρο έχει τίτλο «Το Ντέφι συζητάει με τη Σύναξη», το εισαγωγικό σημείωμα
στη σελ. 34. Το Ντέφι εκπροσωπήθηκε από τον Χρήστο Βακαλόπουλο, ενώ από τη
Σύναξη έλαβαν μέρος στη συζήτηση οι Κώστας Καρανάτσης, Αλέκος Καριώτογλου,
Παναγιώτης Νέλλας, Νίκος Φατούρος και Ζωή Πλιάκου.
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καθαρότητα ως κόρην οφθαλμού. Ρίχτηκαν στα χαρτιά τους και
βρήκαν τον Φρειδερίκο Ένγκελς με τον Αντι-Ντύρινγκ του, την
πρωτοπορία του Γιάννη Κορδάτου κι έναν ανομολόγητο Λυσένκο.
Ανασκάλεψαν οι Μήλιοί μας τα πάτρια εδάφη που τόσον καιρό
τους πήρε ν’ αρνηθούν: Την οπιοδότρια θρησκεία, την αστική και
προλεταριακή επιστήμη, το καπιταλιστικό και το σοσιαλιστικό
στρατόπεδο. Υπέγραψαν κατόπιν: Η κρίση της αριστεράς και γύρισαν σελίδα.
Όσο για τους χριστιανούς –την πέτρα του σκανδάλου–, ξεμπέρδεψαν πολύ πιο εύκολα. Διακριτικά και με ευγένεια στάθμευσαν
σε όσα εξ αρχής θεμελίωσαν: Τη διά του θεού σωτηρία (πρότειναν
ασφαλώς την εν ζωή σάρκωσή του) – την πάνδημη ένωση εντός
του θείου. Ενδιάμεσα, στη διαδρομή, αποποιήθηκαν τη βδελυρή
ιστορία των θεσμίων τους και στάθηκαν ενώπιοι ενωπίοις. [...]».

Στο νέο τότε περιοδικό Το Δέντρο (τχ. 3, Δεκέμβριος 1983, σσ. 3334), ο πεζογράφος Περικλής Σφυρίδης εκφράζει την αδυναμία του
να καταλάβει τι πρεσβεύουν οι νεορθόδοξοι: «Νόμισα πως είμαι
ανεπαρκής αλλά κι όσους άλλους ρώτησα αποδείχτηκαν εξίσου
ανεπαρκείς με μένα. Δεν είναι μόνο η ακαταλαβίστικη ορολογία ή
το διπλό και τριπλό νόημα που μπορεί να έχουν οι λέξεις, αλλά και
το ξεχαρβάλωμα της σύνταξης, που κάνει τα γραφτά και τις κουβέντες τους ακατανόητα. Για παράδειγμα: “Εμείς οι κομμουνιστές κι
εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι, είμαστε οι μόνοι, που είμαστε κύριοι
της ελευθερίας μας, δηλαδή υπεύθυνοι για την πλήρωση της κοινωνίας μας ή για την κένωση μέσα στην ερημία μας” ο Ζουράρης.
“Ο ελλαδικός άνθρωπος στην Ορθοδοξία διατυπώνει έτσι τον αρνητικό του νόστο ως ‘Ζώο Θεούμενο’ μέσα από το διάλογο του εγώ
του με το Άλλο, ως Ανταρσία ενάντια σε ένα είναι δίχως πρόσωπο –
αφηγείται το καθολικό βίωμά του, τη διαδικασία ενσάρκωσης στο
εγώ του, την πρόσκτηση με ενοποιό τον εαυτό του γίγνεσθαι που
μετουσιώνεται τώρα, μέσα από την ιστορία του, τη διάρκεια της
Πράξης του, στο Εσύ και το Εμείς του καθολικευμένου Εγώ του” ο
Κωστής Μοσκώφ στο περιοδικό Αντί. Και αναρωτιέμαι:», συνεχίζει ο Σφυρίδης, «Αν είναι πραγματικά χριστιανοί γιατί δεν ακολουθούν το παράδειγμα Εκείνου που είπε τόσο σπουδαία πράγματα
με τα πιο απλά λόγια; Αν πάλι είναι μαρξιστές γιατί δεν νοιάζονται
για το λαό; Το λαό δεν τον ενδιαφέρει η σωτηρία της ψυχής του;».
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Στο ίδιο θέμα θα επανέλθει δυο χρόνια αργότερα ο Τάσος Γουδέλης, ο οποίος σε άρθρο του με τίτλο «Θλιμμένοι τροπικοί» στο
Δέντρο (τχ. 14, Μάιος-Ιούνιος 1985, σ. 53-54) θα παρατηρήσει ότι
«είναι εν πολλοίς αδύνατο να παρακολουθήσει ο μη “πεπαιδευμένος ελληνικά” τα νοήματα που προτείνει η εκδοχή του “ελληνοκεντρισμού” αυτού». [...] Μ’ αυτόν τον τρόπο η επιστράτευση
της Ψυχανάλυσης π.χ. είναι άλλοθι και μεταμφίεση κενού, η δήθεν
ιστορικότητα της έρευνας προπέτασμα καπνού, η κοινωνιολογική ματιά τυφλότητα. [...] Αξίζει να επισημανθεί απλώς, η όχι και
τόσο σύγχρονη τάση μας να χρησιμοποιούμε βερμπαλιστικά και
όχι “αθώα” την γλώσσα της σκέψης προηγμένων πολιτισμών και
μέσω αυτής να επιχειρούμε αλχημιστικά την προβολή ως αποκαλυπτικού του αυταπόδεικτου. [...]». Ουσιαστικά εδώ ο Γουδέλης,
πέρα απ’ το θέμα της ορολογίας που ενδιαφέρει φυσικά ένα λογοτεχνικό περιοδικό, επιστρέφει την κατηγορία του μεταπρατισμού
στους νεορθοδόξους επισημαίνοντας ότι και αυτοί κάνουν το ίδιο,
και τους προσάπτει την κατηγορία του «ελληνοκεντρισμού», εν
μέρει με την έννοια, νομίζω, του εθνικισμού. Πράγματι, οι νεο-ορθόδοξοι θα χαρακτηριστούν από αρκετούς στη συνέχεια ως εθνικιστές12, παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο δεν κάνουν τίποτε
άλλο απ’ το να συνδέουν την ελληνικότητα με την Ορθοδοξία.
Αργοπορημένα στην Πολιτιστική (τχ. 22, Αύγουστος 1985, σ.
6-7) επανέρχεται το θέμα, σε άρθρο με τίτλο «Ο νεοσκοταδισμός
του Κ. Μοσκώφ». Σε αυτό οι Μοσκώφ, Γεωργουσόπουλος, Γιανναράς, Ζουράρις και Σαββόπουλος θεωρούνται συντηρητικοί και
αντιδραστικοί, ενώ ανασύρεται και παλαιότερο άρθρο του Δημήτρη Σαρλή από τον Ριζοσπάστη («Διάλογος ναι, αλλά για τι;»,
6.11.1983, σ. 3) προκειμένου να αποδειχθεί στους ιδεολογικά ομόφρονες ότι οι παραπάνω έχουν προ πολλού αποκηρυχθεί από την
Αριστερά. Παρατίθενται εκτενή αποσπάσματα από το άρθρο του
Σαρλή, στα οποία τονίζεται ότι «η τέτοια ερμηνεία της παράδοσης
[εν. «με θρησκευτικο-θεολογικό περιεχόμενο»] δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με την ταξική θεώρηση των πραγμάτων», ενώ στην
αντικρινή σελίδα (σ. 7), υπό τον τίτλο «Ο επιστημονικός λόγος και
η σιγή των σκοταδιστών», επανέρχεται το θέμα της εκλογής του
Γιανναρά στην Πάντειο Σχολή Πολιτικών Επιστημών13, με αναφο12 Ο Γιώργος Κοροπούλης (2009) λ.χ. θα τους χαρακτηρίσει ως την «“αριστερή”
και “υψηλή” (sublime) μαζί πλευρά του νεοεθνικισμού». Βλ. επίσης τη συνολική
κριτική που ασκεί ο Ν. Μουζέλης (2001).
13 Για το θέμα, πέρα από την εκτενή αρθρογραφία στις εφημερίδες που καταγράφει
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ρά στο άρθρο του Αύγουστου Μπαγιόνα με τίτλο «Ο νεοσκοταδισμός στη φιλοσοφία», που είχε δημοσιευτεί σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού (τχ. 18, σ. 24-35).
Κλείνοντας να επισημάνουμε τα εξής:

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της εποχής αλλά και συνεχίζοντας
τις αναζητήσεις της θεολογίας του 60, οι «νεορθόδοξοι» έφεραν
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μια φρέσκια ματιά κι ένα νέο
λεξιλόγιο, προώθησαν τον διάλογο της θεολογίας με την Αριστερά και ευρύτερα με την πολιτική, έστρεψαν την έρευνα στην παράδοση και στον κοινοτισμό, αντιτάχθηκαν στον δυτικό μοντέλο
ύπαρξης εξιδανικεύοντας την καθ’ ημάς Ανατολή. Η απήχησή τους
στον εκκλησιαστικό χώρο ήταν περιορισμένη (με απόλυτα εχθρική την συντηρητική/φονταμενταλιστική πλευρά του), επηρεάζοντας αποκλειστικά σχεδόν το λογιότερο μέρος του, όμως άσκησαν
σημαντική και διαρκώς αυξανόμενη επιρροή στην θεολογική σκέψη, η οποία ακόμα και σήμερα αντλεί ιδέες από αυτούς. Οπωσδήποτε, το γεγονός ότι η νεοορθοδοξία υπήρξε, εκτός από θεολογικό, φιλοσοφικό και πολιτικό ρεύμα σκέψης, ένα καθαρά μηντιακό
φαινόμενο έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην προώθηση και καθιέρωση
πολλών από τις βασικές θέσεις της στον δημόσιο λόγο.
Όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, η περίοδος της συνύπαρξης
ορισμένων μαρξιστών με κάποιους χριστιανούς μπορεί να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν άνοιξη της ελληνικής αριστεράς, με την έννοια
ότι η τελευταία εξήλθε απ’ τους στενούς κομματικούς της ορίζοντες και η θεωρητική της σκέψη συνδιαλέχθηκε απροκατάληπτα
και εποικοδομητικά με θύραθεν και, μάλιστα, με απεχθείς μέχρι
πρότινος γι’ αυτήν χώρους. Από τα περιοδικά λόγου και στοχασμού
οι νεορθόδοξοι αντιμετωπίστηκαν με αρκετή ειρωνεία και κυρίως
αρνητικά, όχι μόνο γιατί για την κομματική τους ορθοδοξία ένας
τέτοιος διάλογος ήταν αδιανόητος, αλλά γιατί η ελλιπής θεολογική και φιλοσοφική τους παιδεία καθιστούσε το μεγαλύτερο μέρος
των αρθρογράφων τους ανεπαρκή συζητητή με αυτό το ρεύμα
σκέψης. Θα έλεγα ότι η παρατηρούμενη αυτή την περίοδο διαθεσιμότητα του Αντί, έστω κι αν υφίσταται υπό όρους, είναι ενδεικτική
της ανοιχτότητας αυτού του περιοδικού απέναντι στο καινούργιο.
την φασίζουσα συμπεριφορά της Αριστεράς εκείνη την εποχή, μπορεί κανείς να
διαβάσει και την άποψη του Γιανναρά (1995, 160-173).
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The Perception of Justinian in the Latin West:
Considerations from Dante’s Works
Daniel Hernández San José *

1. Justinian: from 6th to 14th Century

Dante’s Commedia is one of the best historical sources that we have
for studying the political and philosophical thought of the early 14th
Century Italy and the Europe. Written in a period of twenty years, it
is composed in three parts, each other corresponding to the three
levels of the Christian cosmography: Inferno, Purgatory and Paradise. When Dante wrote his Paradise in the c.1310, he decided to
focus a whole chapter in the figure of the emperor Justinian, the
central character of 6th century.
Considering him as one of the most important emperors in Roman History, Justinian shared a prominent place in the memories
of Christians in the past next to Caesar, Constantine and Heraclius.
The 10th century Σοῦδα or Suda1 provides a good representation
of how he was remembered. First of all, Justinian ordered Isidore
of Miletus and Anthemius of Tralles to build the church of Hagia
Sophia, “Holy Wisdom of God”, the most impressive monument of
his time and for the centuries coming. Then, he was considered as
an emperor who defended the Faith, promoting the cult of Holy
Mary as Theotokos, from Jerusalem to Septem2. Secondly, Justinian
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gave the Roman Empire a renewed prestige defeating the Persians
in the East and, recovering Rome in the West for the Romania.
And, most of all, his effort in the compilation and adaptation of the
Roman legal tradition with the help of Tribonianus, later referred to
as Corpus Iuris Civilis.
To put it simply, this is the image that survived in the Christian
East. The «Byzantine Empire», the only political structure surviving
from the Ancient World, kept the image of Justinian in its memory. His remembrance has been studied exhaustively by Professor
Günter Prinzig3. His study is unique for his contribution, but there
is a lack of study on the image of Justinian in the Medieval Latin
West4. This is due in part to the fact that even from the 7th Century we have fragmentary material related to Justinian. His memory
seems to have fallen into darkness while the centuries of the Middle
Ages pressed forward.
The Greek Procopios of Caesarea, a contemporary of Justinian,
gives us the essential sources for studying his life: Buildings, Wars
[against Persians, Vandals and Ostrogoths], and Secret History, in
which we see the darker side of Justinian. Furthermore, these contradictions inside Procopius’ works are stronger in the Latin West.
For example, from the Spanish point of view, the little that Isidore of
Seville wrote about Justinian’s rule had, at the least, negative connotations5. We can find the same image from an English source, the
Venerable Bede, who preferred to stay silent during the Emperor’s
reign6. Much in the same way Gregory of Tours did in France7. Then,
the portrait of Justinian we saw in the East was incomplete in the
West: Jordanes is the other contemporary author of Justinian who
spoke in some positive way about him, as some researchers consider that Jordanes’ Getica was composed for Justinian himself.
The unique exception in the Latin West is Paul the Deacon, who
in the 8th Century, in his Historia Langobardum, made such a positive review of Justinian’s life comparable only to Greek sources8. Al3
4
5
6
7
8

Prinzig 1986.
Ciggaar 1996, 99, n.55.
Isidore of Seville, Historia Gothorum, 46-47.
Bede the Venerable, Historia ecclesiastica gentis Anglorum IV.15.3.
Gregory of Tours, Historia Francorum IV.40.
Herrera 2006, p. 79, n. 63.

The Perception of Justinian in the Latin West: Considerations...

213

though Paul said the same things the Σοῦδα/Suda would say later9,
he included them explicitly his legal works: ...[Justinian] arranged
in wonderful brevity the laws of the Romans whose prolixity was very
great and whose lack of harmony was injurious10... Therefore, he focused on the three basic aspects of Justinian’s life we have mentioned above.
We know that his legal reforms were applied in all the territories ruled by the Romans, including Italy and Africa of the Renovatio
Imperii, and even in the Roman province of Spania11. In the rest of
the West Latin territories, ruled by the Germanic kingdoms, Justinian’s reforms were not unknown but remained unapplied. Here,
the Roman legal tradition continued and followed the tradition of
Codex Theodosianus. Only in Italy the Codex Iustinianus, Institutes
and Novels continued to be little known in the Middle Ages, through
the Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii (Codex Iustinianus) and
Epitome Julianii. However, the Digest was not remembered. In general terms, Justinian’s legal tradition was lost in the Early Middle
Ages12. We will have to wait until the late 11th Century to see the
little efforts made to recover Justinian’s legacy. Essentially, because
of the recovery of the Roman legal tradition commenced in the 11th
Century. In fact, before the 12th century, the legal works of Justinian
had not reached the whole of the western territories13.
Although Paul the Deacon spoke positively about Justinian’s religious legacy, we can find in his Historia Langobardum some other
references in the opposite direction. We can find him in context of
9

10
11

12
13

And the same for what Justinian’s reign is still remembered today, as we can see for
example in Kunkel 1973, 164.
Paul the Deacon, Historia Langobardum, I.25. And, without doubt, he recognises
that “This emperor in fact was Catholic in his faith, upright in his deeds, just in his
judgments, and therefore, to him all things came together for good”, making a difference in the tradition of the Latin West about the religious policy of Justinian.
Gonzalez Fernández, R., «Las cartas de Gregorio Magno al defensor Juan. La aplicación del derecho de Justiniano en la Hispania bizantina en el siglo VII», Antigüedad
y Cristianismo XIV, 1997, pp. 287-298. Bronwen Neil and Matthew J. Dal Santo, A
companion to Gregory the Great, Brill: Leiden, 2013, p. 67: We do not be surprised,
therefore, if we find Gregory’s letters a conception of the imperial office, the empire
and the relationship of both to the Church that echo Justinian’s.
Mueller 1990, 1.
Kunkel 1973, 181: Modern scolarship has tried in vain to prove the existence in Italy
of a continuous Roman law tradition of some standing.
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a religious problem called the Tria Capitula. Imprecisely, and with
historical mistakes, Paul says: ...[In 553, a] synod was held at Constantinople at the time of pope Vigilius under the emperor Justinian
against Theodorus and all the heretics who were asserting that the
blessed Mary had given birth to a man only and not to a God and a
man. In this synod it was established as a Catholic doctrine that the
blessed Mary ever virgin should be called Mother of God since, as the
Catholic faith has it, she gave birth not to a man only, but truly to a
God and a man14.
This belongs to the problem of the Three Chapters, who had separated from the communion of the Roman church at the time of Pope
Vigilius or Pelagius15, an obscure point in the memory of Emperor
Justinian in the medieval Latinitas, and the principal reason why Isidore of Seville and other sources in West do not speak more about
Justinian. This schism was opened some years before, trying to end
the dogmatic divisions inside the Empire due to Nestorianism and
Monophysitism. In fact, Justinian’s religious policy confronted the
authority of the Roman Papacy. Under the problem of Tria Capitula
lay also the matter of the Cesaropapism and the theory of the Two
Swords, formulated by Gelasius at the end of the 5th century (“Imperial Authority” and “Ecclesiastical Authority”).
The same problem remained in Dante, who dealt with the question of the Empire and the primacy of the Roman Papacy, speaking
about the Two Suns16: ‘Rome, which formed the world for good, once
held two suns that lit the one road and the other, the world’s and that
to God. ‘The one has snuffed the other out, the sword is fastened to the
crook, and these two, forced to be together, must perforce go ill, ‘since,
joined, the one fears not the other17.
So, Justinian has in the Latin West a dualistic vision: although
he built San Vitale, Hagia Sophia or different Holy Mary Theotokos,
his religious policy also received a great opposition from the West,
headed by the Roman Papacy. This problem was so huge, that we
can find how Justinian exiled Pope Silverius, and had a tense rela-

14 Paul the Deacon, Historia Langobardum, VI.14.
15 Ibidem, III.26.
16 Purgatory XVI, 65-169. Hede, Jesper, «Unity and difference in Dante’s universal vision», Classica et Mediaevalia. Revue danoise de philologia et d’histoire 57, Museum
Tusculanum Press: Université de Copenhague, 2006, pp. 246-247.
17 Purgatory XVI, 106-112.
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tion with Pope Vigilius, who denied signing the V Ecumenic Council.
This obscure and ambiguous image of Justinian in the West existed until Dante decided to break this silence, rising Justinian to
the second sphere of his Heaven, and rescuing his memory from the
past in a positive way. The whole of Canto VI is an apologia of this
emperor: there, Justinian is the one chosen to summarize the history of the Roman Empire18, and having the final word in the controversy of the primacy of Pope and Emperor in the 14th Century,
inherited from the Investiture Controversy.
2. Reading the Canto VI

We are going to follow the order Dante chose for Justinian’s speech
using, as we consider important how Dante give us the information. After a long walk through the Inferno and the Purgatory, Dante
finally reached the Paradise. There, he has to continue ascending
through the nine spheres of the Heaven, looking for the last stage:
the Empyrean. These spheres correspond to the geocentric conception of the universe, as it was seen from the Antiquity. So, in the first
step, he finds Constanza of Sicily, married with Henry VI (son of
Frederick I Barbarossa) and mother of Frederick II19.
Above Moon’s Sphere Dante enters in the Mercury Realm, introduced by an unnamed soul whose name is given later. Surprisingly for being Justinian’s poem, this soul starts its speech with the
emperor Constantine, saying that he turned the Roman Empire not
only Greek but, furthermore, to Troy: following the ancient legend
kept by Virgil’s Aeneis20, the remote origins of Rome.
Only after this, the unknown soul reveals his name. It is Justinian, and he introduces himself by saying, first of all, that he was a
Caesar, dissipating any doubt about his legitimacy as a roman, and
Latin, emperor21. Then Justinian continues speaking about a prob-

18 Caferro 1996, 105. Ferrante 1984, 52.
19 Paradise III.
20 Paradise VI, 1-9: ‘Once Constantine reversed the eagle’s flight, counter to the course
of heaven it had followed behind that ancient who took Lavinia to wife, ‘for two hundred years and more the bird of God remained at Europe’s borders, near the mountains from which it first came forth. [...]. Caferro 1996, 103.
21 Ibidem, 10-12: ‘Caesar I was and am Justinian, who, by will of the Primal Love I feel,
pruned from the laws what was superfluous and vain.
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lematic point: his religious policy22. Dante collected here other legend: his conversion to the orthodoxy by Pope Agapetus. Thanks to
this, Justinian was able to start the compilation and codification of
the entire roman legal tradition, knowing how to difference «both
false and true»23. Moreover, this was done while Belisarius was ordered to restore, successfully, the Roman authority and the Imperial rulership in the Latin West, lost since the general crisis of the 5th
century24.
Justinian recovered the Roman prestige, but the inheritance he
left for the incoming emperors was, in contrast, lost. The, he regrets
how his efforts were lost because of the internal division of the
Christianity25. For making this loss more regrettable, Justinian is
Dante’s chosen to summarize the whole history of the Roman Empire. And, after that, Dante ends with Charlemagne, saying in few
words that he saved the Church from the threat of the Lombards26.
Here Justinian stops, lamenting again the rebellion against the authority of the emperor (Guelphs and Ghibellines, including the aspirations of Charles II of Anjou)27. Finally, Justinian explains why he is
in Mercury’s Sphere, which corresponds to the people who wanted
to be honoured and glorified in life28.
22 Ibidem, 13-21: ‘Before I had set my mind to that hard task I believed Christ had but a
single nature, and not a second, and was content in that belief. ‘But the blessed Agapetus, the most exalted of our shepherds, brought me to the true faith with his words.
‘I believed him. What he held by faith I now see just as clearly as you understand that
any contradiction is both false and true.
23 Ibidem, 21.
24 Ibidem, 22-27: ‘As soon as my footsteps moved at the Church’s side, it pleased God, in
His grace, to grant me inspiration in the noble task to which I wholly gave myself, ‘entrusting my weapons to Belisarius, with whom Heaven’s right hand was so conjoined
it was a sign for me to give them up.
25 Ibidem, 28-33: ‘Here, then, ends my reply to your first question, but its nature still
constrains me to follow up with something further ‘so that you may consider if with
reason some rebel against that sacred standard, both those opposed and those who
take it as their own [Guelphs and Ghibellines].
26 Ibidem, 94-96: ‘Then, beneath its wings, when Lombard tooth bit Holy Church,
Charlemagne, in victory, gave her comfort.
27 Ibidem, 97-111: ...’One sets against the universal standard yellow lilies, while the
other claims it for a party, so that it’s hard to see which one offends the more. [...]
‘And let not this new Charles strive to fell it with his Guelphs, but let him fear its claws,
which have ripped the hides from greater lions. ‘Many a time have children wept for
the father’s sin, and let him not think that God will change His ensign for those lilies.
28 Ibidem, 112-126.
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3. The originality of Dante’s perspective.
With this entire poem, Justinian («the only character of the Commedia so honored»29) is rescued from oblivion by Dante. He supports
his legacy in three ways, which were new for his time. In first place,
Dante presents Justinian as the summit of the Roman Empire: he is
the only emperor who has voice in his Commedia, and, furthermore,
he is considered by Dante as the best one to explain the History of
the Roman Empire, as he recovered and assured its existence for
the future.
The second new point is the way he improves the memory of Justinian, partially and timidly claimed in Barbarossa’s reign, as an effort for showing us that Justinian’s real legacy is the foundations for
an enduring and ever standing rulership: the legal basis he gave to
the Romans through his vast Corpus Iuris Civilis: Codex Iustinianus,
Digesta, Institutiones and Novellae. Because of this works, Justinian’s memory is expected to be developed by an emperor as Henry
VII. We can see it in the only other fragment of Commedia where
Justinian is mentioned: Now your inhabitants are never free from
war, and those enclosed within a single wall and moat are gnawing
on each other. Search, miserable one, around your shores, then look
into your heart, if any part of you rejoice in peace. If there is no one
in your saddle, what good was it Justinian repaired your harness?30.
And Dante’s last input is the way he describes Justinian as a pious emperor, not only claiming for his orthodoxy but also the inspiration and support that God gave to him: ‘Caesar I was and am
Justinian, who, by will of the Primal Love I feel, pruned from the laws
what was superfluous and vain. [...] ‘As soon as my footsteps moved at
the Church’s side, it pleased God, in His grace, to grant me inspiration
in the noble task to which I wholly gave myself...31.
4. Dante’s Opera from its own context.

This makes Justinian different from other emperors, and he becomes almost a Man of God, assuming characteristics and elements
29 Caferro 1996, 102.
30 Purgatory VI, 82-89. Herzman 2012, 134.
31 Paradise VI, 10-24.
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usually linked to saints or prophets32: «Justinian is Moses and Abraham rolled into one», Caferro ventured33. Although he is not in the
same sphere as Trajan and Constantine, Justinian was a Christian
emperor since he was born, and the way he acted makes a strong
difference from the memory of other emperors. For this, we need
to see how Dante represented the remaining examples, allowing us
from its comparison to study the perspective and scope of the Florentine’s author.
The traditional optimus imperator is Trajan. We can find him both
in the Purgatory and the Paradise. Dante keeps a medieval legend
about him: in Purgatory we can find the scene when a sorrowful
mother begged Trajan for justice while he was marching to war. The
pious emperor, listening to her, stopped the march and solved her
problem34. According to the legend, this behaviour made Pope Gregory the Great save his soul, some centuries later35. This is why we
can find Trajan again in Jupiter’s Sphere as a Christian emperor36.
Next to Trajan, in Jupiter’s Sphere (the one corresponding to the
Just Rulers), we can find Constantine, the other only emperor mentioned explicitly. Dante repeats again how Constantine almost ruined the destiny of the Roman Empire: ‘The next one there, with good
intent that bore bad fruit, turned Greek, along with both the laws and
me, thus yielding his position to the shepherd. ‘Now he knows that
the evil which derived from his good act does him no harm, even if it
brought the world to ruin’ 37.
Dante had to handle with the two most important figures of the
Roman tradition, kept with strong power in the memory of the Roman and Christian people of his time: that is why he saved Trajan,
but furthermore why he made a more complex argumentation in
32 Herzman 2012, 145 (Dante as a prophet speaking through Justinian).
33 Caferro 1996, 105.
34 Purgatory X, 83-93: “My lord, avenge my murdered son for me. It is for him I grieve”
[…] ‘Now take comfort, for I must discharge my debt to you before I go to war. Justice
wills it and compassion bids me stay.’
35 Purgatory XXIV, 73-75: Depicted there was the glorious act of the Roman prince
whose worth urged Gregory on to his great victory. Caferro 1996, 105. Ferrante
1984, 91.
36 Paradiso XX, 122-126: And for that reason, from grace to grace, God opened his eyes
to our redemption yet to come, ‘so that he believed and, from that time on, endured
no longer paganism’s stench but rebuked the wayward peoples for it
37 Paradiso VI, 55-60.
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the figure of Constantine. Again, Constantine is not remembered
because of his conversion: it is because he made two of the worse
mistakes made in the history of the Roman Empire, in Dante’s perception38. Furthermore, the Donation of Constantine is the second
worst error of the Humanity, after Adam and Eve39. Against the
Provicence40, the good intention of Constantine almost brought the
world to ruin41, making him as imprudent as a child, leaving the Roman Empire at Pope’s leadership, missing his obligation as emperor and delegating it into inappropriate hands; and leaving Rome’s
rulership for a new capital in Constantinople42: something that no
emperor had ever dared before, in Dante’s logic.
Nevertheless, Dante knew that Constantine’s figure was sacred
and untouchable in the History of the Christianism. Delegitimizing his memory could have been an imprudent step. This explains
how Dante tried to mitigate possible critics, saving Constantine in
the end. He imaged him conscious about his error once he was in
Heaven43. And, also, Dante portrayed him as an emperor subjugated by Silvester, so in the end the onus lay on the Pope. Moreover, in
some other parts Constantine is shown almost in a state of being
drunk44. Here, Dante’s argument turns against Pope’s authority, and
connects to the analysis of R. Herzman and W. Stephany45. And we
have to remember that all of this is exposed under the shadow of
the Investiture Controversy, which was not completely over: Dante’s
work is a good example of that, in which we can see how Frederich
I’s reign was remembered as lo ‘mperio del buon Barbarossa46, and
how Henry VII is placed in the Empireus.
Compare Constantine and Justinian in Dante’s perception make
us think that, by its internal logic, Justinian is the emperor who

38 Herzman 2012, 122.
39 Whitfield 1978, 13.
40 We can remember here how Dante, speaking in the mouth of Justinian, opened
his speech in Paradiso, VI: ...Constantine reversed the eagle’s flight, counter to the
course of heaven.
41 Paradiso XX, 60. Here, the destiny of the entire world is linked to the destiny of the
Roman Empire, as God’s chosen one to materialize his providential plan.
42 Karampetsos 2009, 37.
43 See more arguments in Monarchia III, 10.
44 Herzman 2012, 124 interpreting Inferno XXVII, 94-99.
45 Herzman 2012, 99 and 122.
46 Purgatory XVIII, 119. About his conflict with Innocent IV: Herzman 2012, 117.
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saved the Empire from its ruin, from Constantine’s mistakes; and
he is who offers an alternative model47. The reason why Justinian is
not in the same Heaven as Trajan or Constantine could be explained,
perhaps, because of his traditional image, its social consideration
and ideological position in the collective imaginary. Nevertheless,
Justinian was Christian since his birth (in contrast to Constantine
and Trajan), although this is not a definitive reason for being in
Heaven. The smart way Dante combined the stories of Constantine
and Pope Silvester, and Justinian and Pope Agapetus (and we can
add the legend of Trajan and Gregory the Great)48, is the analysis
of two antagonistic figures: of an emperor being weak and yielding
to the Pope (Constantine), and an emperor who was strong enough
to rule with equanimity far enough to recover Rome and to renew
its huge legal tradition (Justinian)49. It is true that the way the Pope
proceeded is determinant in both cases, but nevertheless the personality of each emperor was decisive. Since Constantine was not
able to see far enough the consequences of his donation, Justinian
was able to use his conversion in a better way: after leaving the
heresy, he recovered Rome for the Roman Empire and restored the
prestige of the Roman authority.
About Charlemagne, Dante only mentions him in the fifth sphere,
Mars, where are the warriors of the Faith (including Macabeos, Robert Guiscard or Godfrey of Bouillon). Charlemagne was in Justinian
discourse in Canto VI, but only because he saved Rome, the Papacy, from the Lombards. How Dante reduced to these few lines the
transcendence of Charlemagne could be also explained, perhaps,
by his strong link to France50: although he was an emperor, Dante
was reinforcing the legitimacy of the Empire of his time, and the
Angevine cause was directly related to the war between Guelphs
and Ghibellines51. So, to the arguments against Papacy’s Authori47 Herzman 2012, 139. Ferrante 1984, 94.
48 Actually, Dante did not doubt about their historicity. Ferrante 1984, 91.
49 Of course, all of this is explained according to Dante’s discourse and following its
own logic, as he ignores the Nika riots and other problematic questions that did
not fit in his purpose.
50 Monarchia III, 9, about Charlemagne and the Pope.
51 Paradise VI, 100-102: One sets against the universal standard yellow lilies, while the
other claims it for a party, so that it’s hard to see which one offends the more.
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ty52, here we can add how Dante struggled against a fratricide fight
which is weakening the Empire and the Christianitas. Dante fought
not only against the Pope and the Anjou53, but, in an indirect way,
against the Byzantine Empire and its possible aspirations in Italy54.
5. Dante and Byzantium

Here we have to mention the processes of imitatio imperii and
translatio imperii55, which are also a central problem in Dante’s argumentation. In fact, Dante simply cannot find a way to harmonize
[...] Roman with Greek. It is, in short, an impossible task, [...] there
could therefore be no ambiguity in his treatment of the Romans, and
what better way to avoid this than to exclude the Byzantines altogether56. Frederick Barbarossa and Manuel Comnenus claimed in
their time the legacy of Justinian as of it was of their own57. In contrast, it is possible that Dante’s portrait of Justinian might have had
something in debt to the Byzantines. We have mentioned the East
memory of Justinian is synthesized in the Σοῦδα and other examples, as he gave his name to cities (Ἰουστινιανούπολις) and to a
later emperor, Justinian II58. But, above all, his memory was kept
alive thanks to the influence of his most important monument and
legacy: his legal compilation. The Eclogas (Εκλογή των Νόμων), issued by Leo III the Isaurian in c.726, was its practical manual of
laws written in Greek; and the Basilika was the Greek adaptation of
the Justinian codification ordered by Leo VI the Wise, at the end of
the 9th Century, including the compilation of Basil the Macedonian
(870s), and made using also a Greek summae from the early Byzantine period (whose author was unknown even for the Byzantines59).
This influence should have reached Dante in a time when the
glossators, after Irnerius of Bologna and his successors of 12th Cen52 Herzman 2012, 140-143.
53 Paradise VI, 110-111: …and let him not think that God will change His ensign for
those lilies.
54 Caferro 1996, 99: Dante shows a great awareness of Byzantium in its own work.
Karampetsos 2009, 37.
55 Ciggaar 1996, 98-101.
56 Caferro 1996, 106.
57 Prinzig 1986, 75. Ciggaar 1996, 98.
58 Prinzig 1986, 65.

59 Kunkel 1973, 179.
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tury, had done their job. In the middle of 13th Century, Accursius
compiled in Bologna the glossators’ work in the glossa ordinaria or
glossa magistralis60. It is a discussion if the discovery of the Littera
Florentina, or Littera Pisana61 in c.1070 had a real impact in its time,
because we have to wait until the 12th Century to assure if the Corpus Iuris Civilis is influential: in fact, it was in the 15th Century when
it had real impact in all Europe62. The legal tradition could have
been a source for Dante’s knowledge about Justinian, but is not the
only one. Dante lived a period of time in Ravenna, where he saw
the stunning mosaics of San Vitale63. Furthermore, he should have
known the tradition that started in 11th Century considering Justinian as a Roman emperor64 (meaning a Latin, and not a Byzantine/
Greek one, as he was shown in the Kaiserchronik65). In addition, although at first sight Dante’s image of Justinian could be looked like
part of the West tradition, we have to consider the influence that
was brought to Florence and the Italian cities by the Byzantines in
that time66. We can follow that influence in a well-known example:
the trace of Pseudo-Dionysius Areopagite in his conception of the
Paradise and the ascension to the Empireum67.
And here ends our review, in which we tried to do a synthetical
analysis of which was the image of Justinian in the Latin West from
the primary sources, and summarizing the general considerations
about this matter nowadays. In conclusion, the speech that Dante
puts in the mouth of Justinian is an inflexion point in the consideration of Justinian in the Latin West, as it breaks a long tradition.
Nobody, since the time of Procopius (with his own contradictions),
had dedicated before Dante the same amount of words to an emperor who was avoided by Latin authors. His message could be considered revolutionary as it was a new strong, elaborated argument
for the foundations of a new Christianitas and a different model of
60 Mueller 1990, 2-8
61 Mueller 1990, 26-27, on the debate about the transmission of this codex, taken
from Amalfi.
62 Kunkel 1973, 187-189.
63 Karampetsos 2009, 35.
64 We can include examples as the one studied by Fronska 2013, 175-176.
65 Ciggaar 1996, 99.
66 Karampetsos 2009, 33-76, and especially 37-38.
67 Karampetsos 2009, 117-138. Sbacchi, 2006.
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Empire. As we said before, although Justinian was portrayed as a
Roman (Latin) emperor, this was not a new contribution in Dante’s
time. Nevertheless, he went further and almost identified Justinian
as the Justice himself, justice considered as guarantee of salvation
from the Divine Providency68. So, a last question we want to make
is: why did Dante choose Justinian as the incarnation of his model? Probably, because he was the best paradigm of princeps for the
Christian Empire. Justinian is the maturation of Dante’s «system of
ideas born in the Convivio and De Monarquia»69. In fact, his hope
in Henry VII and his advice for incoming emperors70 was to recover and improving Justinian’s tradition. But this, also, could explain
some limits on Dante’s works: for example, the few lines he wrote
about Charlemagne. And, furthermore, his silence about other emperors, like Theodosius, this one probably due to the division he
made of the Empire. Dante would not have accepted two current
emperors at the same time, and he might had found the roots of a
legitimacy problem that is strongly linked both to the fragmentation of the Ancient World and to the fratricide fight inside the Christianity.
Primary sources

Dante Alighieri: Divina Comedia, Spanish ed. and trans. Giorgio Petrocchi y Luis Martínez de Merlo. Cátedra: Madrid, 2009 (1988).
Italian & English digital version: Princeton Dante Project: http://
etcweb.princeton.edu/dante/pdp/ (29/11/2014)
Paul the Deacon: History of the Langobards, ed. and trans. by W.
Dudley Foulke, University of Pennsylvania Press, Philadelphia,
1907.
Procopius of Caesarea: The Buildings, ed. and trans. by H.B. Dewing,
Loeb Classical Library, 1940 (Spanish ed. and trans. by P. Herrera
Roldán, Universidad de Cádiz, 2006).
68 Whitfield 1978, 15. Caferro 1996, 105.
69 Whitfield 1978, 14. Caferro 1996, 103-104.
70 Henry VII dead some years before Dante published his Paradise, but it did not
change his political thought.
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Ἐπιστροφή, συνέχεια ἢ καινὰ δαιμόνια;
Ὁ ἄλλος «Ἑλληνισμός» τοῦ Πλήθωνα
Χαράλαμπος Μηνάογλου*

Κατὰ τὸν 15ο αἰώνα μαζὶ μὲ τὴν παρακμὴ καὶ διάλυση τῆς Αὐτοκρατορίας ὁ Ἑλληνισμὸς γνώρισε καὶ μία ἀναβίωση τῆς εἰδωλολατρίας. Ἡ ἀρχαία θρησκεία χαμένη ἀπὸ αἰῶνες ὑποτίθεται πὼς
ἐπανεμφανίστηκε μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τὴν διδασκαλία ἑνὸς ἀπό
τὰ καλύτερα μυαλὰ τῆς ἐποχῆς, τοῦ Γεώργιου Γεμιστοῦ Πλήθωνα. Ποῦ στηρίχθηκε, ὅμως, ὁ Πλήθωνας γιὰ νὰ «ἐπαναφέρει» τὴν
ἀρχαία θρησκεία; Σὲ ποιὸ τυπικὸ καὶ σὲ ποιὰ θεωρία της; Ἦταν
ὄντως ἐπιστροφὴ στὸν δωδεκαθεϊσμὸ ἢ πρόκειται γιὰ ἕνα νέο φιλοσοφικὸ καὶ θεολογικὸ σύστημα ποὺ ὁ Πλήθωνας προσπάθησε
νὰ παρουσιάσει ὡς ἀρχαιοελληνικό; Καὶ τὸ σπουδαιότερο, ποιὰ
ἦταν ἡ πολιτικὴ σημασία τῆς «ἐπανεμφάνισης» τῆς εἰδωλολατρίας
στὴν συγκεκριμένη συγκυρία καὶ τὶ εἶχε νὰ προσφέρει αὐτὴ στὸν
τουρκοκρατούμενο πλέον τότε Ἑλληνισμό;
Ὁ Πλήθωνας, βέβαια, ἐκτιμοῦσε τὸ σύστημά του ὡς κάτι ἀνώτερο καὶ σαφῆ συνέχεια τῆς ἀρχαίας θρησκείας, πίστευε μάλιστα
πὼς μέχρι τὸ τέλος τοῦ 15ου αἰώνα θὰ εἶχε ἐπικρατήσει πλήρως
καὶ θὰ εἶχε ἐξαλείψει τὸν Χριστιανισμό1. Ὁ Σχολάριος, ἀντίθετα, πίστευε ὅτι ἦταν ἕνα σατανικὸ κατασκεύασμα. Ἐμεῖς θὰ προσπαθήσουμε νὰ τὸ δοῦμε στὶς πραγματικές του διαστάσεις, ὑπὸ τὸ φῶς
ἰδίως νεώτερων ἐρευνῶν σχετικὰ μὲ τὸν δάσκαλο τοῦ Πλήθωνα,
τὸν Ἐλισσαῖο καὶ τὶς καμπαλλιστικὲς ἐπιδράσεις στὸ ἔργο του.
Ἡ διαμάχη ἀνάμεσα στὸν Γεννάδιο Σχολάριο καὶ τὸν Πλήθωνα εἶναι μία ἀπὸ τὶς κλασικὲς στὸν ἑλληνικὸ πνευματικὸ κόσμο.
Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι τὶς μέρες μας κυοφορήθηκαν μέσα στὸν
Ἑλληνισμὸ ἰδεολογικές, φιλοσοφικές καὶ θεολογικὲς συγκρούσεις
τεραστίου βεληνεκοῦς πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐπηρέασαν τὴν πα*
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γκόσμια σκέψη. Τὸ δίδυμο Σχολάριου-Πλήθωνα ἐνεπλάκη σὲ μία
ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καὶ κρισιμότερες, καθὼς ἡ ἐποχὴ στὴν ὁποία
συνέβη ὑπῆρξε ἕνα ἀπὸ τὰ κομβικὰ σημεῖα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, ἡ ἐποχὴ δηλαδὴ τῆς ὑπαγωγῆς τοῦ μεγαλυτέρου τμήματος τοῦ
Ἑλληνισμοῦ στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία2. Ἑπόμενο, λοιπόν, ἡ
νέα πραγματικότητα νὰ ἀπαιτεῖ τὴν συγκρότηση ριζοσπαστικῶν
πρακτικῶν καὶ ἰδεολογικῶν ἐργαλείων ἢ τὴν προσαρμογὴ τῶν
ἤδη ὑφισταμένων γιὰ τὴν ἐπιβίωση στὴν νέα πολιτικὴ πραγματικότητα.
Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο οἱ προτάσεις τῶν δύο ἀνδρῶν ἔχουν καταγραφεῖ καὶ ἀναλυθεῖ πολλαπλῶς. Γιὰ τὴν μὲν πρόταση τοῦ Σχολαρίου γίνεται γενικῶς δεκτὸ ὅτι ἀκολουθεῖ τὴν λογικὴ τῆς προσαρμογῆς στὴν νέα πραγματικότητα τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης τοῦ
Γένους, γιὰ δὲ τὴν πρόταση τοῦ Πλήθωνα ὅτι συνιστᾶ μία ἀπόλυτη
ρήξη μὲ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἐπιστροφὴ στὴν προηγούμενη φάση
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴν προχριστιανική-εἰδωλολατρική. Παρότι
φαινομενικὰ ἡ πρόταση τοῦ Σχολάριου φαίνεται νὰ ἐπικράτησε,
ἐντούτοις ἡ πληθώνεια σκέψη ὄχι μόνο δὲν ἐξαλείφθηκε ἀλλὰ τελικῶς μέσα ἀπὸ ἀτραποὺς ποὺ βρίσκονται ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς παρούσας ἀνακοίνωσης ἄσκησε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀσκεῖ σημαντικὴ
ἐπιρροὴ στὸν Νέο Ἑλληνισμό3.
Πραγματικά, ἡ στάση τοῦ Σχολαρίου4 ἀπέναντι στὸν νέο κυρίαρχο, τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὑπῆρξε μία σχετικὰ ἐπιτυχὴς
προσαρμογὴ τῆς πίστης καὶ τῶν θεσμῶν τοῦ Γένους στὸ ὀθωμανικὸ σύστημα. Ἡ πρόταση ὅμως τοῦ Πλήθωνα, ἡ ὁποία βέβαια δὲν
ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ δεδομένο τῆς ὑποταγῆς στοὺς Ὀθωμανούς,
ὄχι τόσο ἐπειδὴ ὁ Πλήθωνας δὲν πρόλαβε τὴν Ἅλωση, ἀλλὰ κυρίως
ἐπειδὴ χρησιμοποίησε τὴν τουρκικὴ προέλαση σὲ βάρος τῆς Αὐτοκρατορίας ὡς εὐκαιρία γιὰ νὰ διατυπώσει τὶς ὄντως ρηξικέλευθες
καὶ εἰδωλολατρικὲς θεωρίες του, χρήζει περισσότερης ἐξέτασης ὡς
πρὸς τὸ ἂν καὶ σὲ ποιὸ βαθμὸ ἀποτελεῖ πραγματικὴ ἐπαναφορὰ
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς πολυθεϊστικῆς εἰδωλολατρίας.
Ἕνα πρῶτο σημεῖο ποὺ ἐγείρει ἐρωτηματικὰ εἶναι ἡ τεράστια
ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τοὺς τελευταίους Ἕλληνες εἰδωλολάτρες
ἀπὸ τὸν Πλήθωνα. Σαφῶς καὶ ἡ μελέτη καὶἑρμηνεία τῶν ἔργων
τους δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀπόσταση, ἀλλὰ ἡ προσπάθεια τοῦ Πλήθωνα νὰ δημιουργήσει εἰδωλατρικὸ ἡμερολόγιο καὶ
2
3
4

Βλ. Livanos,2003, 24-41.
Βλ.Ζήσης, 1980. Σπέντζας, 1987.
Βλ. Livanos, 2006. Blanchet, 2008.
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τελετουργικό5, τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι συνιστοῦσαν ἐπιστροφὴ
στὰ ἀντίστοιχα τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας, μοιάζει ἀρκετὰ ἕωλη6.
Πῶς γνώριζε ὁ Πλήθωνας τὸ ἀρχαῖο εἰδωλολατρικὸ τελετουργικό,
ὅταν αὐτὸ δὲν ὑπάρχει σὲ κανένα σωζώμενο κείμενο καὶ δὲν χρησιμοποιεῖτο γιὰ τουλάχιστον ἑπτὰ αἰῶνες πρὶν τὴν ἐποχή του; Ποιὰ
παράδοση τὸ ἔφερε μέχρι τὶς μέρες του;
Στὰ παραπάνω ἐρωτήματα, ἡ συνήθως ὑπονοούμενη ἀπάντηση ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς εἶναι ὅτι ὁ Πλήθων κατασκεύασε δικό
του φιλοσοφικὸ σύστημα καὶ κατ’ ἐπέκταση ἡμερολόγιο καὶ τελετουργικό, μὲ στόχο ὅμως τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ
πολυθεϊστικὴ εἰδωλολατρία. Μένει λοιπόν, νὰ διακριβώσουμε τὶς
πηγές του, γιὰ τὸ κατὰ πόσο ὑπῆρξε δικό του τὸ σύστημα, δηλαδὴ
σὲ ποιὸν βαθμὸ ἐμπνεύστηκε ὁ ἴδιος τὶς ἀρχὲς καὶ τὴν μεταφυσικὴ
τοῦ συστήματός του, ἢ κατὰ πόσο ἀκολούθησε κάποιο ἀπὸ τὰ ἤδη
τότε ὑπάρχοντα.
Ἡ ὀφειλή του στοὺς νεοπυθαγόρειους καὶ ἀκόμη περισσότερο
στοὺς νεοπλατωνικοὺς συγγραφεῖς καὶ ἰδίως στὸν Πρόκλο εἶναι
πολύ μεγάλη καὶ ἔχει ἐπισημανθεῖ καὶ ἀναλυθεῖ ἐπαρκῶς. Μέσα
ἀπὸ αὐτοὺς καὶ τὴν ἑρμηνεία τους στὰ Χαλδαϊκὰ Ὀράματα, τὸ κείμενο στὸ ὁποῖο φαίνεται νὰ ἑδράζει περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο
τὸ opus magnum του, τοὺς Νόμους7,προσεγγίζει τὴν μαγεία καὶ
τὸν ἐσωτερισμὸ σὲ βαθμὸ μεγαλύτερο ἀπὸ κάθε σύγχρονό του.
Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ὁ Πλήθωνας εἶχε ἐπαφές, ἐπηρεαζόταν ἀπὸ καὶ ἐπηρέαζε τὸ κλίμα στὴν Φλωρεντινὴ Ἀκαδημία8 μὲ
τοὺς δεινοὺς ἀναγεννησιακοὺς ἀποκρυφιστὲς9 μὲ γνωστότερους
τοὺς Μαρσίλιο Φιτσίνο10 καὶ Πίκο ντε Μιράντολα11, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν ἐπίσης στὸ προσκήνιο τοῦ πνευματικοῦ κόσμου τῆς Εὐρώπης
ἀποκρυφιστικὰ κείμενα ξεχασμένα -ἢ θεωρούμενα ὡς ξεχασμέναγιὰ αἰῶνες12, ὅπως τὶς αἰγυπτιακῆς ἢ αἰγυπτιώτικης προέλευσης
ἑρμητικὲς συγγραφὲς13 καὶ τὴν ἑβραϊκὴ καμπάλλα14.
Ὅπως, ἔχει παρατηρηθεῖὁ Πλήθωνας παρότι μνημονεύει στοὺς
Νόμους του ρητὰ τὰ Χαλδαϊκὰ Ὀράματα, δὲν κάνει καμία ἀναφορὰ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Βλ. Anastos, 1948, 183-305.
Πρβλ. Woodhouse, 1986, 358.
Βλ. Tardieu, 1987, 141–164. Tambrun-Krasker, 1995.Athanassiadi, 2002, 237-252.
Βλ. Berger, 2006, 79–89.
Βλ. Hankins, 1990.Zambelli, 2007.Hanegraaff, 2012.
Βλ. Allen-Rees- Davies, 2002.
Βλ. Wirszubski, 1989.Dougherty, 2008.
Βλ. Wind, 1980.Monfasani, 1992, 45-61.
Βλ. Bladel, 2009.
Βλ. Black, 2006.Ogren, 2009.
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στὶς ἄλλες δύο βασικὲς πηγὲς τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ, τὰ ἑρμητικὰ κείμενα καὶ τὴν Καμπάλλα15. Αὐτὸ ὁδήγησε κάποιους μελετητές –οἱ
περισσότεροι δὲν ἀσχολήθηκαν κἂν μὲ τὸ ἐρώτημα- νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι δὲν ὑπάρχει κάποια ἐπίδραση τῶν ἔργων αὐτῶν στὰἔργα τοῦ Πλήθωνα. Ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός, ποὺ ἑδράστηκε κυρίως στὴν
ἄγνοια τοῦ περιεχομένου τῶν δύο αὐτῶν σωμάτων κειμένων, καταρρίφθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸν Νικήτα Σινιόσογλου, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ καὶ πολύ ὀρθὰ ὅτι οἱ Νόμοι τοῦ Πλήθωνα ἀποτελοῦν ἐξελληνισμένη μορφὴ τῆς Καμπάλλας16, καθὼς τὸ ὅλο πνεῦμα, ἡ δομὴ τοῦ
πληθώνειου συστήματος, ὁ δρόμος ποὺ προτείνει στὸν ἄνθρωπο
καὶ οἱ ἐπιδιώξεις του εἶναι ἀπολύτως ταυτόσημα μὲ αὐτὰ τῆς Καμπάλλας, τοῦ ἑβραϊκοῦ δηλαδὴ ἀποκρυφισμοῦ. Ἡ ἀποσπασματικότητα καὶ ἡ σύμφυρση διαφόρων θεωρήσεων πολλὲς φορὲς ἀντικρουόμενων μεταξύ τους, βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν Νόμων,
ἀποτελοῦν τὰ δύο κυριότερα γνωρίσματα τῶν καμπαλλιστικῶν
συγγραφῶν17.
Πέρα ἀπὸ τὸν Σινιόσσογλου καὶ ἄλλοι μελετητὲς τοῦ πληθωνικοῦ ἔργου διαπιστώνουν θέσεις καμπαλλιστικὲς σὲ αὐτό, χωρὶς
ὅμως νὰ σημειώνουν ὅτι αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ την Καμπάλλα.
Γιὰ παράδειγμα ὁ Χλάντκυ, ὁ ὁποῖος εἶναι μάλιστα ἰδιαίτερα ἐπικριτικὸς γιὰ τὴν ἀνάλυση τοῦ Σινιόσσογλου καὶ δὲν κάνει καμία
ἀναφορὰ στὴν ἐπίδραση τῆς Καμπάλλας στὸν Πλήθωνα –μάλιστα
δείχνει νὰ προσπαθεῖ νὰ ἀποσείσει κάθε πιθανὴ σχέση τοῦ πληθωνικοῦ ἔργου μὲ ὁ,τιδήποτε ἑβραϊκὸ ἀρνούμενος καὶ τὴν ὁποιαδήποτε ἐπίδραση τοῦ δασκάλου του Ἐλισσαίου πάνω του- σημειώνει
ὅτι «οἱ ἀρχές του γιὰ τὸ θεῖο, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὸν πυρήνα τῆς
νομοθεσίας, ὅπως καὶ τὸ δόγμα τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, ἔχουν
διατυπωθεῖ τόσο γενικὰ ὥστε νὰ μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὲς ἐξίσου ἀπὸ τὸν Ἰουδαϊσμό, τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὸ Ἰσλάμ, ἀλλὰ ἀκό15 Βλ. Woodhouse, 1986, 59.
16 Βλ. Siniossoglou, 2011.
17 Γράφει χαρακτηριστικὰ ὁ χρηματίσας Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τοῦ
Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς πλέον ἔγκριτους μελετητές τῆς Καμπάλλας, G. Scholem: «The
Kabbalah was not, as it still sometimes supposed, a unified system of mystical and
specifically theosophical thinking. There is no such thing as “the doctrine of the
Kabbalists”. Actually, we encounter widely diversified and often contradictory motivations, crystallized in very different systems or quasi-systems».Scholem, 1996,
89.
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μη καὶ ἀπὸ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ πολυθεϊσμό»18. Αὐτή, ὅμως, εἶναι
ἀκριβῶς καὶ ἡ κεντρικὴ θέση τῆς Καμπάλλας γιὰ τὸ ζήτημα τῶν
διαθρησκειακῶν σχέσεων.
Γιὰ νὰ γίνει κατανοητὸ τὸ ποιὸν τοῦ πληθώνειου συστήματος
καὶἡ καμπαλλιστικὴ ἐπίδραση σὲ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ τὸ ἐντάξουμε στὸ εὐρύτερο πλαίσιο τῆς ἀναγεννησιακῆς μεταφυσικῆς γνωσιολογίας, τῆς ἀναζήτησης δηλαδὴ τῆς γνώσης μέσα στὴν ἀρχαία
σοφία, καὶ κυρίως στὶς τρεῖς μεγάλες πνευματικὲς παραδόσεις τῆς
ἀρχαιότητας, τὴν ἑλληνική, τὴν λατινικὴ καὶ τὴν ἑβραϊκή19. Ὅπως
προαναφέραμε, ὁ Πλήθωνας εἶχε ἐπηρεαστεῖ πέρα ἀπὸ τοὺς νεοπλατωνιστὲς20 καὶἀπὸ τοὺς νεοπυθαγόρειους. Στοὺς τελευταίους
ὁ Πλήθωνας βρῆκε τοὺς ἰδεολογικοὺς προγόνους τῆς δικῆς του ἑλληνο-ἑβραϊκῆς σύνθεσης. Ὁ Πυθαγόρας θεωρήθηκε ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση ὡς ὁ πρῶτος Ἕλληνας ποὺ μπολιάστηκε μὲ τὴν ἑβραϊκὴ
σοφία21, καθὼς εἶχε ἐπικρατήσει ἤδη ἀπὸ τὴν ὕστερη ἀρχαιότητα
ἡ ἀφήγηση ποὺ τὸν ἤθελε νὰ ἔχει σπουδάσει στὴν Φοινίκη προτοῦ
μεταβεῖ στὴν Αἴγυπτο. Ὁ Πυθαγόρας ἐνεγράφη ἔτσι στὴν εὐρωπαϊκὴ σκέψη ὡς ὁ «Προμηθέας» τόσο τῆς ἐπιστήμης, ὅσο καὶ τῆς μεταφυσικῆς τῆς Ἀνατολῆς22. Αὐτὴ ἡ πρόσληψη τοῦ Πυθαγόρα εἶναι
κυρίαρχη στὰ καμπαλλιστικὰ κείμενα23. Ἡ ἑβραϊκὴ σκέψη καὶ ἰδίως ἡ καμπαλλιστική, κυριάρχη μέσα στὸ ἀναγεννησιακὸ πνεῦμα,
ἐρχόταν ἐκείνη τὴν ἐποχὴ μέσα ἀπὸ σκολιὲς ἀτραποὺς νὰ ξεκινήσει τὴν ἔντονα ἀφομοιωτικὴ λειτουργία της24, ἡ ὁποία ἔτεινε ἤδη
ἀπὸ τότε στὴν ἐνσωμάτωση ἀκόμα καὶ τόσο διαφορετικῶν παραδόσεων ὅπως ἡ ἑλληνική (τόσο στὴν προχριστιανικὴ ὅσο καὶ στὴν
χριστιανικὴ διάστασή της).
Εἶναι ἰδιαιτέρως περίεργο, τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πλήθωνα ἔγινε γνωστὸ τὸ ὄνομα καὶ ἡ ἐθνοθρησκευτι18
19
20
21

Hladky, 2014, 28.
Βλ. Zinguer- Melamed- Shalev, 2011.
Βλ. Tambrun, 2006.
Ὁ «πατριάρχης» τῶν Εὐρωπαίων καμπαλλιστῶν, ὁ J. Reuchlin (ὁΚαπνίωντῶνἑλληνικῶν πηγῶν) σημειώνει χαρακτηριστικὰ γιὰ τὸν Πυθαγόρα, ὅτι «τὴν φιλοσοφία του, κατόρθωσα νὰ τὴν ἐρανιστῶ μόνο ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴ Καμπάλλα, ἐπειδὴ
προῆλθε ἀπὸ τοὺς καμπαλλιστὲς διδασκάλους, ἐνῶ στὴν συνέχεια χάθηκε γιὰ
τοὺς προγόνους μας, ὅταν ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὴν Ἰταλία». Reuchlin, 1517, epistola dedicatoria.
22 Βλ. Henninger, 1974.Idel, 2008, 31-32.Cornelli – McKirahan – Macris, 2013.
23 Βλ. Idel, 2007, 315-318.
24 Πρβλ. Farmer, 1998.
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κὴ ταυτότητα τοῦ δασκάλου του, τοῦ ἑβραίου ἰατροφιλοσόφου
Ἐλισσαίου25 μέχρι τὸν Σινιόσσογλου δὲν ὑπῆρξαν παρὰ σκόρπιες
ἀναφορὲς στὴ σχέση τῶν θέσεων τοῦ Πλήθωνα μὲ αὐτὲς τῆς Καμπάλλας. Βέβαια, σὲ αὐτὸ συνετέλεσε σίγουρα καὶ ὁ Σχολάριος, ὁ
ὁποῖος μᾶς κατέλειπε τὸ ὄνομα καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ δασκάλου τοῦ
Πλήθωνα. Γιατὶ λοιπόν, ὁ Σχολάριος δὲν ἀνέφερε τὴν υἱοθέτηση
καμπαλλιστικῶν ἰδεῶν ἀπὸ τὸν Πλήθωνα γιὰ νὰ κάνει ἀκόμα πιὸ
ἀποκρουστικὸ τ ἔργο του στὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα;
Ἔτσι, ἐρχόμαστε στὰ σχετικὰ χωρία τοῦ Σχολαρίου, τὰ ὁποῖα
χρήζουν μίας ἀνάλυσης γιὰ νὰ δοῦμε γιατὶ ὁ Σχολάριος δὲν μνημονεύει τὴν ἐπίδραση τῆς Καμπάλλας:
«Τὸ δὲ κεφάλαιον αὐτῷ τῆς ἀποστασίας Ἰουδαῖος τις ὕστερον ἐνειργάσατο, ᾧ ἐφοίτησεν ὡς εἰδότι τὰ Ἀριστοτέλους ἐξηγεῖσθαι καλῶς.
Ὃ δὲ ἦν Ἀβερόῃ προσεσχηκὼς καὶ τοῖς ἄλλοις ἐκ Περσῶν καὶ Ἀράβων ἐξηγηταῖς τῶν Ἀριστοτελικῶν βιβλίων, ἃς Ἰουδαῖοι πρὸς
τὴν οἰκείαν γλῶτταν μετήγαγον, Μωσέως δὲ καὶ ὧν Ἰουδαῖοι
πιστεύουσιν ἢ θρησκεύουσι δι’ αὐτὸν ἥκιστα ἦν φροντίζων.
Ἐκεῖνος αὐτῷ καὶ τὰ περὶ Ζωροάστρου καὶ τῶν ἄλλων ἐξέθετο.
Ἐκείνῳ δὲ τῷ φαινομένῳ μὲν Ἰουδαίῳ, ἑλληνιστῇ δὲ ἀκριβῶς, οὐ
μόνον ὡς διδασκάλῳ πολὺν συνὼν χρόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπηρετῶν ἐν
οἷς ἔδει καὶ ζωαρκούμενος ὑπ’ ἐκείνῳ· τῶν γὰρ τὰ μάλιστα δυναμένων ἦν ἐν τῇ τῶν βαρβάρων τούτων αὐλῇ· Ἐλισσαῖος ὄνομα ἦν
αὐτῷ· τοιοῦτος ἀπετελέσθη. Εἶτα πειρώμενος μὲν λανθάνειν, ἀλλ’
οὐκ ἠδύνατο, προαγόμενος τοῖς ὁμιληταῖς τὰς δόξας ἐνσπείρειν,
ὑπὸ τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως τότε Μανοὴλ καὶ τῆς Ἐκκλησίας
ἀπεπέμφθη τῆς πόλεως, τοῦτο μόνον οὐ καλῶς βουλευσαμένων, ὅτι
φεισάμενοι οὐκ ἐνεδείξαντο τοῖς πολλοῖς αὐτόν, οὔτε ἀτίμως ἢ εἰς
βάρβαρον ἀπήλαυνον γῆν, οὔτ’ ἄλλον τινὰ τρόπον τὴν μέλλουσαν
ἀπ’ αὐτοῦ βλάβην ἐκώλυσαν»26.
«Τοῦτον [τὸν Ζωροάστρη] ἐγνώρισέ σοι πρόσθεν ἠγνοημένον ὁ τῶ
δοκεῖν μὲν Ἰουδαῖος, πολύθεος δὲ Ἐλισσαῖος· ᾧ μέγα δυναμένῳ τότε
παρὰ τῇ τῶν βαρβάρων αὐλῇ παρεσιτοῦ τὴν πατρίδα φυγών, ἵνα
τὰ καλὰ παρ’ ἐκείνου μάθῃς διδάγματα· τοιοῦτος δὲ ὤν, πυρὶ τὴν
τελευτὴν εὕρετο, καθὰ δή που καὶ ὁ ὑμέτερος Ζωροάστρης»27.

25 Βλ. Gardette, 2007, 147–164.
26 Gennadios, 1935, 152-153.
27 Gennadios, 1935, 162.
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Οἱ λόγοι εἶναι οἱ ἐξῆς: ἕνα καμπαλλιστικὸ σῶμα κειμένων δὲν ἦταν
ἀκόμη πολὺ γνωστό, καθὼς μόλις στὸ τέλος τοῦ 13ου αἰώνα εἶχε
συνταχθεῖ τὸ κυριότερο καμπαλλιστικὸ ἔργο, τὸ Zohar28. Αὐτὸ βέβαια δὲν πρέπει νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Σχολάριος
δὲν γνώριζε τὴν ὕπαρξη τῆς Καμπάλλας, καθὼς ὑπάρχει συναγωγὴ
καμπαλλιστικῶν κειμένων στὰ ἑλληνικὰ τὸ ἀργότερο στὶς ἀρχὲς
τοῦ 15ου αἰώνα29. Ἡ περιορισμένη διάδοση τῆς Καμπάλλας ὅμως
τὸν 15ο αἰώνα στὴν Ἀνατολὴ ἔπαιξε τὸν ρόλο της γιὰ νὰ μὴν τὴν
ἀναφέρει ὁ Σχολάριος. Δὲν τὴν μνημόνευσε ὡς πηγὴ τοῦ Πλήθωνα, ἀκριβῶς γιὰ νὰ μὴν τὴν κάνει γνωστή, γιὰ νὰ μὴν τὴν γνωστοποιήσει ἔστω καὶ δυσφημιστικὰ στοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες. Καὶ
αὐτὸ βέβαια δὲν εἶναι μία προσωπικὴ ἐπικοινωνιακὴ τακτικὴ τοῦ
Σχολαρίου, ἀλλὰ βασικὴ ἀρχὴ τοῦ κηρύγματος τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες μέχρι τὶς μέρες μας. Ἀποφεύγουν δηλαδὴ νὰ χρησιμοποιοῦν καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἀντιχριστιανικῶν συγγραφέων, πολλώ δὲ μᾶλλον τοὺς τίτλους τῶν ἔργων τους,
προκειμένου νὰ μὴν τὰ διαδόσουν ἀνάμεσα στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Παρόλα αὐτὰ καὶ ἔχοντας τὰ ἀνωτέρω ὑπόψη μποροῦμε
νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Σχολάριος μὲ τὴν ἀρκετὰ περίπλοκη, εἶναι ἀλήθεια,
διατύπωση στὰ σχετικὰ χωρία, κατηγορεῖ κεκαλυμμένα τὸν Πλήθωνα γιὰ καμπαλλισμό, στὸ σημεῖο ἰδίως ποὺ γράφει ὅτι ὅπως ὁ
Ἰουλιανὸς ἀκολούθησε ἕναν Ἑβραῖο μάγο, ἔτσι καὶ ὁ Πλήθωνας
ἀκολούθησε ἄλλον ἕνα, ὁὁποῖος δὲν ἦταν θρησκευτικὰ Ἑβραῖος,
ἀλλὰ Ἕλληνας (εἰδωλολάτρης). Πραγματικά, οἱ καμπαλλιστὲς δὲν
εἶναι ὀρθόδοξοι Ἑβραῖοι, μάλιστα βρίσκονται σὲ κάποιες περιπτώσεις σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς Ταλμουδιστές. Ἦταν δηλαδὴ κατὰ
τὸν Σχολάριο, ἕνας ἑβραῖος εἰδωλολάτρης, δηλαδὴ ἕνας καμπαλλιστής30.
28 Scholem, 1963.Tishby, 1989.Matt, 2004-2012.
29 Βλ. Siniossoglou, 2011, 290.
30 Παρότι ἡ ποινὴ τῆς ἐκτέλεσης στὴν πυρὰ προβλεπόταν γιὰ τοὺς Ἑβραίους στὴν
περίπτωση τῆς προσπάθειάς τους νὰ μεταστρέψουν ἕναν χριστιανὸ στὸν Ἰουδαϊσμό, ἐντούτοις δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀποκλείσουμε τελείως τὸ ἐνδεχόμενο στὸ
συγκεκριμένο χωρίο τοῦ Σχολαρίου νὰ ὑπονοείται τὸ κάψιμο ὄχι τοῦ ἰδίου τοῦ
Ἐλισσαίου, ἀλλὰ τῶν ἔργων του. Γιὰ τὴν πρόβλεψη τοῦ Θεοδοσιανοῦ Κώδικα βλ.
Woodhouse, 1986, 27. Μὲ αὐτὴν τὴν ἐκδοχὴ συνάδει καὶ ἕνα ἄλλο σχετικὸ χωρίο
τοῦ Σχολαρίου, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ καταστροφὴ τῶν Νόμων τοῦ Πλήθωνα:
«Σὺ μὲν ἄρα θρήνων ἄξιος πᾶσι τοῖς εἰδόσι τε και πεφιληκόσιν, ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς
ἐσμεν, μαρτυροῦντος ἡμῖν τοῦ Θεοῦ, δι’ ὅν σοι μόνον εὐλαβῶς προσεκρούσαμεν,
ἄλλως ἐπαινοῦντές τε καὶ τιμῶντες. Τὸ δὲ σὸν βιβλίον ἀφανιστέον, μὴ καὶ ἄλλοις
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Παρότι ὁ Woodhouse ὑποστηρίζει μὲ ἀρκετὴ δόση αὐθαιρεσίας,
ὅτι «δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ ὑποθέσουμε πὼς ἡ διδασκαλία
τοῦ Ἐλισσαίου, γιὰ τὴν ὁποία τόσο λίγα εἶναι γνωστά, περιεῖχε τὴν
ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ στὴν Καμπάλλα»31, ἐντούτοις ἀναγνωρίζει
καὶ αὐτὸς ὅτι στοὺς Νόμους τοῦ Πλήθωνα ὑπάρχουν θεμελιώδεις
ἀρχὲς ἀναιρετικὲς τῶν Χαλδαϊκῶν Ὀραμάτων μὲ κυριότερη ἀπὸ
αὐτὲς τὴν μετενσάρκωση32, ἡ ὁποία ὅπως καὶ ὁ ἴδιος παραδέχεται σὲ ἄλλο σημεῖο, εἶχε γιὰ κάποιο διάστημα παρεισφρύσει στὶς
καμπαλλιστικὲς δοξασίες33. Ἀκόμη περισσότερο στὴν Καμπάλλα
ὑφίσταται ἡ πλατωνικὴἐπίσης ἰδέα τῆς μετεμψύχωσης34. Τὸ ζήτημα ποὺ ἀνακύπτει τώρα εἶναι βεβαίως, γιὰ ποιὸν λόγο ὁ Πλήθωνας, ἐφόσον πραγματοποίησε μία πολιτισμικὴ μετάφραση τῆς
Καμπάλλας στὰ ἑλληνικά, μία μετάφραση δηλαδὴ ὄχι ἁπλὴ κατὰ
λέξη ἢ ἔστω κοντὰ στὸ κείμενο, ἀλλὰ μία τελείως ἐλεύθερη προσαρμογὴ ὅλων τῶν καμπαλλιστικῶν θέσεων στὰ Ἑλληνικά, ἀλλάζοντας τὰ ἑβραϊκὰ ὀνόματα καὶ ὅρους μὲ ἀντίστοιχα ἑλληνικὰ, δὲν
τὴν ἀναφέρει ἀνάμεσα στὶς πηγές του. Μία πρώτη ἀπάντηση εἶναι
ὅτι τὸ ἔκανε γιὰ νὰ μὴν προκαλέσει τὸ κοινὸ αἴσθημα. Δὲν εἶναι
ὅμως ἱκανοποιητική, καθὼς ὁλόκληρο τὸ ἔργο τοῦ Πλήθωνα ὑπῆρξε προκλητικὸ ἢ καλύτερα προκλητικὰ παγανιστικό. Ὁ Πλήθωνας,
ὅμως, ὡς ἰδιαίτερα εὐφυὴς ἄνθρωπος κατανοοῦσε ὅτι ἀνάμεσα
στοὺς Ἕλληνες ἦταν κάτι διαφορετικὸ τὸ κάλεσμα σὲ μία ἐπιστροφὴ στὴν ἑλληνικὴ πολυθεϊστικὴ εἰδωλολατρία καὶ ἡ πρόταση γιὰ υἱοθέτηση τοῦ ἑβραϊκῆς προέλευσης ἀποκρυφισμοῦ. Ἔτσι,
ἀπέκρυψε τὴν κύρια πηγὴ τοῦ συστήματός του καὶ προέβαλε τὰ
Χαλδαϊκὰ Ὀράματα, τὰ ὁποῖα ἦταν λιγότερο ἀπεχθῆ στὸ κοινὸ αἴσθημα, καθὼς ἀπὸ παλαιότερα εἶχαν συνδεθεῖ μὲ τὸν Πυθαγόρα35
καὶ τρόπον τινὰ εἶχαν καταστῆ περισσότερο οἰκεῖα στὸ ἑλληνικὸ
κοινό. Γνώριζε, δηλαδή, καλὰ ὅτι τὸ σύστημά του, τὸ ὁποῖο πίστευε
ὅτι μέχρι τὸ τέλος τοῦ 15ου αἰώνα θὰ εἶχε εξαλείψει πλήρως τὸν
Χριστιανισμό, ἔπρεπε νὰ συνδεθεῖ μὲ τὴν καταξιωμένη στὴν συνείδηση τοῦ μέσου ἐγγράμματου Ἕλληνα τῆς ἐποχῆς του ἀρχαιότητα,
ὥστε νὰ ἐπιτύχει.
31
32
33
34
35

ἴσως τοῦ θρηνεῖσθαι πρόφασις γένηται, καὶ τῷ συγγεγραφότι διηνεκοῦς ἀδοξίας,
χερσὶν εἰδότων ἐμπίπτον». Gennadios, 1935, 171.
Βλ. Woodhouse, 1986, 61.Πρβλ. και Gardette, 2007, 163.
Βλ. Woodhouse, 1986, 63.
Βλ. Woodhouse, 1986, 60.
Βλ. Scholem, 2003, 521-530. Mopsik, 2005, 173-185.
Βλ. Hladky, 2014, 200-201.
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Μία ἀποστροφὴ τοῦ Σχολαρίου, ἡ ὁποία δὲν ἔχει τύχει τῆς προσοχῆς ποὺ θὰ ἔπρεπε, δείχνει τὸ γεγονὸς ὅτι παρὰ τοὺς μύδρους
ποὺ ἐξαπολύει γιὰ τοὺς εἰδωλολάτρες Ἕλληνες τῆς κλασικῆς περιόδου36, ἐν τούτοις θεωρεῖ ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Πλήθωνα εἰσάγει καινὰ
δαιμόνια καὶ ὄχι ἁπλῶς τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἀρχαία θρησκεία. Σημειώνει ὁ Σχολάριος:

«Ζωροάστρου μὲν οὖν τοῦδε, καὶ Μίνωος, καὶ Εὐμόλπιου, καὶ Λυκούργου, καὶ Πολυείδου, καὶ Τειρεσίου, καὶ τῶν ἄλλων οὓς ἀριθμεῖς, οὐδὲ βιβλίοις ἐνέτυχες, ὅθεν ἂν τὴν νομοθεσίαν τούτην εἶχες
λαβών πλὴν ὅσον πολλοὶ ἕτεροι ἔνιά που αὐτῶν ἀπομεμνημονεύκασιν, ὅθεν οὐ σοὶ μᾶλλον ἢ καὶ πᾶσι σπουδαίοις ἡ περὶ αὐτῶν εἴδησις
γέγονεν. Ἀλλ’ ἐκ τῶν ὑστέρων μᾶλλον παντ’ ἔχεις συνειλοχώς, οἳ
Πυθαγόραν καὶ ἔτι μᾶλλον Πλάτωνα προστησάμενοι, τὰ πλεῖστα
μηδ’ αὐτῷ Πλάτωνι δεδογμένα περὶ τῆς πολυθέου πλάνης ἐν
βιβλίοις συνεγράψαντο πολυστίχοις, μετὰ τοὺς πλείστους δὲ αὐτῶν
καὶ ὑπὲρ πάντας τοὺς ἐν αὐτοῖς ἄκρους, Πρόκλος, οὗ τῶν πολλῶν
βιβλίων ταυτὶ τὰ βραχέα ἐσπερμολόγησας»37.

Καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο συμφωνεῖ ἕνας ἀπὸ τοὺς νεώτερους μελετητὲς τοῦ Πλήθωνα, ὁ ὁποῖος σὲ καμία περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ
χαρακτηριστεῖ θαυμαστὴς τοῦ Σχολαρίου, ὁ Woodhouse, ὁ ὁποῖος
σημειώνει τὴν ἀναφορὰ ἀπὸ τὸν Πλήθωνα πολλῶν συγγραφέων
καὶ ἔργων τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχε ποτὲ μελετήσει38. Οὔτε πλατωνικῆς προέλευσης, λοιπόν, εἶναι τὸ σύστημα
τοῦ Πλήθωνα, ἀλλὰ ἐπεξεργασμένο μὲ διάφορες δοξασίες ἀνὰ τοὺς
αἰῶνες καὶ πολὺ ἀπέχει ἀπὸ τὴν θρησκεία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων,
καθὼς εἰσάγει κυριολεκτικὰ «καινὰ δαιμόνια» στὸν χειμαζόμενο
Ἑλληνισμὸ τοῦ 15ου αἰώνα.
36 Εἶναι ἰδιαίτερα ξεκάθαρη ἡ θέση τοῦ Σχολαρίου γιὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες,
ὥστε καθιστᾶ ἄξια ἀπορίας κάθε παρερμηνεία. Μὲ σαφήνεια δηλώνει ὅτι κατάγεται τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες τοῦ καιροῦ του, οἱ Ρωμηοί, ἀπὸ
αὐτούς, ἀλλὰ σὲ καμία περίπτωση δὲν ἀσπάζεται τὴν πίστη τους, δὲν εἶναι Ἕλληνας δηλαδὴ μὲ τὴν σημασία τοῦ ἐθνικοῦ, τοῦ εἰδωλολάτρη. Βλ. Gennadios, 1930,
13, 253. Γιὰ τοὺς Ἕλληνες τοῦ καιροῦ του ὡς ἀπογόνους τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
εἶναι πολλὲς οἱ ἀναφορὲς στὰ ἔργα του, χαρακτηριστικὰ βλ. καὶ Gennadios,1928,
285 καὶ Gennadios, 1935, 220. Πρβλ. Vryonis, 1991, 5-14.Angelou, 1996, 1-19.
37 Gennadios, 1935, 162.
38 Βλ. Woodhouse, 1986, 62-78.
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Πρακτικές, συμπεριφορές και ρήξεις στον αγροτικό κόσμο.
Βροντολόγια-σεισμολόγια-νομοκανόνες 17ου-18ου αιώνα.
Καταχρηστικές παρεκκλίσεις στη διαχείρισή τους

Γενικά

Στέλιος Μουζάκης *

Πανάρχαιος και ακατάπαυστος είναι ο αγώνας του ανθρώπου για
την εξασφάλιση των υλικών και πολιτισμικών όρων της επιβίωσής
του. Ένας αγώνας διαρκής, όμως διακριτός, ανάλογα με τα επίπεδα
εξέλιξης και τα εκάστοτε μέσα διεξαγωγής του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται σε ένα σύνθετο πλαίσιο θεσμών τους οποίους
διαμορφώνει, οργανώνει και τυποποιεί ο ίδιος, σε τρόπον ώστε να
επιτυγχάνει να ρυθμίζει τις λειτουργίες της ζωής του ακολουθώντας ένα κοινά αποδεχτό εθιμικό δίκαιο. Εντείνοντας όμως πάντοτε την προσπάθεια του, ούτως ώστε να καταφέρει να επιτύχει την
επικοινωνία του φυσικού με τον μεταφυσικό κόσμο1.
Η αποτυχία της σοδειάς, αποτελεί ίσως τον βασικότερο φόβο
μιας αγροτικής κοινωνίαςη οποία μπορεί να οδηγήσει τα αγροτικά
νοικοκυριά στο να βιώσουν τις απρόβλεπτες πολλάκις συνέπειες
μιας άφορης χρονιάς, φθάνοντας μέχρι της αστάθειας των οικονομιών τους. Ιδιαίτερα όταν οι φτωχότεροι βρίσκονται σε μια μόνιμη
οικονομική ανασφάλεια και αδυναμία ελέγχου των φυσικών όρων
της παραγωγή τους, σε περιοχές όπου είναι περισσότερο έκδηλες
οι ιδιαιτερότητες του μεσογειακού κλίματος. Είναι όμως βέβαιο
ότι συναντάται μεγάλη διαβάθμιση στην αναλογία του μεγέθους
και του είδους του φόβου τον οποίο βιώνει ο κάθε άνθρωπος σε
κάθε περίσταση. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που διαμορφώνει
την «ιστορικότητα» του φόβου: δεν φοβούνται όλες οι ιστορικές
κοινωνίες τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο.
*

1

Ιστορικός ερευνητής πολιτισμών, stelmouzakis@hotmail.gr
Βαρβούνης 1995, 41-42.
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© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

238

Στέλιος Μουζάκης

Για τις ανάγκες τους αυτές οι άνθρωποι προχώρησαν σε ακραίες συχνά συμπεριφορές στην προσπάθειά τους να τιθασεύσουν τα
στοιχεία της φύσης, ούτως ώστε να δυνηθούν να προστατεύσουν,
να εξασφαλίσουν ή και να αυξήσουν την αυτάρκεια στα παραγόμενα προϊόντα, μέσα στα πλαίσια της κλειστής παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας: όπως δημητριακά, κρασί, αλλά και τα αντίστοιχα
κτηνοτροφικά, επεμβαίνοντας ή πιστεύοντας ότι μπορούν να καταφέρουν να επέμβουν για το σκοπό αυτό, στα φυσικά φαινόμενα2.
Σαφώς και είναι βέβαιο ότι απηχούν πολύ παλαιές-τοτεμικές-δοξασίες, οι οποίες προέρχονται από την εποχή όπου η παραγωγική γεωργική οικονομία, είχε να αντιμετωπίσει ένα πλήθος διαμέσων δυνάμεων ανάμεσα στον άνθρωπο3 και τη φύση4.
Την πραγματικότητα αυτή ο άνθρωπος συχνά τη συνέδεσε, με την
παράβαση από μέρους του κάποιων θεϊκών εντολών και δέχτηκε
ότι οφείλεται συχνά στις αμαρτίες του5.Αναγνωρίζεται, όπως ήταν
αναμενόμενο, ότι ό Θεός εκδηλώνει την κηδεμονία και την πρόνοια του για το ανθρώπινο γένος, άλλα τονίζεται και ή ευθύνη πού
έχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι για τα συμβαίνοντα6.
Όσον αφορά στηνκαθημερινή ζωή, συχνάχρησιμοποιήθηκαν
μαγικέςπράξεις, κυρίωςπροφυλακτικήμαγείααπό τα κακά πνεύματα, τα παράσιτα, τις ασθένειες ή το κακό μάτι. Η μαγεία ουσιαστικά αποτέλεσε μέρος της τεχνολογίας η οποία του επέτρεψε να
ασκήσει προσφυγή για το περιβάλλον7. Τελικά φαίνεται ότι «δυο
καταναγκασμοί δρούσαν στο επίκεντρο της ιστορίας της Μεσογείου, η φτώχεια και η αβεβαιότητα του αύριο. Αυτό ίσως ήταν και
η αιτία της φρονιμάδας, της λιτότητας, της επινοητικότητας των
ανθρώπων8».
Στην εισήγησή μας πολύ σύντομα θα αναφερθούμε σε ότι έχει
σχέση με την εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών της λαϊκής μετεωρολογίας όσον αφορά τα γεωργοκτηνοτροφικά, τις εκάστοτε πρακτικές και το περιβάλλον. Γενικότερα, συμπεριφορές του
2
3
4
5
6
7
8

Κωστής 1993.
Λεκατσάς 1957, 337-339.
Polyhistor VIII, 32.
Καφταντζής 1989, 119.
Παΐζη-Αποστολοπούλου-Αποστολόπουλος 2006, 70.
Dupuy 1987, 71-77. Pitra, 1888, 300.
Braudel 1991, 300.
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αγροτικού κόσμου μεταξύ του 17ου και 18ου αι., όπως αυτές εμφανίζονται μέσα από τις καταγραφές στα Σεληνοδρόμια9, στα Βροντολόγια10, στα Σεισμολόγια11 ως και το αντίστοιχο εθιμικό δίκαιο
στους Νομοκάνονες12, κατά κύριο λόγο όμως όταν αυτά εμφανίζουν ιδιαίτερες καταχρηστικές παρεκκλίσεις στη διαχείρισή τους .
Βεβαίως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα συγκεκριμένα κείμενα είναι δυνατόν να κατανοηθούν αποκλειστικά και μόνον, μέσα
στο δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο. Εδώ είναι αναγκαίο να σημειώσουμε ότι η Εκκλησία τα συμπεριλαμβάνει στα ψευδεπίγραφα ως
«βέβηλα και βάρβαρα» και για το λόγο υπήρξαν εξοβελιστέα13 και
ακατάλληλα για ανάγνωση. Όμως διαμέσου αυτών των κειμένων
είναι δυνατό να παρακολουθήσουμε αφενός τη γλωσσική συνέχεια όσον αφορά τη διαμόρφωση του ίδιου κειμένου αλλά κυρίως τις αντίστοιχες ρήξεις στις κοινωνίες όπως αυτές εμφανίζονται
μέσα στη διάρκεια των χρόνων.
Τα των αστέρων εγχειρίδια

Με την πάροδο των χρόνων, τη φυσική εξέλιξη, την επιμονή και
την υπομονή ο άνθρωπος ανέπτυξε τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Όμως με διάφορους τρόπους όπως παρακλήσεις προς το Θείο
για βοήθεια ή προστασία, προσπάθησε να επέμβει ή και να εμποδίσει τα φαινόμενα της φύσης, αλλά και πιθανές πονηρές ενέργειες
που είχαν ως σκοπό την καταστροφή της παραγωγής του. Έτσι
«πίστευε ότι με μαγικές επωδές είναι δυνατόν να προκαλέσει βροχές
ή να αποσοβήσει καταιγίδες14». Ακόμα προσπαθούσε με τη μελέτη
της κίνησης του Ήλιου ή τις αυξήσεις και μειώσεις της Σελήνης να
προείδει πως θα μπορούσε να προγραμματίσει καλύτερα τις εργασίες του. Ειδικότερα ο αγρότης συνέδεσε τις μυστηριώδεις εναλλαγές της Σελήνης με την ανάπτυξη ή την αποσύνθεση των επί της
γης αγαθών. Έτσι δέχτηκε από συμπάθεια την αποκατάσταση της
σχέσης αιτίου και αποτελέσματος και αντιστοίχισε τις καθημερινές του γεωργικές δραστηριότητες με τις εναλλαγές της Σελήνης.
9
10
11
12
13
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Stephano 1848-1854, 147.
Stephano 1833, 429.
Stephano 1833, 429.
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240

Στέλιος Μουζάκης

Από τη Ρωμαϊκή αλλά και την περίοδο του Βυζαντίου, παράλληλα με τις προστατευτικές διατάξεις του επίσημου δικαίου, αναπτύχθηκε μια κατηγορία εγχειριδίων15, που φαίνεται ότι απόκτησαν
ιδιαίτερη σημασία στη συνεχή προσπάθεια των γεωργών στο να
αντιμετωπίσουν τις τοπικές καιρικές συνθήκες. Εξαιτίας αυτού
εμφανίζουν μιαν αξιοπρόσεκτη παρουσία, που όμως ελάχιστα έχει
ερευνηθεί16. Είναι τα λεγόμενα Βροντολόγια, Σεισμολόγια, Σεληνοδρόμια αλλά και τα Ηλιοδρόμια, παράλληλα με τα γεωπονικά βιβλία, τα Ιατροσόφια και τους Νομοκάνονες, για να αναφέρουμε τις
πηγές με τις οποίες, σύντομα, θα ασχοληθούμε. Την παλαιότερη
συστηματική θεώρηση των σχέσεων της Σελήνης με τον Ήλιο και
με τα ζώδια και των εξ αυτών συμπερασμάτων των αφορούντων
στη γεωργία, συναντάμε στις Διοσημείες του Ιωάννη του Λυδού
(5ος-6ος αι.) όπου oiαντίστοιχες περιγραφές17 αλλά και στα Γεωπονικά του Κασσιανού Βάσσου (10ος αι.)18.
Σχέση της Σελήνης με τη γεωργία. Σεληνοδρόμια

Στην αρχή ενός παλαιού Σεληνοδρομίου συναντάμε μικρό πρόλογο όπου εξηγείται πολύ σύντομα σε ποία φάση της Σελήνης είναι
καλό να φυτεύει κάποιος. «Τινές φασίν αυξανομένης της Σελήνης
χρη φυτεύειν, φθινούσης δε ού. Άλλοι από τετάρτης έως οκτωκαιδεκάτης. Άλλοι παραιτούνται από πεντεκαιδεκάτης μέχρι εικοστής
φυτεύειν. Η δε ακριβής και δια πείρας διδασκαλία, υπό γής ούσης της Σελήνης φυτεύειν χρή19». Σύμφωνα με τον κωδικογράφο,
η καλύτερη χρονική στιγμή για να φυτεύουμε είναι όταν έχουμε
πανσέληνο. Βεβαίως καθόλη τη διάρκεια του γεμίσματος η Σελήνη
βρίσκεται σταδιακά κατερχόμενη κάτω από τη γη. Αντίθετα στο
χάσιμο βρίσκεται πάνω από τη γη, όπου σταδιακά ελαττώνει την
παρουσία της20.
Προτού προχωρήσουμε στα σχετικά με τη γεωργία ας δούμε τη
σχέση της Σελήνης με την πρόγνωση των φαινομένων του χειμώ15
16
17
18
19
20

Χωνιάτης 1835, 276.
Theodossiou 2012, 15.
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να, στα κείμενα του Ευδόξου του Κνίδιου21 (5ος -4ος αι.), από έναν
κώδικα του 16ου αι.. Θα περιοριστώ να αναφερθώ σε λίγα ζώδια
και στα έχοντα σχέση με τα γεωργοκτηνοτροφικά.
«Ιουνίου ιδ΄ ει εν Κριώ ευρεθή η Σελήνη.. έσται αχλύς και
βρονταί και χάλαζαι, ταραχαί τε τοις δένδροις εκ βιαίων πνευμάτων..
Ιουλίου κ΄ ει εν Κριώ ευρεθή η Σελήνη…χειμών ανεμώδης και
ψυχρός και χιονώδης και όμβροι συνεχείς…χρόνος δε έξει γεννημάτων ευφορίαν και ελαιών και φοινίκων, οίνος ολίγος μεν
παραμόνιμος και των τετραπόδων αύξησις..
Ιουνίου ιδ΄ ει εν τω Ταύρω ευρεθή η Σελήνη, ένδεια των επιτηδείων...»
Στο Περί Καταρχών κείμενο του Μάξιμου, ένα κεφάλαιο είναι
αφιερωμένο στην γεωργία. Το κείμενο στο οποίο καταγράφονται
ποιες γεωργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται στην εκάστοτε
θέση της Σελήνης επί του κάθε ζώδιου, νομίζω ότι συνοψίζει όλες
τις γνωστές θέσεις:
«Χ. Περί γεωργίας
Σελήνης Κριώ. συμφέρει φυτεύειν, σπείρειν, σηκούς κατασκευάζειν, γην βωλοστροφείν και εξημερούν, έσται γαρ ταχέως
κάρπιμος.
Σελήνης Ταύρω. συμφέρει γεωργικά πράγματα πάντα απλώς
πράττειν, εργολαβίας δε ή μισθώσεως γεωργικής επιλαβίσθαι
ου συμφέρει...22»
Συνέδεαν την αγροτική κυρίως παραγωγή, ανάλογα με τη θέση
της Σελήνης, κάποτε και με το πώς αυτή εμφανίζεται χρωματικά
κατά τη χρονική στιγμή που περνούσε από τα αντίστοιχα ζώδια.
Αυτό τον σκοπό εξυπηρετούσαν τα Σεληνοδρόμια. Συχνά οι προγνώσεις για τη μελλοντική εξέλιξη της καλλιέργειας δεν λαμβάνουν υπόψη τους μόνον τη θέση της Σελήνης σε κάθε ένα από τα
12 ζώδια ή τη σχέση τους με τους πλανήτες αλλά και την θέση κάποιας συγκεκριμένης αριθμητικά ημέρας.
Σε ένα άλλο μαγικό κείμενο η θέση της Σελήνης συνδέεται ακόμα
και με την οικιακή οικονομία εφόσον προκαθορίζει τον κατάλληλο
χρόνο για να προβεί κάποιος σε δικαιοπραξίες ακινήτων αλλά και
ζώων. Αναφέρει: «Η Σελήνη εν Κριώ επιτηδεία εστί ... εις το αγορά21 Goldstein - Bowen 1983, 330-331.
22 Ludwich 1877, 93.456-474.
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ζειν τετράποδα ζώα. Σελήνη εν Ταύρω επιτηδεία εις αγοράν περιβόλων... και φυτεύειν δένδρα ... Σελήνη εν Διδύμοις επιτηδεία εις
το κυνηγάν ... Σελήνη εν Παρθένω επιτηδεία εις το κατασπείραι ...
Σελήνη εν Ιχθύσιν επιτηδεία εις το φυτεύειν δένδρα..23»
Σαφώς η καλύτερη εποχή για να κλαδεύεις δένδρα και αμπέλια
είναι ο Γενάρης. Άλλωστε γνωστή είναι η παροιμία «Γενάρη μήνα
κλάδευε φεγγάρι μη ξετάζεις24», ή και «το γενάρη κόβε κλήμα και
καιρό μη ρωτάς25», στοιχεία που επισημαίνουν το πόσο βαθιά είναι
ριζωμένη η πίστη στις μαρτυρίες της Σελήνης. Βέβαια το Γενάρη
είναι όψιμα -αργά, για να σπείρεις. Γι’ αυτό στη Νάξο λένε για το
σπάρσιμο «Γενάρης αν έχης τόπο καλό βάλτο, αλλοιώς άμε το στο
μύλο άλεσέ το και φάτο». Ακόμα τη γνωστή παροιμία «Φλεβάρης
κι αν φλεβήζει καλοκαιριαίς μυρίζει μα αν δώση και κακιώση μεσ’
το χιόνι θα μας χώσει26». Στα Φάρασα της Μικράς Ασίας έλεγαν
«του Φλεβάρη το κριθάρι, του Μάρτη το κατσίκι27», δηλαδή η προκοπή του κριθαριού φαίνεται το Φεβρουάριο και των κατσικιών
το Μάρτη.
Εκλείψεις Σελήνης

Σημαντική θέση στις προβλέψεις κατέχουν και οι εκλείψεις της Σελήνης: «Εάν η σελήνη κρατηθή και εις ζώδιον τον κριόν λάχη ένδειξιν ποιεί, εις θνήσιν κτηνών και κυνήγην πολύ γένηται, και λείψις
υδάτων..28», «Ει δε εις τον αιγόκερον λάχη θνήσης κτηνών δηλοί, κι
στένωσις σίτου και κρίθου, και υετού και οίνου και παντός πράγματος..29».
Υπάρχουν ακόμα αναφορές όπου συνδέουν τη Σελήνη και τη
θέση της σχετικά με τα ζώδια, με την πτώση από τον ουρανό κόκκινης λάσπης ή φωτιάς ακόμα και αν πέσουν από τον ουρανό βάτραχοι, κοινό φαινόμενο όταν υπάρχουν καταιγίδες ή και σκόνη
παχιά30.
23
24
25
26
27
28
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30
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Εκλείψεις Ηλίου
Σύμφωνα με ελάχιστα κείμενα που διασώζονται τα Ηλιοδρόμια, η
επιτυχία και η απόδοση της αγροτικής αλλά και της κτηνοτροφικής παραγωγής έχει άμεση σχέση κάποτε και με τις εκλείψεις του
Ηλίου και το ζώδιο στο οποίο συμβαίνει αυτή. Έτσι σε έναν κώδικα
από τη μονή Ιβήρων διαβάζουμε: «... Εάν εις ζώδιον τον δίδυμον
λάχη, εις ζημίες των σπόρων δηλοί, και ολιγότηταν χλόης...» παρακάτω «Εάν εις τον καρκίνον λάχη, εις λείψιν των υδάτων δηλοί,
...και εις θνήσιν των πετινών του αέρος ήγουν των κτηνών...31».
Η παρουσία της ομίχλης στα ζώδια

Σε πολλές περιοχές συσχετίζουν και αποδίδουν την καταστροφή
των καρπών και των σπαρτών στην παρουσία ομίχλης τους μήνες
Οκτώβριο με Ιανουάριο ενώ αντίθετα, πιστεύεται ότι η εμφάνισή
της ομίχλης κατά τους μήνες Απρίλιο και Ιούλιο, ενισχύει την παραγωγή και προκαλεί ευφορία. Σε Σεληνοδρόμιο του 16ου αι. αναφέρεται:
«Εάν εν τω Κριώ (Μάρτιος32) η Σελήνη κατά την πρώτη φυλακή
τας κεραίας συνάγη αγαθόν σημαίνει καιρόν ... Ει κεραυνός γένηται σημαίνει σπάνησιν καρπών, ει δε γένηται ομίχλη, ευφορίαν…
ει δε αιματώδης γένηται η Σελήνη, σίτου ευφορίαν σημαίνει. ει δε
πνεύματα μεγάλα πνεύσωσιν σημαίνει φθοράν κτηνών».
Ο Λυδός αντίθετα, περιορίζει σε λίγα μόνον ζώδια τις προβλέψεις
του για την ομίχλη. Έτσι «Σελήνη στον Αιγόκερω (Δεκέμβριο)...ει
ομίχλη γένηται χάλαζα ποιείται», «Σελήνη Υδροχόω (Ιανουάριος)
...ει δε ομίχλη γένηται σίτου και οίνου δαψίλειαν δηλοί...», «Σελήνη
Ιχθύσιν (Φεβρουάριος) ...εάν ομίχλη εις την γην πέση, συνοίσει τοις
καρποίς...».
Για να αποδιώξουν την ομίχλη (αμούχλου) στην Κάρπαθο λ.χ.,
απειλούν ότι θα τη δείρουν με τη σκίλλα, την σκιλλοκρέμυδα, λέγοντας και σχετική επωδή: «μτσάς μου, μτσάς μου, την αμούχλου/
να τη βάλω στησ σακκούλα/ να τη γείρω με τη βίτσα/ τσαι με τη
χλωρή παπούτσα,/ να τη ρίξω στην αυλή μου/ να την τρώνε οι πετεινοί μου33». Σε άλλες περιοχές πιστεύουν ότι η ομίχλη που την
ονομάζουν αντάρα, είναι σύννεφο που έπεσε στη γη34.
31
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Στην Κύπρο λέγουν «Άμα κάμει πάος έσει νερά κοντά», δηλαδή
όταν έχει βαρειά ομίχλη, πάχνη, η βροχή είναι κοντά35. Ακόμα «Άμα
ο ουρανός τον φλεβάρην τζαι τον Μάρτην εν ξάστερος τζι εν φυσά
αέρας κάμνει πάος», έχουμε καταστροφή των σπαρτών36.
Γνωστές είναι και οι παροιμίες « Όποιος τον Οχτώβρη δεν ήσπειρεν οχτώ σωροί δεν ήστησε», δηλαδή η σπορά του Οχτώβρη έχει
την καλύτερη απόδοση37. Ακόμα «Άμα πλιεί ο Οχτώβρης ανάγκη
του Μάρτη δεν έδει38» δηλαδή αν πιεί νερό το χωράφι τον Οκτώβρη δεν έχει ανάγκη τον Μάρτη. Βεβαίως «Άμα σιονίσ’ ο Οχτώβρης
πούληννε βούδκια τζαι γόραζε σιτάριν39», δηλαδή εφόσον χιονίσει
ο Οκτώβρης πούλησε τα βόδια και αγόραζε σιτάρι, γιατί δεν έχεις
σοδειά ούτε τροφές για τα ζώα.
Προστασία της σποράς από υετό ή χαλάζι

Είναι γνωστό πόσον ωφέλιμος είναι στους γεωργικούς πληθυσμούς, η πτώση βροχής σε συγκεκριμένο χρόνο και αντίθετα πόσο
επιβλαβής συχνά είναι η απουσία της. Για την προστασία από τη
χαλαζόπτωση των αγρών, αλλά και των δένδρων και των καρπών
γενικότερα, την οποίαν προσπαθούσαν να απομακρύνουν δια μαγικών μέσων, συναντάμε ιδιαίτερες αναφορές ήδη από την αρχαιότητα. Αναφορά για κατάδεσμο βροχής συναντάμε και στον Παυσανία, ο οποίος λέγει ότι του είπαν πως με εξορκισμούς απότρεπαν
την πτώση χαλάζης40. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους αλλά και
κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους41, υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι
διατείνονταν ότι με μαγικά μέσα μπορούσαν να προκαλέσουν ή
και να αποτρέψουν τη βροχή ή το χαλάζι, ήταν δε γνωστοί ως νεφοδιώκται ή νεφοκράται. Τόσο έντονο φαίνεται ότι ήταν το φαινόμενο ώστε συναντάται και σχετικό επώνυμο42.
Χαρακτηρίζονταν δε δια των λέξεων αυτών «οι τα νέφη διερωτώντες43», αυτοί δηλαδή που παρατηρούσαν την κίνηση των νε35
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φών και μάλιστα τα σχήματα τα οποία διαμόρφωναν αυτά στο
στερέωμα, κατά την δύση του ηλίου. Από τη μελέτη αυτών προέβλεπαν αν θα επακολουθήσουν άνεμοι ή και βροχές. Έκαμαν δηλαδή νεφελομαντεία.
Όπως λέγει Ιουστίνος ο Μάρτυς «οι καλούμενοι νεφοδιώκται,
οι επαοιδίαις τισί κατασκευάζονται ένθα βούλονται χαλάζας καί
αμέτρους υετούς ακοντίζειν44». Γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει και
ο Δαμασκηνός: «πάλιν λέγουσιν ὅτι νεφέλας καί ὑετούς παράγουσι γόητες ἄνθρωποι καί τοῦτο ματαιολογοῦσι45». Παρόλα αυτά η
εκκλησία αυτούς που για καλό σκοπό, όπως για προστασία των
καρπών, απότρεπαν τη βροχή, δεν φαίνεται να τους καταδικάζει,
επειδή τους θεωρούσε ως πρόξενους καλού. Στον νομοκάνονα του
Φωτίου αναφέρεται σχετικά: «οι δια μαγείας τη σωτηρία των ανθρώπων ή τη σωφροσύνη υποβουλεύοντες τιμωρούνται, ου μεν οι
προς θεραπείαν των ανθρώπων ή την ευετηρίαν των καρπών ποιούντες οίον βροχήν ή χάλαζαν επέχοντες46». Το αυτό αναφέρεται
σε διάταξη του Λέοντος Σοφού: «ξε΄... φωραθείη μαγγανευόμενος...
είτε αποτροπής της των καρπίμων βλάβης...».
Σε πολλές περιοχές για την αποτροπή καταιγίδας ανάβουν κεριά επιταφίου, ενώ στην Πάρο σταυροκοπιούνται λέγουν μια ευχή
και χαράσσουν στη γη σταυρό με μαυρομάνικο μαχαίρι47.Ακόμα
και σήμερα οι αλατοποιοί και οι κεραμοποιοί στη Θράκη, προς
απομάκρυνση της βροχής μεταχειρίζονται γοητείας48. Ο Νικόδημος
Αγιορείτης τον 18ο αι., αναγνωρίζει την νεφοδιωκτική πράξη ως το
όγδοο είδος μαγείας και τη στηλιτεύει.
Ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος τον 13ο αι. αναφέρει: «Αι δε χάλαζαι
κακόν άλλο και αυταί πολέμιον τη περί γην απάση εκφύσει. Και
αμπέλους μεν αυτάς εσπαράσσεσθαι και δεινά κατ’ αυτών ποιείν
και κατασκήπτειν καρποίς δένδρων και κατατρίβειν αυτά..49». Σε
νομοκάνονα της μονής Ιβήρων του 17ου αι. διαβάζουμε: «κεφάλαιον ρξδ΄... αποδένουσι το χαλάζι με μαυρομάνικο μαχαίρι ή την βροχήν..50». Το ίδιο αναγράφεται σε χειρόγραφο από τη Μακεδονία.
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«+περί να σταματήσης χαλάζιν. Όταν ιδής οπού αρχίζει να πέφτη
χαλάζιν, της ώρας να έχης μαυρομάνικον μαχαίριν...51». Συνεχίζοντας ο Νομοκάνονας αναφέρει «..όταν πέφτη το χαλάζι, ρίπτουσι
σίδηρα έξω διά εμπόδιον...». Μέχρι και σήμερα στο Ζουπάνι (Πεντάλοφο) και το Σισάνιο της Μακεδονίας το ίδιο πράττουν. Για
να σταματήσουν την καταστροφική βροχή ή το χαλάζι, απορρίπτουν τη σιδερένια πυροστιά ανατρέποντες την, στην αυλή της
οικίας των52.
Όμως αν συμβεί και βρίσκεσαι έξω στην ύπαιθρο τότε: «...το δέρμα της αλεπούς [φόραγε] δεν θέλει εγγίξει κεραυνός μηδέ χάλαζα
και εκεί όπου είναι συκέα και δάφνη κεραυνούς δεν πιάνει...53». Εις
τον Ναίμονα της Μεσημβρίας το Πάσχα έκαναν μίαν κουλούρα με
5 αυγά, πήγαιναν στα αμπέλια και τα έτρωγαν, τα δε φλούδια τους
τα παράχωναν κοντά στα κλήματα σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν το χαλάζι54.
Βροντολόγια

Μια ακόμα σημαντική πηγή πληροφοριών για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και όχι μόνον, είναι και τα Βροντολόγια. Δηλαδή
ο συσχετισμός της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής γενικότερα
αλλά και κάποιου κοινωνικού γεγονότος με το άκουσμα βροντής
σε συγκεκριμένο ζώδιο, όπου βρίσκεται άλλοτε ο Ήλιος, άλλοτε η
Σελήνη. Έτσι σε βροντολόγια διαβάζουμε: «Εάν βροντήσει ο Καρκίνος (Ιούνιος) άνεμος πολύς πνεύσει και όλα τα γενόμενα σώα γίνονται, σίτος και κριθάρι πολύς έσται και πλήθος γενήσεται…55»,
σε άλλο διαβάζουμε: «Σελήνη α΄ εάν βροντήση των καρπών ευφορία έσται εξηρημένων κριθών..ε΄ εάν βροντήση απαίσιον τοις
αγροίς..56».
Αντίθετα «Εάν Λέων (Ιούλιος) βροντίση εις όλους τους καρπούς
φθορά σημαίνει ..οσπρείων απώλεια και επί τα άγρια θηρία μανίαν
γενήσεται..57». Ο Φίγουλος σημειώνει για τον Λέοντα «..ιβ΄ εάν βρο51
52
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ντήση ψύχος τω θέρει αδόκητον δι ού φθαρήσεται τα επιτήδεια…
ιη΄εάν βροντήση ένδειαν καρπών εξ επομβρίας δηλοί...58».
Συχνά την καταστροφή των καρπών τη συνδέουν με τους κεραυνούς και με τις βροντές κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.
Κατά τον Πάξαμο όταν πέφτουν βροντές και αστροπελέκια κατά
κανόνα πιστεύεται ότι χαλάει το κρασί. Για προστασία του όταν
κλείνουμε τα πιθάρια πρέπει να τα κουμπώνουμε με σίδερο ή και
με κλωνάρια από δάφνη.
Σεισμολόγια

Αλλά και τα γνωστά Σεισμολόγια άμεσα συνδεδεμένα με τα Βροντολόγια, αναδεικνύονται σε πολύτιμους συνεργάτες των αγροτών
και των κτηνοτρόφων, αφού το γεγονός του σεισμού, ανάλογα με
το χρόνο εμφάνισης του, άλλοτε ημέρα και κάποτε νύχτα, συσχετισμένο με το αντίστοιχο ζώδιο, προδίδει και την επικείμενη πλούσια παραγωγή ή και την καταστροφή της όπως λ.χ. τον Αύγουστο
όπου η «Παρθένος εάν ημέρα σεισμός γένηται… το γένημα καθέξει
... και απώλεια εις το κρασί ... εάν νυκτί σεισμός γένηται τα μικρά
ζώα απόλυνται αι δε πηγαί των υδάτων ανθήσουσιν και όμβρος
του έτους εξανθήσουσιν και τα γενήματα πληθυνθήσονται...59».
Αντίθετα σε άλλο χειρόγραφο Ιατροσόφιο διαβάζουμε: «Μην
Αύγουστος εν τω Παρθένω σησμος γενή… τα δένδρα πνηγήσιωντε
και σταφυλλάς, σπάνις εν τω ύδωρ… Εάν νύκτα γενή σησμός τα
μικρά ζώα απόλλυνται και αι πηγαί των υδάτων ανθήσουσιν και
το γένημα πληνθηνθοίσεται και καλλά έσται πολλά60».
Όταν όμως αυτό συμβεί τον Απρίλιο «...εν τω Ταύρω σησμός
γένη..όμβρη πολλά έσονται και οι καρποί και τα δένδρα ευφορήσουσαν...61». Όπως και «Μην Σεπτέμβριος εν τω ζυγώ σησμός γενήσεται καρπών απόληψης και αφάνησης...62».
Προστασία ποιμνίων

Τα Σεληνοδρόμια, και τα Βροντολόγια παρέχουν στοιχεία που ενδιαφέρουν και τους κτηνοτρόφους. Ας δούμε μερικά. Είναι γνω58
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στό ότι από τις 23 Απριλίου του Αγ. Γεωργίου αρχίζουν οι εποχικές
μετακινήσεις των κτηνοτρόφων, όταν τα κοπάδια των συντροφικών-συγγενικών συσσωματώσεων, τα τσελιγγάτα63 ξεκινούν από
τα χειμαδιά για τα θερινά βοσκοτόπια πάνω στα βουνά. Ένα «θεσμοποιημένο φαινόμενο» με αρχαίες καταβολές τόσο στα Βαλκάνια όσο και στη Μεσόγειο γενικότερα64. Σύστημα που είναι γενικότερα γνωστό ως transhumance65.
Περί τα τέλη Απριλίου μέχρι τα μέσα του Μαΐου πραγματοποιείται στα τσελιγγάτα κατά τη διαδρομή η κουρά των ζώων, δηλαδή
το κούρεμα των γιδοπροβάτων. «Μήτε κρύους έτι όντος, μήτε θέρους ώρα, αλλά μεσούντος έαρος κείρειν χρή τα πρόβατα66», αναφέρεται στα Γεωπονικά. Αλλά και ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης το
ίδιο σημειώνει67. Είναι γνωστό ότι αν δεν αφαιρέσουν το πλούσιο
μαλλί, τα ζώα θα μπλέκονται στα αγκάθια των δένδρων και θα παγιδεύονται. Τη σχετική εργασία αναλαμβάνουν ειδικοί κουρευτάδες σε συνεργεία στα πλαίσια του τσελιγγάτου68.
Επομένως ειδικότερα για τη κτηνοτροφία, αν πνεύσουν άνεμοι
δυνατοί κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο όταν η Σελήνη είναι
στον Κριό και τον Ταύρο, δηλαδή στην αρχή του καλοκαιριού, και
βρουν γυμνά τα ζώα, τότε είναι βέβαιον ότι θα υπάρξουν ζημιές
στα κοπάδια. Αυτό επισημαίνει και σεισμολόγιο του 18ου αι. «Μάρτιος εάν σεισμός γένηται εν ημέρα ίππων και βοών απώλεια και
πάντων των τετραπόδων φθορά, το γέννημα συν τοις δέντροις ευφορήσονται και αν γένη αβροχία τον αυτόν μήνα έσται λιμός69.»
Επιζήμια για τους ανθρώπους αλλά κυρίως επικίνδυνα για μικρά ζώα, είναι διάφορα θηρία και πτηνά. Χειρότερος αναγνωρίζεται ο λύκος, ο οποίος κατασπαράσσει τα κοπάδια, η αλεπού που
πνίγει τα κατοικίδια πτηνά, αλλά και αρπακτικά όρνεα, αετοί, γεράκια, γυπαετοί70, που συχνά τα αναρπάζουν. Για το λόγο αυτό
«αποδένουσι τον αετόν εις το να μην αρπάζη τας όρνιθας, ...ή αποδένουσιν και άλλα θηρία και ερπετά», όπως αναφέρει ο Ιβηρίτικος
νομοκάνονας71.
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Δέσιμο των λύκων
Στους Νομοκάνονες γίνεται συνηθέστατα αναφορά σε εκείνους
«... που αποδένουν τον λύκον, ίνα μη φάγη τα ζώα τους72». Από χειρόγραφο του 16ου αιώνα μαθαίνουμε ότι για το σκοπό αυτό έγραφαν και μαγικά γράμματα πάνω σε μολυβένια πλάκα, την οποίαν
μετά κατάχωναν στο χώμα, μέσα στη μάνδρα όπου υπήρχαν ζώα73.
Υπάρχουν πολυπληθείς αναφορές ακόμα και σήμερα για τον τρόπο απόδεσης ή δέσμευσης των λύκων, αλλά και αντίστοιχα για
τους αετούς ή τα γεράκια74.
Η διαδικασία του δεσίματος των λύκων και των άλλων θηρίων,
φαίνεται ότι ήταν ένα φαινόμενο πολύ έντονα διαδεδομένο στις
αγροτικές και ορεινές περιοχές, αφού σχετική αναφορά του εισήλθε ακόμα και στα εξομολογητάρια75 της εποχής. Το στοιχείο αυτό
επιβεβαιώνει τη συνεχή προσπάθεια της εκκλησίας να αποτρέψει
ή και να εξαλείψει την όποια παρέκκλιση από τους εκκλησιαστικούς κανόνες, επιβάλλοντας σκληρά επιτίμια. Σε άλλο νομοκάνονα
οι αμποδένοντες θεωρούνται ως αιρετικοί επειδή παρέχουν θυσία
στο Σατανά και όχι στα θηρία του Θεού76 για αυτό και τιμωρούνται
με επιτίμιο για 6 χρόνια και 90 μετάνοιες καθημερινά. Ως προς την
τιμωρία σε άλλο κείμενο αναφέρεται «...ο αποδένων ζώα να μην
τα φάγη ο λύκος οι τοιούτοι, χρόνοις η΄ μη κοινωνήσουν... κατά
τον ξε΄ κανόνα και τον οβ΄ του μεγάλου βασιλείου77». Ο Ζωναράς,
ερμηνεύοντας τον 36ο κανόνα της εν Λαοδικεία συνόδου, λέγει «δι’
ἐπαοιδίας δεσμοῦσι τούς λύκους, ώστε μη δύνασθαι αυτούς βλάψαι κτήνος μεῖναν ἔξω που τῆς ἐπαύλεως78».
Ακόμα περισσότερο το δέσιμο του λύκου είναι ένα από τα στοιχεία, που σύμφωνα με τους κανόνες απαγορεύουν στον πράττοντα αυτά, να χριστεί ιερέας αφού η ποινή την οποία επισύρει το
γεγονός είναι το αιώνιο πυρ. Αν μάλιστα κάποιος «είναι ιερεύς και
αποδένει τους λύκους ίνα μη φάγωσι τα ζώα του…καθαιρείσθω79».
Βεβαίως τον αετό, το γεράκι, την καρακάξα, μεταξύ άλλων, τα

72 Βιβλιοθήκη Κ31, φ.37v,62r. Κ59, φ.178v. Ιστορική Κ205, φ.93r. Εθνική Κ673
φ.186r-v.
73 Pradel 1907, 3.
74 Κουκουλές 1928, 483-490.
75 Ανέκδοτο 17ου, φ.2,6.
76 Ecclesiae 1677, 117, σοε΄.
77 Ανέκδοτο 17ου, φ.6.
78 Ράλλης-Γ. Ποτλής 1853, 203.
79 Ανέκδοτο 17ου, 26.
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θεωρούν χρήσιμα για το περιβάλλον και τα προστατεύουν, αφού
όπως επισημαίνεται, απαγορεύεται να τρώνε το κρέας τους80.
Προστασία των ποιμνίων στα λιβάδια και από κλοπές

Το πλέον βασικό λειτουργικό προαπαιτούμενο της ημινομαδικής
κτηνοτροφίας, αλλά και πρωταρχική υποχρέωση των τσελιγγάδων, υπήρξε πάντοτε η εξασφάλιση λιβαδιών, βοσκότοπων81, τόσο
κατά τη χειμερινή, όσο και κατά τη θερινή περίοδο. Ανάμεσα στα
καθήκοντά τους είναι ο εντοπισμός και η μίσθωση των εποχικών
λιβαδιών. Η ποιότητα αλλά και η ποσότητα του χόρτου βοσκής της
ενοικιαζόμενης έκτασης, του λιβαδιού, αποτελούν τα βασικά στοιχεία διαχωρισμού για το ποια από τα ζώα θα βοσκήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή σε μέρος αυτής82. Σε λίγους Νομοκάνονες συναντάται ένα κεφάλαιο Περί λιβάδιν, που αναφέρει: «κφ χλγ΄: Εάν
δε και τόπους λιβάδιν, ή λόγκον εξαγοράσω από τινάν ότι βόσκω
τα πρόβατά μου και από τα βότανα του τόπου κακά φθαρούσιν τα
πρόβατά μου, …εξαγοράν δεν τον δίδω83».
Αναδεικνύει τις επιβαλλόμενες από το ισχύον εθιμικό δίκαιο
σχέσεις, ειλικρινείας και εμπιστοσύνης και επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της συναλλακτικής πίστης. Βεβαίως αν κάποιος με δόλο
δώσει βότανα σε ξένα πρόβατα ή τα αφήσει από την πείνα να ψοφήσουν τότε καταδικάζεται να τα πληρώσει στο διπλάσιο84.
Σε κάθε τσελιγγάτο υπάρχει και μια ομάδα που ασχολείται με
τον ευνουχισμό ή μουνούχισμα των αρσενικών ζώων, κρατώντας
μόνον ελάχιστα για αναπαραγωγή. Η παλαιότατη αυτή διαδικασία85 που εκτελείτο με το τσόκανο, είδος τσιμπίδας, απαιτούσε
γνώσεις χειρουργικής, ενώ ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη για τα μεγάλα ζώα. Από τις ενέργειες αυτές έπρεπε να απέχουν οι ιερείς. Αν
όμως συμβεί να είναι «Ιερέας κυνηγός ή καταδιώχτης ή ευνουχίζει
ζώα ή ιατρεύει να αργήται μήνες τρείς της ιερωσύνης, ει μεν μεταμεληθεί και παύσει να κανονίζεται. Ει δε δεν παύσει να καθήρεται..86».
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Σε άλλο κεφάλαιο λαμβάνεται πρόνοια για το θάνατο εξ ατυχήματος στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης κτήματος βρήκε στο
κτήμα του ποιμένα να βόσκει ξένα πρόβατα87 και τον ξυλοκόπησε.
Στην περίπτωση που αυτός πεθάνει μέσα στις οκτώ πρώτες ημέρες τότε του επιβάλλονται επιτίμια88.
Συχνά σε Νομοκάνονες συναντάται μια παλαιοτάτη σύμβαση
ποιμενικού δικαίου και δίδονται οδηγίες για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που αναφύονται από την καταστρατήγηση
των σχετικών διατάξεων.
«Όστις εξαγοράση τινάν να βόσκη αγέλην αλόγων βοών ή πάρουσιν λησταί… πλατήζω την, ή εγώ, ή άτις με εγγυήθη89.»
Εδώ εξετάζονται οι περιπτώσεις που προκύπτουν, όταν για κάποιους λόγους, ηθελημένα ή και αθέλητα, ο έμμισθος βοσκός δεν
επιστρέψει το κοπάδι στον ιδιοκτήτη. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι
συχνά για να αναλάβει κάποιος τη φύλαξη κοπαδιού ζώων άλλου
ιδιοκτήτη, υποχρεούνταν ή του ζητείτο να βάλει και κάποιον εγγυητή, το πιθανότερο για την αξία του κοπαδιού. Μέχρι τα τελευταία
χρόνια του 19ου αι. συναντώνται αντίστοιχα συμβόλαια για τη φύλαξη ζώων.
Πρόκειται για μια σύμβαση, που ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην
Πτολεμαϊκή Αίγυπτο. Μια πρακτική άμεσα συνδεδεμένη με την
προβατοτροφία, την οποίαν εισήγαγαν και διέδωσαν οι έλληνες
άποικοι. Η διαδικασία αναφέρεται σε πάπυρους ελληνιστικών
χρόνων90. Σύμφωνα με αυτή ο ιδιοκτήτης μισθώνει σε ποιμένα
επαγγελματία, τα γιδοπρόβατά του, κατά κανόνα, για συγκεκριμένο χρόνο και με κοινά αποδεχτούς όρους. Ο βοσκός οφείλει, να παραδίδει στον ιδιοκτήτη σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα κατσίκι,
τυρί, κάποτε χρήμα, ενίοτε όμως τα πολύτιμα μαλλιά. Βασικά όμως
με τη λήξη της σύμβασης υποχρεούται να επιστρέψει ισάριθμα
ζώα, αθάνατα, τέλεια, αψόφητα στον ιδιοκτήτη.
Ιδιαίτερη σημασία στους Νομοκάνονες αποδίδεται στα καματηρά ζώα, βεβαίως ομιλούμε για βόδια. Επιπλέον σκληρή ήταν η
τιμωρία «ο κλέπτων ζώα ήγουν άλογα, βοΐδια, πρόβατα και έτερα
τετράποδα χρόνοις στ΄ μη κοινωνήση και μετανοίας καθ’ εκάστην
87
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τ΄(300)91». Υπάρχει ακόμα μια αναφορά η οποία επισημαίνει την
ιερότητα των ζευγάτων βοδιών «ρκδ΄. Ιερεύς εάν κατατυχόν, βοΐδιον θνήσκον εν απόρω τόπω, οφείλει στριγγίσαι, ουκ ενή άνθρωπος σφάξαι το βόδιν και ει μεν άνθρωπος ευρεθή, έστω ει δ’ού μη
δότω αυτώ μετά μαχαίρας. πρώτον δε οφείλει ειπείν το Κύριε ελέησον, λ΄(30) και μετά ταύτα σφάξας το βόδι, και εσθιέσθω. αυτός
δε μόνον μη εσθιέτω εξ αυτού, δουλευσάτω χρόνον α΄, μετανοίας
ρ΄ (90)92».
Ενίοτε όμως τα βόδια εμπλέκονται μεταξύ τους με τα κέρατα
και πολλάκις φθάνουν μέχρι θανάτου του ενός. Για το λόγο αυτό
«Εάν δυο ταύροι παλαίουντες, σκοτωθεί ο είς, μεριζέσθωσαν οι
δυο οικοκυροί, και τα ζώντα και του τεθανατωμένου...». Στη συνέχεια όμως διακρίνει μια ιδιαιτερότητα όταν η αγελάδα σέρνει προς
το μέρος της τους ταύρους και σκοτωθεί κάποιο ζώο τότε «νόμος
ου κρένει μόνον μένει η ζημία εις εκείνον οπού είχεν το ζώον οπού
εσκοτώθη93».
Σε ορισμένους Νομοκάνονες συναντάται ένα κεφάλαιο το οποίο
αναφέρεται αναλυτικά στις τιμωρίες όσων κατά επανάληψη κλέβουν ζώα. Σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη πρακτική την πρώτη
φορά να τους δείρεις και να πληρώσουν την μισή αξία των κλεμμένων, αν τύχει μάλιστα και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν,
ας τους κόψουν το αριστερό χέρι. Τη δεύτερη να τους δείρεις, να
τους εξορίσεις και να τους δημεύσεις την περιουσία. Τέλος αν συλληφθούν για τρίτη φορά να τους κόψεις και τα δυο χέρια, να τους
δείρεις και να τους εξορίσεις. Σίγουρα είναι προτάσεις επηρεασμένες από τον Ισλαμικό νόμο.
Προστασία από λύσσα των ανθρώπων

Όταν όμως κάποιος φάγει ζώον που είναι «θηριάλωτο, ήγουν λυκοφάγομα ή άλλου θηρίου…αν εναι ιερεύς καθήρεται και λαϊκός
χρόνους δυο μη κοινωνήση και κανόνα να έχει νηστεία και ελεημοσύνη..». Με τις αναφορές αυτές στους Νομοκάνονες καταβάλλεται προσπάθεια να προστατευθεί κυρίως, ο άνθρωπος από τη
λύσσα, αλλά κυρίως εξαιτίας των δοξασιών περί βρικολάκων. Σε
Νομοκάνονα του 1668 υπάρχει λιγότερο σκληρή τιμωρία για τους
91 ΜΙΕΤ 17ου, φ.154r.
92 Ecclesiae 1677, 89.
93 Νομοκάνων 1668, 470.
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λαϊκούς μόνον «να είναι ακοινώνητος χρόνοις δύο». Αντίθετα σε
άλλον του τέλους του 16ου αι. καταγράφονται χρονικές διακρίσεις
για όσους τρώγουν ζώα που τα έχουν δαγκώσει θηρία, αλλά και
σκληρές τιμωρίες. «ει μεν αυτή τη ώρα, μονομερώς ευρεθή, εσθιέτω κατά βίας εί ή δυο ημερών ή τριών ευρεθή και εσθιέτωσαν αυτό
επιτιμάσθησαν οι τούτο εσθιόντες χρόνους γ΄. μετανοίας σ΄94». Το
ίδιο αναφέρεται και σε εξομολογητάριο του 1820, όπου ο πνευματικός κλείνει το ερωτηματολόγιο με το «…Ειπέ μου τέκνον μη να
έφαγες ψόφιον κρέας ή αίμα ή πνικτόν ή λυκοφάγωμα ή ορνεοπάτακτον ήγουν από σταυροαετού ή από άλλου ορνέου ή μη έφαγες
κρέας ή τυρί την αγίαν τεσσαρακοστήν…95».
Θήρα ελεύθερων ζώων

Ακόμα και για τα ελεύθερα ζώα αυτά που θηρεύουν οι κυνηγοί,
λαμβάνεται πρόνοια, κυρίως όμως τίθενται κάποιοι κανόνες.
«Περί ζώων αγρίων κφ. χη΄. Όλα τα άγρια ζώα, ήγουν αλώπεκες,
έλαφοι, λαγωοί, και τα όμοια, όστις τα πιάσει αρχήν εκείνου είναι.
Το τρωθέν παράτινος άγριον ζώον και διαφυγόν μεν τας εκείνου
χείρας…τούτον το ειρημένον θηρεύσεις ζώον...96».
Συχνά όμως βρίσκονται ζώα πνιγμένα σε δίκτυα. Στην περίπτωση αυτή «Έθος παρακολούθησε τοις … ρίπτειν αυτά ως θνησιμαία...97». Σφάζεται και τρώγεται μόνον όταν το κτυπημένο ζώο είναι
ακόμα ζεστό, άλλως απορρίπτεται στα σκυλιά.
Σε άλλο κείμενο υπάρχουν συμπληρωματικές παραινέσεις για
προστασία οι οποίες αφορούν λ.χ. τα πετεινά του ουρανού, εκεί
αναφέρει: «τα υπό του κυνηγού πιασθέντα εις βρεχήν ει δε κρυφίως εσθιέτωσαν, χρόνον α΄ και μετανοίας ρ΄ (90)98».Ακόμα περισσότερο υπάρχουν αναφορές και για όσους πιάνουν άγρια πετεινά και
δεν τα σφάζουν αλλά τα κρατούν για κράχτες, ώστε να μπορέσουν
να πιάσουν και άλλα πουλιά και μετά να τα φάγουν όλα μαζί, αυτοί
λαμβάνουν επιτίμιο δυο χρόνια και κάνουν 90 μετάνοιες κάθε ημέρα99. Βεβαίως συχνά και οι κυνηγοί ρωτούσαν αστρολόγους για το
94
95
96
97
98
99

Ecclesiae 1677, 125.
Μουζάκης - Καλάη-Μουζάκη, 2008, 330.
Νομοκάνων 1660, φ.532-533.
ΜΙΕΤ 17ου, φ.145ν-146r.
Ecclesiae 1677, 125.
Ecclesiae 1677, 141.
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ποίες είναι οι αρμόζουσες ημέρες για κυνήγι, αλλά και ποία η καλύτερη μέθοδος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη ημέρα ή και την εβδομάδα.
Κάψιμο καλαμιών

Μια ευρέως γενικευμένη πρακτική ήδη από την αρχαιότητα, βελτιώσεως των εδαφών υπήρξε το κάψιμο των καλαμιών που απέμεναν στα χωράφια μετά το θέρισμα. προκειμένου να απαλλαγούν
από τα υπολείμματα που δημιουργούν οι καλλιεργητικές φροντίδες, να εξοντώσουν διάφορους φυτικούς εχθρούς (έντομα) και να
προετοιμάσουν το χωράφι τους για την επόμενη καλλιεργητική
περίοδο. Επειδή όμως συχνά η τακτική αυτή δημιουργούσε προβλήματα και ζημιές σε κοντινές ιδιοκτησίες σε κώδικα του 17ου
αι. διαβάζουμε σε ποίες περιπτώσεις είναι υπεύθυνος αυτός που
έβαλε φωτιά στον καλαμιώνα του χωράφιού του, ξέφυγε η φωτιά και έκαψε γειτονικά: Με ένα άλλο κείμενο επιβάλλονται και οι
σχετικές τιμωρίες ή κανόνες: «Οι καίοντες οίκους ή άλωνας ή τέμνοντες αμπελώνας χρόνοις κ΄ μη κοινωνήσουν ει δε ευρεθώσι και
ζημία υποστώσι τα ήμισυ τούτων επιτιμάσθωσαν και μετανοίας
καθ’ εκάστην τ΄(300)100». Βεβαίως σήμερα καταβάλλεται έντονη
προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό, προκείμενου να
εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα-παραγωγικότητα
γενικότερα της γεωργίας.
Παραβατικές ενέργειες αγροτοκτηνοτρόφων
Μη αποδεκτές ενέργειες για αύξηση των ποιμνίων

Σε πολλούς Νομοκάνονες συναντάμε και ευχές για ευλογία, προστασία και αύξηση της ποίμνης101. Όμως σε Νομοκάνονα του 1799
«..διάβαζε και με το μαυρομάνικο μαχαίρι σταύρωνε ότι κακόν και
αν είνε…από πτηνό ή από πηγήν ...ή μύλου χάντακα ...ή έγας ή πρόβατον..102». Για να πληθαίνουν τα ζώα αναφέρονται και μαγικές
ενέργειες «την ημέραν του Μεγάλου Βασιλείου κάμνουσι κάποια
ψωμία κλειστά και τα βάλλουσιν εις τα κέρατα των βόων αυτών
να ιδούσι, καρπίζουσιν οι καρποί των χωραφιών αυτών και κάμνουσιν οι τάλανες ελληνισμόν103».
100 ΜΙΕΤ 17ου, φ.152r.
101 Pradel 1907, 32.
102 Rouse 1899, 151-152.
103 Πολίτης 1911-1912, 387.
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Ενίοτε συναντώνται περιπτώσεις όπου ο κτηνοτρόφος προσφέρει για βοήθεια στο ποίμνιό του τη μεταλαβιά που κράτησε
στο στόμα του: «σογ΄. Ο δε μεταλαμβάνων, και κρατήση την αγίαν
δωρεάν εν τω στόματι αυτού, πτύει ταύτην επί το ζώον αυτού, ή
επί μελυσίον, ή επί προβάτων αυτού, επιτιμάσθω χρόνοις δ΄ μετανοίας ρ΄(100)104».
Μεταξύ των άλλων όμως συναντήσαμε και μιαν άγνωστη πρακτική, τη θυσία. Έτσι Νομοκάνονας του 17ου αναφέρει: «+Ευχή εις
θυσίαν κρηών. Δέσποτα παντοκράτωρ πωλιέλεγε …και δότηρ τον
αγαθόν σε των πατέρων ημών του αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ
ο προσδεχόμενος θυσία και προσφοράς και ολοκαύτοσις εν ψυχή
σιντετριμένη και πν(εύματ)ι …και εις τιμήν και μνήμην του αγιου
Δ(ημητρί)ου ου και την μνήμην επητελούμεν ...105».
Από την ανάγνωση της ευχής γίνεται φανερό ότι η θυσία εκτελείται κατά την εορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου,
όταν τα κοπάδια έρχονται στα χειμαδιά. Δηλαδή την περίοδο όπου
κατά κανόνα ήταν ετοιμόγεννα τα περισσότερα γιδοπρόβατα. Με
τον τρόπο αυτό η άγνοια αλλά και η συνεχής προσπάθεια των κτηνοτρόφων να πληθύνουν το κοπάδι τους, συχνά τους οδηγεί σε
αξιοκατάκριτες υπερβολές.
Παραβατικές πρακτικές γεωργών

Η πλέον συνήθης παραβατική πρακτική των γεωργών υπήρξε πάντοτε, η μετατόπιση των μεταξύ των χωραφιών τους κοινών ορίων, ιδιαίτερα κατά το ετήσιο όργωμα. Σε κάθε όργωμα ο πρώτος
πραγματοποιών το ετήσιο όργωμα, μεγάλωνε κατά μια ή δυο αυλακιές σε βάρος κάποιου από τα γειτονικά χωράφια, δημιουργώντας έντονες μεταξύ των διενέξεις.
Συχνά πάντως δεν του έφθανε το να μεγαλώσει κατά μια ή δυο
αυλακιές το χωράφι του ο γείτονας, προχωρούσε και στην κατάληψη καλλιέργεια μεγάλου μέρους του διπλανού του χωραφιού
δημιουργώντας προβλήματα και στους δυο έτσι ώστε, «Εάν άνευ
ειδήσεως του κυρίου της χώρας εισελθών εν αυτή νεώση ή σπείρη, μη λαμβανέτω μήτε υπέρ της εργασίας αυτού μήτε υπέρ του
σπόρου, αλλ’ ουδέ τον κόκκον του καταβληθέντα106». Οι περισσό104 Ecclesiae 1677, 117.
105 ΜΙΕΤ 17ου, φ.9[116r].
106 Νομοκάνων 1660, Φ.696.
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τερο αμετανόητοι έφθαναν πολλάκις σε σημείο να μετατοπίζουν
και τα υπάρχοντα όρια. «Κεφάλαιον οα΄. Περί των αρπαζόντων γην
και των βανόντων σύνορα. Όστις αρπάζη τινός, ήγουν χωράφι, ή
αμπέλι,..ή άλλον τοιούτον και όστις ευγάλη σύνορα107 και μετατοπίση, διπλά να το δώση». Αν πραγματοποιήσει αυτό απειλώντας
τον ιδιοκτήτη με σπαθί ή κοντάρι ή και με δοξάρι ή αν τον θανατώσει τότε να του κόψουν το κεφάλι, συμπληρώνει άλλος Νομοκάνονας108. Ενίοτε αναφέρονται περιπτώσεις όπου αγρότες έκλεβαν
άροτρον ή ζηγόν ή άμαξα ή υνί ή δρέπανον του γείτονά τους109».
Επομένως υπήρξε αναγκαίο το να αναληφθεί σχετική από την
εκκλησία προσπάθεια για να ανακοπεί αυτή η συνήθεια. Σε ανέκδοτο κώδικα επισημαίνεται «Περί καμπανιστού και παραυλακιστού. Ο παρακαμπανιστής έτη δ΄ επιτιμάσθω και καθεκάστην
μετανοίας μ΄(40), ο δε παραυλακίζων έχει επιτίμιον μήνας στ΄ μετανοίας καθεκάστην ρ΄(100)110». Ακόμα και εκείνος ο οποίος κρυφά θερίζει από το διπλανό του «Ο παραθερίζων και εξανασπείρων
χρόνον α΄μη κοινωνήση, μετάνοιες ρ΄(100)». Όμως φαίνεται ότι οι
αναφορές αυτές δεν υπήρξαν ικανές να αντιμετωπίσουν αυτές τις
ενέργειες των αγροτών.
Τιμωρίες παραβατών από μέρους της εκκλησίας

Η απληστία του αγρότη παραυλακιστή, του κλέφτη κρασόπουλου
ή του παρακαμπανιστή, μαζί με παραβατικές ενέργειες διαφόρων
άλλων επαγγελματιών όπως του μυλωνά, ακόμα και της πόρνης,
πέρασαν ήδη από τον 11ο αιώνα στην Ανατολική εκκλησιαστική
εικονογραφία και συναντώνταιστις απεικονίσεις της Δευτέρας
Παρουσίας σε εκκλησίες, με τις τιμωρίες των αμαρτωλών που εμφανίζονται να φέρουν κρεμασμένο στο λαιμό τους, το όργανο της
αμαρτίας τους όπως, αλέτρι, μυλόπετρα, βαρέλια κ.άλ. και να τιμωρούνται με φίδια και διαβόλους. Παράλληλα αναπτύχθηκε μια
μεγάλη εκκλησιαστική φιλολογία, η οποία προστέθηκε στην ήδη
υπάρχουσαπλούσια, τη σχετική με την ερμηνεία του Δεκαλόγου.
Στις ερμηνείες αυτές όμως ποικίλλει όχι μόνον ο αριθμός των εντολών, αλλά το πως προκύπτει αυτός.
107 Πετρόπουλος 1971, 230.
108 Νομοκάνων 1668, 497-498.
109 Ecclesiae 1677, 12.
110 ΜΙΕΤ 17ου, φ.170v.
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Η παρουσία των παραστάσεων των κολαζόμενων και των ποινών έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχει στις εκκλησίες περισσότερο
για να προλάβουν την αμαρτία ως μέσον σωφρονισμού, παρά για
να την καταδικάσουν σαν γεγονός, δηλαδή για παραδειγματισμό,
υπενθύμιση, έλεγχο κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και προειδοποίηση για όσους τύχει να βρεθούν σ’ αυτή τη θέση την ώρα της
Μέλλουσας Κρίσης.
Παραπλάνηση βοσκών κατά την πώληση ζώων

Είναι γνωστό ότι οι αγοραπωλησίες ζώων πραγματοποιούνταν
κατά κανόνα σε συγκεκριμένες κατά περιοχή εβδομαδιαίες αγορές,
τα παζάρια. Πολλά από αυτά λόγω της μεγάλης παραγωγής σιτηρών αλλά και της γεωγραφικής τους θέσεως υπήρξαν σημαντικά
εμπορικά κέντρα, όπως λ.χ. το Βελεστίνο στη Θεσσαλία. Η αγορά
αυτή εξυπηρετούσε από την περίοδο της Οθωμανοκρατίας111 τις
αγοραπωλησίες των αγροτικών προϊόντων, αλλά και των ζώων σε
τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι στο σύντομο χρόνο
της διαπραγμάτευσης και εξέτασης για την αγορά ενός ζώου, δεν
ήταν δυνατόν κάποιος να καταλάβει αν το πωλούμενο ζώο είχε κάποιο ελάττωμα112.
Φυσικό ήταν να αναγράφεται σε Νομοκάνονα ότι αν αποδειχθούν τα ελαττώματα μέσα σε τέσσερεις ημέρες τότε επιστρέφεται το ζώον. Αν όμως περάσουν 15 ή 40 ημέρες τότε δεν επιστρέφεται113
Κτηνοβασία, πτηνοβασία

Σε ανέκδοτο εξομολογητάριο, όπου δίδονται συμβουλές «περί του
πως δεί πνευματικοίς οικονομείν τοις εις αυτοίς εξομολογουμένοις» διαβάζουμε: «ροστ΄ ο ζωοφθόρος και ο πτηνοβάτης, χρόνους
ιε΄ να μη κοινωνήσουν κατά τον ξγ΄ κανόνα του μεγάλου Βασιλείου114». Το αυτό επισημαίνει και ανέκδοτος κώδικας που τους τοποθετεί ως προς την τιμωρία στα ιε΄ χρόνια, μαζί με τους μοιχούς
και τους αρρενοφθόρους115. Εδώ πλέον τίθεται θέμα κοινωνικής
111 Leake 1835, 436.
112 Νομοκάνων 1668, 470-471.
113 Ecclesiae 1677, 104.
114 Ανέκδοτο 17ου, φ.88.
115 ΜΙΕΤ 17ου, φ.134r.
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ηθικής. Η κτηνοβασία και ειδικότερα η πτηνοβασία. Σε ένα κώδικα
από τον Πόντο συναντάται μια διάκριση στους εκκλησιαστικούς
νόμους. Αν ο εκτελών την πράξη είναι κάτω των είκοσι ετών και
άγαμος, προέβη δε στη πράξη μια φορά και επιζητεί την θεραπεία,
τιμωρείται 15 χρόνια να μη φύγει από τον τόπο όπου έγινε το γεγονός, δεν παντρεύεται και πέντε επιπλέον ακόμα χρόνια αν βρεθεί ότι δε μετάνιωσε. Να απέχει δε από τα θεία δώρα. Αν όμως είναι
παντρεμένος τότε τιμωρείται για πέντε επί πέντε χρόνια, δηλαδή
για 25 χρόνια και πέντε χρόνια των θείων δώρων. Τέλος αν είναι
γέρος εις όλη την υπόλοιπη ζωή να απέχει της κοινωνίας και να
κοινωνήσει μόνον όταν πεθάνει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης το
κατεβάζει στα 19 χρόνια.
Στους πολιτικούς νόμους όμως αναφέρει ότι οι αλογευσάμενοι
ήτοι οι κτηνοβάτες καυλοκοπείσθωσαν116. Πρακτικές και πράξεις
μιαρές όμως σημαντικά διαδεδομένες κατά την περίοδο αυτή, στον
αγροτικό κόσμο και όχι μόνον, απεχθείς, οι οποίες δυστυχώς συναντώνται ακόμα και σήμερα.
Εθιμικό δίκαιο

Όσοι λέγουν έθιμα, εννοούν και αναφέρονται μόνον σε αυτά που
συνήθως αναγνωρίζουν. Τις παραδόσεις και τις άλλες κοινωνικές
συνήθειες του ελληνικού λαού. Κατά κανόνα ηθελημένα ή αθέλητα
αποφεύγουν να αναφέρονται στους κανόνες του δικαίου, αυτούς
που πηγάζουν από την πατροπαράδοτη και εξελισσόμενη συνείδηση και εξαιτίας αυτού και μόνον του λόγου έχουν, σιωπηρά, υποχρεωτική και καθολική, αντί νόμου, ισχύ για τη ρύθμιση των κτηματικών, συναλλακτικών, οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Το Ελληνικό εθιμικό
δίκαιο βασιζότανε μονάχα στο μνημονικό του λαού, για το λόγο
αυτό δημιουργούσε πολλές φορές προστριβές ανάμεσα στους διαδίκους, εκτός φυσικά της αβεβαιότητας. Όμως ήταν πολύμορφο
και εύκαμπτο, δηλαδή «νέον» και «ίδιον»117. Οι Έλληνες έχοντας
δημιουργήσει μια κοινή αντίληψη για το τι είναι δίκαιο, διαμόρφωσαν και ένα καθαρά εθνικό εθιμικό σύστημα δικαίου, βαθιά δεμένο
με τη γλώσσα και την κοινωνία του συγκεκριμένου τόπου. Επο116 Κώδιξ αρ. 575, 117-118.
117 Πανταζόπουλος 1968, 4.
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μένως το εθιμικό δίκαιο θεωρούμενο ότι αποτελεί βασικό ρυθμιστικό παράγοντα καλής λειτουργίας του αντίστοιχου κοινωνικού
πολιτισμού, ενδιαφέρει ολόκληρη την εθνική ζωή.
Επίλογος

Τελικά, με την πάροδο του χρόνου, στα κείμενα των νομοκανόνων,
θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι ενσωματώνεται ενεργή προφορική γνώση των κοινωνιών, ενώ συχνά αναδύεται μέσα από αυτά
και ένας τελετουργικός λόγος. Τούτο σαφέστατα φαίνεται από
τους νομοκάνονας των χρόνων της Οθωμανοκρατίας, όπου οι
παρεχόμενες σχετικές πληροφορίες είναι πλούσιες. Παράλληλα,
πιστεύω ότι μέσα στα κείμενα συναντάται, μια γνώση118 πλατειά,
υπερβατική, εσωτερική η οποία συμπυκνώνει εμπειρίες και πάθη
πολλών χρόνων, ενώ αποτελεί μίαν αναγκαιότητα η οποία εφαρμόστηκε και φαίνεται ότι τηρήθηκε. Αναγκαίο βοήθημα βεβαίως
είναι και η γνώση των σημερινών Ελληνικών δεισιδαιμονιών, προλήψεων και μαγικών μεθόδων, η οποία μας βοηθάει να μάθουμε
και να συγκρίνουμε το πως σε παλαιοτέρους χρόνους γίνονταν οι
μαγικές πράξεις και με ποίας εκφάνσεις του βίου συνδέονται ορισμένες δεισιδαιμονίες.
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Οι ηγεμονίες του Νικόλαου Μαυροκορδάτου στη Βλαχία –
ορόσημο στον τρόπο διακυβέρνησης
των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών;
Tudor Dinu *

Στις 6 Νοεμβρίου 1709 διορίστηκε ηγεμόνας της Μολδαβίας στη
θέση του Μιχαήλ Ράκοβιτζα, ο οποίος κατηγορούνταν για ύποπτη
συνεργασία με τους Ρώσους, ο Νικόλαος, υιός του Αλέξανδρου
Μαυροκορδάτου Εξαπορρήτων. Η πράξη πραγματοποιήθηκε με
την τήρηση της ισχύουσας από το δεύτερο περίπου ήμισυ του 17ου
αιώνα διαδικασίας και συγκεκριμένα με την πρόσκληση των εν
Κωνσταντινουπόλει πεπαυμένων ηγεμόνων να συμμετάσχουν σε
μια sui generis δημοπρασία του θρόνου. Αυτή τη φορά όμως ο βεζίρης Çorlulu Damat Ali Paşa ήξερε κάλλιστα ότι ούτε ο Κωνσταντίνος Δούκας, ο οποίος είχε παρασυρθεί σε ατέλειωτες δίκες με τους
πιστωτές του, oύτε ο Αντίοχος Καντεμίρης, ο οποίος βρισκόταν, με
τη σειρά του, σε ισχνή οικονομική κατάσταση, δεν μπορούσαν να
εξοφλήσουν ούτε καν το αρχικό ποσό των 300 πουγγίων. Στις συνθήκες στις οποίες ο τελευταίος έχει προσφέρει με μισό στόμα μόνο
150 πουγγία, τα οποία δεν επρόκειτο να καταβάλει επί τόπου, ο
Οθωμανός αξιωματούχος μπόρεσε να προσκαλέσει στο διαγωνισμό και έναν παρείσακτο, ο οποίος εξαιτίας του ίδιου του καθεστώτος του υποχρεούνταν να πλειοδοτήσει. Έτσι, θυσιάζοντας
τις οικείες και τις πατρικές οικονομίες, ο Νικόλαος δεν δίστασε να
καταβάλει διακόσια πουγγία ως δώρο για το σουλτάνο και άλλα
διακόσια για το βεζίρη και άλλους αξιωματούχους. Επρόκειτο για
ένα αστρονομικό ποσό το οποίο δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο
να επανακτηθεί βραχυπρόθεσμα από τη Μολδαβία1.
Φυσικά, δεν ήταν η πρώτη φορά που ένας Ρωμιός έπαιρνε τα
ηνία της χώρας. Επί παραδείγματι, ο Γεώργιος Δούκας, ένας Ρου*
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μελιώτης, με ενδεχόμενη αλβανική καταγωγή, είχε ανέβει τέσσερις φορές στο θρόνο του Ιασίου (1665-1666, 1668-1671, 1672,
1678-1683), αλλά αυτός είχε έρθει στη Μολδαβία από τα παιδικά του χρόνια, όπου είχε προαχθεί βογιάρος επί ηγεμονίας του
Βασίλε Λούπου. Ακόμα και ο Δημητράσκος Καντακουζηνός, πριν
διοριστεί βοεβόδας της Μολδαβίας (1673-1674, 1674-1675, 16841685) είχε δραστηριοποιηθεί για περισσότερο από μια δεκαετία
στις ηγεμονίες, όπου είχε γίνει αξιωματούχος της Βλαχίας ήδη από
την περίοδο 1662-1664, ως κορυφαίος εκπρόσωπος της ελληνικής
παράταξης του Stroe Leurdeanu.
Αντίθετα από τους εν λόγω προκατόχους ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος πατούσε για πρώτη φορά το 1710 στο έδαφος της
Μολδαβίας, είχε μόνο μια αμυδρή εικόνα περί του πολιτικού βίου
των ηγεμονιών και, πρωτίστως, δεν ήξερε καθόλου τη ρουμανική
γλώσσα. Το τελευταίο γεγονός αποτελούσε πρωτοφανές στοιχείο
ικανό να απομακρύνει τον ηγεμόνα από τους υπηκόους του και να
δυσκολεύει αισθητά τη διοίκησή του („μην ξέροντας ρουμανική
γλώσσα μιλούσε μόνο μέσω διερμηνέως2” ισχυρίζεται ο χρονικογράφος Muste, ενώ ο Ion Neculce αναφέρει στο Χρονικό του ότι το
γεγονός ότι „ο Νικόλαος βόδας δεν ήξερε μολδαβικά ήταν επαχθές
για τους βογιάρους και τη χώρα3”).
Η συνειδητοποίηση της κατάστασής του ως ξένου που είχε τοποθετηθεί στο θρόνο του Ιασίου χάρη στην αποκλειστική βούληση
της Πύλης ώθησε τον Μαυροκορδάτο να επιδιώξει εσκεμμένα να
νομιμοποιήσει την ηγεμονική του ιδιότητα με την επισήμανση της
καταγωγής του από τη σημανικότερη μολδαβική δυναστεία, εκείνη των Muşatini (με ρίζες από το 14ο αιώνα). Με αυτό το σκοπό, ζήτησε από τον δουλοπρεπή ιστορικό Radu Popescu να εκγαινιάσει
το κεφάλαιο αφιερωμένο στις βλαχικές ηγεμονίες του Νικόλαου
με μια λεπτομερή παρουσίαση της γενεαλογίας του, η οποία δεν
απαντά στην περίπτωση κανενός άλλου βοεβόδα („το γένος του
λαμπροτάτου και υψηλοτάτου και πανελεήμονος ηγεμόνος Ιωάννη Νικόλαου Αλέξανδρου βοεβόδα, πανάγαθου αυθέντη της Ρουμανικής Χώρας ο οποίος κατάγεται από τον Αλέξανδρο Βόδα τον
Αγαθό” (1400-1432), „όστις απέστειλε πρεσβευτή στη σύνοδο της
2
3

(Muste 1874, 41)
(Neculce 1982, 253)
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Φλωρεντίας4” (1439-1443), εσφαλμένος ισχυρισμός που ανάγει
όμως επιδέξια τη δραστηριότητα των Μαυροκορδάτων στη βυζαντινή εποχή.
Εξίσου, ο Νικόλαος κατάλαβε ότι, όχι μόνο προκειμένου να ενταχθεί στην παράδοση της χώρας, αλλά και για καθαρά πρακτικούς
λόγους επικοινωνίας με τους βογιάρους, χρειαζόταν να μάθει ρουμανικά, έτσι άρχισε το διάβασμα. Μην μπορώντας να ελέγξουμε
σήμερα το επίπεδο της γλωσσομάθειάς του, θα αρκεστούμε να τον
πιστέψουμε ότι στα τέλη του έτους 1712 κατανοούσε ήδη την ντόπια γλώσσα, όντας ικανός να διατρέχει την τοπική ιστορία (Ενίοτε
δε και την μολδαβικήν ιστορίαν ουκ αηδώς επερχόμεθα - συνετή γαρ
ημίν ήδη και η επιχώριος γλώσσα5).
Επομένως διαπιστώνουμε ότι ο διορισμός κατευθείαν ως ηγεμόνα ενός αλλόφωνου δραγουμάνου χωρίς προϋπηρεσία αξιωματούχου στις Ρουμανικές Χώρες άλλαζε το ισχύον παράδειγμα,
αλλά και ότι ο Μαυροκορδάτος επιχείρησε να τηρήσει από τη νέα
θέση του την παράδοση των βοεβόδων της χώρας.
Προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει και τον τρόπο διακυβέρνησης των προκατόχων του, αυτός έπρεπε πρώτα να τον γνωρίσει, κάτι που δεν συνέβαινε φυσικά όταν αυτός αφίχθη για πρώτη
φορά στο Ιάσιο. Επιπλέον, αφού είχε διορισθεί χωρίς να διαθέτει
υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο, ο Μαυροκορδάτος φοβούνταν μια
εχθρική αντίδραση εκ μέρους των παραγόντων εξουσίας της Μολδαβίας. Γι΄ αυτό το λόγο, έφτασε στο Ιάσιο συνοδευόμενος από μια
ισχυρή φρουρά μισθοφόρων, προορισμένη να τον προστατεύσει
από οποιαδήποτε δυσαρέσκεια („πήρε και στρατό, Σέρβους, Αρναούτηδες και τους έφερε μαζί του και ήλθε όχι ως ηγεμόνας, αλλά
ως λιοντάρι, απάνω σε όλους6”). Επίσης, προκειμένου να αποφύγει την υπονόμευση της διακυβέρνησής του από τους Ρουμάνους
βογιάρους, έφερε στο Ιάσιο περισσότερους έμπιστους ανθρώπους
στους οποίους σκόπευε να στηρίξει τη διακυβέρνησή του („με πλήθος Ρωμιών είχε έλθει, έτσι ώστε το Φανάρι είχε ερημώσει και είχαν μείνει εκεί μόνο οι γυναίκες, ενώ για να συναντήσεις Ρωμιό
έπρεπε να περπατήσεις πολύ εκεί. Γιατί είχαν φτάσει εδώ και είχαν
γεμίσει όλους τους οντάδες της ηγεμονικής αυλής και τα καταλύ4
5
6

(Popescu 1963, 215)
(Legrand 1888, 84)
(Muste 1874, 40)
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ματα της πόλης7”). Πέραν από την φανερή πολεμική υπερβολή αυτού του ισχυρισμού, πρέπει να παραδεχτούμε ότι, εάν δεν ήθελε
να πεταχθεί στον γκρεμό, ο Μαυροκορδάος δε διέθετε άλλη λύση
για να κρατά άμεσα τα ηνία της εξουσίας. Γι’ αυτό το λόγο, φρόντισε να διπλασιάσει τους βογιάρους που είχε διορίσει εκών άκων
σε διάφορα αξιώματα με αφοσιωμένους Έλληνες οι οποίοι λάμβαναν τις τελικές αποφάσεις σε κάθε τομέα („βογιάροι ονομάζονταν,
αλλά δεν είχαν καμία τιμή· δεν έμπαιναν στην οικία του ηγεμόνα,
οποιαδήποτε δουλειά κι αν είχαν, ώσπου δεν έπαιρναν απάντηση
από κάποιο Ρωμιό8”). Αυτό το μέτρο έχει εφαρμοστεί βεβαίως με
μεγάλη αυστηρότητα στο οικονομικό πεδίο, στο οποίο, ο βόδας
είχε ζητήσει από τον καμαράση του Σκούλιο, έναν πραγματικό
υπουργό οικονομικών, να κρατήσει μια πλήρη φορολογική καταγραφή στα ελληνικά („ο Νικόλας βόδας είχε για όλα τα δοσίματα
που μαζεύονταν από τη χώρα και από τους χωρικούς και από τους
μαζίληδες, ελληνικά έγγραφα χάρη στο Σκούλη τον προσωπικό
του καμαράση9”).
Αναμφίβολα, η σχεδόν πλήρης περιθωριοποίησή τους δεν μπορούσε να μην προκαλέσει την εχθρική αντίδραση των Μολδαβών
βογιάρων, οι οποίοι, μην έχοντας καμία πέραση στο Μαυροκορδάτο, αναγκάζονταν να προστρέξουν στη λύση της φυγής από τη
χώρα και στην κατάδοση του ηγεμόνα στην Υψηλή Πύλη. Ιδιαίτερα
επειδή ο βοεβόδας είχε υιοθετήσει από την αρχή τη γραμμή της
άκρας αδιαλλαξίας, ρίχνοντας στη φυλακή για λιγότερο ή περισσότερο βάσιμες κατηγορίες πολλούς από τους προεστούς της χώρας.
Με αυτό τον τρόπο, επέτυχε ταυτόχρονα περισσότερους στόχους:
δημιούργησε μια ατμόσφαιρα τρόμου, η οποία θα αθετούσε κατ’
αυτόν τις ενδεχόμενες απόπειρες εξέγερσης, εμπόδισε τους συγκεκριμένους βογιάρους να αποστείλουν μηνύσεις στην Πύλη, μπόρεσε να αποσπάσει από αυτούς τα τόσο αναγκαία χρήματα στις συνθήκες στις οποίες είχε δανειστεί υπέρμετρα ποσά ενόψει του διορισμού του („Τον Στούρζα και τον Καταρτζή τους έσετειλε στους
σεϊμένηδες (φρουρούς) και τους έβαλε στα σίδερα. Και δεν άφηνε
κανέναν να τους επισκεφτεί. Και τους κρατούσε φυλακισμένους
για δύο τρεις εβδομάδες και τους έκανε να δώσουν ο καθένας από
7
8
9

(Muste 1874, 41)
(Muste 1874, 41)
(Axinte 1874, 227)
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4 πουγγιά χρήματα και ύστερα τους απελευθέρωσε10”, „Τον δε βόρνικο Iordache Ruset τον είχε κλειδώσει με λουκέτο σε μπουντρούμι
της αυλής, έτσι ώστε δεν μπορούσε να μπει κανείς σε αυτόν, εκτός
από τον μπουλούκμπασα, καθώς του έφερνε το φαΐ. Και του πήρε
και 10 πουγγιά χρήματα και δεν τον απελευθέρωσε. Και τον κράτησε στη φυλακή, ώσπου παύτηκε από ηγεμόνα11”).
Η ακραία σκληρότητα απέναντι στους βογιάρους δεν ήταν πρωτοφανής στην ιστορία της Μολδαβίας. Αντίθετα όμως, η έκδοση
μεγάλου αριθμού αποφάσεων προς όφελος των απλών ανθρώπων
στις αγωγές με τα μέλη της ιθύνουσας τάξης αποτελούσε εξαίρεση
(„και στους χωριάτες τους έδωσε άδεια να σηκωθούν με μηνύσεις
κατά των βογιάρων, για τους οποίους δεν είχε καμία εκτίμηση. Στο
διβάνι οι αγροίκοι έβριζαν τους βογιάρους και μόλις έβγαινε ένας
χωριάτης ενώπιον του διβανίου και παραπανιούνταν για ένα βογιάρο, αμέσως παρέδιδε το βογιάρο στα χέρια του χωριάτη, χωρίς δίκη και δίκαιο12”, „Στους χωριάτες, στον όχλο έδειχνε οίκτο
και δικαιοσύνη και τους ευνοούσε13”). Παρόλο που αποκαλύπτει
το πνεύμα δικαιοσύνης και τον ευγενή ανθρωπισμό του βοεβόδα,
αυτή η πρακτική δε συνέβαλλε στην καλή διακυβέρνηση της Μολδαβίας, σε μια εποχή κατά την οποία οι βογιάροι αποτελούσαν τη
μοναδική δύναμη ικανή να συμμετάσχει στον πολιτικό βίο.
Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πολιτική του Μαυροκορδάτου κατά την πρώτη μολδαβική του ηγεμονία σηματοδοτεί πλήρη ρήξη με την παράδοση της χώρας, αφού αυτός επεδίωξε
να αντικαταστήσει τη γηγενή καθεστηκυία τάξη με μια προσωπική καμαρίλα, αναζητώντας ταυτόχρονα υποστήριξη στα κατώτερα στρώματα του πληθυσμού.
Ευτυχώς, ο Μαυροκορδάτος είχε αρκετή νηφαλιότητα για να
αντιληφθεί τις αρνητικές συνέπειες της πολιτικής του, η οποία είχε
προκαλέσει τη γενική εχθρότητα των βογιάρων, δυσχεραίνοντας
πολύ τη διακυβέρνηση της χώρας. Συνεπώς, όταν διορίστηκε για
δεύτερη φορά στο θρόνο του Ιασίου το 1711, θεώρησε σκόπιμο να
αλλάξει τη στάση του, έτσι ώστε να φτάσει σ΄εναν modus vivendi με
την ιθύνουσα τάξη της χώρας. Το γεγονός έχει διευκολυνθεί από τη
10
11
12
13

(Neculce 1982, 253)
(Neculce 1982, 254)
(Muste 1874, 41)
(Neculce 1982, 253)
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ριζική τροποποίηση της κατάστασης της ηγεμονίας, της οποίας οι
κάτοικοι είχαν εξεγερθεί κατά της Υψηλής Πύλης με επικεφαλής το
βοεβόδα Δημήτριο Καντεμίρη, συμμετέχοντας δίπλα στα στρατεύματα του Πέτρου του Μεγάλου στη μάχη του Stănileşti στον Προύθο (18-22 Ιουλίου 1711). Η πανολεθρία των Ρώσων έφερε τους
Μολδαβούς στο έλεος των Τούρκων, οι οποίοι μπορούσαν να τους
τιμωρήσουν σκληρότατα για προδοσία. Πάντως, επιθυμώντας να
επανακτήσουν τον έλεγχο της ηγεμονίας, αυτοί έδειξαν επιείκεια,
παραχωρώντας στους ντόπιους μια απροσδόκητη αμνηστία14. Βεβαίως, προκειμένου να εξαγοράσουν τα αμαρτήματά τους, έπρεπε
να υπακούσουν άνευ όρων στον Νικόλαο, ο διορισμός του οποίου
έγινε δεκτός με ανακούφιση, δεδομένου ότι κάποια στιγμή η μετατροπή της Μολδαβίας σε οθωμανική επαρχία φαινόταν αναπόφευκτη15.
Επωφελούμενος από το γεγονός ότι οι μεγάλοι βογιάροι είχαν
χάσει όλη την επιρροή τους στην Πύλη, όπου οι μηνύσεις κατά του
ηγεμόνα δεν είχαν πλέον καμία πέραση, ο Μαυροκορδάτος μπορούσε να τους τοποθετήσει άφοβα στις πιο σπουδαίες θέσεις.
Ταυτόχρονα, για να τους προσεταιριστεί, τους χορήγησε, όπως και
στους ιερείς, διάφορες φορολογικές απαλλαγές („έχει καταργήσει
μια μιαρή συνήθεια [...] που προξενούσε την καταστροφή των αρχοντικών οίκων, [...] να πληρώνουν οι βογιάροι τη δεκάτη των κυψελών και των χοίρων, όπως οι χωρικοί16”, „εκείνο το φθινόπωρο,
ο Νικόλαος βόδας μείωσε τον φόρο vădrărit – επί της παραγωγής
οίνου – από τέσσερα σε δύο λεπτά και συνέταξε διαθήκη με κατάρες, την οποία υπέγραψε και η Αυτού Μακαριότης ο πατριάρχης
Χρύσανθος. Και πριν από δύο χρόνια είχε καταργήσει και το φόρο
των αμπελώνων, ο οποίος ανερχόταν σ’ ένα τάλιρο και 20 λεπτά
για κάθε 5 στρέμματα, έτσι ώστε να μην υφίσταται πια17”). Επιπλέον, αντίθετα από την πρώτη ηγεμονία του κατά την οποία είχε
φυλακίσει πολλούς βογιάρους, ο Μαυροκορδάτος κατέβαλε τώρα
αξιόλογες προσπάθειες για την απελευθέρωση πρώην μεγάλων
αξιωματούχων18 (ο βόρνικος Lupu, ο χατμανός Antiohie Jora και
ο ποστέλνικος Macsut) οι οποίοι κρατούνταν από τους Τούρκους
14
15
16
17
18

(Legrand 1888, 80)
(Dinu 2011, 172)
(Neculce 1982, 316)
(Axinte 1874, 299)
(Axinte 1874, 265, 267, 271)
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στη Βάρνα σε όχι και αξιοζήλευτες συνθήκες („τους έχουν βάλει
μέσα με χειροπέδες στα πόδια και με αλυσίδες στον αυχένα”).
Η ριζική αλλαγή της στάσης απέναντι στους προεστούς της χώρας περιγράφεται εύστοχα από το συγγραφέα του γνωστού ως
Ψευδο-Αμηρά χρονικού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι „κατά την πρώτη
ηγεμονία” „όντας αυθέντης νέος και μη γνωρίζοντας τη φύση των
βογιάρων” „αποδείχθηκε τρομερός” και „στενοχώρησε μερικούς
βογιάρους και τους προσέβαλε19”, ενώ κατά τη δεύτερη θητεία του
„αποδείχθηκε πάγκαλος και πράος” και „τιμούσε και αγαπούσε
τους βογιάρους20”.
Από την άλλη, οι φοροαπαλλαγές προορισμένες να αποκτήσουν
την εύνοια αυτών προκαλούσαν την επιδείνωση της ήδη ισχνής
οικονομικής κατάστασης της ηγεμονίας, αφού δεν μπορούσαν να
αντισταθμίζονται αρκετά από τις προσπάθειες βελτίωσης της συγκέντρωσης των φόρων. Διότι από την πρώτη κιόλας ηγεμονία του
ο Μαυροκορδάτος είχε διατάξει την πραγματοποίηση μιας γενικής
απογραφής των φορολογουμένων και την επάνοδο στο παλαιότερο σύστημα της ruptă, συνολικού φόρου πληρωτέου σε τέσσερις δόσεις (τέταρτα) („Την ίδια περίοδο ο Νικόλαος συγκέντρωσε
ruptă από όλη τη χώρα και διέταξε στους βογιάρους να πηγαίνουν
στις περιοχές να κανονίσουν έτσι ώστε οι άνθρωποι να πληρώνουν
ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του21”).
Σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες ο Μαυροκορδάτος προσέφυγε
σ’ ένα άνευ προηγουμένου μέτρο στην ιστορία της Μολδαβίας,
ήτοι τη χορήγηση ενός δανείου προς τη χώρα. Αφού δαπάνησε περισσότερα πουγγιά για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ηγεμονίας, συγκάλεσε τους βογιάρους, οι οποίοι συμμετείχαν πλέον
στη διακυβέρνηση, τους παρουσίασε την οικονομική κατάσταση
της χώρας και τους ζήτησε „να του συντάξουν έγγραφο για τα χρήματα που είχαν δαπανηθεί επιπλέον· και του συνέταξαν έγγραφο·
και, αφού το υπέγραψαν όλοι οι βογιάροι, το επέδωσαν στον ηγεμόνα22”. Και το σενάριο επαναλήφθηκε μετά δύο χρόνια, προτρέποντας τον ηγεμόνα να επιδιώξει τη μετάθεσή του στο θρόνο της
Βλαχίας, η οποία είχε σαφώς καλύτερη οικονομική κατάσταση.
19
20
21
22

(Pseudo Amiras 1975, 66)
(Pseudo Amiras, 1975, 71)
(Cronica Ghiculeştilor 1965, 61)
(Axinte 1874, 275)
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Το έλλειμμα είχε αυξηθεί αναμφιβόλως και εξαιτίας της πρωτοβουλίας του Μαυροκορδάτου να επανιδρύσει τόσο το ηγεμονικό
τυπογραφείο, όσο και την Ακαδημία του Ιασίου, που είχαν πάψει
να λειτουργούν λόγω των πρόσφατων ταραχών. Αναβαθμίζοντας
την τοπική παράδοση, ο Φαναριώτης ηγεμόνας ίδρυσε σχολείο
όπου μπορούσε οποιοσδήποτε να σπουδάσει „ατελώς” όχι μόνο
στα ελληνικά και στα σλαβονικά, αλλά και στη γλώσσα της χώρας („έφεραν και δύο δασκάλους αρχαίων ελληνικών γραμμάτων,
έναν της απλής ελληνικής γλώσσας, έναν δάσκαλο για να μάθουν
τα σλαβονικά γράμματα και άλλο για να μάθουν κατανοητά μολδαβικά23”).
Συμπερασματικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ηγεμονίας του στη Μολδαβία ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος επεδίωξε τη συμφιλίωση με τους εγχώριους βογιάρους και την επιστροφή στον καθιερωμένο τρόπο διακυβέρνησης
της χώρας.
Ικανός να μάθει από τα οικεία σφάλματα και πρόθυμος να βελτιώνει συνεχώς την πολιτική του, ο Φαναριώτης ηγεμόνας κατάλαβε ότι η σχετική φορολογική ελάφρυνση την οποία είχε εφαρμόσει κατά τη δεύτερη μολδαβική ηγεμονία, παρόλο που του είχε
εξασφαλίσει τη συμφιλίωση με την εγχώρια πολιτική τάξη, ήταν
αρνητική, διότι είχε οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα της πτώχευσης. Επομένως, μόλις έλαβε την επιβεβαίωση του διορισμού στο
θρόνο του Βουκουρεστίου επέστρεψε στη δυσβάστακτη φορολογία που είχε ασκήσει το 1710 („Ο Νικόλας βόδας, τελειώνοντας τη
θητεία του (στη Μολδαβία) για να πάει ηγεμόνας στη Βλαχία, επέβαλε μεγάλα βάρη στη χώρα και στους βογιάρους [...] με μεγάλα
ποσά πέρα από τις δυνατότητες των ανθρώπων και πήρε πολλά
λεφτά· εκείνα τα ποσά με μεγάλη προσπάθεια, με εισπράκτορες·
και φυλακίζοντας τους βογιάρους τους έκανε να συμπληρώσουν
όλα τα ποσά24”). Επίσης, αφού σκόπευε η Βλαχία να μην έχει την
ίδια οικονομική κατάσταση με τη Μολδαβία, ο Μαυροκορδάτος
εγκατέλειψε τις φοροαπαλλαγές για διάφορες κοινωνικές κατηγορίες και επεδίωξε κυρίως την επίτευξη της ισορροπίας του προϋπολογισμού, ιδιαίτερα επειδή τα λαϊκιστικά μέτρα του Στέφανου Καντακουζηνού είχαν ήδη βλάψει τα οικονομικά της χώρας. Φυσικά,
23 (Axinte 1874, 296)
24 (Muste 1874, 57)
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με αυτό τον τρόπο προκάλεσε το μίσος όχι μόνο των κατώτερων
στρωμάτων του πληθυσμού, αλλά και των βογιάρων της χώρας,
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το Μητροφάνη το Γρηγορά,
συγγραφέα που κατά τα άλλα ευνοεί ιδιαίτερα τον Μαυροκορδάτο
(„Οι δε άρχοντες αυτόν διά τας πυκνάς φορολογίας και χρημάτων
λήψεις [...] εμίσησαν 25”).
Από την άλλη, ο Μαυροκορδάτος δεν μπορούσε να εφαρμόσει
και στη Βλαχία την πολιτική συμφιλίωσης με τους βογιάρους η
οποία είχε χαρακτηρίσει τη δεύτερη μολδαβική ηγεμονία του, διότι
στο θρόνο του Βουκουρεστίου είχε τοποθετηθεί παρά τη βούληση
της χώρας στη θέση του Στέφανου Καντακουζηνού, εκπροσώπου
μιας πανίσχυρης αρχοντικής παράταξης, η οποία δεν ήταν διατεθειμμένη να παραιτηθεί αμαχητί από την εξουσία. Επομένως, αποδεχόμενος την ηγεμονία της Βλαχίας, ο Μαυροκορδάτος μπήκε σε
μια πάλη ζωής και θανάτου με τους Καντακουζηνούς. Η μοναδική
του πιθανότητα για να επιβιώσει πολιτικά (και ίσως και σωματικά) ήταν να κατορθώσει να τους εξουδετερώσει, πριν εξολοθρευτεί ο ίδιος από αυτούς. Έδρασε λοιπόν με μια άνευ προηγουμένου
σκληρότητα, καθοδηγούμενος αποκλειστικά από την αδήριτη λογική της πάλης για την εξουσία, η οποία του υπαγόρευε την ταχύτερη εκμηδένιση των αντιπάλων του και των συνεργατών τους26.
Αποστέλλοντας στην Πύλη περισσότερο ή λιγότερο ψευδείς
κατηγορίες κατά των Καντακουζηνών και δωροδοκώντας τους
Οθωμανούς αξιωματούχους με υπέρμετρα χρηματικά ποσά – ο
συγγραφέας του Ανώνυμου Χρονικού της Ρουμανικής Χώρας27 και
ο Διονύσιος Φωτεινός28, αντίστοιχα, υποστηρίζουν ότι ο βοεβόδας
έχει δαπανήσει γι’ αυτό το σκοπό 1.000 πουγγιά – ο Νικόλαος απέσπασε τον απαγχονισμό, μετά από παρατεταμένα βασανιστήρια,
του ηγεμόνα Στέφανου Καντακουζηνού, του ηλικιωμένου του πατέρα του στόλνικου Κωνσταντίνου, αλλά και του σπαθαρίου Μιχαήλ και του Radu Dudescu, των οποίων „τα κεφάλια έχουν κοπεί,
εκκενωθεί και γεμιστεί με γνάφαλλα29”.
25
26
27
28
29

(Russo 1934, 27)
(Dinu 2011 250-251)
(Istoria Ţării Româneşti 1959, 127)
(Fotinos 2008, 290)
(Del Chiaro, 1929, 133)
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Πάντως, το μαρτύριο των Καντακουζηνών δεν ολοκληρώθηκε
εκεί, διότι ο Μαυροκορδάτος αποσκοπούσε στο να είναι βέβαιος
ότι ο θώκος του δεν επρόκειτο να απειληθεί ποτέ από έναν εκπρόσωπο αυτής της άλλοτε πανίσχυρης αρχοντικής παράταξης.
Γι’ αυτό το σκοπό, εξαπέλυσε ένα μεγάλο κύμα διωγμών εναντίον
τους: „τα μέλη της οικογένειας των Καντακουζηνών κυνηγούνταν
με σκληρότητα, τα αγαθά τους πωλούνταν σε πληστηριασμό [...]
και από αυτούς κατάσχονταν μεγάλα χρηματικά ποσά· η φυλάκιση και ο ξυλοδαρμός ήταν οι ελαφρύτερες τιμωρίες. Το όνομα του
Καντακουζηνού και η συγγένεια με αυτό το όνομα αποτελούσαν
εγκλήματα που συνεπάγονταν τη θανατική ποινή30” – αναφέρει ο
Anton Maria del Chiaro, αυτόπτης μάρτυρας των εν λόγω διωγμών.
Και πάλι για να ενισχύσει την εξουσία του, ο Μαυροκορδάτος προέβη στην αντικατάσταση της αρχοντικής ολιγαρχίας του
Brâncoveanu και των Καντακουζηνών με „τους συγγενείς και τους
φίλους του, οι οποίοι συνωστίζονταν από την Κωνσταντινούπολη για να πλουτίσουν31”. Προκειμένου να τους καταστήσει πιο
αφοσιωμένους στο πρόσωπό του, ο ηγεμόνας χάριζε σε πολλούς
εξ αυτών „τα χωριά των Καντακουζηνών ή των οπαδών τους”, το
εισόδημα των οποίων στρογγυλοποιούσε τα ήδη αξιόλογα ποσά
που οι Ρωμιοί της Πόλης αποκόμιζαν από την εξάσκηση διάφορων
αξιωμάτων στη Βλαχία.
Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι,
στο πλαίσιο της εισόδου το 1716 της Αψβουργικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο μεταξύ της Πύλης και της Βενετίας, οι βογιάροι
έχουν οργανώσει περισσότερες συνωμοσίες για την ανατροπή του
ξενόφερτου ηγεμόνα. Η πρώτη απέτυχε ελλείψει μιας επέμβασης
των αυστριακών στρατευμάτων, προκαλώντας μόνο την εκτέλεση
κατόπιν διαταγής του βοεβόδα του μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας
Άνθιμου εξ Ιβηρίας και άλλων αξιόλογων βογιάρων, οι οποίοι είχαν
πείσει το Μαυροκορδάτο να εγκαταλείψει εσπευσμένα τη βλαχική πρωτεύουσα προκειμένου να βρει καταφύγιο σε οθωμανικό
έδαφος, πρώτα στο Γύργεβο (Giurgiu) και κατόπιν στο Ρούσικο
(Ruse)32. Η δεύτερη όμως επέτυχε εν μέρει το στόχο της, αφού είχε
ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Μαυροκορδάτου και την οδήγησή
30 (Del Chiaro, 1929, 134)
31 (Del Chiaro, 1929, 134)
32 (Dinu 2011, 254-258)
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του με στρατιωτική ακολουθία στη Τρανσυλβανία μετά από διακυβέρνηση λιγότερη του ενός έτους (το Νοέμβριο του 171633).
Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κατά την πρώτη του
ηγεμονία στη Βλαχία ο Μαυροκορδάτος επεδίωξε να αντικαταστήσει διά της βίας την ιθύνουσα τάξη της Βλαχίας (τις αρχοντικές παρατάξεις του Constantin Brâncoveanu και των Καντακουζηνών) με
μία προσωπική καμαρίλα φερμένη από την Κωνσταντινούπολη.
Δεν αποσκοπούσε αυτή τη φορά στην εξασφάλιση της υποστήριξης των κατώτερων κοινωνικών κατηγοριών, αλλά βασίστηκε
αποκλειστικά στην εξουσία που του έδινε η πλήρης εμπιστοσύνη
εκ μέρους της Υψηλής Πύλης.
Η ηχηρή αποτυχία αυτής της πολιτικής θα έπρεπε λογικά να
προτρέψει τον ηγεμόνα να παραιτηθεί από αυτήν, όταν μετά τη
σύναψη της ειρήνης στο Karlowitz (1718) και τον ύποπτο θάνατο
του αδελφού του Ιωάννη, αυθέντη της Βλαχίας, έλαβε για δεύτερη
φορά το χρίσμα για το θρόνο στο Βουκουρέστι. Ο Νικόλαος έφτασε
το Μάρτιο του 1719 στη βλαχική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από
έναν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης,
στους οποίους ανέθεσε τα πιο σπουδαία αξιώματα, παρ’ όλες τις
επίμονες συμβουλές που είχε λάβει πρόσφατα από τον μακαρίτη
αδελφό του να μην αφήσει „χωρίς αξίωμα και μακριά από την αυλή
τους ντόπιους Ρουμάνους βογιάρους”, για να βολέψει „τους πολλούς ανθρώπους παντός είδους οι οποίοι τον συνόδευαν34”. Διότι,
όντως, το πρώτο ηγεμονικό συμβούλιο του Μαυροκορδάτου είχε
το υψηλότερο ποσοστό Ελλήνων σε όλη τη Φαναριωτική εποχή
(34%35), ενώ η ατμόσφαιρα στο Βουκουρέστι είχε καταντήσει το
1719 παρόμοια εκείνης που περιγράφει το 1710 ο Nicolae Muste
στο Ιάσιο („Το Φανάρι όλον είναι εδώ. Πόλιν πλέον δεν θυμούμαι”,
έγραψε με ενθουσιασμό ο Μάρκος Πορφυρόπουλος, καθηγητής
της Ηγεμονικής Ακαδημίας του Αγίου Σάββα36).
Επιπλέον, ο ηγεμόνας επέστρεψε στη δυσβάστακτη φορολογική πολιτική, „μαζεύοντας και πάλι το βακαρίτο – φόρο επί των
βοοειδών –, αυξάνοντας το πογοναρίτο – αγροτικό φόρο –, βγάζοντας πάλι σφραγισμένα βιβλία και επιβάλλοντας φόρους στις μο33
34
35
36

(Dinu 2011, 261-264)
(Dinu 2011, 324)
(Bălan, 2002, 450)
(Dinu, 2011, 324)
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νές και στους ιερείς – δοσίματα τα οποία είχαν καταργηθεί όλα επί
Στέφανου του Καντακουζηνού37”, ανησυχώντας ότι δε θα μπορέσει
να εξοφλήσει ολοσχερώς το χαράτσι στην Πύλη λόγω της αισθητής
συρρίκνωσης του αριθμού φορολογουμένων κατόπιν της κατάληψης της Ολτενίας από την Αψβουργική Αυτοκρατορία. Όταν όμως
η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποδέχτηκε μια μείωση του φόρου
υποτελείας εξαιτίας της εν λόγω εδαφικής απώλειας38, ο βοεβόδας
ανάσανε ανακουφισμένος, χαλαρώνοντας τη φορολογική πίεση.
Το 1724 διέταξε την πραγματοποίηση μιας γενικής απογραφής των
φορολογουμένων, έτσι ώστε να μην μπορέσει κανένας να γλιτώσει
την εφορία, και έπειτα επέστρεψε στο παλαιότερο και ηπιότερο
σύστημα της ruptă „για να είναι όλοι (οι κάτοικοι) κοινώς ευχαριστημένοι”39. Την ίδια περίοδο, έλαβε την απόφαση να απομακρύνει
από τα αξιώματα μερικούς οικείους του οι οποίοι είχαν διαπράξει
σοβαρές αυθαιρεσίες, όπως ο μέγας βεστιάρης Γρηγόριος Χαλεπής,
„που δεν άφηνε το χούι των λεηλασιών, των ρουσφετιών και άλλων κακών”, τον οποίο „έβαλε στη φυλακή, διατάσσοντας του να
επιστρέψει ό,τι είχε σφετεριστεί40”. Ήταν μια εποχή κατά την οποία
κανένας δεν απειλούσε πλέον το θρόνο του Μαυροκορδάτου, έτσι
αυτός μπορούσε να υλοποιήσει τη σχεδιαζόμενη συμφιλίωση με
τους βογιάρους της χώρας, ανακαλώντας τους εξόριστους και παραχωρώντας τους την άφεση των παραπτωμάτων41.
Και πάλι τότε ο Μαυροκορδάτος βρήκε το χρόνο να συλλογίζεται τις εμπειρίες του ως ηγεμόνα αμφότερων των Ρουμανικών
Χωρών, διαπιστώνοντας αντικειμενικά τα οικεία επιτεύγματα και
σφάλματα. Επιθυμώντας ο υιός του Κωνστανίνος, τον οποίο προετοίμαζε για τη διαδοχή του θρόνου, να μην επαναλάβει τα λάθη
του, του απηύθυνε 25 Νουθεσίες (1726), οι οποίες αποτελούν την
πεμπτουσία των ώριμων πεποιθήσεών του για τον ιδανικό τρόπο
διακυβέρνησης των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών. Μετά από μια και
επιπλέον δεκαετία στους θρόνους του Βουκουρεστίου και του Ιασίου, αυτός υποστηρίζει την ανάγκη της γνώσης των ηγεμονιών,
της διοικητικής τους δομής, των παραγόντων εξουσίας της κάθε
37
38
39
40
41

(Fotinos 2008, 294)
(Popescu, 1963, 251)
(Popescu, 1963, 260)
(Popescu, 1963, 258-259)
Popescu, 1963, 245, 265)
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περιοχής („Να ηξεύρης τα καδηλίκια, την δύναμίν τους εις κάθε
καιρόν, με ποία μέρη συνορίζονται, και ποίοι άρχοντες και μαζήλιδες κατοικούν εις κάθε καδηλίκι42”), αλλά και της φύσης των εντοπίων, διαμέσου τόσο των ιστορικών αναγνωσμάτων, όσο και της
προσεκτικής παρατήρησης των προσόντων και των ελαττωμάτων
τους. Διαπιστώνοντας έτσι τη βιωσιμότητα του ισχύοντος συστήματος διακυβέρνησής τους, ο Νικόλαος συστήνει στον Κωνστατίνο
„να βαδίζη την πεπατημένην οδόν”, „να λείπη από νεωτερισμούς43”,
τόσο στο φορολογικό τομέα, όσο και στην ευρύτερη σφαίρα της
κοινωνικής οργάνωσης. Επίσης, μαθαίνοντας από τα λάθη του πατέρα του („Αν έσφαλεν ο πατέρας σου εις τούτο το μέρος, ας είναι
εις εσένα τα παθήματά του μαθήματα.44”), να μην ανεχθεί τις εκδικήσεις των χωρικών στους βογιάρους (Να μη πιστεύης εύκολα
τας κατηγορίας των τζαράννων διά τους άρχοντας· και από το άλλο
μέρος να μην αφίνης να εκδικούνται οι τζαράννοι)45, όπως είχε πράξει ο ίδιος κατά την πρώτη μολδαβική ηγεμονία και να έχει γύρω
του „ολίγους Φαναριώτες46”, μολονότι ο Νικόλαος είχε στηρίξει για
πολύ καιρό τη διακυβέρνησή του σε Ρωμιούς από την εν λόγω συνοικία της Πόλης. Και με κανέναν τρόπο να μην τους παραχωρεί
χάρες και προνόμια, τα οποία είναι όχι μόνο „εις τους εντόπιους
αφόρητα”, αλλά και ολέθρια για τον προϋπολογισμό της χώρας47.
Συμπερασματικά, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ηγεμονιών
του στις Ρουμανικές Χώρες (δύο στη Μολδαβία, δύο στη Βλαχία)
ο Μαυροκορδάτος προσπάθησε δύο φορές να αντικαταστήσει την
εγχώρια καθεστηκυία τάξη με έναν κύκλο οικείων που είχε φέρει
από το Φανάρι, αλλά παραιτήθηκε αργότερα από αυτό το εγχείρημα, βασίζοντας τελικά τη διακυβέρνησή του στους ντόπιους
βογιάρους και στο καθιερωμένο σύστημα στις Ηγεμονίες κατά το
δεύτερο μισό του 17ου αιώνα και στις αρχές του 18ου.

42
43
44
45
46
47

Νουθεσίαι 1909, 462)
(Νουθεσίαι 1909, 461)
(Νουθεσίαι 1909, 461)
(Νουθεσίαι 1909, 462)
(Νουθεσίαι 1909, 462)
(Νουθεσίαι 1909, 461)
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του Δούναβη. Οι Παραδουνάβιες ηγεμονίες αποτελούσαν προσιτές
χώρες για την υποδοχή ομόδοξων από τα Βαλκάνια. Ευρισκόμενες
στα σύνορα των αυτοκρατοριών, οι ηγεμονίες φόρου υποτελείς
στον σουλτάνο είχαν διαφυλάξει επί αιώνες τα προνόμια τους.
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ότι οι εθνικές, γλωσσικές και γεωγραφικές διακρίσεις μεταξύ των
διάφορων πληθυσμιακών ομάδων απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία στον αυτοπροσδιορισμό των συλλογικών ταυτοτήτων από την
κοινή αποδοχή της χριστιανικής πίστης. Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, η συνθήκη της Αδριανούπολης (1829) άνοιξε τον
δρόμο για το ελεύθερο εμπόριο στην περιοχή του Δούναβη και της
Μαύρης Θάλασσας. Αυτό το γεγονός συντέλεσε στον αναπροσανατολισμό του του επιχειρηματικού κόσμου από το χερσαίο προς
το θαλάσσιο εμπόριο και τη διαμόρφωση νέων μεταναστευτικών
δικτύων.
Οι έμποροι (πραμματευτές) ήταν η κύρια μεταναστευτική ομάδα γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι υπάλληλοι των
εμπορικών οίκων, οι ιερείς, οι ιατροί και οι διδάσκαλοι. Κάποιοι
από αυτούς συνδέονταν οικογενειακά με τους έμπορους και ασχολούνταν με αυτό το επικερδές επάγγελμα. Διαμορφώθηκε έτσι στις
κοινωνίες υποδοχής ένας μικρόκοσμος από ένα πλέγμα οικογενειακών δεσμών και συμφερόντων.
Οι περισσότεροι εμπορικοί οίκοι ήταν οργανωμένοι με βάση
τους οικογενειακούς δεσμούς1. Ο Ιωάννης Στάμου, Αρωμούνος από
την Ήπειρο, ο οποίος είχε μεταναστεύσει στη Βλαχία το 1820 στα
δεκαπέντε του χρόνια για να αναλάβει τις επιχειρηματικές υποχρεώσεις του θείου του, δημιούργησε γύρω από τον εμπορικό οίκο
που ίδρυσε στο Βουκουρέστι ένα πολυσύνθετο οικογενειακό σύστημα με διακλαδώσεις στα διάφορα μέρη της Νοτιοανατολικής
και Κεντρικής Ευρώπης2. 			
Μέχρι το 1821 καταλύτες της μετανάστευσης υπήρχαν οι Φαναριώτες, οι οποίοι εξελίχθηκαν από έμποροι και προμηθευτές της
Αυλής του σουλτάνου κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα σε κατώτεροι αξιωματούχοι του Οθωμανικού κράτους και λαϊκοί ηγέτες του
Ρούμ-μιλέτι. Το ανώτερο αξίωμα που αναλάμβαναν οι Φαναριώτες
ήταν η ηγεμονία της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Οι Φαναριώτες
ηγεμόνες μοίραζαν χρήματα, αγροτικά κτήματα και δημόσια αξιώματα στους πελάτες που έρχονταν μαζί τους από την Κωνσταντινούπολη. Οι καταβολές αυτού του φαινομένου εντοπίζονται πολλά
χρόνια πριν από την εγκαθίδρυση του λεγόμενου φαναριωτικού
καθεστώτος. Το αποτέλεσμα ήταν το ξεκίνημα μιας πάλης για την
1
2

(Lazăr 2006, 172)
(Documente economice 1983, 9-47)
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εξουσία με πρωταγωνιστές τους αυτόχθονες και τους ετερόχθονες
γαιοκτήμονες (βογιάρους).
Με την επανάσταση του 1821 οι Φαναριώτες απομακρύνθηκαν
από την εξουσία χάνοντας τα προνόμια που απολάμβαναν στην
Κωνσταντινούπολη. Τα φαναριωτικά δίκτυα διαλύθηκαν και τα
μέλη των οικογενειών εγκαταστάθηκαν σε διάφορους τόπους - τη
Ρωσία, τη Μολδοβλαχία, την Ελλάδα ή τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης - όπου ενσωματώθηκαν στους κύκλους των εντόπιων ελίτ.
Ο Νικόλαος Σούτσος, γιος του τελευταίου φαναριώτη ηγεμόνα της
Βλαχίας Αλέξανδρου Σούτσου, εγκαταστάθηκε το 1829 στη Μολδαβία όπου αναδείχτηκε ένας από τους ισχυρότερους άνδρες της
χώρας. Διετέλεσε υπουργός υπό του ηγεμόνα Μιχαήλ Στούρζα και
βουλευτή υπό την ηγεμονία του Αλέξανδρου Κούζα. Οι πολιτικοί
αντίπαλοι, γράφει ο Σούτσου στα Απομνημονεύματα του, «με κατηγορούσαν ότι είμαι Έλληνας, άλλον λόγο δεν είχαν»3. Γι’ αυτό
ο Σούτσος προβαίνει στα Απομνημονεύματά του στην απολογία
των Φαναριωτών. Ο Σούτσος καλλιεργούσε καλές σχέσεις με τους
Έλληνες προξένους στο Ιάσιο4 και με τους ελληνόφωνους «νέους
Φαναριώτες» της Κωνσταντινούπολη. Κατά το 1850 ο Σούτσος
ασχολούταν με τη διαχείριση των αγροτικών κτημάτων που είχε
στη Μολδαβία ο Στέφανος Βογορίδης, εκπρόσωπος του ηγεμόνα
στην Αυλή του σουλτάνου5.
Μέχρι τη δεκαετία του 1830 η συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα εξαρτιόταν από το να ανήκεις στην άρχουσα τάξη των βογιάρων. Για έναν βαλκάνιο ομόθρησκο απόδημο η αποδοχή στους
κόλπους της άρχουσας τάξης γινόταν με την εύνοια του ηγεμόνα
και σε τρία στάδια: α) τέλεση γάμου με κόρη βογιάρου, β) αγορά
γαιών, γ) απόκτηση του τίτλου του άρχοντος. Με τους Οργανικούς
Κανονισμούς του 1831 και το Σύνταγμα του 1866 δημιουργήθηκε
ο θεσμός της πολιτογράφησης όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Το νομοθετικό σώμα και όχι ο ηγεμόνας χορηγούσε πλέον την ιθαγένεια
λαμβάνοντας υπόψη τη δεκαετή διαμονή και την περιουσία των
υποκειμένων.
Αναφερόμενος στο θέμα του γάμου ως κριτήριο απόκτηση του
ιδιότητα του πολίτη ο Νικόλαος Σούτσος ομολογεί στα απομνημο3
4
5

(Suţu 1997, 157)
(IAYE, 36.5, ο προξένος Γ. Βοϊνέσκου προς τον Κωλέττη, Ιουνίου 1847)
(BN, Saint Georges, PCCXIX/3, 2592, σ. 210, 121, 123)
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νεύματα του: «Μετά την εγκατάσταση μου στη Μολδαβία είχα το
δικαίωμα πολιτογράφησης ως παντρεμένος με μια εγχώρια γυναίκα σύμφωνα με το έθιμο που προηγείται των Κανονισμών»6.
Η αγορά και η γαμήλια δωρεά γαιών με στόχο την εμπορική
εκμετάλλευση της παραγωγής και την είσοδο στην άρχουσα τάξη
αποτελούν κοινό φαινόμενο ανάμεσα στους εύπορους Έλληνες οι
οποίοι απολάμβαναν ιδιαίτερο καθεστώς λόγω ομοδοξίας. Το φαινόμενο πήρε τέτοιες διαστάσεις, ώστε οι βογιάροι, υιοθετώντας
την γλώσσα του εθνικισμού, κατάφεραν τον δέκατο ένατο αιώνα
να επιβάλουν τον αποκλεισμό όλων των αλλοδαπών από την κατοχή γαιών.
Η απόκτηση τιμητικού τίτλου του άρχοντα από Έλληνες αποτελούσε όχι μόνο μια πράξη συγχώνευσης με την παραδοσιακή
αριστοκρατία αλλά και ένα μέσο κατοχύρωσης των οικονομικών
και επιχειρηματικών κεκτημένων. Στον πρώτο μισό του 19ου αιώνα καθιερώθηκε η πρακτική εξαγοράς τιμητικών τίτλων. Το 1853
ο βογιάρης Κωνστανίνος Σιόν, στο βιβλίο του Η Χρυσή Βίβλο των
Αρχόντων της Μολδαβίας, στρέφεται με οργή κατά εκείνων των
«γραικών» που είχαν εισέλθει στην άρχουσα τάξη με τέτοιες μεθοδεύσεις.7 Γι’ αυτό τον λόγο το 1858, με τη Σύμβαση των Παρισίων,
οι βογιάροι δέχτηκαν με ευκολία την κατάργηση των προνομίων
τους και τη διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος προς τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα.
Μέχρι τα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα οι Έλληνες δεν αισθάνονταν ξένοι σε μια χώρα όπου η ορθόδοξη πίστη και η ελληνική παιδεία ήταν κοινά γνωρίσματα της άρχουσας τάξης και του
εμπορικού κόσμου. Στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες οι Έλληνες επιχειρηματίες εντάσσονταν στις εγχώριες συντεχνίες ή κινούνταν
ελεύθερα στην αγορά ως μεγαλέμποροι (χονδρέμποροι)8. Στην
Αυτοκρατορία των Αψβούργων, εκτός από τους μεμονωμένους
μεγαλέμπορους, υπήρχε μια ομάδα εμπόρων που είχε ήδη οργανωθεί από τον δέκατο έβδομο αιώνα σε εκκλησιαστικές αδελφότητες και εμπορικά σωματεία (κομπανίες) με δικαστική αυτοτέλεια
που υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι τα πρόσωπα τα οποία τα
6
7
8

(Suţu 1997, 129)
(Sion 1973, 93-94)
(Σειρηνίδου 2011, 37-53)
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συγκροτούσαν ήταν αλλόθρησκοι ξένοι.9 Παρόμοιες αδελφότητες
υπήρχαν και στην ομόδοξη Ρωσία και είχαν προικοδοτηθεί με σημαντικά προνόμια που αφορούσαν τα εκκλησιαστικά και εμπορικά θέματα, π.χ. Αδελφότητα των Ρωμιών της Νίζνας.10
Έως και τα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα οι Έλληνες των παραδουνάβιων ηγεμονιών δεν οργανώθηκαν σε επίσημα αναγνωρισμένους εκκλησιαστικούς, δικαστικούς και εμπορικούς θεσμούς.
Ο λόγος μπορεί να ήταν η ομοδοξία, αλλά και η πολιτική εξάρτηση
των ηγεμονιών από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Σημειώθηκαν
όμως κάποιες απόπειρες διαμόρφωσης ενός νομικού καθεστώτος
για τους βαλκάνιους έμπορους. Το 1813 μνημονεύεται η ύπαρξη
δυο εμπορικών σωματείων στην πόλη Κραϊόβα της Βλαχίας. Στη
«νεα κομπανία» συμμετείχαν αποκλειστικά οι ιθαγενείς έμποροι
ενώ στη «παλιά» μόνο οι ομόδοξοι αλλοδαποί - έλληνες, σέρβοι,
κουτσοβλάχοι. Ωστόσο η διάκριση με βάση την γεωγραφική προέλευση και τη νομική ιδιότητα των μελών δεν έγινε ποτέ κανόνας.
Στα επόμενα χρόνια εντοπίζουμε μαζί τους αλλοδαπούς και τους
ιθαγενείς και στο ένα και στο άλλο σωματείο11.
Η δημιουργία του ελληνικού κράτους μετέβαλε το νομικό καθεστώς των Ελλήνων της Μολδοβλαχίας. Την δεκαετία του 1830
ιδρύθηκαν ελληνικά προξενεία σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην
Οθωμανική αυτοκρατορία. Η ξένη προστασία πρόσφερε στους
υποκειμένους τα πλεονεκτήματα που απέρρεαν από το οθωμανικό σύστημα των Διομολογήσεων. Αυτό το σύστημα που εξασφάλιζε δικαστικά και φορολογικά προνόμια για τους ξένους protégés
άρχισε να εφαρμόζεται και στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες από τα
τέλη του δεκάτου όγδοου αιώνα με την ίδρυση των ευρωπαϊκών
προξενείων.12 Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση των απαλλαγμένων
από τους φόρους. Πράγματι υπήρχαν δυο δυνατές και παραγωγικές κοινωνικές ομάδες που δεν πλήρωναν φόρους: οι βογιάροι και
οι ξένοι προστατευόμενοι.
Οι Έλληνες πρόξενοι από το Βουκουρέστι και το Ιάσιο και οι
υποπρόξενοι από την Βραϊλα και το Γαλάτσι ασχολούνταν όχι
μόνο με την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων, αλλά και με την
9
10
11
12

(Τσούρκα-Παπαστάθη 2011,18)
(Carras 2012, 152)
(Papacostea-Danielopolu 1974, 196)
(Maliţa 1965, 587-603)
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οργάνωση των ελληνικών παροικιών στις οποίες προσπαθούσαν
να επιβάλουν το κύρος και τον έλεγχό τους. Κάποιοι πρόξενοι πήραν την πρωτοβουλία να συστήσουν επιτροπές για την οικοδόμηση της εκκλησίας και του σχολείου.
Οι πρώτοι πρόξενοι που διορίστηκαν στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες προέρχονταν από τις τάξεις των εκεί εγκαταστημένων ελλήνων εμπόρων και γαιοκτημόνων. Τα προξενικά δικαστήρια, οι
φιλανθρωπικές και άλλες επιτροπές που ιδρύθηκαν κάτω από την
αιγίδα των προξένων διαμόρφωσαν έναν χώρο έκφρασης και εκδήλωσης συγκεκριμένων συμπεριφορών.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1860 η ενοποίηση των δυο ηγεμονιών, ο εκσυγχρονισμός του ρουμανικού κράτους, η κατάργηση των φορολογικών προνομιών των ξένων υπηκόων και ο αποκλεισμός τους από τον θεσμό της ιδιότητας του πολίτη, αλλά και
η συμμετοχή ενός μέρους της ελληνικής διασποράς στις εκλογικές
διαδικασίες για την ενθρόνιση του βασιλιά Γεωργίου της Ελλάδος
και την ανάδειξη της συνταγματικής Βουλής, αποτέλεσαν αφετηρία για την οργάνωση των ελληνικών κοινοτήτων σε θρησκευτική
και εθνοτική βάση. Με τη δήμευση της μοναστηριακής περιουσίας
και την απαγόρευσης χρήσης της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις
εκκλησίες της επικράτειας, οι Έλληνες στερήθηκαν τόσο από σημαντικούς οικονομικούς πόρους όσο και από έναν χώρο πνευματικής έκφρασης και διαφύλαξης της εθνικής ταυτότητας13. Κάτω
από αυτές τις συνθήκες οι Έλληνες, που αισθάνονταν πλέον ως
ξένοι σε μια χώρα που τους είχε υποδεχτεί ελεύθερα επί αιώνες,
οργανώθηκαν ως κοινότητα.

Τέλος, θα φέρουμε στη συζήτηση δυο περιπτώσεις οικογενειών
μεγαλεμπόρων και τραπεζιτών, των Χατζημόσχου και Ζερλέντη. Η
οικογένεια Χατζημόσχου πλούτισε από το χερσαίο χονδρεμπόριο
των βαλκανικών πρώτων υλών στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα, ενώ οι Ζερλέντη ασχολούνταν με το θαλάσσιο εμπόριο των
ρουμανικών σιτηρών στα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα.
Πρώτος της οικογένειας Χατζημόσχου που εγκαταστάθηκε στη
Βλαχία υπήρξε ο Ιωάννης (1751-1829), Αρωμούνος καταγόμενος
από τη Θεσσαλονίκη. Προμηθευτής της ηγεμονικής αυλής και παντρεμένος με κόρη του βογιάρου Στεφανέσκου από την πόλη Κρα13 (Κοντογέωργης 2012, 104)
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ϊόβα, χρίστηκε μεγάλος βιστιέρ14. Ο γιος του Ιωάννη, Στέφανος,
σπουδασμένος στα ελληνικά σχολεία της πόλης Σιμπίου και της Βιέννης, πήρε γυναίκα την κόρη του μπάνου Γρηγόριου Μπαλέανου
Ζωή15. Αργότερα, ο καμινάρης Στέφανος Χατζημόσχου θα παντρέψει την κόρη του Ειρήνη με τον απόγονο Φαναριωτών Γρηγόριο
Σούτσο, ένα από τους πλουσιότερους άνδρες της χώρας. Με αυτό
τον τρόπο εδραιώθηκε η θέση της οικογένειας στην αριστοκρατική κοινωνία του Βουκουρεστίου.
Η εγκατάσταση στο Βουκουρέστι δεν σήμαινε την αποκοπή των
δεσμών με τον τόπο καταγωγής. Ο Στέφανος Χατζημόσχου έκανε
σημαντικές δωρεές στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης. Επίσης φρόντιζε να εξασφαλίσει
τα προς το ζην στην αδελφή Αικατερίνη και την κουνιάδα Μαρία,
στέλνοντας τους χρήματα στη Θεσσαλονίκη μέσω του εκεί προξένου της Πρωσίας και των Δύο Σικελιών Πέτρου Σάσσου16.
Μέχρι τη δεκαετία του 1830 ο Χατζημόσχου ασχολήθηκε κυρίως με τη διακίνηση βαλκανικών προϊόντων στη βιενέζικη αγορά.
Το 1826, όταν οι ρωσσο-οθωμανικές διαβουλεύσεις κατέληξαν στο
θέμα του «ελεύθερου εμπορίου» στην περιοχή του Κάτω Δούναβη, ο Χατζημόσχου κατάλαβε τη σημασία του γεγονότος. Γράφει
στον συνέταιρό του στην Οδησσό Αλέξανδρο Μαύρο «θέλει λάβη
η επαρχία μας μεγάλας εμπορικάς σχέσεις με όλην την Ευρώπη»17.
Όσον αφορά τα δραματικά γεγονότα που εξελίσσονταν στην Πελοπόννησο την δεκαετία του 1820, ο Χατζη-Μόσχος εμφανιζόταν
συγκρατημένος και σιωπηλός. Στην ογκώδη εμπορική αλληλογραφία που φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία της Ρουμανίας υπάρχουν
πολύ λίγες αναφορές στον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία. Συγκρατούμε την είδηση για τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία του προκάλεσε θλίψη και ανησυχία18.
Ο Χατζημόσχου δεν θεωρούσε ως ασφαλή επένδυση το εμπόριο
σιτηρών, επειδή, όπως διαπιστώνει ο ίδιος, «οι έμποροι των επαρχιών μας είναι όλοι νεωσύστατοι και άπειροι του τοπικού και γε14
15
16
17
18

(Limona 1975, 257) (Lecca 1999, 648)
(Limona 1975, 259)
(ANR, Hagi-Moscu 829/1824, 29, 31, 32)
(ANR, Hagi-Moscu 1619, 15/10/1826, 195)
(ANR, Hagi-Moscu 833, ο Χατζημόσχου προς τον Βλάστο (Βιέννη), 6 Οκτωβρίου
1831, 299)
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νικώς όλου του εμπορίου»19. Αυτοί οι έμποροι αγόραζαν σιτηρά σε
μεγάλες ποσότητες και ζητούσαν υψηλές τιμές, ενώ οι τιμές έπεφταν λόγω του ρωσικού ανταγωνισμού. Επομένως οι επενδύσεις
του στράφηκαν προς το χρήμα και τη γη. Ο Χατζημόσχου περνούσε ως ένας από τους ολίγους τραπεζίτες της Βλαχίας που διέθεταν
ρευστό χρήμα και οι έμποροι σιτηρών του ζητούσαν δάνεια. Ιδού τι
γράφει ο τραπεζίτης στους συνεργάτες Εμμανοήλ Μπαλτατζή από
την Κωνσταντινούπολη και Σίμωνα Σίνα από τη Βιένη: «εις Γαλάτζι και Ιμπραΐλαν οι περισσότεροι μάλιστα εξ αυτών έχουν ανοικτά κρέδιτα εις εμέ» επειδή «αυτά τα δυο πόρτα των επαρχιών
μας δεν έχουν κατευθείαν σχέσεις μήτε με την πόλιν σας μήτε με
την Κωνσταντινούπολιν, και δουλεύονται εις την αλληλογραφίαν
και δοσολειψίας με την πόλιν μας»20. Τη δεκαετία του 1830 με την
εμπλοκή του στον πολιτικό βίο η περιουσία του αυξήθηκε κατακόρυφα. Χορηγούσε δάνεια στον ηγεμόνα και ενοικίαζε κρατικά
μονοπώλια, όπως τα αλατωρυχεία. Το τέλος ήρθε το 1837, όταν ο
ηγεμόνας Αλέξανδρος Γκίκας, ο οποίος χρωστούσε πολλά χρήματα
στον φιλόδοξο τραπεζίτη, προκάλεσε τη χρεοκοπία του.

Το δεύτερο παράδειγμα είναι της οικογένειας Ζερλέντη. Ο Λέων
Ζερλέντης, χιώτικης καταγωγής, εγκαταστάθηκε το 1828 στη
Βραΐλα της Βλαχίας, όπου σε λίγα χρόνια αναδείχτηκε σημαντικός
οικονομικός παράγοντας της χώρας ως μεγάλος γαιοκτήμονας και
τραπεζίτης. Ο οίκος του Ζερλένδη συνδεόταν συγγενικά με γνωστές και εύπορες οικογένειες συμπατριωτών: των Κλήμη, Ροδοκανάκη, Σγαρδέλη, Πετροκόκκινου, Σεκιάρη κτλπ, που συγκροτούσαν καλά οργανωμένα εμπορικά και οικογενειακά δίκτυα με καταστήματα σ’ όλα τα ευρωπαϊκά εμπορικά κέντρα από το Λονδίνο,
τη Μασσαλία και Λιβόρνο έως τα λιμάνια των Παραδουνάβιων
ηγεμονιών. Ο κωνσταντινουπολίτης τραπεζίτης Ανδρέας Συγγρού,
που επισκέφτηκε το Γαλάτσι και το Βουκουρέστι το 1859, συνάντησε τον Λέοντα Ζερλέντη και τον γιο του Αχιλλέα (1839-1885).
Ο νέος ήταν πολύ εξοικειωμένος με τον πολυτελή τρόπο ζωής των
μπογιάρων: «με ανέμενεν έχων τέθριππον αλληθώς μεγαλοπρεπή
άμαξαν, ης οι ίπποι κατά την τότε Βογιαρικήν συνήθειαν είχον τας
19 (ANR, Hagi-Moscu 814, ο Χατζημόσχου προς τον Αλέχανδρο Μαύρο, εις Οδησσό,
29 Ιουλίου 1835, 579)
20 (ANR, Hagi-Moscu 833, ο Χατζημόσχου προς τον Σ. Σίνα, Βιέννη, 11 Δεκεμβρίου
1833, 1647)
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χαίτας κεκοσμημένας δια μεταξίνων ποικιλοχρόων ταινιών και ο
αμαξηλάτης έφερεν οδοιπορικήν πρωτότυπον στολήν»21.
Οι δυο γιοι του Λέοντος, ο πρωτότοκος Αχιλλέας και ο δευτερότοκος Χριστοφής ήταν και οι δυο γεννημένοι στη Βλαχία22. Ο πατέρας και οι δυο γιοι του πολιτογραφήθηκαν Ρουμάνοι στη δεκαετία
του 187023. Ο Αχιλλέας χρημάτισε δήμαρχος της Βραΐλα, ενώ ο γυναικάδελφός του Μιχαήλ Ροδοκανάκης τελούσε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της πόλης24. Ο Χριστοφής Ζερλέντης, κάτοικος
του Βουκουρεστίου, διατηρούσε στενές σχέσεις με τον εκάστοτε
Έλληνα επιτετραμμένο. Το 1889 εκλέχτηκε γερουσιαστής και λίγο
αργότερα δημοτικός σύμβουλος του Βουκουρεστίου. Με αυτή την
ιδιότητα ευεργέτησε τον Δήμο, κάνοντας δωρεά την εξοχική του
έπαυλη, που βρισκόταν τότε σε προάστιο του Βουκουρεστίου,
όπου εγκαταστάθηκε, το 1893, ένα δημοτικό νοσοκομείο25. Από
την άλλη, ο Ζερλέντης έδειξε ένθερμος υποστηρικτής της ελληνικής ιδέας στη Μακεδονία. Επίσης, δεσμεύτηκε να κάνει δωρεά για
την οικοδόμηση του Μεγάρου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι26, αλλά λίγα χρόνια αργότερα χρεοκόπησε και δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο27.
Ο δέκατος ένατος αιώνας φέρνει ραγδαίες αλλαγές στις κοινωνίες των Βαλκανικών λαών. Εστίασα την προσοχή μου στην
οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής διασποράς των παραδουνάβιων ηγεμονιών. Η ομοδοξία και η πολιτική και εκκλησιαστική
εξάρτηση από την Κωνσταντινούπολη δημιούργησαν ένα ιδιότυπο
νομικό καθεστώς των βαλκάνιων απόδημων στις Παραδουνάβιες
ηγεμονίες. Με την απελευθέρωση της χώρας από την Οθωμανική
κυριαρχία, τη δημιουργία της σύγχρονης Ρουμανίας, και την εθνικοποίηση της κοινωνίας και της αγοράς, οι απόδημες Έλληνες αναθεώρησαν τη στρατηγική τους στον χώρο όπου κινούνται ως προς
την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία υποδοχής και τη διατήρηση
των σχέσεων με τον τόπο καταγωγής.
21
22
23
24
25
26

(Συγγρός 1998, 290)
(Rădulescu 1999, 8)
(Σύλλογοι, 29 Αυγούστου 1874, αρ. φύλλου 89, 354)
(Rădulescu 1999, 8)
(Γεωργιτσογιάννη 2000, 228)
(IAYE, Δ 65. 1 β/1893, ο Μιχαήλ Παππαρηγόπουλος προς τον Υπουργό των
Εξωτερικών, 14/26 Νοεμβρίου 1890, αρ. 1399)
27 (IAYE, 60.2/1894, ο αναπληρωτής επιτετραμμένος Αλεξανδρόπουλος προς τον
Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδας, 3 Ιανουαρίου 1894, αρ.11)
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Αφομοίωση και διάκριση: οι κοινότητες των Οθωμανών
και Εβραίων στο Βόλο μετά την προσάρτηση
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Η προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881 σηματοδότησε μια σειρά
από αλλαγές τόσο στην κοινωνική και οικονομική φυσιογνωμία
της περιοχής όσο και στη δημογραφική της σύνθεση. Η μετάβαση
από την πολυπολιτισμική Οθωμανική Αυτοκρατορία, που συρρικνώνεται σταδιακά, στο ελληνικό κράτος, μετατόπισε σύνορα και
πληθυσμούς, διαμορφώνοντας νέους όρους συνύπαρξης για τον
θεσσαλικό πληθυσμό.
Στην ανακοίνωσή μας επιχειρούμε να δούμε την εξέλιξη της
εβραϊκής και μουσουλμανικής κοινότητας στο Βόλο, πριν και
μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας, μια τομή που επηρέασε
την τύχη και των δύο πληθυσμών, αριθμητικά μικρότερων σε σύγκριση με την κυρίαρχη ορθόδοξη κοινότητα. Αναφορές γι’ αυτές
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αλληλογραφία του Γάλλου υποπροξένου της πόλης, που καλύπτει
ολόκληρο σχεδόν το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στις αφηγήσεις περιηγητών, ενώ για τους Εβραίους της πόλης, είναι ιδιαίτερα
πολύτιμο το αρχείο της Σχολής Alliance Israélite Universelle από το
1865 που ιδρύεται η Σχολή, μέχρι λίγο πριν την προσάρτηση όταν
αναστέλλεται η λειτουργία της. Για την περίοδο μετά την ενσωμάτωση τα δημογραφικά αρχεία είναι πλουσιότερα: διαθέτουμε το
δημοτολόγιο του 1885 και τα ληξιαρχικά βιβλία θανάτου από το
1889 έως το 1912. Οι εξαιρετικά πλούσιες σε στοιχεία ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, μάς προσφέρουν έναν δείκτη παρουσίας των
θρησκευτικών κοινοτήτων του Βόλου. Η παράλληλη προσέγγιση
των δύο πηγών επέτρεψε την αναζήτηση των ανθρώπων, που καταλήγουν μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, στις αράδες του αρχείου του Δημοτολογίου (1885) και άφησε να αποτυπωθούν αδρά τομές και συνέχειες των δύο πληθυσμών.
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Οι εκτιμήσεις για τον πληθυσμό των θρησκευτικών ομάδων στο
Βόλο αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλίας τον 19ο αιώνα
δεν είναι διόλου εύκολη υπόθεση. Περιοχή με έντονη πληθυσμιακή
ποικιλότητα, η Θεσσαλία γνώρισε σημαντική ανάλογη κινητικότητα σε όλο τον 19ο αιώνα, εξαιτίας της εγγύτητάς της με τα σύνορα.
Μετά τον πόλεμο της ελληνικής Ανεξαρτησίας, δέχτηκε μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, που
αύξησαν ακόμα περισσότερο τον πληθυσμό ιδιαίτερα της Λάρισας.1 Οι αλλεπάλληλες εξεγέρσεις των Ελλήνων, που επεδίωκαν
την προσάρτηση της περιοχής στο ελληνικό κράτος, οι ληστρικές
συμμορίες που λυμαίνονταν την περιοχή και οι βιαιοπραγίες μουσουλμάνων και χριστιανών, χαρακτηρίζουν τη θεματολογία των
υποπροξένων των θεσσαλικών πόλεων, μέχρι την παραμονή της
ενσωμάτωσης της περιοχής. Στον Πίνακα 1 συγκεντρώσαμε τις
δημογραφικές αναφορές για τους πληθυσμούς της Θεσσαλίας και
του Βόλου, σύμφωνα με εκθέσεις κυρίως υποπροξένων και περιηγητές.
Πέρα από τις αποκλίσεις των ποσοτικών στοιχείων των πηγών,
διαφαίνεται ο τρόπος που υπολογίζονται τα δημογραφικά δεδομένα. Οι περισσότερες αναφορές ξεκινούν πρώτα από τον εύκολα μετρήσιμο πληθυσμό, που δεν είναι άλλος από τους μουσουλμάνους.
Οι περιοχές διαμονής τους είναι γνωστές, όπως η Λάρισα, τα Φάρσαλα, η Αγιά, το Μπαϊρακλί (Βαμβακού), το Βελεστίνο και άλλα
χωριά της Θεσσαλίας. Οι πληθυσμοί τους υπολογίζονται κατά προσέγγιση, όπως και ο αριθμός των Εβραίων, που επίσης είναι εύκολα εντοπίσιμος στο χάρτη της Θεσσαλίας. Οι συντάκτες των εκθέσεων προσθέτουν τα σύνολα αυτών των «μειονοτήτων» και στη
συνέχεια τα αφαιρούν από το μεγαλύτερο σύνολο που «πρέπει» να
έχει η Θεσσαλία, δηλαδή γύρω στα 300.000-350.000 άτομα.
1

Ο Stanford αναφέρει πως πριν τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας οι Τούρκοι που διέμεναν στο Ελληνικό Βασίλειο ήταν γύρω στους 50.000 με 60.000 που μετά τον
επταετή πόλεμο εγκατέλειψαν την περιοχή, εκτός από μια μικρή μουσουλμανική
κοινότητα στη νότια πλευρά της Εύβοιας (Stanford 1877, 11). Ο Παναγιωτόπουλος σημειώνει για την Πελοπόννησο μιας μείωση της τάξης των 63.634 ατόμων
μεταξύ των ετών 1821-1829. (Παναγιωτόπουλος 1987, 171-173). Ο Sivignon
αναφέρει πως οι Τούρκοι της Πελοποννήσου εγκαταστάθηκαν βορειότερα, ιδιαίτερα στη λεκάνη του Αλιάκμονα. Σε προξενική ωστόσο έκθεση της περιόδου, ο
πληθυσμός της Λάρισας παρουσιάζεται αισθητά μεγαλύτερος, πιθανότατα από
αυτή την πληθυσμιακή εισροή. (Sivignon 1992, 126-127).
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i. Η μουσουλμανική κοινότητα του Βόλου
Οι αναφορές για τον μουσουλμανικό πληθυσμό του Βόλου τον 19ο
αιώνα σπανίζουν. Προξενική έκθεση του 1850 από τη Θεσσαλονίκη2, σημειώνει πως πριν από την Ελληνική Επανάσταση, ο Βόλος
περιοριζόταν σ’ ένα κάστρο όπου ζούσαν 150 μουσουλμανικές οικογένειες, κάποιες αποθήκες και μερικά μαγαζιά, που ανήκαν στον
Yakoub-Aya. Το 1860 ο Δωρόθεος Σχολάριος σχολίαζε πως «Εντός
δε του φρουρίου (Κάστρου Βόλου) ενοικούσι περί τας 70 οθωμ. οικογενείας περί τας 300 ψυχάς, μικροί όντες κτηματίαι, και αποχειροβίωτοι».3 Οι επόμενες αναφορές για το μουσουλμανικό πληθυσμό
της πόλης είτε δεν κάνουν κάποια νύξη είτε επαναλαμβάνουν τον
ίδιο αριθμό. Λίγο πριν την προσάρτηση ο πληθυσμός τους ανέρχεται σε 1.200-1.400 ψυχές, αριθμός που επίσης επαναλαμβάνεται
σε οδοιπορικά και έργα ιστορικών αφηγητών.
Πίνακας 1: Εκτιμήσεις του πληθυσμού της Θεσσαλίας και του
Βόλου πριν την ενσωμάτωση *
Θεσσαλία
Έτος

Σύνολο

1800

300.000

1834

300.000

75.000

10.000

1852

331.000

42.000

6.000

1803
1850
1853
1869
1870
1874

*

2
3

350.000
326.300

184.742

Μουσουλμάνοι

Βόλος

70.000
45.300

22.756

Εβραίοι

6.000

5.000

Ορθόδοξοι

Πηγή
3.000 (Άνω
Βόλος)
3.000 (Άνω
Βόλος)

283.000
275.000

156.986

3.000

2.000 (150
Εβραίοι)
3.500 (150
Εβραίοι)

Félix de
Beaujour1

J. Bartholdy2

De Boislecomte3
Προξενική
έκθεση4
Π.
Αραβαντινός5
Le Spectateur
de l’ Orient6
I. Blum (A.I.U.
Βόλου)7
D. Cazès (A.I.U.
Βόλου)8
G. Zagorski9

Οι σημειώσεις του πίνακα ακολουθούν αυτοτελή αρίθμηση και παρατίθενται στο
τέλος του κειμένου, πριν από τη βιβλιογραφία, σ. 308-309.
A.D.N. (Archives Diplomatiques de Nantes), Salonique, B39.
Σχολάριου 1877, 208.
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354.230

38.730

3.650

343.300

45.300

6.000

292.000

5.200 (4.000
χριστ. +1.200
ή 1.300
μουσουλμάνοι)
6.050 (1.400
μουσουλ. +
4.000 χριστ. +
650 Εβραίοι

1880

5.000 (ανάμεσά
τους 600
μουσουλ. + 300
Εβραίοι)

Πρόξενος της
Λάρισας10
V. Chirol11

Υπ.
Στρατιωτικών,
Οδοιπορικά
Ηπείρου και
Θεσσαλίας

Ν. Γεωργιάδης12

Οι υποπρόξενοι της Γαλλίας στο Βόλο δεν μας βοηθούν αρκετά
στον προσδιορισμό του αριθμού των μουσουλμάνων∙ περιορίζονται στο να περιγράφουν τις μετακινήσεις τους λίγο πριν την «αλλαγή φρουράς». Η αποχώρηση του μουσουλμανικού πληθυσμού
και του στρατού που έγινε κατά τμήματα από το λιμάνι του Βόλου,
δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια: βιαιοπραγίες, χλευασμοί,
καταστροφές περιουσίας και του οθωμανικού νεκροταφείου τις
επόμενες ημέρες, καθώς και δολοφονίες, συνθέτουν το σκηνικό
αυτής της μετάβασης στην πόλη του Βόλου. Σε αντίθεση λοιπόν
με τη Λάρισα όπου, παρά το μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό
της, δεν σημειώθηκαν ταραχές κατά την παράδοση της πόλης λίγους μήνες πριν4, στο Βόλο «έκλεισε» αυτή η μακρόχρονη περίοδος
οθωμανικής διοίκησης με αντίποινα και εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας. Τέτοιες ενέργειες εις βάρος του μουσουλμανικού πληθυσμού
θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, με τα μέλη της κοινότητας
να αποχωρούν κατά κύματα από το θεσσαλικό έδαφος.
Η παράδοση της πόλης στη νέα ελληνική πραγματικότητα συνοδεύτηκε και από μια απογραφή. Σύμφωνα μ’ αυτή, στην επαρχία
Βόλου, που περιλάμβανε το Βόλο, τα χωριά του Πηλίου και τα χωριά βόρεια της πόλης, των δήμων Φερών (Βελεστίνο, Άγ. Γεώργιος,
Σέσκλο, κ.ά) και Βοιβής (Κανάλια, Κάπουρνα, Κερασιά) υπήρχαν
1.401 μουσουλμάνοι5, αριθμός που φανερώνει μια έντονη συρρίκνωση της κοινότητας, όταν ενδεικτικά το 1880 το Βελεστίνο σε
4
5

Ντανίκα 2008, 16.
Υπουργείο Εσωτερικών 1884, 56.
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πληθυσμό 1.500 κατοίκων οι 1.000 ήταν μουσουλμάνοι.6 Όσο αμφισβητήσιμα κι αν είναι τα αποτελέσματα της απογραφής, εξαιτίας του τρόπου διεξαγωγής της, είναι έκδηλη η πληθυσμιακή πτώση της κοινότητας.7
Αναζητήσαμε τους εναπομείναντες μουσουλμάνους της πόλης
στο βιβλίο του Δημοτολογίου του 1885.8 Καταγράψαμε 261 μουσουλμάνους που συγκροτούσαν 71 νοικοκυριά, ως επί το πλείστον
απλών οικογενειών. Είναι γνωστό το επάγγελμα των 63 ανδρών,
οι ειδικότητες των οποίων φαίνονται στον Πίνακα 2. Παρατηρούμε πως το 1/3 περίπου των μουσουλμάνων ήταν αχθοφόροι, που
προφανώς δούλευαν στο λιμάνι της πόλης, πολύ κοντά δηλαδή στο
κάστρο όπου διέμεναν, ή έκαναν μεταφορές στην πόλη. Το συγκεκριμένο επάγγελμα ήταν μονοπώλιο κυρίως των μουσουλμάνων
και λίγων Εβραίων, όπως θα δούμε παρακάτω. Κτηματίες δηλώνουν 12 οικογενειάρχες, το ¼ δηλαδή του συνόλου των κτηματιών
που καταγράφονται στην πηγή. Πρόκειται για κατόχους γης, που
είχαν τα κτήματά τους είτε κοντά στο κάστρο είτε σε γειτονικά
χωριά του Βόλου, όπως στα Λεχώνια, όπου ήδη από το πρώτο μισό
του 19ου αιώνα υπήρχε μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων, στο Βελεστίνο αλλά και στον Αλμυρό.9 Ορισμένοι μουσουλμάνοι δηλώνουν
ως πατρίδα τους τα παραπάνω χωριά στο αρχείο. Οι γαιοκτήμονες αυτοί αποχώρησαν με σχετική καθυστέρηση, θέλοντας να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες τιμές για τη γη τους.10 Με τη σιδηρουργία
ασχολούνταν 14 άνδρες, από τους οποίους οι πέντε ήταν πεταλωτές. Η ειδικότητα αυτή μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως κάποιοι
από αυτούς είχαν δικό τους εργαστήριο ή δούλευαν σε ανάλογο
χώρο. Η επεξεργασία του στραγαλιού, που θα μπορούσε να συμβεί και στο χώρο του σπιτιού, ήταν επαγγελματική ενασχόληση 5
μουσουλμάνων, δραστηριότητα στην οποία επιδιδόταν μόνο η συγκεκριμένη κοινότητα.
6
7

Υπουργείο των Στρατιωτικών Επιτελικού Γραφείου 1880, 190.
Αποτέλεσμα της αστάθειας του καιρού της, η απογραφή του 1881 συνάντησε
πολλά προβλήματα, τα οποία αναφέρονται στην εισαγωγή της. (Υπουργείο Εσωτερικών 1884, i-ii.
8 Δημοτολόγιον του Δήμου Παγασών ανανεωθέν εν έτει 1896, Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.). Σχετικά με την ανάλυση του αρχείου του
Δημοτολογίου Παγασών, βλ. (Μουστάνη 2014, 159-170).
9 Την ίδια χρονιά ο Αλμυρός είχε 900 μουσουλμάνους και 2.000 χριστιανούς.
(Υπουργείο των Στρατιωτικών Επιτελικού Γραφείου 1880, 190).
10 Σφήκα-Θεοδοσίου 1988, 171.
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Από τα λίγα ομολογουμένως επαγγέλματα των μουσουλμάνων,
μπορεί να διακρίνει κανείς δύο βασικά χαρακτηριστικά: την ατομικότητα της εργασίας, αλλά και την ταυτόχρονη «αυτάρκεια», θα
λέγαμε της κοινότητας, να ικανοποιεί τις ανάγκες της με τα ίδια
της τα μέλη. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται από
ανεξαρτησία, ενώ δεν φαίνεται να έχουν άμεσες τουλάχιστον σχέσεις σε επίπεδο επαγγελματικής συνεργασίας, με τα άλλα μέλη
των θρησκευτικών ομάδων της πόλης, χριστιανούς και Εβραίους.
Επιπλέον, αν εξαιρέσουμε τους κτηματίες και τους λίγους ιερείς/
διδασκάλους, οι υπόλοιποι άνδρες είναι χειρώνακτες, οι τεχνίτες
είναι λίγοι, ενώ απουσιάζουν οι πωλητές τροφίμων και ενδυμάτων,
ανάγκες που προφανώς κάλυπταν από τα εβδομαδιαία παζάρια.
Πόσο μεταβλήθηκε η κοινότητα τα επόμενα χρόνια; Τα βιβλία
θανάτου των ετών 1889-1912 μάς βοήθησαν να σκιαγραφήσουμε
την εξέλιξή της μέσα από τις απώλειες των μελών της. Ο αριθμός
των μουσουλμάνων που αποβιώνουν στην πόλη τα παραπάνω έτη
είναι διπλάσιος από εκείνον των καταγεγραμμένων στο δημοτολόγιο, στοιχείο που ενισχύει τον ισχυρισμό μας πως η τελευταία
πηγή αποτελεί πληθυσμιακό δείγμα. Φαίνεται ωστόσο πως η «αυξημένη» παρουσία του μουσουλμανικού πληθυσμού που αποκαλύπτεται μέσα από τα βιβλία θανάτου, δεν είναι αποτέλεσμα τόσο
ελλιπούς καταγραφής, αλλά εσωτερικής μετοίκησης. Οι νέοι τόποι
καταγωγής, όπου αναφέρονται στις πράξεις, είναι τόσο από τις
υπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις, κυρίως Καρδίτσα και Λάρισα, όσο
κι από τον ευρύτερο χώρο της Ηπείρου και της Αλβανίας. Συγκεκριμένα η Πρισρένη σημειώνεται ως τόπος καταγωγής 12 μουσουλμάνων, που ενδεχομένως να είχαν αλβανική καταγωγή.11 Σε
ελάχιστες επίσης περιπτώσεις αναγράφεται η διευκρίνηση «προσωρινώς ενταύθα», δικαιολογώντας την παρουσία του προσώπου
στην πόλη.
Η προσωρινότητα της διαμονής διακρίνεται εν μέρει και από
την επαγγελματική δραστηριότητα των μουσουλμάνων. Η πλειονότητά τους είναι αχθοφόροι, αναπαράγοντας σε μεγάλο βαθμό
την εικόνα του δημοτολογίου του 1885. Η συγκεκριμένη ενασχόληση δεν απαιτούσε ιδιαίτερες γνώσεις, κεφάλαιο και πιθανότατα
ήταν ιδιαίτερα προτιμητέα σε όσους μουσουλμάνους είχαν κατα11 Ο τόπος καταγωγής δεν συμπληρώνεται τακτικά στην ληξιαρχική πράξη κι έτσι
δεν μπορούμε να στηρίξουμε περισσότερο τον υπαινιγμό μας.
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φύγει στο Βόλο μετά την ενσωμάτωση. Πράγματι, μεταξύ των 117
ανδρών (και δύο μαθητών) που έχουν γνωστό, καταγεγραμμένο
επάγγελμα στα βιβλία θανάτου, το 42,7% είναι αχθοφόροι. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία είναι εκείνη των εργατικών, επάγγελμα που δεν συναντήσαμε στους μουσουλμάνους του δημοτολογίου
και που υποδηλώνει κάποιο «άνοιγμα» των μελών της κοινότητας
στις ανάγκες της βιομηχανικής ανάπτυξης του Βόλου. Οι σιδηρουργοί και οι κτηματίες παραμένουν ένα υπολογίσιμο ποσοστό
στην επαγγελματική αντιπροσώπευση των μουσουλμάνων, όπως
οι πεταλωτές και οι στραγαλοποιοί. Εμφανίζονται επίσης ειδικευμένοι χειρώνακτες, όπως ο καλαθοποιός, ο καθεκλοποιός, ο κοσκινάς και ο κοφινοποιός, αλλά και οργανοπαίκτες. Μεταξύ των γυναικών που ασχολούνται με τα οικιακά, ξεχωρίζει μία υπηρέτρια.
Πίνακας 2: Επαγγέλματα των μουσουλμάνων δημοτών τα έτη
1885 και 1889-1912
Κοινά επαγγέλματα στα δύο αρχεία/ αριθμός καταγραφών

Αχθοφόροι

Καταγραφές
Δημοτολογίου
23

Καταγραφές
Ληξιαρχείου
50

Σιδηρουργοί

9

8

Επαγγέλματα
Κτηματίες

Στραγαλοποιοί
Πεταλωτές

Καπνοπώλες
Κουρείς
Ιερείς

Διδάσκαλοι
Χειρούργος
Σύνολο

12
5
5
2
2
2
2
1

63

8
3
2
-

2
2
1
-

76

„Νέα” επαγγέλματα από τις ληξιαρχ.
πράξεις
Εργατικοί: 27
Μαθητές: 2

Καλαθοποιοί: 3

Υπηρέτης/τρια: 2
Καπνεργάτης: 1
Κοσκινάς: 1
Γεωργός: 1

Καθεκλοποιός: 1
Λατερνατζής: 1
Κοφινοποιός: 1
Μουσικός: 1

Οργανοπαίκτης: 1
Άεργος: 1

Πηγή: Δημοτολόγιον του Δήμου Παγασών ανανεωθέν εν έτει 1896,
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.), ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, έτη: 1889-1912.

Η καταγραφή των επαγγελμάτων των προσώπων που δηλώνουν το θάνατο, αποκαλύπτει μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση.
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Πέρα από τους αχθοφόρους, που έρχονται πρώτοι σε συχνότητα,
και τους σιδηρουργούς, εμφανίζονται ο υπάλληλος (2 καταγραφές), ο εφαπλωματοποιός, ο καραγωγέας, ο καφετζής, ο καφεπώλης, ο κουνιοποιός, ο καπνέμπορος, ο ωρολογοποιός, ο αστυνομικός κλητήρας και ο χότζας.
Η μουσουλμανική κοινότητα του Βόλου μέσα από τα ληξιαρχικά βιβλία θανάτου, εμφανίζει ίχνη «αφομοίωσης» στην τοπική κοινωνία. Δείγματα αυτής της ζύμωσης είναι οι αλλαγές που
παρατηρούμε στα ονόματα των μουσουλμάνων. Τα τελευταία
αποκτούν μια επιπλέον καταληκτική συλλαβή και αρχίζουν να
μοιάζουν με αυτά των χριστιανών συντοπιτών τους. Σταδιακά,
ο Καμπέρ μετατρέπεται σε Καμπέρη, ο Ραμαντάν σε Ραμαντάνη,
ο Τζαμάλ σε Τζαμαλή, όπως και οι Σερίφ, Καραμπουλιάν, Ρετζέπ,
Δεμίρ κ.ά. Οι προσφωνήσεις μπέης, εφέντης και νταής γίνονται
επίθετα, άλλα ονόματα ενώνονται, όπως το Καρασαλής και άλλα
μετατρέπονται στα «πλησιέστερα» εύηχα χριστιανικά, όπως ο
Χασάν Ιμαρακλής ή Μερακλής.
Τη συρρίκνωση της κοινότητας ενισχύουν οι εκχριστιανισμοί
των μουσουλμάνων. Στο δείγμα μας οι περιπτώσεις αυτές αν και
σπανίζουν, (μόλις τρεις, η 80χρονη Αβά Σουλεϊμάν, που φέρει τη
σημείωση «ορθόδοξος Οθωμανός», η 85χρονη Βαρβάρα Οσμάν
«χριστιανή το θρήσκευμα» και ο καφετζής Σωτήριος Μουράτ)
αποκαλύπτουν μια πρακτική υπαρκτή. Εντοπίσαμε άλλες τρεις
γυναίκες με «μεικτό» όνομα, την Κατίνα Χασάν, τη Βιολέττα Χανούμ και τη Σωτηρία Τζαμαλή Καραμαλή, που υποθέτουμε πως είχαν παντρευτεί μουσουλμάνους. Οι αλλαγές αυτές των ονομάτων,
που αφορούσαν μια μερίδα της μουσουλμανικής κοινότητας, ήταν
η βασικότερη δυσκολία σύγκρισης των προσώπων του ληξιαρχείου μ’ εκείνα του δημοτολογίου. Η ομοιότητα πολλών ονομάτων, η
αλλαγή στη σειρά καταγραφής (π.χ. Αλή Σαμπάν και Σαμπάν Αλής)
και η εγγραφή του πατρώνυμου, δυσκόλευε τη διάκριση του επιθέτου και έκανε σχεδόν αδύνατη την παρακολούθηση της συνέχειας των οικογενειών από την εποχή του δημοτολογίου.
Το «άνοιγμα» της μουσουλμανικής κοινότητας αποτυπώνεται
και στο χώρο. Σταδιακά, οι μουσουλμάνοι βγαίνουν από το φρούριο, τα τείχη του οποίου κατεδαφίζονται το 188912, μια «εύκολη»
12 Τσοποτός 1933, 7. Στο Αρχείο των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών δεν εντοπίσαμε τέτοια απόφαση, παρά μόνο την εντολή για διενέργεια
ανασκαφών στο χώρο όπου ανεγέρθη ο Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων.

Αφομοίωση και διάκριση: οι κοινότητες των Οθωμανών και Εβραίων...

303

σχετικά διαδικασία που είχε αρχίσει ο χρόνος, μιας και δεν ήταν
χτισμένο σε μεγάλο ύψωμα. Κατοικούν νέες συνοικίες, πέρα από
τα Παλαιά Μαγαζεία και τα Γύφτικα. Συγκεκριμένα τους εντοπίζουμε να πεθαίνουν στις γειτονικές συνοικίες της Μεταμόρφωσης,
του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Παντελεήμονα και στο Καπακλί,
χωρίς να «φτάσουν» στις συνοικίες της Ανάληψης και του Αγίου
Κωνσταντίνου.13
ii. Η εβραϊκή κοινότητα του Βόλου

Το αρχείο της Alliance Israélite Universelle μας έδωσε την ευκαιρία
να μελετήσουμε διεξοδικότερα την εβραϊκή κοινότητα του Βόλου πριν την προσάρτηση. Τα μέλη της ίδρυσαν σχολή Alliance το
1865, λίγα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση της Alliance στο Παρίσι (1860). Η ταχύτητα ανταπόκρισης της μικρής κοινότητας στο
κάλεσμα της A.I.U. είναι ίσως υποδειγματική, καθώς η σχολή του
Βόλου ήταν η πρώτη που λειτούργησε στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, πριν από τις αντίστοιχες σχολές των μεγάλων
εβραϊκών κοινοτήτων της Μεσογείου∙ στοιχείο που δείχνει πως οι
Εβραίοι της πόλης ήταν γνώστες των τεκταινόμενων στην Ευρώπη, κι αυτό γιατί πολλοί από αυτούς ήταν δίγλωσσοι και τρίγλωσσοι. Μέσα από εκθέσεις των καθηγητών της σχολής, η εβραϊκή
κοινότητα του Βόλου, μολονότι μικρή αριθμητικά, παρουσιάζεται
τις δεκαετίες 1860 και 1870, να έχει μεγαλύτερο “ειδικό βάρος”:
αρκετά μέλη της ήταν έμποροι, τραπεζίτες, μεσίτες.
Συγκεκριμένα, ο διευθυντής και καθηγητής της σχολής I. Blum
(1869-1870) αναφέρει ότι στο τέλος του 1869 υπάρχουν 150
Εβραίοι (50 οικογένειες) στην πόλη, μεταξύ των οποίων το 1/3
είναι έμποροι, 1/3 μαγαζάτορες και οι υπόλοιποι αχθοφόροι.14
Σε επόμενη αναφορά καθηγητή της σχολής το Μάιο του 1872, η
κοινότητα αριθμεί 554 άτομα, από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές
εκτιμήσεις της, εξαιτίας της συμφωνίας των προοδευτικών και
συντηρητικών μελών της κοινότητας και της συνεπακόλουθης
συγχώνευσης της σχολής Alliance και της Talmud Torah.15 Το 1876
13 Η προαναφερόμενη Βιολέττα Χανούμ είναι η μοναδική μουσουλμάνα που πεθαίνει στην συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.
14 ΑΑIU, Grèce, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Blum, 18 octobre 1869.
15 ΑΑIU, Grèce, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazès, 8 aout 1872. Ο καθηγητής σπεύδει να αναφέρει τον εβραϊκό πληθυσμό για να διορθώσει το Bulletin de l’ Alliance Israélite
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σύμφωνα με αντίστοιχη εκτίμηση, οι εβραϊκές οικογένειες είναι 90
στο σύνολο.16
Δυστυχώς σπάνια, οι καθηγητές της σχολής σημειώνουν τα
επαγγέλματα ορισμένων μελών της κοινότητας, των notables της
πόλης, όπως αποκαλούνται, καθώς ήταν και οι κύριοι πρωταγωνιστές-χρηματοδότες της σχολής. Επιλέξαμε να συγκρίνουμε τρεις
αναφορές καθηγητών, του Blum το 186917, του D. Cazes το 187118
και του προέδρου G. Forti το 187619, στις οποίες αναγράφονται τα
ονόματα και τα επαγγέλματα των βασικών συνδρομητών της σχολής που διετέλεσαν και μέλη της επιτροπής της. Σ’ αυτήν την εφταετία παρατηρούμε αλλαγή στα επαγγέλματα των ίδιων προσώπων (τα οποία επιλέξαμε στον Πίνακα 3) που άλλοτε μαρτυρούν
κοινωνική άνοδο, άλλοτε ίσως και συρρίκνωση δραστηριοτήτων.
Ενδεικτικά, ο D. Abravanel από τραπεζίτης το 1869 σημειώνεται
ως μεσίτης δυο χρόνια αργότερα όπως και το 1876, ο E. Calamaro εμφανίζεται ως καταστηματάρχης το 1869, έγινε τραπεζίτης
το 1871 και το 1876 αναφέρεται ως αργυραμοιβός∙ ο I. Gattegno
από αργυραμοιβός έγινε έμπορος, ενώ οι δύο καταγεγραμμένοι ως
τραπεζίτες το 1871 Gabriel Fraggi και Menahem Fraggi ήταν πριν
αργυραμοιβοί. Επαγγέλματα δηλαδή που ως ένα βαθμό είχαν κοινές λειτουργίες. Πιο ασαφές, το επάγγελμα του εμπόρου, δεν μας
επιτρέπει να διατυπώσουμε τι ακριβώς εμπορεύονταν. Πέντε από
τους άνδρες που αναφέρονται τα έτη 1869 και 1871 εμφανίζονται
και στην έκθεση του 1876. Τα επαγγέλματά τους φανερώνουν μια
έντονη εξάρτηση από τις εκάστοτε εμπορικές και οικονομικές συνθήκες. Η θέση τους ήταν ιδιαίτερη επισφαλής γιατί το κεφάλαιό
τους δεν ήταν σταθερό.

16

17
18
19

Universelle του πρώτου εξαμήνου 1872 που αναφέρει ότι εβραϊκός πληθυσμός
του Βόλου ανέρχεται σε 1.500 άτομα περίπου.
Όπως μας πληροφορεί ο πρόεδρος της σχολής G. Forti, «αριθμούμε αυτή τη στιγμή 90 οικογένειες, εκ των οποίων 40 άπορες, 35 φτωχές και μια 15αριά που μόλις
συντηρούνται με δυσκολία. Είναι αυτές οι δεκαπέντε οικογένειες που στηρίζουν όλο
το βάρος της κοινότητας και της σχολής». Στις 90 οικογένειες συμπεριλαμβάνονται
και οι τριάντα που ήρθαν από τα Γιάννενα εξαιτίας της πυρκαγιάς (1869). ΑΑIU,
Grèce, VII B Bob. 9, G. Forti 6 avril 1876.
ΑΑIU, Grèce, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Blum, 18 octobre 1869.
ΑΑIU, Grèce, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazès, 2 mai 1871.
ΑΑIU, Grèce, VII B Bob. 9, G. Forti 6 avril 1876.
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Πίνακας 3: Εξέχοντα μέλη της εβραϊκής κοινότητας, 1869,
1871, 1876
Πρόσωπα
Abravanel David

Επαγγέλματα 1869
(κατά Βlum)
τραπεζίτης

Lezer (Eliezer) Calamar(o) καταστηματάρχης
Faraggi (Fraggi) Gabriel

Fraggi Menahem d’ Isaac
Fernandez Leonardo
Fernandez Louis
Gattegno Isaac

Balzer Abraham

αργυραμοιβός
έμπορος

υποπρόξενος

τραπεζικός/αργυραμοιβός

Νέα πρόσωπα τo 1871
Besso Joseph

αργυραμοιβός

Επαγγέλματα 1871
(κατά Cazès)
μεσίτης

Επαγγέλματα 1876
(κατά Forti)
μεσίτης

τραπεζίτης

αργυραμοιβός

τραπεζίτης

τραπεζίτης
έμπορος

αργυραμοιβός

υποπρόξενος της Γαλλίας
έμπορος

έμπορος

έμπορος

Cazès David

διευθυντής της γαλλικής σχολής

Nahmias Samuel

έμπορος

Diena Jacques

Forti Guillaume

Schoulman Samuel
Isaac Faraggi

έμπορος

μεσίτης

έμπορος

αργυραμοιβός

μεσίτης

πράκτορας σε οίκο

Haim Daffa

τραπεζικός/αργυραμοιβός

Judas Calamar

έμπορος

Salomon Daffa

Matatias Faragi

τραπεζικός/αργυραμοιβός

τραπεζικός

Οι περιορισμένες καταγραφές των Εβραίων στο αρχείο του Δημοτολογίου ενίσχυσαν την εικόνα που έχουμε για την κοινότητα
λίγο πριν την προσάρτηση. Εντοπίσαμε 177 καταγραφές Εβραίων
που αντιστοιχούσαν σε 34 οικογένειες.20 Στο βαθμό που μας το επιτρέπουν οι δύο αρχειακές πηγές, μπορούμε να ισχυριστούμε πως
οι «απώλειες» της εβραϊκής κοινότητας δεν αφορούσαν τα εύρωστα μέλη της. Οι πρωτεργάτες της σχολής, που συναντήσαμε εξετάζοντας την ιστορία της στα 1865-76, βρίσκονται εγγεγραμμένοι
στο δημοτολόγιο του 1885, με εξαίρεση τους τραπεζίτες Matatias
20 Οι εβραϊκές οικογένειες του δημοτολογίου ήταν πολυμελείς, με οικογενειακό συντελεστή πάνω από 5 ανά οικιακή ομάδα. Είναι ενδεικτικό πως από τα τρία νοικοκυριά πολλαπλών οικογενειών που βρίσκουμε στο δημοτολόγιο, τα δύο είναι
εβραϊκά.
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Faraggi, David Abravanel, τον αργυραμοιβό Issac Gattegno και ελάχιστους άλλους «απόντες». Τα άγνωστα ονόματα Εβραίων που συναντούμε στο δημοτολόγιο κατάγονται κυρίως από τα Ιωάννινα,
τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη και δεν αποκλείεται να αποτελούσαν μέλη της κοινότητας από την εποχή της λειτουργίας της σχολής, χωρίς ωστόσο να εμπλακούν στα θέματα της λειτουργίας της.
Τα επαγγέλματα των Εβραίων υποδηλώνουν, σε αντίθεση με
εκείνα των μουσουλμάνων, μια μεγάλη δικτύωση των ανδρών της
κοινότητας με τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης. Η επαγγελματική τους δραστηριότητα προϋποθέτει το αλισβερίσι με άλλους
ανθρώπους, καθώς παίζουν το ρόλο του «ενδιάμεσου» (και ο χώρος που διέμεναν μεταξύ κάστρου και νέας πόλης, συμβολικά ήταν
στο ενδιάμεσο) είτε ως αργυραμοιβοί, είτε ως μεταπράτες και
έμποροι. Ειδικά το επάγγελμα του αργυραμοιβού εξασκείται από
Εβραίους αποκλειστικά, καθώς συναντάμε μόνο έναν ακόμη χριστιανό αργυραμοιβό στο αρχείο.
Αν και ο αριθμός των 24 καταγεγραμμένων επαγγελμάτων στο
βιβλίο του δημοτολογίου είναι περιορισμένος, όχι μόνο λόγω μη
αναφοράς τους αλλά και εξαιτίας της φθοράς του αρχείου, εύκολα
γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για μια κοινότητα που μπορεί να
είναι ολιγομελής, ωστόσο φαίνεται να συγκεντρώνει ισχυρά μέλη
που διαχειρίζονται χρήματα, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της αγοράς της τοπικής κοινωνίας. Εντούτοις μεταξύ των
μελών της δεν ξεχώρισε κάποια ισχυρή οικογένεια αντίστοιχη των
Αλλατίνι, Τόρες, Θερβάντες και Μισδραχή της Θεσσαλονίκης, των
Danon της Tire ή των Sassoon της Βαγδάτης. Ορισμένοι Εβραίοι
είχαν γεννηθεί στο Βόλο, ωστόσο αρκετοί ήρθαν από πόλεις όπου
υπήρχαν μεγαλύτερες κοινότητες, όπως η Λάρισα, πατρίδα τεσσάρων από τους έξι αργυραμοιβούς του αρχείου, τα Ιωάννινα τόπος
καταγωγής των τριών φανοποιών, τα Τρίκαλα και η Χαλκίδα.21
Η επαγγελματική διάκριση των αποβιωσάντων Εβραίων της
πόλης την περίοδο 1889-1912, φανερώνει τη συνεχιζόμενη οικονομική αποδυνάμωση της κοινότητας (Πίνακας 4). Οι γυρολόγοι,
οι μετακινούμενοι πραματευτάδες, έρχονται πρώτοι σε συχνότητα
εμφανίσεων, επάγγελμα που ασκούσαν σχεδόν αποκλειστικά οι
Εβραίοι, βάσει των ελάχιστων καταγραφών χριστιανών γυρολό21 Οι τέσσερις αυτές πόλεις, ως τόποι από τους οποίους ήρθαν οι Εβραίοι του Βόλου,
αναφέρονται και στο Φρεζής 2002, 317.
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γων στα βιβλία θανάτου. Μαζί με τους αχθοφόρους, που «εμφανίζονται» τελικά δικαιώνοντας την έκθεση του Blum το 1869, συγκεντρώνουν το 23,94% των καταγραφών. Ακολουθούν οι έμποροι,
ανάμεσά τους κι ένας μικρέμπορος, καθώς και οι άεργοι, ως επί
το πλείστον, τα γηραιότερα μέλη της κοινότητας. Οι αργυραμοιβοί παρουσιάζονται μειωμένοι σε σύγκριση με τις καταγραφές του
δημοτολογίου όπου ήταν το πολυπληθέστερο επάγγελμα, όπως
και οι φανοποιοί, ενώ απουσιάζουν οι μεταπράτες, επάγγελμα με
αξιοσημείωτη αντιπροσώπευση στην τελευταία πηγή.22 Οι εργατικοί σημειώνουν αύξηση και εμφανίζονται υπάλληλοι, υπηρέτες
και άλλοι τεχνίτες. Οι περισσότερες γυναίκες καταγράφονται ως
νοικοκυρές, με εξαίρεση μία 20χρονη μοδίστρα.
Πίνακας 4: Επαγγέλματα των Εβραίων δημοτών το 1885 και
τα έτη 1889-1912
Κοινά επαγγέλματα στα δύο αρχεία/ αριθμός
καταγραφών
Κ α τ α γ ρ α φ έ ς Κα τα γρ α φ έ ς
Επαγγέλματα
Δημοτολογίου
Ληξιαρχείου
Αργυραμοιβοί
6
4

„Νέα” επαγγέλματα από
τις ληξιαρχ. πράξεις
Γυρολόγοι: 10

Έμποροι

Διδάσκαλοι: 3

Μεταπράτες

5

-

Παντοπώλης

1

2

Φανοποιοί

Κιβωτοποιός
Μεσίτης

Πράκτορας

Κρεοπώλης
Λουτράρης
Εργάτης
Σύνολο

3
3
1
1
1
1
1
1

24

5
6
-

3
-

5

25

Αχθοφόροι: 7
Άεργοι: 6

Μαθητές: 5
Ράπτες: 2

Υπηρέτες: 2

Κτηματίες: 2

Υπάλληλοι: 2
Ραβίνος: 1

Εμβαλωματής: 1
Καφεπώλης: 1

Σιγαροποιός: 1

Λαχανοπώλης: 1
Χειρούργος: 1
Άνεργος: 1

Πηγή: Δημοτολόγιον του Δήμου Παγασών ανανεωθέν εν έτει 1896,
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.), ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, έτη: 1889-1912.
22 Εντοπίσαμε μόνο ένα μεταπράτη, ο οποίος δηλώνει θάνατο μέλους της κοινότητας.
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Τα μέλη των μισών περίπου εβραϊκών οικογενειών του δημοτολογίου (16/34) εντοπίζονται στα βιβλία θανάτου, πεθαίνουν
δηλαδή στην πόλη, γεγονός που δείχνει τη συνεχή παρουσία της
κοινότητας στο Βόλο, που δέχεται μια μικρή μόνο τροφοδότηση
από τη Λάρισα, τα Γιάννενα και την Καβάλα.
Σε αντίθεση με τους μουσουλμάνους, οι Εβραίοι της πόλης παρουσιάζουν χαρακτηριστικά μεγαλύτερης σταθερότητας και συνέχειας. Συσπειρωμένοι γύρω από τη Συναγωγή, στις συνοικίες της
Μεταμόρφωσης ή στα Εβραϊκά, ορισμένοι πεθαίνουν στη γειτονιά
του Αγίου Νικολάου (24) και των Αγίων Θεοδώρων (10) και ελάχιστοι στα Γύφτικα (2), στα Εφτά Πλατάνια (3), την Ανάληψη (2),
τον Άγιο Παντελεήμονα (2) και τον Άγιο Κωνσταντίνο (1). Οι θάνατοί τους, που συγκεντρώνουν το 3,72% του συνόλου την 24ετία,
δηλώνονται κυρίως από ομοθρήσκους τους (ανόμοια με τους μουσουλμάνους που δηλώνονταν και από χριστιανούς) και συγκεκριμένα τον νεωκόρο της Συναγωγής Χαήμ Μοδιάν (ή Μουδιάν) «παρών» στις ληξιαρχικές πράξεις από το 1895-1912.
Η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος επιτάχυνε
τη φθίνουσα δημογραφική πορεία και οικονομική αποδυνάμωση
των θρησκευτικών κοινοτήτων του Βόλου, μια διαδικασία που
είχε ξεκινήσει αργά από τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, οι οποίες
στάθηκαν αφορμή να συγκροτηθούν και να προβληθούν πρώιμα
αστικά στρώματα στην πόλη από τον ορθόδοξο πληθυσμό της.
Οι σημείωσεις του πίνακα 1, σ. 297

1 Beaujour 1800, 22, 128.
2 Bartholdy 1807, 193.
3 De Boislecomte, 12 Ιουλίου 1834, A.Μ.Α.Ε. (Archives du Ministère des Affaires Étrangères), Mémoires et Documents, Microfilm P 7847.
4 Έκθεση για τη Θεσσαλία, 24 Δεκεμβρίου 1850, A.D.N. (Archives
Diplomatiques de Nantes), Salonique, B 39.
5 Αραβαντινός 1857, 400-401.
6 Le Spectateur de l’Orient, Livr. 10, 22 janvier 1853, σ. 336-337.
7 ΑΑIU (Archives de l’Alliance Israélite Universelle), Grèce, ΧΧΕ,
Bob. 47, I. Blum, 18 octobre 1869.
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8 ΑΑIU, Grèce, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazès, 30 mai 1870.
9 Αυστριακός πρόξενος στα Γιάννενα. (Παπαγεωργίου 2003,
300-301).
10 Αλλαμανή, 1977, 396.
11 Chirol 1881, 20-21.
12 Γεωργιάδης 1880, 191.
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Από την Οθωμανική περίοδο στο Ελληνικό κράτος: πολιτικές
και κοινωνικές διαστάσεις για την περιοχή των Ιωαννίνων
Νικόλαος Α. Αναστασόπουλος *

Η ένταξη των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής στο Ελληνικό Κράτος, στις 21 Φεβρουαρίου του 1913, σηματοδότησε αφενός
την μετάβαση από το Οθωμανικό καθεστώς στο Εθνικό κράτος
και αφετέρου συνέβαλε στην διαμόρφωση ενός κοινωνικού, οικονομικού και εν γένει πολιτισμικού μετασχηματισμού, κάτω από το
πρίσμα της ιστορικής εξέλιξης καθώς και των ιδίων των συγκυριών, που έλαβαν χώρα. Πάντως, κατά την συγκεκριμένη περίοδο η
ορεινή Ήπειρος εξακολουθούσε να διατηρεί τα παραδοσιακά σχήματα του 19ου αιώνα, τα οποία ήσαν συνδεδεμένα, περισσότερο,
με τις δομές μίας προ-βιομηχανικής κοινωνίας με αγροτικό χαρακτήρα1. Ωστόσο, με την πτώση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
και με την σταδιακή διείσδυση του καπιταλισμού παρατηρήθηκαν
ρίξεις, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές.
Εν πρώτοις, η ορεινή Ήπειρος, και εν προκειμένω τα Ιωάννινα,
αντικατόπτρισαν, εν πολλοίς, την κοινωνική και οικονομική ρευστότητα των προηγουμένων ετών. Άλλωστε, τα κληρονομημένα
από την Οθωμανική περίοδο δεδομένα δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τις μεταβολές στα κοινωνικοοικονομικά σχήματα του Μεσοπολέμου. Ομοίως, σε συνάφεια με τα προαναφερθέντα, υπογραμμίζουμε και τις δυσκολίες ενσωμάτωσης της Ηπείρου
στον εθνικό κορμό, κυρίως στο επίπεδο της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών και της καθιέρωσης της ελληνικής νομοθεσίας.
Επεκτείνοντας, πάντως, τα ανωτέρω, οφείλουμε να λάβουμε
υπόψη μας στον περαιτέρω συλλογισμό μας και το γεγονός ότι η
*
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Ήπειρος καταλάμβανε ευδιάκριτη θέση στην βαλκανική οικονομική ιστορία εξαιτίας της ικανότητά της να αποτελεί παραδοσιακό
σταυροδρόμι νομαδικών, ορεσίβιων ή εδραίων πληθυσμών, λογίων
και εμπόρων, ποιμενικών δρόμων ή και οδικών δικτύων. Παραλλήλως, όμως, αποτελούσε και κέντρο οικονομικών νοοτροπιών, με
κύρια χαρακτηριστικά την ανταλλαγή και την αυτάρκεια2. Άλλωστε, τα Ιωάννινα, καθ’ όλο τον 18ο και τον 19ο αιώνα, διατελούσαν
κέντρο μίας εμπορικής αλυσίδας, η οποία συνέδεε τα σημαντικά
εμπορικά κέντρα της Ευρώπης, όπως τη Βενετία ή την Τεργέστη3.
Συνεπώς, όσο πλησιάζουν οι τελευταίες δεκαετίες της οθωμανικής
παρουσίας, στην περιοχή των Ιωαννίνων, εν πολλοίς, διαμορφώνονται νέες οικονομικές λειτουργίες στην αγροτική κοινωνία της
περιοχής και οικοδομούνται νέοι θεσμοί κρατικής προέλευσης. Η
Ήπειρος δεν διέφυγε από τον κανόνα, φυσικά, και οι επιβιώσεις
των αρχέγονων οικονομικών μηχανισμών ανταγωνίζονταν τους
μηχανισμούς της εθνικής οργάνωσης της οικονομίας.
Μετατοπίζοντας τώρα το ενδιαφέρον μας σε ένα άλλο ζήτημα,
συναφές με τα προηγηθέντα, θα πρέπει να αναζητήσουμε τις πτυχές εκείνες που ερμηνεύουν τα πολιτικά, κοινωνικά και εν γένει οικονομικά χαρακτηριστικά στην Ήπειρο, τόσο κατά τα τελευταία
χρόνια της Οθωμανικής περιόδου, όσο και κατά τα πρώτα έτη μετά
το 1913. Προφανώς, τα χαρακτηριστικά της προϋπάρχουσας πολιτικοκοινωνικής κατάστασης κατά την οθωμανική περίοδο συντελούν στην ανάδειξη των συνεχειών, των ασυνεχειών ή και των ρήξεων στον Ηπειρωτικό κόσμο κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα. Ομοίως, η ποικιλομορφία και η συχνότητα των πτυχών της
δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, στον υπό εξέταση Ηπειρωτικό χώρο,
αντικατοπτρίζει, σθεναρώς, τις επικρατούσες κοινωνικές δομές.
Ωστόσο, το ερώτημα το οποίο προβάλλει, τελικώς, επιτακτικό σε
αυτήν την συνοπτικού χαρακτήρα ανάπτυξη είναι κατά πόσον τα
κοινωνικοπολιτικά δεδομένα, στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή
φανερώνουν, σε μικρογραφία, στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας
προγενέστερα και μεταγενέστερα των Βαλκανικών πολέμων. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, η επιρροή και η λειτουργία των κοινωνικών στερεοτύπων, η ακολουθούμενη κρατική πολιτική, η νομοθε2
3

(Πρόντζας 1997, 420 - 428)
Ενδεικτικά βλ. (Πλουμίδης, 9 - 33), (Παγκράτης, 129 - 174), (Βρανούσης - Σφυρόερας 1997, 257 - 264) και (Παπακώστα, 435 - 448).
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τική διαδικασία, τα δεδομένα του οθωμανικού παρελθόντος, το
έντονο φαινόμενο της παραβατικότητας και η φυσική θέση της
περιοχής συνθέτουν τα κεντρικά σημεία αυτής της ανίχνευσης για
το Νομό Ιωαννίνων. Κατά συνέπεια, σε παράλληλη τροχιά με την
ανάδειξη των ποικιλόμορφων διαστάσεων της πραγματικότητας,
κατά την μεσοπολεμική περίοδο, αποδίδουμε βαρύτητα στις πτυχές εκείνες της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, που την διαφοροποιούν, εν μέρει, με την αντίστοιχη της Οθωμανικής περιόδου.
Με δεδομένες τις προηγούμενες διευκρινίσεις, ας διεισδύσουμε,
εν συνεχεία στις ανάλογες διαπιστώσεις. Κατ’ αρχάς, οι Βαλκανικοί
πόλεμοι του 1912 και του 1913 συνετέλεσαν σε μεταβολές εθνολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Άλλωστε, αντικατόπτρισαν, με
σαφήνεια, την διαδικασία του εδαφικού διαμελισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ταυτοχρόνως την καθιέρωση του έθνους
- κράτους στην Βαλκανική χερσόνησο, ως προέκταση παρόμοιων
φαινομένων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Κοντολογίς, υπογραμμίζουμε ότι, η αυξανόμενη, κατά τον 19ο αιώνα, παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας πήγαζε, εν πολλοίς, από την μετάβαση στη
«νεωτερικότητα», της οποίας τα χαρακτηριστικά είχαν, ήδη, διαμορφωθεί, στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη4. Κατά τα λοιπά, η ενίσχυση των εθνικιστικών κινημάτων, μέσα από μία μεθοδευμένη
σειρά πολεμικών διαδικασιών, αλυτρωτικού κατά βάση χαρακτήρα, οδήγησε τα κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου σε μία πολεμική συμπεριφορά ενάντια στην πολυεθνικότητα, που έως τότε
εξέφραζε η Οθωμανική αυτοκρατορία5.
Παραμένοντας στην ίδια πλευρά ανάγνωσης των δεδομένων,
εξειδικεύουμε την προσοχή μας στην περίπτωση της Ηπείρου,
όπου, πάντως, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, αναμφισβήτητα, σηματοδότησαν μία προσπάθεια εδαφικής ολοκλήρωσης6. Από την άλλη
πλευρά, όμως, η εισδοχή των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής στο Ελληνικό κράτος αύξησε τις προσδοκίες των κατοίκων
για οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, από το ελληνικό κράτος, των κληρονομημένων,
από το οθωμανικό καθεστώς δεδομένων.
4
5
6

(Gingeras 2009, 16 - 24), (Quataert 2005, 2005) και (Milza 1997, 246 - 266).
(Pavlowitch 2005, 284 - 299), (Hall 2000, 9 - 21) και (Μαργαρίτης, 6 - 7).
(Σβορώνος 1994, 116 - 118), (Οικονόμου 1977, 302 - 314), (Νικολαΐδου 1975),
(Βλάχος 2002, 13 - 24), (Πλουμίδης 1977, 355 - 375) και (Μαργαρίτης 1999, 163
- 169).
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Στα προαναφερθέντα, ας προσθέσουμε, πάντως, σε συνάρτηση με την ιστορική συγκυρία, των πρώτων μεταπελευθερωτικών
χρόνων ότι στην περίπτωση της Ηπείρου, και εν προκειμένω των
Ιωαννίνων, μία σειρά παραγόντων, πολιτικής και οικονομικής, κυρίως αστάθειας της εποχής, ενδυνάμωσαν την κρίση στην λειτουργία των θεσμών, προκάλεσαν μεταβολές στην κοινωνική συγκρότηση της ορεινής περιοχής και, εν τέλει, μετασχημάτισαν τις κοινωνικές δομές. Με άλλα λόγια, πραγματοποιούμε, εν προκειμένω,
μνεία στις πολεμικές συγκρούσεις, στις πολιτειακές αλλαγές, στην
ανταλλαγή των πληθυσμών, στην οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου και στον κλοιό της κλειστής ορεινής αγροτικής οικονομίας7.
Επομένως, ένα διαφορετικό τοπίο άρχισε να εμφανίζεται στον
αγροτικό χώρο της επαρχίας των Ιωαννίνων, με αισθητή αφενός
τη δημογραφική μεταβολή της αγροτικής ενδοχώρας, παράλληλα
με την αναμένουσα σχετική πληθυσμιακή ελάττωση και την μεταβολή αφετέρου της οικονομίας στην περιοχή, η οποία στηριζόταν,
εν πολλοίς, στην κτηνοτροφία, με την κινούμενή της μορφή 8.
Σε σχέση με τα παραπάνω, οδηγούμαστε σε ερωτήματα αναφορικώς με τον ίδιο τον γεωγραφικό χώρο. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνουμε στην πραγμάτευση μας την ορεινή φυσιογνωμία των
Ιωαννίνων, καθώς περιστοιχίζονται από τα μεγάλα σε ύψος βουνά
της Πίνδου. Γεγονός, το οποίο και κατά την Μεσοπολεμική περίοδο δημιουργούσε, αναπόφευκτα, δυσκολίες, εντός των βασικών
αξόνων ανάπτυξης αστικού τύπου, καθώς οι τοπικές κοινωνικές
σταθερές διαμορφώθηκαν με βάση την σχέση του γεωγραφικού
περίγυρου και της ορεινής αγροτικής κοινωνίας9. Εξάλλου, σε κάθε
περίπτωση, η πλειοψηφία του αγροτικού πληθυσμού της χώρας
κατά την Μεσοπολεμική περίοδο αντιμετώπιζε δυσχέρειες, ως
απόρροια των δομικών χαρακτηριστικών της εθνικής αγροτικής
οικονομίας10, με συνέπεια η οικονομία της ευρύτερης ορεινής να
πορευθεί αναλόγως.
Σε ό,τι αφορά στην περίοδο που μας ενδιαφέρει, ωστόσο, ενδιαφέρον, για την περίπτωσή μας, παρουσιάζει η αναδιάρθρωση
7

(Χατζηιωσήφ 1993, 303 - 308), (Σβορώνος 1994, 122 - 126), (Δρίτσα 1990, 304
- 306), (Βεργόπουλος 2000, 327 - 342), (Μουζέλης 1980, 9) και (Mazower 2002,
66 - 77).
8 (Κόμης 2004, 88 - 89) και (Δρίτσα 1990, 304 - 311).
9 (Αναστασόπουλος 2014, 82 - 83) και (Pichler 2000, 88 - 89).
10 (Πετμεζάς 2006, 189 - 207) και (Κωστής 1988, 149 - 157).
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της γεωργικής γης μετά την Αγροτική μεταρρύθμιση κατά την
δεκαετία του 1910. Συγκεκριμένα, η απαλλοτρίωση της γης των
τσιφλικιών υπέρ των ακτημόνων αγροτών και η ακόλουθη αποκατάστασή τους σε δικά τους κτήματα, δεν μπόρεσε να συμβάλει στη
συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στις ορεινές περιοχές11.
Παράλληλα, όμως, είχε ως αποτέλεσμα και την συρρίκνωση της
γεωργικής καλλιέργειας και ανάπτυξης. Θα έλεγε, λοιπόν, κανείς
ότι η διανομή των τσιφλικιών αφαίρεσε από τον αγροτικό πληθυσμό τη δυνατότητα να ενισχύει το εισόδημά του από την εποχική
απασχόληση του στα τσιφλίκια. Ομοίως, ας τονισθεί ότι, η διανομή
της τσιφλικής γης στους αγρότες περιόρισε αφενός την εκτατική
καλλιέργεια που χαρακτήριζε το τσιφλίκι και αφετέρου είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο και στην κτηνοτροφία12.
Τα τελευταία δεδομένα αποσαφηνίζουν, λοιπόν, διαστάσεις
των ρήξεων στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές, που παρατηρήθηκαν με την κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας και με την
αναπτυσσόμενη διείσδυση του καπιταλισμού και των ανάλογων
κοινωνικοπολιτικών σχηματισμών στον ηπειρωτικό χώρο13. Πάντως, εξυπακούεται, ότι οι αλλαγές, γενικότερα, στις κοινωνικοοικονομικές δομές ήταν δυνατό να οδηγήσουν άτομα, τα οποία αδυνατούσαν να τις παρακολουθήσουν, σε παραβατικές καταστάσεις
ή σύμφωνα με την νομοθεσία σε παράνομες. Εξάλλου, η παραβατικότητα συνδέεται συχνά με κοινωνικές παραμέτρους, συνδεόμενες με την διαδικασία κοινωνικής μεταβολής14. Έτσι, το ληστρικό
φαινόμενο, άμεσα συνδεδεμένο με συγκεκριμένες συμπεριφορές
της κοινωνίας, επέζησε και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα στην περιοχή των Ιωαννίνων και της Ηπείρου και μάλιστα,
σύμφωνα με την στατιστική είχε γεωγραφικά τους υψηλότερους
δείκτες από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια κατά τον Μεσοπόλεμο15.

11 (Αναστασόπουλος 2014, 84 - 85). Επίσης σχετικά βλ. (Νιτσιάκος 1987, 277 - 288)
και (Νιτσιάκος 2008, 32 - 33).
12 Ως παράμετρο της κρίσης στον τομέα της γεωργίας, υπογραμμίζουμε ότι με την
υπογραφή της Συνθήκης των Αθηνών (1/14 Νοεμβρίου 1913) η οποία προέβλεπε την διατήρηση της ακίνητης περιουσίας για τους μουσουλμάνους, εντάθηκε η
αναστάτωση ανάμεσα στα δύο κύρια εθνικοθρησκευτικά στοιχεία της Ηπείρου.
Για το εν λόγω θέμα και γενικότερα για το αγροτικό ζήτημα τα πρώτα χρόνια
μετά την ένταξη της Ηπείρου στην ελληνική επικράτεια βλ. (Βακατσάς 2001, 13 20) και (Βακατσάς, 39 - 140).
13 (Νιτσιάκος 1993, 57)
14 (Φίλιας 1980, 29)
15 (Αναστασόπουλος 2012, 39 - 157)
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Πέραν τούτων, με το φαινόμενο της ληστείας συνδέθηκε άμεσα και το αγροτικό ζήτημα16. Η ουσία του θέματος ήταν το γενικό
αίτημα των χριστιανών χωρικών για απαλλοτρίωση της γης των
τσιφλικιών υπέρ των ακτημόνων καλλιεργητών και ευρύτερα την
νόμιμη αποκατάστασή τους σε δικά τους κτήματα. Επικράτησε,
δηλαδή, ένα καθεστώς αντιπαλότητας, που αρκετές φορές έλαβε
στην ύπαιθρο την μορφή αναταραχών, ληστειών και δολοφονιών.
Για την αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως, άλλωστε, η Γενική Διοίκηση Ηπείρου εκαλείτο να δώσει συμβιβαστική λύση στις
κτηματικές διαφορές, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τις δυνάμεις καταστολής προς κατάπαυση των φαινομένων17.
Σε σχέση με τα παραπάνω, αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως στην
ίδια κατεύθυνση ερμηνείας συγκαταλέγονται και τα προβλήματα
ενσωμάτωσης της Ηπείρου στον εθνικό κορμό, κυρίως στο επίπεδο επιβολής της κρατικής οργάνωσης και των ελληνικών νόμων18.
Σχετικώς με την τελευταία επισήμανση, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η απελευθέρωση των Ιωαννίνων και της Ηπείρου τον
Φεβρουάριο του 1913, δημιούργησε την ανάγκη για την διοικητική και θεσμική οργάνωση των Νέων Χωρών. Συγκεκριμένα, η δημιουργία της «Γενικής Διοικήσεως των εν Ηπείρω υπό του Ελληνικού
στρατού κατεχομένων χωρών» (ΦΕΚ Α΄ 41/2-3-1913) με έδρα τα
Ιωάννινα και πρώτο Γενικό Διοικητή τον Γεώργιο Χρηστάκη Ζωγράφο είχε να αντιμετωπίσει συνθήκες ιδιαίτερα δυσχερείς19. Προβλήματα, εν προκειμένω, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά και
κυρίως το εθνικό ζήτημα κυριαρχούσαν στον ελληνισμό της Ηπείρου. Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι η Ήπειρος αποτελούσε το
πιο απομονωμένο δυτικό τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
και η οικονομική κατάστασή, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, παρουσίαζε πολλαπλές δυσχέρειες.
Παρά τα ανωτέρω δεδομένα, πάντως, η αστάθεια συνεχίστηκε
κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, και μετά την εισδοχή της περιοχής στο
ελληνικό κράτος, με αποκορύφωμα την ίδρυση της ενός έτους Αυτόνομης Κυβέρνησης της Βορείου Ηπείρου στις 17 Φεβρουαρίου
1914 με πρόεδρο, τον μέχρι τότε Γενικό Διοικητή Ηπείρου Γεώρ16
17
18
19

(Νιτσιάκος 1987, 277 - 288), (Βακατσάς 2001, 13 - 20) και (Βακατσάς, 39 - 140).
(Αναστασόπουλος 2012, 62 - 63)
(Νικολαΐδου, 509 - 512)
(Παπαγεωργίου 2000, 37)
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γιο Χρηστάκη Ζωγράφο20. Συνεπώς, τα πολιτικά και στρατιωτικά
γεγονότα των ετών 1913 και 1914, ήταν λογικό να προκαλέσουν
διαφόρων ειδών αλλαγές και τροποποιήσεις στον τομέα της διοίκησης αλλά και στην λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, και σε αυτό το δυσχερές πολιτικό πλαίσιο, η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και της Δικαιοσύνης και
η εφαρμογή αυτών αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα μέτρα
του ελληνικού κράτους, καθώς η παρουσία τους, ως υπηρεσιών,
ήταν απαραίτητη για την ανασυγκρότηση της δημόσιας ζωής και
την ομαλή λειτουργία των θεσμών. Μάλιστα, με την απόφαση 66
της 21ης Μαρτίου του 1913, σχετική με την διάρθρωση των υπηρεσιών της Γενικής Διοίκησης, συστήθηκαν πρώτα τα τρία τμήματα Διοικητικού, Δικαστικού και Περιθάλψεως και Σποράς και τους
επόμενους μήνες με άλλες αποφάσεις το ταχυδρομικό, Τηλεγραφικό και Τηλεφωνικό τμήμα, το τμήμα Δημοσίων Έργων και Ναυτιλίας, το Οικονομικό τμήμα, το τμήμα Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και το Τμήμα Κοινωνικής Προνοίας21. Δεδομένα,
δηλαδή, τα οποία αντικατοπτρίζουν ευχερώς τις προτεραιότητες
του ελληνικού κράτους σε σχέση με την αναπροσαρμογή της δημόσιας και εν τέλει ιδιωτικής ζωής του πολίτη και των διοικητικών
δομών ευρύτερα, μετά το 1913.
Σε ένα περισσότερο σύνθετο επίπεδο, ωστόσο, το θέμα εξετάζεται εν συνεχεία κατά μία άλλη διάσταση, η οποία αφορά τον τομέα του εμπορίου και της σωματειακής επαγγελματικής πρακτικής, κυρίως στην πόλη των Ιωαννίνων. Χωρίς αμφιβολία, ένας από
τους κεντρικούς τομείς, ο οποίος επηρεάστηκε από την ένταξη των
Ιωαννίνων στην Ελλάδα και προσαρμόστηκε στα νέα κοινωνικά
δεδομένα ήταν αυτός της οικονομίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δεδομένα αυτά, βασικός διαμορφωτής των οικονομικών εξελίξεων
ήταν ο τομέας του εμπορίου, ο οποίος αποτέλεσε στοιχείο μελέτης
της εξελικτικής πορείας των οικονομικών στοιχείων22. Άλλωστε, η
Ήπειρος και ιδιαιτέρως η πόλη των Ιωαννίνων, ως εμπορικό κέντρο, παρέχουν την ευκαιρία διερεύνησης αυτής της εμπορικής και
κατ’ επέκταση σωματειακής μεθόδου, ως φαινομένου, το οποίο
συνδέεται με τους εντόπιους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Πά20 (Κόντης 1997, 376 - 387), (Νικολαΐδης 1992, 134) και (Πλουμίδης, 374).
21 (Νικολαΐδου, 509 - 512) (Παππάς, 519 - 528) και (Αναστασόπουλος, 77 - 82).
22 (Πρόντζας 1997, 420 - 428)
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ντως, αυτή η δυναμική, σε επίπεδο σωματειακής οργάνωσης και
συντεχνιών, η οποία άνθησε στα Γιάννενα του Μεσοπολέμου, αντικατόπτρισε τις τάσεις της εποχής και την κατέστησε ως ένα μέσο
επιτυχέστερης λειτουργίας των επαγγελματικών πρακτικών23.
Ασφαλώς, πρόκειται, για ένα φαινόμενο, το οποίο συνδέεται
με την οικονομική πραγματικότητα στην Ήπειρο και δύναται να
ανιχνευθεί μέσα από την επεξεργασία των ιδρυθέντων σταδιακώς,
καταστατικών των σωματείων24. Ωστόσο, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι τα κληρονομημένα από το οθωμανικό καθεστώς δεδομένα συνέβαλαν στην διαμόρφωση των συγκεκριμένων συντεχνιακών κατ’ εξοχήν ομάδων. Καθώς, πάντως, αναζητούμε την εμφάνιση και τις δομές συναφών δραστηριοτήτων, διαπιστώνουμε
την ευδιάκριτη και σταθερή παρουσία των συντεχνιών καθ’ όλον
τον 19ο αιώνα25. Εξάλλου, η οικονομία της Ηπείρου και των Ιωαννίνων βασιζόταν, πέραν της κτηνοτροφίας και της γεωργίας, κυρίως στο εμπόριο, στο οποίο οι Ηπειρώτες διακρίνονταν σθεναρώς.
Με αυτές τις διαπιστώσεις και τους προβληματισμούς κατά
νου, υπογραμμίζουμε ότι τα βιοτεχνικά προϊόντα των Ιωαννίνων
καθορίζονταν από την δραστηριότητα των Συντεχνιών, που λειτουργούσαν σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα26. Ακολούθως,
ωστόσο, το 1913, δυνάμεθα να διαπιστώσουμε με σαφήνεια ότι το
οθωμανικό συντεχνιακό σύστημα απώλεσε τον αρχικό του χαρακτήρα και διαμορφώθηκε σύμφωνα με την δομή των αντίστοιχων
σωματείων και συλλόγων της ελεύθερης Ελλάδας. Ταυτοχρόνως,
το συγκεκριμένο είδος συνεταιριστικής πρακτικής, εκφραζόμενο
με την συσσώρευση κεφαλαίου και την αλληλεγγύη μεταξύ των
επαγγελματιών, με στόχο τη δημιουργία σωματείων επαγγελματικού χαρακτήρα, αποτέλεσε ιδιαίτερο γνώρισμα, καθ’ όλη την μεσοπολεμική περίοδο27.

23 (Καλιτσουνάκης 1924, V - VIII) και (Τσοτσορός 1994, 11 - 14).
24 (Αναστασόπουλος 2015, 729 - 752)
25 (Παπαγεωργίου, 1988, 159 - 291) και (Σαλαμάγκας, 102 - 108, 201 - 205, 287
- 290). Για τον θεσμό των συντεχνιών στον ελληνικό χώρο βλ. (Κυριάκης Μπιτζάρος 1978).
26 Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στα Ιωάννινα κατά τον 19ο αιώνα
κατεγράφησαν 40 μεγάλα ισνάφια, με τον αριθμό των μελών τους να
αυξομειώνεται ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα. Ωστόσο, με το πέρας
του αιώνα ιδρύθηκαν νέα ισνάφια, τα οποία μετονομάστηκαν σταδιακά σε
«συντεχνίες» και ο χαρακτήρας των οποίων διαμορφώθηκε ανάλογα με τις
εμπορικές ανάγκες (Παπαγεωργίου, 1988, 256 - 291), (Νικολαΐδου, 298 - 302)
και (Ντάτση 2006).
27 (Αναστασόπουλος 2015, 731 - 732).
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Πάντως, τα υπάρχοντα στοιχεία χρήζουν διεξοδικότερης ανάλυσης. Για τον σκοπό αυτό υποστηρίζουμε την άποψη ότι, αυτή
η παρατηρούμενη αυξανόμενη σωματειακή πρακτική φανέρωνε,
ταυτόχρονα και ένα συσχετισμό με τις πολιτικές και οικονομικές
εξελίξεις της περιόδου. Το διάστημα, άλλωστε, από την έναρξη των
Βαλκανικών πολέμων έως και την πτώχευση του 1932 και την
ανάληψη της εξουσίας από το Μεταξά, χαρακτηριζόταν από οικονομική αστάθεια28 με κυβερνητικές μεταβολές καθώς και πολεμικές διενέξεις29. Συνεπώς, ο επαγγελματικός τομέας και ειδικότερα
το εμπόριο, συνδεδεμένο με την οικονομική κρίση της εποχής, χαρακτηρίστηκε, σθεναρώς, από την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς30. Πάντως, στην περίπτωση των Ιωαννίνων, η εμπορική αγορά
αποτελούσε για πολλές δεκαετίες μετά την απελευθέρωση κέντρο
των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών των κατοίκων της
πόλης. Ιδιαιτέρως, η τέχνη της αργυροχοΐας, ιδιαίτερα αναπτυγμένη στα Ιωάννινα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, συνεχίσθηκε αμείωτη στην πόλη και μετά την απελευθέρωση.
Ως κατακλείδα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα Ιωάννινα
και η ευρύτερη περιοχή, επίκεντρο της οικονομικής, κοινωνικής
και πολιτιστικής ζωής της Ηπείρου, γνώρισαν στην πορεία του
χρόνου την οικονομική ισχύ και την συμμετοχή των παραγωγών
της πρωτοβιομηχανικής παραγωγής σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης. Αναπόφευκτα, όμως, η ίδια περιοχή στάθηκε λιγότερο δυνατή
να διατηρήσει μία σταθερή οικονομική παρουσία και κατά τον 20ό
αιώνα. Άλλωστε, οι νέες πολιτικές και κοινωνικές σταθερές, μετά
το 1913, βασιζόμενες σε συνθήκες αποδιάρθρωσης των παλαιών,
οριοθέτησαν τις ρήξεις με το παρελθόν και προσαρμόστηκαν στα
νεότερα δεδομένα.

28 (Καλυδόπουλος 1929, 28 - 29), (Mazower 2002, 159 - 193), (Χατζηιωσήφ 1993,
104 - 117) και (Κωστής 1987, 31 - 59).
29 (Χατζηιωσήφ 2002, 9 - 58), (Μοσχόπουλος 1997, 188 - 212) (Ρήγος 1992, 17 - 18)
και (Βουρνάς 2003, 348 - 402).
30 (Μουζέλης 1980, 9) και (Βερέμης 1982, 19).
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Η μετάβαση από το 19ο στον 20ό αιώνα
για τις πόλεις του βορειοελλαδικού χώρου
– η περίπτωση των αστικών κέντρων της δυτικής Θράκης,
όπως αποτυπώνεται στις επίσημες οθωμανικές επετηρίδες
και λεξικά και στη γαλλόφωνη Επετηρίδα της Ανατολής
Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής *

Ο 19ος αιώνας αποτελεί για την Οθωμανική αυτοκρατορία περίοδο έντασης των εξωτερικών περισπασμών που οδήγησαν τη χώρα
σ’ έναν αγώνα επιβίωσης, συνοδευόμενο από σειρά πολεμικών
αναμετρήσεων, κυρίως με τη Ρωσία, κι οι οποίες απετέλεσαν επί
μέρους οξύνσεις του Ανατολικού Ζητήματος. Παράλληλα, ως απάντηση στο αγωνιώδες ερώτημα, πώς τελικά θα καταστεί εφικτή
η επιβίωση, δίδεται ως άμεση απάντηση η υιοθέτηση μεταρρυθμιστικών μέτρων στην κατεύθυνση του εκδυτικισμού, της αναδιοργάνωσης του στρατού και των αποπειρών σταδιακής παρέμβασης στην πολιτειακή συγκρότηση, ο τρόπος δόμησης της οποίας
θεωρήθηκε το κύριο explanans της οπισθοδρόμησης και της υπανάπτυξης. Οι συνθήκες αυτές μεταβάλλονται προς το τέλος του
αιώνα, αφήνοντας στους πληθυσμούς της αυτοκρατορίας, ιδίως
τους μη Μουσουλμανικούς των Βαλκανίων, σημαντικά περιθώρια
βελτίωσης των συνθηκών ζωής και των δεδομένων στο κοινωνικό
κι οικονομικό status.
Η περίπτωση της δυτικοθρακικής παραλίας κι ενδοχώρας είναι
χαρακτηριστική της ακμής των πλησιόχωρων προς λιμένες και σιδηροδρομικούς σταθμούς μικρών και μεσαίων αστικών κέντρων
του βορειοελλαδικού αιγιακού χώρου. Η ανάπτυξη αυτή είναι πολυεπίπεδη και πολυσχιδής, αρχόμενη από τη δημογραφική αύξηση
και συνεχίζοντας στην πρωτογενή παραγωγή την εμπορική δρα*
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στηριότητα, τη βιοτεχνική μεταποίηση, την εκπαίδευση, την κοινοτική οργάνωση, έτι δε την αστική αρχιτεκτονική ακμή.
Δε θα πρέπει, επίσης, να διαλάθουν κι οι συνθήκες του πολιτικού πλαισίου, καθώς η χαμιτική απολυταρχική εξουσία διασφάλισε εν πολλοίς τη δυνατότητα εσωτερικής πολιτικής ηρεμίας και
σχετική απάλυνση των εξωτερικών περιπλοκών. Όλοι οι ανωτέρω
παράγοντες εξασφάλισαν ένα οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον
ευεπίφορο σε δημιουργικές πρωτοβουλίες.
Τα δυτικοθρακικά αστικά κέντρα της Ξάνθης (Eskice ή İskeçe),
Κομοτηνής (Gümülcine), Αλεξανδρούπολης (Dedeağaç), και Διδυμοτείχου (Dimetoka) έχουν κοινά στοιχεία μεταβολής αλλά και διαφοροποιήσεις, στοιχεία σχετιζόμενα άμεσα με τη γεωγραφική τους
θέση, τις συγκοινωνιακές δυνατότητες και τις παραγωγικές βάσεις
τους. Ευρισκόμενες οι πόλεις αυτές στην ευθεία δύο αξόνων που
σχηματίζουν ορθή γωνία, έναν με κατεύθυνση ανατολής – δύσης κι
έναν βορρά – νότου, που τέμνονται στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης, εδραζόμενες επί αρχαίων οδικών αξόνων και των ολοκληρωθέντων προς τα τέλη του 19ου αιώνα κλάδων του βαλκανικού τμήματος των οθωμανικών σιδηροδρόμων, ανάμεσα στους δύο μεγάλους
ποταμούς, Έβρο και Νέστο, συνιστούσαν ένα αστικό, οικονομικό
και πολιτισμικό δίκτυο με κοινά όσο κι ιδιάζοντα χαρακτηριστικά.
Οι αρχαίες οδεύσεις που προαναφέρθηκαν, χρονολογούμενες
από τη ρωμαϊκή ήδη περίοδο, των οποίων τη χάραξη οι Οθωμανοί
διατήρησαν σχεδόν πανομοιότυπη καθ’ όλην την διάρκεια της pax
Ottomanica, είναι κατά μήκος του sol kol, του αριστερού βραχίονα, ήτοι του άξονα Κωνσταντινούπολης – Θεσσαλονίκης1. Η εγνωσμένη στρατιωτική αξία αυτού του δρόμου, όπως κι η στρατηγική
προτεραιότητα του σιδηροδρόμου, λόγω της μείωσης των εξωτερικών περισπασμών, τους προσανατόλισαν, για την εν λόγω περίοδο, στην κατεύθυνση της χρήσης τους για τη μεταφορά ανθρώπων, αγαθών κι ιδεών, με θετικές συνέπειες για τα αστικά σημεία
διέλευσης και τούτο απετέλεσε ένα εξαιρετικό πλαίσιο εμπορικής
δραστηριοποίησης.
1

Μετά τη διάβαση του Έβρου (Meriç) στο ύψος των Φερών (Ferecik), με πρώτο
σταθμό τον προαναφερθέντα οικισμό και μέχρι το Νέστο, o Sol Kol διερχόταν
από τους παρακάτω δυτικοθρακικούς σταθμούς: Μάκρη (Megri), Μαρώνεια
(Marulye), Κομοτηνή (Gümülcine) και Γενισέα (Yenice-i Karasu), βλ. σχετικά
(Heywood 1996, 132).
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Ξεκινώντας την αναδρομή στα τέσσερα κύρια αστικά κέντρα
της δυτικής Θράκης, αναφερόμαστε δι’ ολίγων στις πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν· κατ’ αρχάς είναι τα σχετικά λήμματα από το
μνημειώδες 6τομο έργο του Sami Frashëri, Kamus-ül Alâm: Tarih
Ve Cografya Lûgati Ve Tabir-i Esahhiyle Kâffe-yi Esma-yi Hassa-yi
Camidir, İstanbul: Mihran Matbaasi, 1889, με τον γαλλικό υπότιτλο
Dictionnaire Universel D’ Histoire et De Géographie2, κατά δεύτερον η
επίσημη οθωμανική επετηρίδα του 1309 (1892), Salname-i Devlet-i
Aliye Osmaniye, και συγκεκριμένα το κεφάλαιο που αφορά στο Βιλαέτι της Αδριανούπολης, μεταξύ των σελίδων 734-7563, καθώς
και τα σχετικά λήμματα της γαλλόφωνης Επετηρίδας της Ανατολής
περί του εμπορίου, της βιομηχανίας, της διοίκησης και δικαιοσύνης,
Annuaire oriental du commerce, de l’industrie, de l’administration
et de la magistrature, Constantinople 1891. Τα τρία κείμενα αναφοράς είναι σχεδόν σύγχρονα μεταξύ τους, επομένως καθιστούν
ευχερέστερη τη σύγκριση μεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών
δεδομένων που αποτυπώνουν, και παρέχουν ένα αρκετά ευκρινές
στιγμιότυπο της περιοχής στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, οπότε ολοκληρώνεται η εικόνα της εκατονταετηρίδος κι εμφανίζεται η προοπτική της επόμενης.
Η αναφορά μας στο κυρίως ζητούμενο της ανακοίνωσης ξεκινά
από την Ξάνθη. Ο İskeçe kazası (διοικητική επαρχιακή υποδιαίρεση, διοικούμενη από Κaymakam) υποδιαιρείτο σε 5 Nahiye (διοικητικά σύνολα οικισμών) με 86 Kariye (οικισμούς)4. Η σημαντική
θέση που κατέχει η πόλη στην εμπορική δραστηριότητα, επισημαίνεται εμφατικά στα χρησιμοποιούμενα κείμενα αναφοράς5· ο πλη-

2
3

4
5

Πληροφορίες για τον Sami βλ. στον (Bülent Bilmez, 19-46).
Για το είδος αυτό των οθωμανικών πηγών βλ. το σχόλιο στη μελέτη του (Duman
2000, 20) Nevertheless, both the devlet salnames (state yearbooks) and vilayet
salnames (provincial yearbooks) present us with a tremendous amount of important
data concerning the places, societies and everyday lives within the borders of the
Ottoman State during the 19th and 20th centuries. Although principally describing
Anatolia, Syria, Palestine, Iraq, the Arabian Peninsula, the data also covers Egypt,
Tripoli (Libya) and Tunisia in North Africa, the whole of Thrace, Greece, Macedonia,
Albania, Kosovo, Bosnia Herzegovina, Yugoslavia and Bulgaria, parts of the
Mediterranean and Aegean Islands, and even extends to the Eastern Black Sea and
Acaristan.
(Salname-i Devlet-i Aliye Osmaniye 1309, 742)
Ticâretgâh bir kasaba olub, (Frashëri 1889, 937) και Commerce très important,
(Annuaire oriental 1891, 770).
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θυσμός της ανέρχεται στις 6.000 ψυχές, ενώ του kaza στις 13.0006.
Η πρωτογενής βάση της επαρχίας είναι αδιαμφισβήτητα η καπνοπαραγωγή μια κι ο ετήσιος κύκλος καλλιέργειας και κατεργασίας
του προϊόντος κινεί όλη την οικονομία της περιοχής, καθώς μέγιστο μέρος του προορίζεται για εξαγωγή. Παρ’ όλο που, αορίστως,
η οθωμανική πηγή αναφέρεται και στην παραγωγή σιτηρών και
το γόνιμο του εδάφους, αυτολεξεί προσδιορίζεται πως: η πηγή της
περιουσίας των κατοίκων είναι ο μεγάλης ποσότητας και καλής ποιότητας καπνός7. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, ενώ
πρωτεύουσα του Sancak (διοικητική ενότητα αποτελούμενη από
σύνολο kaza και διοικούμενη από Mutassarıf) είναι η Κομοτηνή, οι
προξενικές αρχές κατοικοεδρεύουν στην Ξάνθη, στοιχείο που πιστοποιεί την άμεση σύνδεση της οικονομικής σπουδαιότητας της
πόλης με τα οικονομικά ενδιαφέροντα των δυτικών δυνάμεων
στην περιοχή8. Το επίπεδο της αστικής ανάπτυξης αποκαλύπτεται
επίσης, από την ανέγερση πολυτελών κατοικιών των καπνεμπόρων, μεγάλου κινηματοθεάτρου, στις αρχές του 20ού αιώνα, απ’
όπου πέρασαν σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου, αλλά και τη λειτουργία ζωγραφικού και φωτογραφικού εργαστηρίου που μνημονεύεται στην Επετηρίδα της Ανατολής9.
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην πόλη παρέχεται, για μεν
τους Ρωμιούς, από σχολές αρρένων και θηλέων, 3 σχολεία του ελβετικού συστήματος για παιδιά ηλικίας 4-9 ετών κι ένα προπαρασκευαστικό αρρένων ηλικίας 8-12, ευεργέτημα του Ματσίνη. Για
τους Μουσουλμάνους άρρενες αναφέρονται 2 σχολεία με το πολύ
ενδιαφέρον σχόλιο περί του προγράμματος, ότι διδάσκονται η
6
7
8

9

Βλ. (Frashëri 1889, 937) για τον αριθμό των κατοίκων της πόλης και (Annuaire
oriental 1891, 770), για τον αριθμό των κατοίκων του Kaza. Στο οθωμανικό κείμενο προσδιορίζεται ότι η πλειονότητα είναι μουσουλμανική κι η μειονότητα ρωμέϊκη και λοιπή: 6.000 kadar ahalisi olub, kısm a’zami islam, ve kusûri rum ve sâiredir.
…asl ahalisinden serveti tütün mahsûlâtıdır menba, ki memâlik-i osmaniyede hâsıl
olan tütünlerin en iyisi olub, dünyanın her tarafına ihrac olunur. (Frashëri 1889,
937).
Αναφέρεται η ύπαρξη προξενείου της Αυστροουγγαρίας με πρόξενο τον Μ. Γεργομίλλα με έδρα τη σκάλα του Πόρτο Λάγος (Karaağaç), Γαλλικού, με υποπρόξενο
το Ν. Βουλγαρίδη και την ίδια έδρα κι Ελληνικού στην πόλη με υποπρόξενο τον
Γ. Ε. Παρθενόπουλο, καπνέμπορο ασφαλιστικό και ναυτιλιακό πράκτορα. (Annuaire oriental 1891, 770).
(Annuaire oriental 1891, 770). Ο φωτογράφος – ζωγράφος είναι ο Μιχαήλ Ευαγγελίδης, για τη ζωή και το έργο του οποίου βλ. (Γεώργιος Τσιγάρας, 247-254).
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τουρκική, γαλλική κι ελληνική γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία κι οι
κλασσικοί Έλληνες συγγραφείς10.
Οι επαγγελματίες της πόλης προέρχονται απ’ όλες τις κοινότητες, με κυριαρχούντα τα επώνυμα γνωστών καπνεμπόρων και
τραπεζιτών: των αδερφών Αλλατίνι, του Frédéric Charnaud, Μπασούδη, Şükrü Mehmed, Κοντόπουλου, Κούδογλου, Χασιρτζόγλου, Παρασχίδη, Πορτοκάλογλου, Στάλιου κι αδελφών Βαρδαλή11.
Σ’ απόσταση 48 χιλιομέτρων ανατολικά της Ξάνθης, η Κομοτηνή (Gümülcine) είναι η έδρα του ομώνυμου kaza αλλά και του επίσης ομώνυμου sancak12. Οι πηγές ανεβάζουν τους κατοίκους της
πόλης από 12.000 ως 13.56013. Ως εντόπιοι καταγράφονται 10.900
και ξένοι 1.10014. Η γαλλόφωνη Επετηρίδα συγκεκριμενοποιεί ποσοστιαία τις κοινότητες με βάση τους αριθμούς των νοικοκυριών
– 2.180 στο σύνολο – με 1.505 απ’ αυτά τουρκικά, 500 ελληνικά, 48
αρμένικα, 50 ισραηλιτικά και 77 τσιγγάνικα. Είναι σαφής η πληθυσμιακή υπεροχή των Μουσουλμάνων, οφειλόμενη μεταξύ άλλων
στην κεντρική θέση που έχει η Κομοτηνή στα θρακικά μεσόγεια
κι ως οθωμανικό δημιούργημα – πυλώνας επέκτασης, που εποικίστηκε συστηματικά από τις απαρχές της οθωμανοκρατίας και
προικίστηκε προσεκτικά με μνημειακής αρχιτεκτονικής τεμένη και
δημόσια κτήρια15. Εκτός από την πυκνοκατοίκηση της πόλης, το
10 (Annuaire oriental 1891, 770)
11 (Annuaire oriental 1891, 770)
12 Το Gümülcine Sancağı με Mutassarıf τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τον Hüseyin
Rüşdü paşa, περιλαμβάνει σύνολο επτά καζάδων: Gümülcine, İskeçe, Sultan Yeri,
Cebel, Ahi Çelebi, Eğri Dere και Darı Dere. Βλ. (Salname-i Devlet-i Aliye Osmaniye
1309, 741-745). Για την κατά καιρούς διοικητική του διαίρεση βλ. επίσης (Birken,
1976, 99), Gümülgine (griech. Komotini) Der Sandschak Gümülgine wurde 1879
gebildet (Salname 1297, 192) und umfaßte 1912 die kazas (Salname 1328. mal,
502 ff.) Gümülgine, Sultan Yeri (um Momcilgrad), Abi Celebi (um Smoljan), Eskige
(Xanthi). Egridere (?) und Daridere (Zlatograd).
13 Τον πρώτο αριθμό δίνει η (Annuaire oriental 1891, 769) και τον δεύτερο ο
(Frashëri 1889, 3.925).
14 Για το 1891, λίγο μικρότερο αριθμό, 11.261 κατοίκων και λίγο μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών, 2.415, παραθέτει στο άρθρο του ο (Turan Gökçe, 106).
15 Βλ. σχετικά (Βογιατζής 1998, 351-354). Ο (Frashëri 1889, 3.925) ποσοτικοποιεί
αυτά τα στοιχεία σε 10 ιερά τεμένη, 15 μικρότερα τεμένη (meşcid), 2 ορθόδοξες
εκκλησίες, 1 αρμενική, 1 συναγωγή, 4 μεντρεσέδες, 1 μικρή βιβλιοθήκη, 2 τεκκέδες, 4 εκπαιδευτήρια i’dâdî-i mülkiyesi και mekteb ibtidâ’îsi, 15 πρωτοβάθμια
σχολεία (sıbyan mektebi) και 125 κρήνες (η χρηματοδότηση της κατασκευής τέτοιων έργων συνιστά ένα εκ των κλασικών τρόπων εκπλήρωσης του βασικού
καθήκοντος, της μουσουλμανικής ευποιίας).

330

Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής

ίδιο παρατηρείται και στο σύνολο του Kaza, ο οποίος υποδιαιρείται
σε επτά Nahiye με 287 οικισμούς, και συνολικό πληθυσμό 69.218
ψυχών16. Ως την εποχή στην οποίαν αναφερόμαστε, η Κομοτηνή διατηρεί τον κεντρικό αυτό ρόλο, στοιχείο ορατό κι από τα δημογραφικά δεδομένα, παρ’ όλο που σε οικονομικό επίπεδο έχουμε την
αίσθηση ότι, για συγκεκριμένους λόγους που προαναφέρθηκαν,
κάπως υποσκελίστηκε από την Ξάνθη, στοιχείο που υπογραμμίζεται κι από την παρουσία των προξενικών αρχών στην τελευταία17.
Για τα εκπαιδευτικά πράγματα της πόλης, αναφέρεται η ύπαρξη οκτώ σχολείων με την εξής κατανομή: ένα αρμενικό, επτά ελληνικά (εκ των οποίων ένα αρρένων, δύο προπαρασκευαστικά αρρένων για ηλικίες 9-12, δύο για παιδιά ηλικίας 4-8 και δύο θηλέων),
ένα ισραηλιτικό και τρία μουσουλμανικά. Η ιατρική περίθαλψη
παρέχεται σε δύο νοσοκομεία, ένα στρατιωτικό κι ένα δημοτικό,
ενώ καταμετρώνται τρεις Έλληνες γιατροί (ένας εξ αυτών της Δημαρχίας) και τέσσερις φαρμακοποιοί (τρεις Έλληνες κι ένας Αρμένιος)18.
Εξ απόψεως εμπορικής δραστηριότητας, τα εισαγόμενα προϊόντα είναι βιομηχανικά είδη, προελεύσεως αγγλικής, γαλλικής
και γερμανικής· συγκεκριμένα, είδη κιγκαλερίας, κοσμήματα, ρολόγια, υφάσματα, υαλικά, εδώδιμα αποικιακά, σιδηρικά, σίδηρος,
χάλυβας και δέρματα. Όλα τα παραπάνω προϊόντα ήταν εισηγμέ16 Οι επτά ναχιγιέδες είναι: Şabhane, Maronye, Kura-i Cedid, Yası, Şeyh Câmi’, Kirli και
Çakal. Βλ. σχετικά (Frashëri 1889, 3926).
17 Οι λόγοι της αναβάθμισης, άρα και της απόκτησης πλέον «οθωμανικού» πολεοδομικού, διοικητικού και δημογραφικού χαρακτήρα της Ξάνθης είναι σαφέστατα
και πολιτικοστρατιωτικής προελεύσεως, εννοούμε δε ότι, η πυρκαγιά που έπληξε τη Γενισέα το 1870, την προηγούμενη έδρα του καζά στο κέντρο του κάμπου,
δηλαδή του παραγωγικού πεδίου και πλησίον της παλαιάς στρατιωτικής οδού
στο ύψος της διάβασης του Νέστου, κι η μεταφορά του διοικητικού κέντρου
στην Ξάνθη, ήταν η μία αιτία για τον «εξοθωμανισμό» της πόλης. Η άλλη αιτία
πιστεύουμε ότι σχετίζεται με καθαρά πολιτικούς παράγοντες κι εννοούμε την ενσωμάτωση της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία, το 1885. Πλέον, η μεθόριος
μετακινήθηκε νοτιότερα, στις κορυφογραμμές της Ροδόπης, κι η Ξάνθη επανηύρε
το στρατηγικό ρόλο που είχε κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο: αποτελούσε
το κλειδί της αιγιακής εξόδου της κάθετης στην οροσειρά κλεισούρας που άνοιγε
από το βορρά στη Στενήμαχο, στη μονή Πετριτζονίτισσας (Bačkovo), και κατέληγε στους λόφους βόρεια της Ξάνθης. Ο έλεγχος της εισόδου από το αρτισύστατο
αυτόνομο βουλγαρικό κράτος έκανε απαραίτητο τον αντίστοιχο, και πιο επισταμένο μάλιστα, έλεγχο και της εξόδου από το οθωμανικό. Βλ. σχετικά (Μπακιρτζής
2002, 152).
18 (Annuaire oriental 1891, 769)
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να από εμπορικούς οίκους της Κων/πολης και της Θεσ/νίκης, ενώ
ένα μέρος των βαμβακερών προέρχεται από τα κλωστήρια της
Θεσ/νίκης19. Στα εξαγώγιμα είδη περιλαμβάνονται δημητριακά,
κουκούλια, καπνός, καρύδια, ακατέργαστα δέρματα αιγοπροβάτων, γούνες, σταφύλια, ξυλοκάρβουνο, άλευρα, σπόροι, μουλάρια,
μελισσοκέρι, μάλλινα υφάσματα, κρασιά κλπ. Τα παραπάνω είδη
δείχνουν αυτό που έχει μετ’ επιτάσεως τονισθεί, σχετικά με τη ζήτηση των αγροτικών προϊόντων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
στις αγορές της βιομηχανικής Δύσης, προσδιορίζοντας σαφώς τον
περιφερειακό της ρόλο στην καπιταλιστική οικονομία του όψιμου 19ου αιώνα. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς ότι, ενώ παράγονται
πρωτογενώς κι εξάγονται ακατέργαστα δέρματα, εισάγονται κατεργασμένα, λόγω προφανώς απουσίας του σχετικού μεταποιητικού κλάδου. Σ’ όλην αυτήν τη διακίνηση εμπορευμάτων μοναδικό
ρόλο έπαιξε κι η διέλευση του σιδηροδρόμου από την πόλη, που
διπλασίασε τις ποσότητες των μεταφερόμενων προϊόντων κατά
την οθωμανική πηγή20.
Η ανωτέρω διαπίστωση οδηγεί στο να αντιληφθούμε την τάση
προς τη μεταπραττική οικονομία και τη συγκρότηση μιας τάξης
εμπόρων εισαγωγέων, προερχόμενων κυριότατα από τις μη μουσουλμανικές κοινότητες (millet), οι οποίοι ανέλαβαν, στο πλαίσιο
του ρόλου τους, να διεκπεραιώσουν την προμήθεια της οθωμανικής αγοράς με καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα. Τούτο διακρίνεται και στην Επετηρίδα της Ανατολής, όπου στις μικρές δυτικοθρακικές πόλεις η τάξη αυτή συμπαρομαρτείται ονομαστικά
στην κατηγορία των μεταπραττών (Négociants) και που σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιοι είναι και τραπεζίτες (Banquiers) και σε
μία περίπτωση, αυτήν του Παρθενόπουλου στην Ξάνθη το ίδιο
πρόσωπο είναι κι υποπρόξενος21.
19 (Annuaire oriental 1891, 769)
20 Dede Agacdan Selânike temdîd olunan demir yol hatı dahi Gümülcine’nin yanından
geçmekle, ticaretini bir kat dehâ tezyîd itmişdir. (Frashëri 1889, 3.925).
21 Στο ευρύτερο οικονομικό συμφραζόμενο, στην οθωμανική οικονομία στην οποίαν ανθούσε ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής, οι εισαγωγικές – εξαγωγικές
αυτές δραστηριότητες οδηγούσαν στη συσσώρευση κεφαλαίου για την τάξη των
εμπόρων, αλλά επιβάρυνε την οικονομία της αυτοκρατορίας κατά τούτο, αύξανε
διαρκώς το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κι οδηγούσε όλο και περισσότερο
τη χώρα στην περιφερειοποίηση και την υπερχρέωση. Βλ σχετικά (Kıray 1995,
73).
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Στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών για την Κομοτηνή αναφέρεται στην Επετηρίδα της Ανατολής, μια πολύ σημαντική ετήσια
εμποροπανήγυρη, την Κυριακή των Βαΐων με τις μέσες συναλλαγές να ανέρχονται στις 450.000 φράγκα22. Δε δυνάμεθα να αποσαφηνίσουμε, λόγω έλλειψης χρονικού προσδιορισμού στο οθωμανικό κείμενο, αν αυτή η εμποροπανήγυρη είναι η ίδια μ’ εκείνη
που αναφέρει η οθωμανική πηγή ως ζωοπανήγυρη πενθήμερης
διάρκειας23.
Σ’ ό,τι αφορά τη μεταποίηση, αναφέρονται στην οθωμανική
πηγή δύο αλευροβιομηχανίες, un fabrikası, ενώ στην Επετηρίδα
της Ανατολής ένας ατμόμυλος, ένα σαπωνοποιείο και 3 οινοποιεία
ελληνικής ιδιοκτησίας κι ένα εβραϊκής. Από τα παραγόμενα είδη,
τον αριθμό των μονάδων και τον πληθυσμό του kaza προκύπτει η
διαπίστωση πως η προαναφερόμενη βιοτεχνική παραγωγή προορίζεται να καλύψει εγχώριες ανάγκες24.
Σ’ απόσταση 149 χιλιομέτρων νότια της έδρας του Βιλαετίου,
της Αδριανούπολης, κείται η Αλεξανδρούπολη, το Dedeağaç, όπου
έδρευε το ομώνυμο νεότευκτο σαντζάκι, ιδρυθέν μόλις το 188425. Η
προηγούμενη διοικητική έδρα ήταν στο Διδυμότειχο. Η μεταφορά
σε μια μικρή πόλη που από ψαροχώρι προήχθη σε σπουδαίο κόμβο,
αναδεικνύει τη ραγδαία άνοδο εξαιτίας της προφανούς στρατηγικής θέσης της. Η ίδρυση της πόλης τοποθετείται από την οθωμανική πηγή στα 1288, δηλαδή κατά προσέγγιση στα 187226. Έχει ιδι22
23
24
25

( Annuaire oriental 1891, 769)
…senede bir kurilub beş gün devam iden hayvanat panayırı, (Frashëri 1889, 3.925).
(Annuaire oriental 1891, 769) και (Frashëri 1889, 3.925)
Πρόσφατα διορισθείς Mutassarıf του νέου σαντζακιού ήταν ο Yusef Bahaeddin
bey, (Salname-i Devlet-i Aliye Osmaniye 1309, 748). Ο εν λόγω Οθωμανός
γραφειοκράτης συστήνεται από τον (Tozer 1890, 312) ως εξής: The governor
was an educated man, who spoke French fluently, and after a brief inspection of the
condemned works he restored them to me without further difficulty. Η χρονολογία
ίδρυσης του σαντζακιού στην (Annuaire oriental 1891, 774). Περισσότερα
στοιχεία βλ. (Birken 1976, 98: DEDEAGAC (griech. Alexandroupolis) Dedeagac soll
nach EI 2.A., s.v. Dede Aghac 1883 an Stelle von Dimetoka Sandschak geworden sein.
Im Salname heißt der Sandschak aber 1884 noch Dimetoka (Salname 1302, 498).
Der Sandschak umfaßte 1912 die kazas (Salname 1328 mal., 509 ff.) Dedeagac, Enoz
(Enez) und Sufilü (Souflion). Dedeagac wurde 1913 bulgarisch, 1919 griechisch.
26 Είναι ακριβώς η χρονιά που λειτουργούν ο σιδηροδρομικός σταθμός και το πρώτο, μικρό λιμάνι, οπότε άρχισε να δημιουργείται η πρώτη πόλη: κτήριο σιδηροδρομικού σταθμού, αποθήκες, τελωνείο, οικήματα για την εγκατάσταση υπαλλήλων της διοίκησης και της εταιρείας, των εργατών του σιδηροδρόμου και του
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αίτερη αξία στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε κατά λέξη τη
διατύπωση του Şemseddin Sami: Όντας μια νέα πόλη, από τότε που
κατέστη τερματικός σιδηροδρομικός κόμβος του Σιδηροδρόμου της
Ρούμελης, στη διακλάδωση που γίνεται στο Κούλελι Μπουργκάζ, κάπου στα 1288, μέρα με τη μέρα προχωρεί στον τομέα των δημοσίων
έργων. Η, συν Θεώ, ανοικοδόμηση ανέδειξε το λιμάνι, ενώ αναμένεται να της δοθεί ώθηση και να προχωρήσει η ανάπτυξη με την αποστράγγιση των περιβαλλόντων αυτήν τεναγών27. Με πιο γλαφυρή
περιγραφή ο βικτωριανός κλασσικιστής περιηγητής Henry Tozer28
αναφέρεται στην Αλεξανδρούπολη ως χωριό, λόγω του μεγέθους
της, καθώς και στα περίχωρά της ως εξής: Το Dede-agatch είναι ένα
μέρος το οποίο αργά ή γρήγορα μπορεί να επαυξήσει το ρόλο του
ως διαμετακομιστικό κέντρο για το εμπόριο με την ενδοχώρα, αφού
συνδέεται με διακλάδωση με την κύρια σιδηροδρομική γραμμή από
το Βελιγράδι προς την Κωνσταντινούπολη. Αυτή η διακλάδωση βρίσκεται σ’ ένα σημείο κοντά στην Αδριανούπολη, κι ακολουθεί την
κοιλάδα του Μαρίτσα (Έβρου) για το μεγαλύτερο μέρος της απόστασης προς τη θάλασσα. Επί του παρόντος, η συχνότητα της συγκοινωνίας είναι περιορισμένη, εφόσον μόνον ένας συρμός διέρχεται κάθε
δύο ημέρες. Το χωριό του Dede-agatch είναι εξ ολοκλήρου δημιούργημα του σιδηροδρόμου, διότι, μέχρι της στιγμής που επιλέχθηκε ως
τερματικός σταθμός ούτε ένα σπίτι δεν υπήρχε, κι έχει τα κοινά ανιαρά χαρακτηριστικά όλων αυτών των τόπων με ξαφνική ανάπτυξη29.
Στο πίσω μέρος της περιοχής εκτείνεται μια πεδιάδα με περίπου τρία
μίλια πλάτος, που φτάνει στους πρόποδες των βουνών κι είναι παρακλάδι του Despoto Dagh ή της Ροδόπης, της κύριας οροσειράς της
ενδοχώρας. Οι καλλιεργητές του κάμπου είναι Βούλγαροι αγρότες,
αλλά η χέρσα περιοχή καταλαμβάνεται από τα κοπάδια των Wallach
και Βουλγάρων βοσκών, οι οποίοι παραμένουν εκεί κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ κατά τη θερμή περίοδο μεταναστεύουν προς τις
λιμανιού. Βλ. (Καραδήμου-Γερολύμπου 1997, 172).
27 Το πρωτότυπο έχει ως εξής: Pek yeni bir kasaba olub, Rumili demir yolunun Luleli
Birgos (sic) mevkifinden ayırılan bir şu’benin müntehası ittihâz olunalı bazı 1288
tarihinden beri günden güne kesb umran itmektedir. İnşâsı mansur olan limanının
vücûdu gelmesi ve etrâfındaki bataklıkların tathîri halinde dehâ ziyâde terfî’ ve
tevessü edecegi memûldur. (Frashëri 1889, 2.123).
28 Για βιογραφικά στοιχεία βλ. (William Koelsch, 118-127).
29 Σχετικά με την απουσία μονίμων κατοίκων και το ελώδες του εδάφους βλ. τις
πληροφορίες που παραθἐτει η (Τεμιρτζίδη 2009, 35).
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υψηλότερες περιοχές. Στις παρυφές του χωριού μπορεί να δει κανείς
το έδαφος να καταλαμβάνεται από πολλές καμήλες που προορίζο
νται για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε περιοχές της ενδοχώρας,
όπου δε φτάνει ο σιδηρόδρομος30.
Ο πληθυσμός της πόλης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, υπολογίζεται από τον Οθωμανό λεξικογράφο, σε 2.101 κατοίκους και
429 νοικοκυριά, ενώ η Επετηρίδα της Ανατολής τον ανεβάζει στις
3.000 κατοίκους. Εξ απόψεως δημοσίων κτηρίων έχει ένα ιερό τέμενος, ένα μεστζίτ, μία ορθόδοξη και μία αρμένικη εκκλησία, στρατώνα, διοικητήριο, πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο μουσουλμανικό σχολείο, όπως ελληνικό κι αρμενικό, πολλά καταστήματα
κι αποθήκες31. Το ολιγάνθρωπο της πόλης, τα ελάχιστα δημόσια
κτήρια σε συνδυασμό με τη μεταφορά της έδρας του σαντζακιού,
δείχνουν ότι η κεντρική διοίκηση ήταν διατεθειμένη να προβεί σ’
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάδειξή της σ’ εξαγωγικό λιμένα της Αδριανούπολης κι όλης της ενδοχώρας του βιλαετίου· επίσης, αυτό πρέπει να συνδυαστεί με την υποβάθμιση της,
22 χιλιόμετρα νοτιανατολικά και στην αριστερή όχθη του Έβρου,
κείμενης Αίνου, για την ακρίβεια του λιμανιού της από τις προσχώσεις του ποταμού32. Στα εμπόδια ανάπτυξης της Αλεξανδρούπολης
είναι βεβαίως η κλιματολογική νοσηρότητα από τα έλη που σχηματίζονταν στο δέλτα του Έβρου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Επετηρίδας της Ανατολής,
το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της Αλεξανδρούπολης περιστρεφόταν γύρω από το λιμάνι. Χαρακτηριστικό τούτου,
αλλά και των ευρωπαϊκών συμφερόντων τα οποία διασταυρώνονταν στην πόλη, είναι και τα προξενεία που αναφέρονται: Αγγλικό,
Αυστροουγγρικό, Γαλλικό, Ελληνικό κι Ιταλικό. Πλην της ανώτερης δημοσιοϋπαλληλίας του σαντζακιού που είναι μουσουλμανική, τα ονόματα των 7 μεγαλεμπόρων, των 6 ναυτιλιακών και 10
ασφαλιστικών πρακτόρων είναι στην πλειονότητά τους ευρωπαίων υπηκόων και δευτερευόντως Ρωμιών κι Αρμενίων. Οι δύο
τελευταίοι έχουν στα χέρια τους κυρίως τα καταστήματα και τα
τρία ξενοδοχεία της πόλης: Constantinople, Globe και Partenon. Οι
30 (Tozer 1890, 313)
31 (Frashëri 1889, 2.123) και (Annuaire oriental 1891, 774)
32 Για την κατασκευή του σιδηροδρόμου και την υποκατάσταση της Αίνου στο συγκοινωνιακό ρόλο βλ. (Καραδήμου-Γερολύμπου 1997, 172).
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συνδέσεις του λιμανιού έχουν ως εξής: η εταιρεία Bell’ Asia Minor
έχει άφιξη κι αναχώρηση κάθε Παρασκευή, η Deutsche Levant Linie
κάθε τρεις εβδομάδες έχει δρομολόγια για Αμβούργο, Αμβέρσα κι
άλλους προορισμούς και λιμένες μεταφόρτωσης, η Fraissinet κάθε
Δευτέρα έχει άφιξη του δρομολογίου Μασσαλίας – Κωνσταντινούπολης, ενώ το θερινό δρομολόγιο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη γίνεται κάθε Παρασκευή, η Lloyd Austro – Hongrois ανά
δεκαπενθήμερο την Πέμπτη από Κωνσταντινούπολη για Τριέστι
και την Τρίτη το αντίστροφο33, η Joly – Courmouli – Victora και Σία
διαθέτει ένα ρυμουλκό (remorqueur) που, με άφιξη κι αναχώρηση
κάθε Τρίτη, εκτελεί το τοπικό δρομολόγιο Μυτιλήνη – Τένεδος –
Καβάλα – Πόρτο Λάγος34 και, τέλος, η οθωμανικών συμφερόντων
Mahsuse ανά δεκαπέντε μέρες το Σάββατο από Κωνσταντινούπολη για Θεσσαλονίκη και Τετάρτη το αντίστροφο.
Λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της προαναφερόμενης διακλάδωσης του οθωμανικού σιδηροδρόμου, στη συμβολή του Έβρου με
τον Ερυθροπόταμο (Kızıl Deli) κείται η αρχαία θρακική πόλη του
Διδυμοτείχου (Dimetoka)35. Στις αρχές της δεκαετίας του 1890, είναι πλέον μόνον έδρα kaza, υπαγόμενου στο σαντζάκι Αδριανουπόλεως, από την οποίαν απέχει προς νότον περί τα 40 χιλιόμετρα,
έχοντας απωλέσει τη διοίκηση του ομώνυμου σαντζακιού, υπέρ
της Αλεξανδρούπολης, λίγα έτη νωρίτερα36. Στην πόλη υπάρχουν, 7
33 Ο (Tozer 1890, 354), δείχνει εκτίμηση για το ατμόπλοιο που εκτελούσε τα δρομολόγια της συγκεκριμένης εταιρίας: … a well-appointed Austrian Lloyds steamer
arrived, the accommodation of which appeared magnificent after my recent experiences.
34 Το πλοίο που εκτελεί τα δρομολόγια της συγκεκριμένης εταιρείας είναι το
Semiramis· ο (Tozer 1890, 314), δηλώνει ότι κατόρθωσε, κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων με τον υπεύθυνο της εταιρείας, κι έναντι του ποσού των 5 ₤, να
εκτρέψει το δρομολόγιο, ώστε το Semiramis να προσεγγίσει και να τον αποβιβάσει στη Σαμοθράκη.
35 Βλ. απόσπασμα (Frashëri 1889, 2.216), Dimetoka (Dimotika) Edirne vilâyet ve
sancagında ve Edirne’nin 40 kilometre cenubinde kaza merkezi bir kasaba olub,
Kızıl Deli nehrinin sahil yesârinda yani şimalinde ve bu nehrinin Meriç ırmagında
döküldigi mehal karîbinda olarak, Rumili hatından büyük teşubile Dedeagacı’na
müntehi olan demir yolun üzerinde güzergâh vâkidir.
36 DİMETOKA (griech. Didymotichon) Der Sandschak Dimetoka wurde 1879 (Salname
1299, 192) aus Teilen des Sandschaks Edirne gebildet und umfaßte Uzunköprü,
Sufilü (Souflion), Ortaköy (Ivajlovgrad) und Dedeagac. 1884 wurde die Hauptstadt
nach Dedeagac verlegt (Salname 1303, 425). Dimetoka kam später wieder zum
Sandschak Edirne, wurde 1913 bulgarisch und 1919 griechisch. (Birken 1976, 98).
Σύμφωνα με τα δεδομένα του (Salname-i Devlet-i Aliye Osmaniye 1309, 739), ο

336

Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής

ιερά τεμένη, 3 μεστζίτια, 3 τεκκέδες, 3 εκκλησίες, 1 συναγωγή, ένα
σχολείο rüşdiye (δευτεροβάθμιο), 2 πρωτοβάθμια μουσουλμανικά
κι ορισμένα ελληνικά, αρμενικά και βουλγαρικά. Ακόμη, υπάρχει
σωφρονιστικό κατάστημα, ένα στρατιωτικό κι ένα νοσοκομείο
‘των ξένων’37.
Ενδιαφέρον έχουν οι αριθμητικές αποκλίσεις των πηγών σχετικά με τον πληθυσμό της πόλης. Στο πολύ μικρής έκτασης αφιέρωμα της Επετηρίδας της Ανατολής, αναφέρεται ο αριθμός των
15.600 κατοίκων38. Αφ’ ετέρου, το Kamus-ül Alâm αναφέρεται σε
8.707 κατοίκους με μουσουλμανική πλειονότητα, δίχως περαιτέρω
λεπτομέρειες, ενώ λιγότεροι είναι οι Ρωμιοί, οι Αρμένιοι, οι Βούλγαροι, κι οι Εβραίοι. Θεωρούμε πολύ πλησιέστερο στην πραγματικότητα τον αριθμό του Kamus-ül Alâm, διότι πρόκειται περί μικρού
Kaza με μόλις τέσσερις ναχιγιέδες και συνολικό πληθυσμό 26.551
ψυχές, εκ των οποίων η πλειονότητα είναι Ρωμιοί, 17.361, 8.083
Μουσουλμάνοι, 1.153 Βούλγαροι, 216 Αρμένιοι και 228 Εβραίοι39.
Άξιο σχολιασμού είναι το γεγονός ότι στην πόλη είναι περισσότεροι οι Μουσουλμάνοι, ενώ στο σύνολο του καζά οι Ρωμιοί.
Οι αριθμητικές αυτές αναλογίες προφανώς παγιώθηκαν από τις
απαρχές της οθωμανοκρατίας στη Θράκη, εφ’ όσον το μεγάλο, νευραλγικό κι ισχυρά οχυρωμένο αστικό κέντρο εποικίστηκε αθρόα
με μουσουλμανικούς πληθυσμούς· αντιθέτως, η ύπαιθρος παρέμεινε σε χριστιανικά χέρια40. Επίσης, δεν πρέπει να εκφύγει της
προσοχής μας ο σχεδόν τετραπλάσιος αριθμός κατοίκων σε σχέση
με την Αλεξανδρούπολη, που, σε συνδυασμό με τη μετακίνηση της
έδρας του σαντζακιού, δείχνουν πιθανώς τα κριτήρια για τις επιλογές της επαρχιακής διοικητικής ανασυγκρότησης, τις τελευταίες
δεκαετίες του 19ου αιώνα, από το χαμιτικό καθεστώς.
Πέραν από τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει ν’ αναφερθούμε και
στην παραγωγική υποδομή του Διδυμοτείχου, η οποία διακρίνεται
για τη βιοτεχνία κεραμικών, μάλλινων και μεταξωτών υφασμάτων
και κουκουλιών, όπως ανεπτυγμένη είναι κι η υλοτομία. Μάλιστα,
προκειμένου για την υφαντουργία πρέπει να επισημάνουμε ότι
37
38
39
40

Καζάς υποδιαιρείτο σε 4 ναχιγιέδες, με 43 συνολικά οικισμούς.
(Frashëri 1889, 2.216)
(Annuaire oriental 1891, 775)
(Frashëri 1889, 2.216)
(Βογιατζής 1998, 327-333)
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πρόκειται για οικοτεχνική παραγωγή κυρίως σε αμπάδες, σαγιάκια και χοντρές κάλτσες, που γίνεται από γυναίκες και προορίζεται για την εγχώρια αγορά. Εξάλλου, στην ευρύτερη περιοχή σημειώνεται η ύπαρξη ασβεστοκαμίνων, λατομείων και 8 βιοτεχνιών
τούβλων και κάρβουνου. Πολύ αξιοσημείωτη είναι η ποικίλη κι
εξειδικευμένη αγροτική παραγωγή που, εκτός των σιτηρών, περιλαμβάνει καπνό, βαμβάκι, σταφύλια, πεπόνια, καρπούζια, μέλι και
καλής ποιότητας κρασί. Η επιτυχία στον αγροτικό τομέα οφείλεται εν πολλοίς στις καλές δυνατότητες άρδευσης που παρέχουν οι
συμβαλλόμενοι ποταμοί, Έβρος κι Ερυθροπόταμος, καθώς κι ένας
αριθμός από υδροφόρα ρεύματα που διασχίζουν την επαρχία41.
Αναφορικά με το εμπόριο, μεταξύ των μεγαλεμπόρων, σ’ επίπεδο
συμμετοχής των κοινοτήτων, παρατηρείται μεγάλο μερίδιο στους
Αρμένιους (5). Επίσης, καταγράφονται 5 Ρωμιοί, ένας Μουσουλμάνος κι ένας Εβραίος42. Στην πόλη οργανώνεται μεγάλη ετήσια εμποροπανήγυρη, πριν το Πάσχα, καθώς κι εβδομαδιαίο παζάρι43.
Αυτή είναι, αδρά σκιαγραφημένη, η κατάσταση των τεσσάρων
σημαντικότερων αστικών κέντρων της δυτικής Θράκης στην είσοδο της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα. Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι εκτείνονται κατά μήκος του κλάδου Κωνσταντινούπολης – Θεσσαλονίκης των οθωμανικών σιδηροδρόμων της
Ρούμελης. Τα δύο απ’ αυτά, η Κομοτηνή και το Διδυμότειχο, άντλησαν, για το μεγαλύτερο μέρος της οθωμανοκρατίας, την αίγλη τους
από τη θέση και τη σημασία τους στην αρχική επέκταση των Οθωμανών στη Θράκη, καθώς κι εποικίστηκαν προσεκτικά, ώστε ν’
αποκτήσουν μουσουλμανική πλειονότητα, αλλά και τα στοιχειώδη
πολεοδομικά τους χαρακτηριστικά ν’ ανταποκρίνονται σ’ εκείνα
μιας τυπικής οθωμανικής πόλης. Ακόμη, η οικονομική τους ανάπτυξη οφειλόταν κυρίως στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή
τους, στη λειτουργία στοιχειωδών υποδομών βιοτεχνίας κι οικοτεχνίας και στο εμπόριο. Οι δύο αυτές πόλεις διετήρησαν, επίσης,
η μεν Κομοτηνή μέχρι το τέλος της οθωμανοκρατίας, το δε Διδυμότειχο μέχρι και μια τριακονταπενταετία, πριν την ενσωμάτωση
στην Ελλάδα, και το ρόλο τους στη διοικητική ιεραρχική πυραμίδα
των αστικών κέντρων του βιλαετίου της Αδριανούπολης.
41 (Frashëri 1889, 2.217)
42 (Annuaire oriental 1891, 775)
43 (Frashëri 1889, 2.216)
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Από την άλλη πλευρά, οι άλλες δύο πόλεις, η Ξάνθη κι η Αλεξανδρούπολη, βρέθηκαν σε τροχιά ακμής, εξαιτίας ιδιοσυστατικών
παραγόντων που τις ευνόησαν. Η μεν Ξάνθη επωφελήθηκε από τη
ραγδαία άνοδο της ζήτησης του καπνού και των τεράστιων προοπτικών, που αυτή παρείχε. Η δε Αλεξανδρούπολη στήριξε αποκλειστικά την άνοδό της στη διπλή ιδιότητα σιδηροδρομικού σταθμού
– λιμένα, που της προσέφερε ασύγκριτο πλεονέκτημα συγκοινωνιακού κόμβου. Η ακμή αμφότερων των πόλεων συνεπήγετο ταυτόχρονα την παρακμή ανταγωνιστικών γειτονικών τους αστικών
ή ημιαστικών κέντρων από τα οποία οι δύο πόλεις αφήρεσαν το
σύνολο των μέχρι τότε δραστηριοτήτων τους.
Στη μεν περιοχή της Ξάνθη η Γενισέα ήταν μέχρι το 1870 η διοικητική έδρα και το κέντρο της γεωργικής παραγωγής του κάμπου
και της καπνικής κατεργασίας και διακίνησης· έκτοτε η Ξάνθη την
αντικατέστησε σ’ όλα τα προηγούμενα, γενόμενη ταυτόχρονα και
συγκοινωνιακός κόμβος και στρατηγικό σημείο ελέγχου της βουλγαροοθωμανικής μεθορίου. Στην περίπτωση της Αλεξανδρούπολης η συρρίκνωση του οικονομικού και συγκοινωνιακού ρόλου
αφορούσε τη γειτονική Αίνο, ενώ η αναβάθμιση του επινείου της
Αδριανούπολης επαυξήθηκε και με τη μετακίνηση από το Διδυμότειχο του διοικητικού κέντρου του σαντζακιού και παρά τη δημογραφική καχεξία της νέας έδρας.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η συνολική εικόνα των αυτοκρατορικών κτήσεων στη δυτική Θράκη συμβάδιζε με τις γενικευμένες εξελίξεις στα Βαλκάνια: η παραδοσιακή μορφή της περιοχής
άλλαζε, το παλαιό συναγωνιζόταν με το νέο διαλεκτικά, άλλοτε με
τη μορφή της σύγκρουσης και της βίαιης μεταβολής κι άλλοτε με
την επίφαση της ήπιας ίσως κι ανεπαίσθητης διαδοχής και προσαρμογής.
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Παραβατικές συμπεριφορές και η ποινική τους όψη
στις εκλογές του Ελληνικού κράτους 1865-1872.
Ένας πίνακας ποινών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (1873)
Αργύριος Ν. Γιαννέλος *

Η διεξαγωγή των εκλογών στο Ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του
το 1832, δεν είχε πάντοτε την όψη μιας ομαλής διαδικασίας1. Παρά
το γεγονός ότι οι εκλογικοί νόμοι ήταν από τους πιο φιλελεύθερους
στην Ευρώπη, υπήρχαν συχνά και με διαφορετική ένταση κάθε
φορά, περιστατικά νοθείας και αλλοίωσης των αποτελεσμάτων2.
Βέβαια, οι παρεμβάσεις αυτές ήταν καθοδηγούμενες είτε από την
κεντρική εξουσία, είτε από τους κατά τόπους φορείς εξουσίας και
ισχύος αλλά και μεμονωμένες πράξεις και πρωτοβουλίες πολιτών.
Πάντως, η εικόνα αυτή συνήθως αποτυπώνεται μέσα από τον
έλεγχο και την επικύρωση της κάθε εκλογής στη Βουλή, στον Τύπο
όπως και στη σύγχρονη των εκλογών φυλλαδιογραφία.
Εστιάζοντας στο ιστορικό μας ζητούμενο, υπογραμμίζουμε
εξαρχής ότι η περίοδος που εξετάζουμε αφορά την πρώτη δεκαετία
της βασιλευομένης δημοκρατίας με ανώτατο άρχοντα τον Γεώργιο
Α΄. Αυτή αρχίζει με την εδαφική και πληθυσμιακή επέκταση της
επικράτειας που συντελείται με την ένωση των Επτανήσων καθώς
και με ένα νέο Σύνταγμα, που καθιέρωνε την δημοκρατική αρχή3.
Θα έλεγε ωστόσο, κανείς ότι η επέκταση της επικράτειας επέδρασε
θετικά, κυρίως στην εξέλιξη της οικονομίας, ενώ το νέο Σύνταγμα
έδωσε μια νέα και στερεή πολιτειακή βάση για την ομαλή εξέλιξη
των δημοκρατικών θεσμών και την εύρυθμη λειτουργία της πολι*

1
2
3
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τικής ζωής. Πρόκειται στην ουσία για μια μεταβατική περίοδο, η
οποία προσέφερε σημαντικά δομικά στοιχεία στην εξέλιξη του κοινοβουλευτισμού και γενικότερα των δημοκρατικών θεσμών στο
ελληνικό κράτος.
Μετά λοιπόν τις ανωτέρω απαραίτητες διευκρινήσεις και με
κεντρικό σημείο αναφοράς την καταγραφή και δημοσίευση των
παραβάσεων του εκλογικού νόμου κατά την περίοδο 1865-1872,
θα επιχειρήσουμε κατ’ αρχάς να αποδώσουμε την εξέλιξη της ποινικής όψης της παραβατικότητας στις εκλογές. Ακολούθως, με μια
δεύτερη ανάγνωση, θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τις ποινές
που δημοσιεύτηκαν σε φυλλάδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
με τις συνθήκες διεξαγωγής των διαφόρων εκλογών και τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί ιστορικά για την ποινική όψη των
παραβάσεων.
Το φυλλάδιο που δημοσιεύουμε και αναλύουμε εδώ, έχει τίτλο
«Πίναξ των καταδικασθέντων κατά την τελευταίαν πενταετίαν δι’
εγκλήματα κατά τάς εκλογάς και παραβάσεις του εκλογικού νόμου»4
και εντοπίστηκε στη Γενναδείο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής
Σχολής Κλασικών Σπουδών (παρατίθεται σε Παράρτημα). Εκδόθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1873 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί
υπουργίας του Παναγιώτη Χαλκιόπουλου στην κυβέρνηση του
Επαμεινώνδα Δεληγεώργη5.
Προχωρώντας σε περισσότερο αναλυτικές και ακριβείς επισημάνσεις, σημειώνουμε ότι ο Πίνακας των καταδικασθέντων αναπτύσσεται σε εννιά σελίδες και περιλαμβάνει 67 καταδικαστικές
αποφάσεις από διάφορα κατά τόπους δικαστήρια του ελληνικού
κράτους. Αποτελείται από πέντε στήλες, στις οποίες καταχωρίζονται κατά σειρά: 1. Το ονοματεπώνυμο των καταδικασθέντων, 2.
Το δικαστήριο, 3. Ο Αριθμός και η Χρονολογία της αποφάσεως, 4.
Η ποινή που επιβλήθηκε και 5. Η περιγραφή της πράξης για την
οποία καταδικάστηκαν.
Ακολούθως, τονίζουμε ότι η κατάταξη των αποφάσεων δεν έγινε με κριτήριο χρονολογικό, ούτε κατά εκλογή. Προτάχθηκαν οι
αποφάσεις τριών Κακουργιοδικείων, ενώ οι υπόλοιπες 64 είχαν
εκδοθεί από Πλημμελειοδικεία και καταχωρίζονται κατηγοριο4
5

Στο εξής θα αναφέρεται εν συντομία ως Πίνακας των καταδικασθέντων, ενώ για
τις παραπομπές στις σελίδες του ως Πίναξ 1873.
(Προβατάς 1980, 319-321)
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ποιημένες σύμφωνα με τον τόπο όπου βρισκόταν η έδρα του κάθε
δικαστηρίου. Η επιμέρους ομαδοποίηση των αποφάσεων αυτών
ακολουθεί έναν ασαφή γεωγραφικό γνώμονα, καθώς αποτυπώνεται μια εικόνα όπου ταξινομούνται αρχικά κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα και δευτερευόντως κατά νομό. Η εικόνα αυτή διακόπτεται με εμβόλιμες καταχωρίσεις από άλλους νομούς, όχι απαραίτητα γειτονικούς ή που να ανήκουν στα όρια των γεωγραφικών
διαμερισμάτων.
Ως γενικό κανόνα, ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι
οι πρώτες 30 αποφάσεις αφορούν με ελάχιστες εξαιρέσεις τη
Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες, ενώ οι υπόλοιπες στη μεγάλη
τους πλειοψηφία, αφορούν την Πελοπόννησο και τα Επτάνησα.
Η ακριβής γεωγραφική κατανομή6 των ποινών αναλύεται στους
παρακάτω δύο πίνακες:
Πίνακας 1.
Ποινές κατά Γεωγραφικά Διαμερίσματα

Επτάνησα
Κυκλάδες
Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα

8
3
27
29

Πίνακας 2.
Ποινές κατά Νομούς
Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Αρκαδίας
Αττικής και Βοιωτίας
Αχαΐας και Ήλιδος
Ευβοίας
Ζακύνθου
Κεφαλληνίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Μεσσηνίας
Φθιώτιδος και Φωκίδος
Χωρίς αναφορά
6

2
5
21
12
3
1
1
2
3
5
4
8

Για την ταύτιση των τοπωνυμίων και την γεωγραφική τους θέση βλ. (Δρακάκης
και Κούνδουρος 1939-1940).
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Για τις οκτώ εγγραφές στις οποίες δεν αναφέρεται ρητά ο τόπος που επιτελέστηκε το αδίκημα, προκύπτει από τα δικαστήρια
όπου εκδικάστηκαν ότι: έξι αφορούν τα Επτάνησα, και από μία τις
Κυκλάδες και την Πελοπόννησο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι σχεδόν
οι μισές (33) ποινές αφορούν τους νομούς Αττικής και Βοιωτίας και
Αχαΐας και Ήλιδος και συνεπώς έχει ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε
στον ακόλουθο πίνακα και την εσωτερική κατανομή, κατά επαρχία, στους δύο αυτούς νομούς.
Πίνακας 3. Ποινές κατά Επαρχίες

Αττικής και Βοιωτίας
1
Αιγίνης
2
Αττικής
8
Θηβών
9
Λεβαδείας
1
Μεγαρίδος

Αχαΐας και Ήλιδος
5
Ηλείας
1
Καλαβρύτων
2
Ολυμπίας
4
Πατρών

Οι περισσότερες παραβάσεις έγιναν λοιπόν στις επαρχίες των
Θηβών και της Λεβαδείας. Ωστόσο, η συνολική εικόνα για την γεωγραφική κατανομή των παραβάσεων ολοκληρώνεται σε ένα νέο
πίνακα με την παράλληλη ταξινόμηση των ποινών, σύμφωνα με το
δικαστήριο που τις εκδίκασε.
Πίνακας 4. Γεωγραφική κατανομή κατά Δικαστήριο

Δικαστήριο

Νομοί - Επαρχίες

Αριθμός
Αποφάσεων

Κακουργιοδικείον Αθηνών

Νομός Ευβοίας, Επαρχία Χαλκίδος

1

Κακουργιοδικείον Σπάρτης

Νομός Λακωνίας, Επαρχία Γυθείου

1

Κακουργιοδικείον Σύρου

Νομός Ευβοίας, Επαρχία Χαλκίδος

1

Πλημμελιοδικείον Αθηνών

1. Νομός Αττικής και Βοιωτίας,
Επαρχίες Αιγίνης, Αττικής, Θηβών, Λεβαδείας
2. Νομός Ευβοίας,
Επαρχία Καρυστίας

20
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Δικαστήριο
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Νομοί - Επαρχίες

Αριθμός
Αποφάσεων

Πλημμελιοδικείον Ζακύνθου

Νομός Ζακύνθου, Επαρχία Ζακύνθου
Για τις έξι από τις παραβάσεις που εκδικάσθηκαν δεν
αναφέρεται ο τόπος τέλεσής τους

7

Πλημμελιοδικείον Ηλείας

1. Νομός Αχαΐας και Ήλιδος, Επαρχία Ηλείας
2. Νομός Κεφαλληνίας, Επαρχία Κραναίας

5

Πλημμελιοδικείον Καλαμών

1. Νομός Αχαΐας και Ήλιδος, Επαρχία Ολυμπίας
2. Νομός Μεσσηνίας,
Επαρχίες Καλαμών και Μασσήνης

6

Πλημμελειοδικείον Κυπαρισσίας

Νομός Μεσσηνίας, Επαρχία Τριφυλλίας

2

Πλημμελειοδικείον Λαμίας

Νομός Φθιώτιδος και Φωκίδος,
Επαρχίες Λοκρίδος και Φθιώτιδος

3

Πλημμελειοδικείον Μεσολογγίου

Νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας ,
Επαρχίες Μεσολογγίου και Ναυπάκτου

2

Πλημμελειοδικείον Παρνασσίδος

Νομός Φθιώτιδος και Φωκίδος, Επαρχία
Παρνασσίδος

1

Πλημμελειοδικείον Πατρών

Νομός Αχαΐας και Ήλιδος,
Επαρχίες Καλαβρύτων και Πατρών

5

Πλημμελειοδικείον Σπάρτης

Νομός Λακωνίας,
Επαρχίες Επιδαύρου-Λιμηράς και Λακεδαίμονος

2

Πλημμελειοδικείον Σύρου

1. Νομός Αχαΐας και Ήλιδος, Επαρχία Ήλιδος
2. Νομός Κυκλάδων,
Επαρχίες Νάξου και Πάρου

4

Πλημμελειοδικείον Τριπόλεως

1. Νομός Αρκαδίας,
Επαρχίες Γορτυνίας, Κυνουρίας και Μαντινείας
2. Νομός Αττικής και Βοιωτίας,
Επαρχίες Λεβαδείας και Μεγαρίδος

7

7

Φαίνεται ότι, με λίγες εξαιρέσεις7, τα αρμόδια δικαστήρια είχαν

Συγκεκριμένα, στο Κακουργιοδικείο Σύρου εκδικάστηκε ένα αδίκημα που τελέστηκε κατά την βουλευτική εκλογή του 1868 στην Επαρχία Χαλκίδος του Νομού
Ευβοίας (Πίναξ 1873, 1), στο Πλημμελιοδικείο Ηλείας εκδικάστηκε ένα αδίκημα
που τελέστηκε το 1870 κατά την δημοτική εκλογή στην Επαρχία Κραναίας του
Νομού Κεφαλληνίας (Πίναξ 1873, 8), και στο Πλημμελειοδικείον Τριπόλεως
εκδικάστηκαν δύο αδικήματα που τελέστηκαν κατά την δημοτική εκλογή του
1866 στις Επαρχίες Λεβαδείας και Μεγαρίδος του Νομού Αττικής και Βοιωτίας
(Πίναξ 1873, 5).
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την έδρα τους είτε στους νομούς που έγιναν οι παραβάσεις, είτε σε
όμορους νομούς, ενώ οι περισσότερες παραβάσεις εκδικάστηκαν
από το Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Επίσης, η εκδίκαση των υποθέσεων γινόταν σχετικά σύντομα, με μια μέση χρονική απόσταση
των έξι με οκτώ μηνών από την τέλεση της πράξης.
Για την ουσιαστική και πλήρη απόδοση της εικόνας της παραβατικότητας στις διάφορες εκλογές του ελληνικού κράτους, όπως
αυτή παρουσιάζεται στον εν λόγω Πίνακα των καταδικασθέντων,
είναι αναγκαίο και χρήσιμο να ταξινομήσουμε τις εγγραφές του
χρονολογικά και επισημαίνοντας το είδος της εκλογής, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
Πίνακας 5. Ημερομηνίες και Είδος εκλογών

Ημερομηνία

Είδος Εκλογής

Κυβέρνηση
που τις διεξήγαγε

Αριθμός
Παραβάσεων

14-17 Μαΐου 1865

Βουλευτική Εκλογή

Αλ. Κουμουνδούρου

2

Μάρτιος – Απρίλιος 1866

Δημοτική Εκλογή

Μπ. Ρούφου

9

Σεπτέμβριος, Νοέμβριος –
Δεκέμβριος 1866

Εκλογές Επαρχιακών
Συμβουλίων και Ειδικών
Παρέδρων

Δ. Βούλγαρη

4

Εκλογές Ειδικών Παρέδρων

Αλ. Κουμουνδούρου

7

Βουλευτική Εκλογή

Δ. Βούλγαρη

10

16-19 Μαΐου 1869

Βουλευτική Εκλογή

Θ. Ζαΐμη

11

Ιανουάριος – Μάρτιος 1870

Δημοτική Εκλογή

Θ. Ζαΐμη

5

Νοέμβριος 1870

Εκλογές Ειδικών Παρέδρων

Επ. Δεληγεώργη

2

Φεβρουάριος – Μάιος 1871

Εκλογές Ειδικών Παρέδρων και
Αγροφυλάκων

26-29 Φεβρουαρίου 1872

Βουλευτική Εκλογή

Απρίλιος 1872

Εκλογές Ειδικών Παρέδρων

Φεβρουάριος – Απρίλιος και
Ιούλιος – Αύγουστος 1867
21-24 Μαρτίου 1868

5
Δ. Βούλγαρη - Αλ.
Κουμουνδούρου
Δ. Βούλγαρη

Από τα όσα αναφέραμε ως εδώ, πιστοποιείται με τον καλύτερο
τρόπο ότι 34 παραβάσεις έλαβαν χώρα σε τέσσερις βουλευτικές
εκλογές, ενώ οι υπόλοιπες 33 σε εκλογές για δημαιρεσίες. Παρά το
γεγονός ότι σε σχέση με την παραπάνω διάκριση, οι εγγραφές του
πίνακα παρουσιάζονται ισόρροπα ταξινομημένες, στις βουλευτι-

11
1
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κές η συγκέντρωση των παράνομων πράξεων είναι μεγαλύτερη,
καθώς η μεγάλη τους πλειοψηφία (32) κατανέμεται σε τρεις εκλογές. Αντίστοιχα, οι παραβάσεις στις δημαιρεσίες κατανέμονται σε
μεγαλύτερο αριθμό εκλογών, για το λόγο κυρίως ότι αυτές δεν λάβαιναν χώρα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για όλες τις περιοχές
του κράτους.
Εδώ πάντως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι με το άρθρο 66 του
Συντάγματος του 1864 καθιερώθηκε η καθολική ψηφοφορία8 και
επιπλέον πρέπει να αναφέρουμε ότι οι νόμοι που ρύθμιζαν κατά
την περίοδο που εξετάζουμε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες
των εκλογών, καθώς και το ποινικό εκλογικό δίκαιο ήταν, ο Νόμος
ϟΓ΄, Περί Εκλογής Βουλευτών9 της 21ης Νοεμβρίου 1864 και ο Νόμος
ϟΓ΄ περί δημαιρεσιών10 της 16ης Ιανουαρίου 1865. Επιπλέον, στον
πίνακα υπάρχουν και ορισμένες ποινές για παραβάσεις που υπάγονταν σε σχετικά άρθρα του Ποινικού Κώδικα11. Πρέπει ακόμη
εδώ να τονίσουμε ότι οι παραβάσεις αφορούν αδικήματα που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια των εκλογών και στους χώρους που
λάβαινε χώρα η ψηφοφορία.
Για να αναλύσουμε τις παραβάσεις στις βουλευτικές εκλογές
είναι αναγκαίο να προσδιορίσουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της
κάθε αναμέτρησης, με κριτήριο τη γνησιότητα του αποτελέσματος, η οποία εξαρτάται από τη δράση παρεμβατικών ή και κατασταλτικών μηχανισμών, κυβερνητικών ή κομματικών, και σχηματοποιείται στον παρακάτω πίνακα12.
Πίνακας 6. Βουλευτικές εκλογές 1865-1872

Ημερομηνία
14-17 Μαΐου 1865

Κυβέρνηση
που τις διεξήγαγε

Κόμμα
που πλειοψήφησε

Αλ. Κουμουνδούρου

Αλ. Κουμουνδούρου

Χαρακτήρας
εκλογών

Γνήσιες

8 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1864, Αρ.φ.48, σ. 304)
9 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1864, Αρ.φ. 51)
10 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1865, Αρ.φ. 3). Για την εκλογική νομοθεσία βλ.
επίσης (Μάτσας 1890).
11 (Πίναξ 1873, 8) Πρόκειται για παραβάσεις των άρθρων 201, 202 και 487 του
Ποινικού κώδικα, βλ. (Εφημερίς της Κυβερνήσεως 1835, Παράρτημα Αρ. 5, σσ.
55-56 και 142).
12 (Κοριζής 1974, 110), (Σωτηρέλης 1991, 443) και (Αλιβιζάτος 2011, 124)

Αριθμός
Παραβάσεων

2
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Κυβέρνηση
που τις διεξήγαγε

Κόμμα
που πλειοψήφησε

Χαρακτήρας
εκλογών

Αριθμός
Παραβάσεων

21-24 Μαρτίου 1868

Δ. Βούλγαρη

Δ. Βούλγαρη

Νόθες

10

16-19 Μαΐου 1869

Θ. Ζαΐμη

Θ. Ζαΐμη

Γνήσιες

11

26-29 Φεβρουαρίου 1872

Δ. Βούλγαρη - Αλ.
Κουμουνδούρου

Δ. Βούλγαρη

Σχετικά
Γνήσιες

11

Εδώ αποτυπώνεται πολύ συνοπτικά η εικόνα για τον παρεμβατισμό στις εκλογικές αναμετρήσεις, όπως προκύπτει από την ανάλυση των πηγών και της βιβλιογραφίας που αφορούν την πολιτική
ιστορία της πρώιμης αυτής περιόδου της Βασιλευομένης δημοκρατίας, η οποία οριοθετείται με την εφαρμογή του Συντάγματος του
1864. Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε κατά πόσο η όψη της παραβατικότητας για την κάθε αναμέτρηση που καταγράφεται στον
πίνακα που εξετάζουμε συμφωνεί και επιβεβαιώνει την αντίληψη
που έχουμε για τη γνησιότητά της.
Οι πρώτες εκλογές μετά την ψήφισή του, έγιναν κατά το διάστημα από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 1865 και σ’ αυτές εφαρμόστηκε
για πρώτη φορά ο νέος εκλογικός νόμος, ο οποίος ίσχυσε έως το
1877 και με αυτόν υλοποιήθηκε στην πράξη η καθολική ψήφος 13.
Η ψηφοφορία διεξαγόταν ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια με το
σύστημα των σφαιριδίων, καθώς αυτό θεωρούταν ότι απέτρεπε
τις επεμβάσεις και τη νοθεία, ενώ μεταγενέστερα υποστηρίχθηκε
ότι ευνοούσε τη διαμόρφωση κομματικών μηχανισμών και οργανισμών14. Πάντως, οι εκλογές, που διεξήγαγε η κυβέρνηση του Αλ.
Κουμουνδούρου, χαρακτηρίστηκαν από την αμεροληψία και την
μη παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας και γενικά θεωρήθηκαν
πολιτισμένες και ανόθευτες15. Είναι άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι
στον Πίνακα των καταδικασθέντων υπάρχουν μόνο δύο παραβάσεις σχετικές με τις εκλογές αυτές για περιστατικά που έλαβαν
χώρα στις επαρχίες Θηβών και Καρυστίας.
13 (Φιλάρετος και Λυκούδης, Εκλογικός Κώδηξ 1889) και (Σωτηρέλης 1991, 195219)
14 (Δαφνής 1961, 68-69). Το σύστημα της εκλογής με τα σφαιρίδια εισήχθη από τα
Επτάνησα, όπου εφαρμοζόταν ήδη από το 1849, βλ. σχετικά (Τρίχα 2005) και
(Δεμπόνος 1986).
15 (Ασπρέας 1960, τόμ. Α΄, μέρος Α΄, 294-295) και (Καρανικόλας 1973, 248-254)
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Επιμένοντας στα ίδια δεδομένα, η περίοδος αυτή του λεγόμενου μεταβατικού σταδίου,16 χαρακτηρίζεται από τις συχνές εναλλαγές κυβερνήσεων, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν βραχύβιες. Άλλωστε, η κυβερνητική αστάθεια συνδυαζόταν με υπουργική
αστάθεια, τη συχνή μετακίνηση υπουργών στα διάφορα υπουργεία
αλλά και με τη ρευστότητα των κομματικών σχηματισμών, αφού
η μεταπήδηση στελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο ήταν σύνηθες
φαινόμενο. Όλο αυτό το φάσμα της αστάθειας είχε την αιτία του
στη φύση των πολιτικών σχηματισμών που δρούσαν την εποχή
αυτή, και στο χαρακτήρα του ανταγωνισμού των ηγετών τους.
Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές έγιναν στις 21-24 Μαρτίου
1868 από την κυβέρνηση του Δ. Βούλγαρη. Επρόκειτο, επί της
ουσίας, για εκλογές βίας και νοθείας, καθώς η κυβέρνηση τόσο
προεκλογικά χρησιμοποίησε μηχανισμούς καταστολής, όσο και
μετεκλογικά επηρέασε τις εξελέγξεις στη Βουλή με αποτέλεσμα
την ακύρωση νόμιμων εκλογών και την επικύρωση άλλων παράνομων17. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν, στον Πίνακα των καταδικασθέντων αποτυπώνονται στην πράξη οι προεκλογικές ενέργειες για την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος με δέκα
συνολικά παραβάσεις: τρεις στο νομό Αττικής και Βοιωτίας, δύο
στα Επτάνησα και από μία στους νομούς Αρκαδίας, Αιτωλίας και
Ακαρνανίας, Ευβοίας, Κυκλάδων και Φθιώτιδος και Φωκίδος. Στις
περισσότερες, πάντως, περιπτώσεις (πέντε) οι καταδικασθέντες
ήταν δημόσιοι λειτουργοί και οι υπόλοιπες αφορούσαν ένοπλες
επεμβάσεις και διατάραξη της δημόσιας ειρήνης κατά τη διενέργεια των εκλογών.
Ένα στοιχείο που αξίζει, επίσης, να επισημανθεί είναι ότι οι δυσμενείς για την Ελλάδα αποφάσεις της διάσκεψης του 1869 στο
Παρίσι σχετικά με το Κρητικό Ζήτημα18 οδήγησαν στο σχηματισμό
της πρώτης κυβέρνησης του Θρασύβουλου Ζαΐμη, η οποία διενήργησε εκλογές στις 16-19 Μαΐου του ίδιου έτους19. Κατά γενική παραδοχή βέβαια, οι εκλογές ήταν τίμιες, χωρίς κυβερνητικές
επεμβάσεις. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι παρεμβάσεις των τοπικών
16 (Σωτηρέλης 1991, 161-165)
17 (Ασπρέας 1960, τόμ. Α΄, μέρος Β΄, 27-30), (Καρανικόλας 1973, 255-279) και
(Σωτηρέλης 1991, 314-325 και 337-360)
18 (Dontas 1966 157-194).
19 (Ασπρέας 1960, τόμ. Α΄, μέρος Β΄, 34-38) και (Μακρυδημήτρης 1997, 85)
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κομματαρχών κυρίως, όσων υποστήριζαν τον Δ. Βούλγαρη20. Στον
Πίνακα των καταδικασθέντων εγγράφονται συνολικά 11 παραβάσεις: τέσσερις στα Επτάνησα, από δύο στους νομούς Αττικής και
Βοιωτίας και Αχαΐας και Ήλιδος, και από μία στους νομούς Εύβοιας,
Λακωνίας και Φθιώτιδος και Φωκίδος. Για τις εκλογές αυτές πάντως, δεν υπάρχουν στον Πίνακα καταδίκες δημόσιων λειτουργών,
παρά μόνο μελών των Εφορευτικών και των Επιτροπών για τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων, καθώς και περιστατικά νοθείας
και ένοπλων επεμβάσεων.
Στην ίδια κατεύθυνση, έπειτα από δυόμισι έτη και πέντε κυβερνητικές μεταβολές, η συμμαχική κυβέρνηση των Δ. Βούλγαρη και
Αλ. Κουμουνδούρου21 διεξήγαγε εκλογές στις 26-29 Φεβρουαρίου
1872. Οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν σε σχετικά ομαλό κλίμα, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός, με την παρουσία του
Κουμουνδούρου, δεν χρησιμοποίησε μεθόδους νοθείας και καταστολής στο βαθμό που ο Βούλγαρης είχε εφαρμόσει στο παρελθόν. Ομοίως, και οι εξελέγξεις ήταν στην πλειοψηφία τους τίμιες22.
Παρά ταύτα, και για τις εκλογές αυτές εγγράφονται στον Πίνακα
των καταδικασθέντων 11 παραβάσεις: τέσσερις στο νομό Αττικής
και Βοιωτίας, τρεις στο νομό Μεσσηνίας, δύο στο νομό Αχαΐας
και Ήλιδος και από μία στους νομούς Αρκαδίας και Κυκλάδων.
Επιπροσθέτως, πέρα από τις καταδίκες για νοθεία και ένοπλες εισβολές στα εκλογικά τμήματα εγγράφονται και τρεις παραβάσεις
που διαπράχθηκαν από δημόσιους λειτουργούς.
Όπως προαναφέραμε, οι υπόλοιπες 33 καταδικαστικές αποφάσεις αφορούσαν εκλογές που έγιναν στο πλαίσιο των κατά τόπους
δημαιρεσιών. Σύμφωνα με τον νόμο που ρύθμιζε τα εκλογικά των
δημαιρεσιών, στον κάθε δήμο αποφασιζόταν ένα πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονταν η ημέρα, η ώρα, η διάρκεια και
το αντικείμενο των εκλογών23. Συνεπώς, οι εκλογές δεν γινόταν
ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια. Στον πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι δημαιρεσιακές εκλογές που ήδη
καταγράψαμε πιο πάνω, με κριτήριο το αντικείμενο της εκλογής
κατά επαρχία.
20
21
22
23

(Καρανικόλας 1973, 281-283)
(Μακρυδημήτρης 1997, 87)
(Ασπρέας 1960, τόμ. Α΄, μέρος Β΄, 44)
(Φιλάρετος και Λυκούδης, Εκλογικός Κώδηξ 1889). Επίσης για τον νόμο Περί
Συστάσεως των Δήμων, βλ. (Δηληγιάννης και Ζηνόπουλος 1861, 211-462).
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Πίνακας 7. Εκλογές δημαιρεσιών 1866-1872
Ημερομηνία

Είδος Εκλογής

Επαρχία

Αριθμός
Παραβάσεων
9

Μάρτιος – Απρίλιος 1866

Δημοτική Εκλογή

Θηβών, ΕπιδαύρουΛιμηράς, Ηλείας,
Κυνουρίας, Λεβαδείας,
Ολυμπίας

Σεπτέμβριος, Νοέμβριος –
Δεκέμβριος 1866

Εκλογές Ειδικών Παρέδρων

Γορτυνίας, Τριφυλλίας,
Χαλκίδος

3

Δεκέμβριος 1866

Εκλογή Επαρχιακών Συμβουλίων

Μεγαρίδος

1

Φεβρουάριος – Απρίλιος
1867

Εκλογές Ειδικών Παρέδρων

Θηβών, Ηλείας,
Πατρών

5

Ιούλιος – Αύγουστος 1867

Εκλογές Ειδικών Παρέδρων

Καλαμών, Πατρών

2

Ιανουάριος – Μάρτιος
1870

Δημοτική Εκλογή

Θηβών, Κραναίας,
Ναυπάκτου, Φθιώτιδος

5

Νοέμβριος 1870

Εκλογές Ειδικών Παρέδρων

Ηλείας, Νάξου

2

Μάρτιος 1871

Δημοτική Εκλογή

Καλαμών

1

Φεβρουάριος 1871

Εκλογή Αγροφυλάκων

Ζακύνθου

1

Φεβρουάριος – Μάιος
1871

Εκλογές Ειδικών Παρέδρων

Αττικής, Πατρών
Φθιώτιδος

3

Απρίλιος 1872

Εκλογές Ειδικών Παρέδρων

Αττικής

1

Μία ενδιαφέρουσα επισήμανση είναι ότι η διασπορά των εγγεγραμμένων ποινών που σχετίζονται με δημαιρεσίες είναι ευρεία,
τόσο κατά εκλογή, όσο και κατά περιοχή, με εξαίρεση τις εννέα παραβάσεις που σχετίζονται με τις δημοτικές εκλογές του 1866. Η έλλειψη συγκεντρωτικών στοιχείων για τις δημαιρεσιακές εκλογές
στο ελληνικό κράτος δεν μας επιτρέπει να εντάξουμε τα δεδομένα
που μας προσφέρει ο πίνακας σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής τους. Παρατηρούμε όμως,
ότι, όπως και στις βουλευτικές εκλογές, υπήρχε καταγεγραμμένη η
δράση παρεμβατικών μηχανισμών που ελέγχονταν τόσο από την
κεντρική εξουσία, όσο και από τους δημάρχους και τους τοπικούς
κομματικούς παράγοντες24. Εν προκειμένω, ο Πίνακας των καταδικασθέντων παράλληλα λειτουργεί και ως πηγή για τον τόπο και
το χρόνο δημαιρεσιών σε επαρχίες, δήμους ακόμη και κοινότητες.
24 Βλ. ενδεικτικά (Φιλήμων 1893, 357-360).
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Ως κατακλείδα, παραθέτουμε ορισμένες διαπιστώσεις σχετικές με το ποια ήταν τα αδικήματα για τα οποία καταδικάσθηκαν
οι κατηγορούμενοι, όπως περιγράφονται με σαφήνεια στη στήλη
«Πράξις δι’ ήν κατεδικάσθησαν». Ειδικότερα, οι παραβάσεις ταξινομούνται σύμφωνα με το ποινικό εκλογικό δίκαιο, ανάλογα με τα
διάφορα στάδια της εκλογικής διαδικασίας:
α) Παραβάσεις των υπεύθυνων σύνταξης και τήρησης των
εκλογικών καταλόγων
β) Αδικήματα σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων των
μελών των εφορευτικών επιτροπών
γ) Αδικήματα σχετικά με την παράνομη παρουσία οποιουδήποτε δεν είχε αρμοδιότητα στο χώρο της ψηφοφορίας
δ) Παραβάσεις διπλοψηφίας και σχετικές με εκλογείς οι
οποίοι ψήφιζαν είτε χωρίς να έχουν δικαίωμα, είτε για λογαριασμό άλλων,
ε) Παραβάσεις καθήκοντος για τους δημόσιους λειτουργούς,
και
στ) Κάθε αδίκημα που προέκυπτε από την προσπάθεια νοθείας και αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος με βία, ένοπλες επιθέσεις, απειλές και εισβολές στο χώρο της ψηφοφορίας, ακόμη και την κλοπή ή καταστροφή της κάλπης.
Οι παραβάσεις που περιγράφονται στον Πίνακα των καταδικασθέντων είναι σε γενικές γραμμές ισότιμα κατανεμημένες στις
παραπάνω κατηγορίες, με μια σχετική πλειοψηφία αυτών που
αφορούσαν νοθεία και χρήση ένοπλης βίας. Πέρα από όσους καταγράφονται ως δημόσιοι λειτουργοί (δήμαρχοι, αστυνομικοί,
δημοδιδάσκαλοι) δεν έχουμε πληροφορίες για το κοινωνικό ή οικονομικό επίπεδο των παραβατών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
αναφέρεται ονομαστικά ο υποψήφιος τον οποίο υποστήριζαν. Δεν
υπάρχει ιδιαίτερη συγκέντρωση παραβάσεων κάποιας από τις παραπάνω κατηγορίες σε συγκεκριμένη εκλογή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προσθέτουμε επίσης ότι το
είδος και το ύψος των ποινών που επιβλήθηκαν συνδέεται κατ’ αρχάς με το είδος του δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, οι τρεις ποινές των
Κακουργιοδικείων ήταν οι εξής: i) Κάθειρξη πέντε ετών για αδίκημα που τελέστηκε κατά την εκλογή ειδικού παρέδρου του 1866
στους Στρόπονες Χαλκίδος, ii) Φυλάκιση ενός έτους και πενταετής στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για αδίκημα που τελέστηκε
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κατά την βουλευτική εκλογή του 1868 στο Αυλωνάριο Καρυστίας
και iii) Κάθειρξη πέντε ετών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων
για αδίκημα που τελέστηκε κατά την βουλευτική εκλογή του 1869
στην επαρχία Γυθείου25.
Ακολούθως, οι ποινές των Πλημμελειοδικείων αφορούσαν:
Χρηματικά πρόστιμα, ολιγοήμερη κράτηση, ολιγόμηνη φυλάκιση,
στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και φυλάκιση από ένα έως πέντε
έτη, ενώ συχνά επιβαλλόταν σε συνδυασμό. Οι τρεις μεγαλύτερες
ήταν οι εξής: i) Φυλάκιση πέντε ετών και πενταετής στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων (για δύο από τους κατηγορουμένους) από το
Πλημμελειοδικείο Πατρών για αδικήματα που τελέστηκαν κατά τη
βουλευτική εκλογή του 1872 στην επαρχία Πατρών26, ii) ) Φυλάκιση
τριών ετών και πενταετής στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων από το
Πλημμελειοδικείο Τριπόλεως για αδίκημα που τελέστηκε κατά τη
δημοτική εκλογή του 1866 στο δήμο Καλτεζών27, iii) Φυλάκιση δύο
ετών από το Πλημμελειοδικείο Αθηνών για αδίκημα που τελέστηκε
κατά τη βουλευτική εκλογή του 1865 στην επαρχία Θηβών28.
Πάντως, η επταετία 1865-1872 που μας προσδιορίζει ο Πίνακας
των καταδικασθέντων,αποτελεί μια ενδιαφέρουσα χρονική περίοδο για την οποία μπορούμε να περιγράψουμε τον χαρακτήρα των
εκλογών σε σχέση με την γνησιότητά τους και κατά συνέπεια, να
διαπιστώσουμε τις συνέχειες ή τις ασυνέχειες στη διεξαγωγή των
εκλογικών διαδικασιών.
Στην πράξη, τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για μια περίοδο μεταβατική, κατά την οποία το πολίτευμα της Βασιλευομένης Δημοκρατίας, με την εφαρμογή του νέου Συντάγματος, αναπτύσσει τις
βασικές του δομές και οι συνθήκες διεξαγωγής των εκλογών είναι
κύριο συστατικό του στοιχείο. Είναι άλλωστε, σαφής η συνεχής
προσπάθεια τόσο της κεντρικής κυβέρνησης όσο και των τοπικών
κομματαρχών είτε σε συνεργασία, είτε ξεχωριστά, να ελέγξουν τα
εκλογικά αποτελέσματα με μηχανισμούς, οι οποίοι λειτουργούσαν
και χρησιμοποιούνταν για μεγάλο διάστημα ήδη από την περίοδο
του προηγούμενου πολιτεύματος.
Στη νέα όμως, μεταβατική περίοδο της πρώτης δεκαετίας του
25
26
27
28

Πίναξ 1873, 1.
Πίναξ 1873, 7.
Πίναξ 1873, 5.
Πίναξ 1873, 1.
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νέου πολιτεύματος, κάνουν την εμφάνισή τους ασυνέχειες, μικρές
σε χρονική έκταση, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις αρχές του
κοινοβουλευτισμού και την εξέλιξη των δημοκρατικών αρχών
και θεσμών29. Ως τέτοιες, μπορούμε να δούμε τις εκλογές που
διενήργησαν οι κυβερνήσεις του Αλ. Κουμουνδούρου και του
Θρ. Ζαΐμη. Αυτές θα οδηγήσουν μέσα από την κορύφωση των
πολιτικών ζυμώσεων που εξελίσσονταν τόσο στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής ζωής, όσο και στην εξωτερική πολιτική, στην
πρώτη σημαντική τομή ασυνέχειας, την καθιέρωση της αρχής της
δεδηλωμένης, ως συνθήκη του πολιτεύματος το 1875 από τον Χ.
Τρικούπη30.

29 (Κωστής 2013, 351-352) και (Διαμαντούρος 1998)
30 Ενδεικτικά βλ. (Μπάλτα 2001, 32-40), (Hering 2006, 506-538) και (Αλιβιζάτος
2011, 128-135).
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Ο ρόλος της αυτοκίνησης στην κουλτούρα του ελεύθερου
χρόνου των ελληνικών μεσαίων και κατώτερων τάξεων
κατά την περίοδο 1950 - 1970
Αλεξία Σοφία Παπαζαφειροπούλου *

Η αυτοκίνηση ως υλική έκφανση κοινωνικοπολιτισμικών μετασχηματισμών
Η αυτοκίνηση αποτελεί ένα τεχνολογικό σύστημα που έχει διαμεσολαβήσει περισσότερο ίσως από κάθε άλλο την σχέση των ανθρωπίνων κοινωνιών με το πολιτισμικό και φυσικό τους περιβάλλον κατά τον 20ό αιώνα, σε επίπεδο τόσο μακροκλίμακας, όσο και
μακροκλίμακας. Πέρα απ’ το ότι οι οδικές υποδομές κυριαρχούν
στην χωροταξική οργάνωση του νεωτερικού τοπίου παγκοσμίως,
ή το ότι ο φορντισμός αποτέλεσε το πρότυπο σύγχρονης μαζικής
βιομηχανικής παραγωγής, τα αυτοκίνητα έχουν αποτελέσει τα τεχνολογικά προϊόντα που έχουν συμβάλει στην δημιουργία συλλογικών καταναλωτικών και πολιτισμικών προτύπων περισσότερο
από οποιαδήποτε άλλα.
Ως κοινωνικοί δρώντες όμως, που λειτουργούμε καθημερινά
μέσα στο πλαίσιο πολιτισμικών και χωρικών σχέσεων, στην σύγχρονη εποχή τείνουμε να βλέπουμε ως «φυσικά» τα τεχνολογικά
συστήματα που μας περιβάλλουν και των οποίων οι ίδιοι αποτελούμε μέρος τους.1 Υπό αυτήν την έννοια συχνά παραγνωρίζεται
ότι οι τεχνολογίες έχουν αποτελέσει προϊόν διαδικασιών που είναι
απόλυτα συνυφασμένες με την ιστορία των ίδιων των κοινωνιών, με πολιτισμικές νοοτροπίες, με πρότυπα και κώδικες συμπε*
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(Michael 2001, 60 – 3)

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
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ριφοράς, με πολιτικές παραμέτρους καθώς και με οικονομικά και
κοινωνικά αιτήματα. Παρά το γεγονός λοιπόν, ότι τα τεχνολογικά
συστήματα, όπως αυτό της αυτοκίνησης εκλαμβάνονται ως «παγκόσμια», στο βαθμό που αυτά εμβαπτίζονται σε συγκεκριμένα
ιστορικά πλαίσια, είναι χρήσιμο να τα εξετάζουμε εντός των κοινωνικοπολιτισμικών τους συμφραζομένων.
Η μεθολογική αυτή προσέγγιση αποτέλεσε το εφαλτήριο για
την ανάπτυξη του πεδίου των Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας από την δεκαετία του 1980 κι εξής, με σκοπό την μελέτη του
αμοιβαίου επικαθορισμού των τεχνολογικών και κοινωνικοπολιτισμικών φαινομένων.2 Επιπλέον από τη δεκαετία του 1990 κι εξής,
στη διεθνή βιβλιογραφία συγκροτείται το λεγόμενο «παράδειγμα
των Κινητικοτήτων». 3 Με αφετηρία την παρατήρηση ότι κατά τη
μεταπολεμική κυρίως εποχή παρατηρείται εντατικοποίηση της κινητικότητας ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών, πληροφοριών, αλλά
και ιδεών και κοινωνικών προτύπων, υποστηρίζεται ότι οι κοινωνικές και πολιτισμικές ταυτότητες των σύγχρονων υποκειμένων
κατασκευάζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνάρτηση με τα δίκτυα
κίνησης στα οποία συμμετέχουν. Επιπλέον, επεκτείνοντας την
προβληματική του Pierre Bourdieu σύμφωνα με την οποία η κοινωνική διάκριση συντελείται βάσει όχι μονάχα χρηματικού αλλά
και συμβολικού κεφαλαίου,4 στο πλαίσιο του παραδείγματος των
Κινητικοτήτων υποστηρίζεται ότι η διαδικασία της κοινωνικής
διάκρισης κατά την ύστερη νεωτερικότητα σχετίζεται σε μεγάλο
βαθμό με το λεγόμενο κεφάλαιο κινητικότητας, που συνίσταται
στην δυνατότητα για κίνηση και την προσβασιμότητα σε υποδομές, μέσα και υλικά ή συμβολικά προϊόντα διακίνησης (mobility
capital ή motility).5
Εφορμώντας από τους παραπάνω μεθοδολογικούς προβληματισμούς, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει ότι η
μελέτη της αυτοκίνησης ως υλικής έκφανσης της κουλτούρας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των κοινωνικοπολιτισμικών μετασχηματισμών που συνδέονται με την συγκρότηση
ταυτοτήτων στην ελληνική μεταπολεμική κοινωνία. Υπό αυτό το
ερευνητικό πρίσμα, το αυτοκίνητο μπορεί να ειδωθεί ως ένα εμ2
3
4
5

(Callon 1997, 77 – 98. Hughes 1997, 51 – 82. Pinch –Bijker 1997, 17 – 50. Brey
2003, 33 – 72. Edwards 2003, 185 – 226).
(Urry, 1995. Urry, 2000. Urry 2007. Cresswell 2006. Cresswell – Merriman 2011)
(Bourdieu 2003, 155 – 162. Bourdieu, 14 – 25)
(Kaufmann – Bergman – Joye 2004, 745)
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βληματικό προϊόν της νεωτερικής και μετανεωτερικής καταναλωτικής κουλτούρας που μέσω των κυκλοφοριακών ροών οχημάτων,
ανθρώπων αλλά και πολιτισμικών στερεοτύπων αναδιατάσσει τις
κοινωνικές δομές. Οι αρχειακές πηγές στις οποίες βασίστηκε κατά
κύριο λόγο η παρούσα έρευνα περιλαμβάνουν στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του ειδικού Τύπου του αυτοκινήτου, και συμπληρωματικά, το Αρχείο του Ιδρύματος Καραμανλή
καθώς και την τεχνική επετηρίδα της υπό μελέτη περιόδου, Τεχνικά Χρονικά.
Ο μεγαλοαστικός χαρακτήρας της αυτοκίνησης
Πως ακριβώς όμως λαμβάνει χώρα ο μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας αναφορικά με την αυτοκίνηση; Ο δημόσιος χώρος
ήδη από την εποχή του Μεσοπολέμου, κυρίως στις πόλεις αλλά και
στην ύπαιθρο βαθμιαία αναδιοργανώνεται έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τις ιδιωτικές μετακινήσεις του αυτοκινήτου. Οι ιδιωτικές αυτές μετακινήσεις τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα έχουν δύο
κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον αφορούν την μεγαλοαστική τάξη
και δεύτερον συνδέονται με την αναψυχή και τον ελεύθερο χρόνο.
Η χωροταξική αναδιάταξη των μετακινήσεων, σε μια εποχή που τα
μέσα συγκοινωνίας ήταν ακόμη αρκετά περιορισμένα, λαμβάνει
χώρα προς χάριν μιας προνομιούχας πλειοψηφίας επωχούμενων.6
Με αυτό το δεδομένο η κυκλοφορία του αυτοκινήτου στην ύπαιθρο και κυρίως στην πόλη εκλαμβάνεται αρχικά από τις υπόλοιπες
οικονομικές και κοινωνικές ως μία «εισβολή» των μεγαλοαστών
στο δημόσιο χώρο, που είχε τρόπον τινά και μία ταξική διάσταση. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται σε πολλές δυτικές κοινωνίες
κατά τα πρώτα χρόνια διάδοσης του αυτοκινήτου και δικαιολογείται στο βαθμό που το νομοθετικό κενό σε σχέση με την κυκλοφορία αυτοκινήτου έδινε το περιθώριο για αυθαιρεσίες στην κυκλοφοριακή συμπεριφορά των μεγαλοαστών οδηγών. Το φαινόμενο
αυτό ερμηνεύει προφανώς και την εχθρική διάθεση των κατωτέ6

Παρά το ότι στην περιοχή τουλάχιστον του πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών – Πειραιώς, από την δεκαετία του 1920 κι εξής υπάρχει σημαντική πύκνωση
στα δίκτυα συγκοινωνιακών μεταφορών σε σχέση με την προγενέστερη περίοδο
μέχρι και την δεκαετία του 1960 η πλειοψηφία του κόσμου μετακινείτο κυρίως
πεζή. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 κι εξής, η άνοδος του μέσου εισοδήματος επιτρέπει την χρήση μέσων συγκοινωνίας για μεγαλύτερες πληθυσμιακές
ομάδες, κι έκτοτε γενικεύεται σταδιακά κι η χρήση του ιδιόκτητου αυτοκινήτου.
(Smith 1963: XXII)
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ρων τάξεων προς τα οχήματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις
περιπτώσεις επιθέσεων αγροτών σε αυτοκίνητα. 7
Ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που αφορά στην ελληνική
περίπτωση μπορεί να αναφερθεί ότι σε δελτία που εκδίδονται
από τα τμήματα Τροχαίας παρατηρείται ότι αυτονόητες οδηγίες
κυκλοφοριακής συμπεριφοράς που δίνονται στους οδηγούς, όπως
για παράδειγμα ότι οι οδηγοί δεν πρέπει να συναγωνίζονται μεταξύ τους σε ταχύτητα στους δρόμους της πόλης διατυπώνονται
μάλλον ως συμβουλές παρά ως υποχρεωτικοί κανόνες, σε αντίθεση με τις οδηγίες κυκλοφοριακής αγωγής προς τους πεζούς οι
οποίες είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα κι επέσυραν ποινές.8 Κατά
συνέπεια, η αυτοκίνηση ανασημασιοδοτεί τις κοινωνικές κατηγορίες, καθ’ ότι ο διαχωρισμός της κυκλοφορίας μεταξύ πεζών κι
επωχουμένων στο πλαίσιο κυρίως του αστικού και του περιαστικού περιβάλλοντος αποτέλεσε την υλική και τεχνολογική εκδήλωση του διαχωρισμού μεταξύ ανώτερων και κατώτερων εισοδηματικά στρωμάτων.
Η μετατόπιση της κοινωνικής σημασιοδότησης του αυτοκινήτου

Η κατάσταση αυτή αλλάζει σταδιακά κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες από το 1950 έως το 1970. Παρατηρείται δηλαδή
μία σημαντική μετατόπιση όσον αφορά στην κοινωνική σημασιοδότηση του αυτοκινήτου ως μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης. Η μετατόπιση αυτή συνδέεται βέβαια με την διάδοση της χρήσης του σε ευρύτερα πληθυσμιακά στρώματα και κατά κύριο λόγο
στην αναδυόμενη μεσαία τάξη. Αυτό είναι κατ’ αρχάς εμφανές από
τα σχετικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα
οποία κατά την εικοσαετία 1954 – 1974 ο αριθμός των κυκλοφορούντων οχημάτων συνολικά στην Ελλάδα, σημειώνει αύξηση στο
σύνολο των οχημάτων 1.270% και αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση
2.396% ειδικά για τα επιβατικά οχήματα κατά την ίδια περίοδο.9
7

8
9

Για παράδειγμα αναφέρεται ότι μία προσφιλής συνήθεια των μεγαλοαστών που
ανακάλυπταν νέες δραστηριότητες στη φύση με το αυτοκίνητό τους στην αμερικανική και την ευρωπαϊκή ύπαιθρο, ήταν να ανταγωνίζονται ποιος θα σκότωνε
περισσότερα από τα οικόσιτα ζώα που περιφέρονταν γύρω από τις παρακείμενες
φάρμες, γεγονός που μάλλον δικαιολογημένα προκαλούσε την οργή των αγροτών
που στήριζαν τη διαβίωσή τους σε αυτά. (Ladd, 2012: 25).
(«Ανακοίνωσις του β΄ τμήματος Τροχαίας»: 107)
Σε ό,τι αφορά τη μεταβολή του αριθμού των υπολοίπων κατηγοριών οχημάτων,
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Οι ανοδικές τάσεις διαφαίνονται και από την αναλογία αυτοκινήτου ανά κεφαλή, για την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, το 1954 ένα
όχημα αντιστοιχεί σε 168 κατοίκους (αναλογία 0,59%), το 1964
ένα αυτοκίνητο αντιστοιχεί σε 44 κατοίκους (αναλογία 2,72%) και
το 1974 αντιστοιχεί ένα αυτοκίνητο σε 14 κατοίκους (7,14%). Επιπλέον, ο αριθμός των επιβατικών αυτοκινήτων υπερέχει συντριπτικά σε σχέση με το σύνολο των οχημάτων, και μάλιστα η αναλογία αυτή αυξάνεται από το 32,19% το 1954, στο 58,81% το 1974.10
Αντίστοιχη είναι η εικόνα που προκύπτει αναφορικά με την διάδοση της χρήσης του αυτοκινήτου σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, εάν ληφθούν υπ’ όψιν οι δαπάνες των διαφόρων εισοδηματικών κατηγοριών για τα μεταφορικά μέσα. Ενώ, το 1957 μόνο η
ανώτερη τάξη δαπανά αξιοπρόσεκτο μέρος εισοδήματός της για
Ι.Χ αυτοκίνητο ή μοτοποδήλατο, κατά την περίοδο 1957 – 1968, το
μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης στην αντίστοιχη κατηγορία δαπανών παρουσιάζεται στη μεσαία εισοδηματική κατηγορία και αντιστοιχεί σε 84,71%.11

κατά την εικοσαετία 1954 – 1974, τα ποσοστά αύξησης διαμορφώνονται σε
136% για τα λεωφορεία, 805% για τα φορτηγά αυτοκίνητα και 903% για τις μοτοσυκλέτες (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1976: 35 – 6).
10 Συγκεκριμένα το 1954 τα επιβατικά αποτελούν το 32,19% του συνόλου των
οχημάτων, τα λεωφορεία το 11,53%, τα φορτηγά το 40,1% και οι μοτοσυκλέτες
το 16,17%. Το 1974 αντίστοιχα τα επιβατικά αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν στο
58,81%. Τα λεωφορεία αποτελούν το 2,1% του στόλου των αυτοκινήτων πανελλαδικά, και τα φορτηγά το 25,5%. Τέλος οι μοτοσικλέτες αποτελούν το 13,57%
(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1976: 35 – 36).
11 Το 1957 και το 1968, για την εισοδηματική κατηγορία με εβδομαδιαίο εισόδημα
έως 249 δρχ. καταγράφονται αντίστοιχοι μέσοι όροι εβδομαδιαίων δαπανών για
μεταφορές 12,3 δρχ. και 5,9 δρχ. (μείωση 52,03%), για την κατηγορία με εισόδημα έως 449 δρχ. οι δαπάνες για μεταφορές είναι 29,2 δρχ. και 31,7 δρχ. (αύξηση
8,56%), για την κατηγορία με εβδομαδιαίο εισόδημα έως 799 δρχ. οι δαπάνες διαμορφώνονται σε 39,9 δρχ. και 73,7 δρχ. (αύξηση 84,71%), για την κατηγορία με
εισόδημα έως 1.099 δρχ. οι εβδομαδιαίες δαπάνες για μεταφορές είναι 61,4 δρχ.
και 84,7 δρχ. αντίστοιχα (αύξηση 37,94%), για την κατηγορία με εβδομαδιαίο εισόδημα έως 1.599 δρχ. δαπανώνται 100,3 δρχ. και 103,2 δρχ. αντίστοιχα (αύξηση
3,2%), και για την κατηγορία με εισόδημα από 1.600 δρχ. εβδομαδιαίως και πάνω,
170 δρχ. και 284,3 δρχ. (αύξηση 67,05%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση για
την κατώτερη εισοδηματική κατηγορία σημειώνεται μόνο αν συγκριθούν τα έτη
1957 και 1968, καθ’ ότι τα προηγούμενα έτη παρατηρείται αύξηση στις δαπάνες
για μεταφορές και σε αυτήν την κατηγορία. Σημαντικό είναι μάλιστα το γεγονός
ότι για τις κατώτερες εισοδηματικές κατηγορίες οι κύριες δαπάνες που καταγράφονται για μεταφορικά μέσα δεν αφορούν την αγορά καινούριου αυτοκινήτου,
αλλά είτε την συντήρηση οχήματος, είτε την αγορά μεταχειρισμένου. Ως κύρια
μέσα μετακινήσεως καταγράφονται μέσα μαζικών μεταφορών, όπως λεωφορεία
ή σιδηρόδρομος και ταξί (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1972: 26, 40).
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Πέρα όμως από τα στατιστικά στοιχεία, η μετατόπιση που
αφορά στην κοινωνική σημασιοδότηση του αυτοκινήτου σε μεταφορικό μέσο όχι μόνο της μεγαλοαστικής, αλλά και της αναδυόμενης μεσαίας τάξης διαφαίνεται και από την μελέτη του Τύπου
της εποχής και κυρίως του ειδικού Τύπου του αυτοκινήτου. Μέχρι την δεκαετία του 1950 ο ειδικός Τύπος αποτελείται από ένα
σχετικά μικρό αριθμό εντύπων, μέρος των οποίων απευθύνεται
στους αυτοκινητιστές και αφορά κυρίως σε θεματολογία σχετική
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επαγγελματικού τους
κλάδου.12 Τα αντίστοιχα έντυπα που περιλαμβάνουν θεματολογία
που απευθύνεται και σε καταναλωτές είναι ολιγάριθμα, αλλά αυξάνονται κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970, και βέβαια αυξάνονται
κι οι αντίστοιχοι οδικοί – τουριστικοί οδηγοί. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την βαθμιαία καθιέρωση του αυτοκινήτου ως μέσο με
σταθερή θέση στη καταναλωτική κουλτούρα της μεταπολεμικής
ελληνικής κοινωνίας, και συνάδει με την διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών κατηγοριών που αποτελούν χρήστες του
αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως.
Η κωδικοποίηση της θεματολογίας του ειδικού Τύπου για το
αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή κάποιων χρήσιμων
συμπερασμάτων.13 Κατ’ αρχάς, σημαντικό μέρος της θεματολογίας σε αυτά τα έντυπα αφιερώνεται στα δικαιώματα των καταναλωτών σε σχέση με ζητήματα όπως οι δασμοί, ή η κυκλοφοριακή
νομοθεσία, ή σε πληροφορίες για το οδικό δίκτυο. Τα έντυπα αυτά
γίνονται επί παραδείγματι σημαντικός φορέας μέσω του οποίου
ασκείται κριτική ως προς το κατά πόσο το κράτος ανταποκρίνεται
στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες σε ζητήματα όπως
τα έργα οδοποιΐας, η ποιότητα του οδικού δικτύου, η θέσπιση του
κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ή η φορολόγηση των οχημάτων που
επιβαρύνει την τελική τιμή αγοράς αυτοκινήτου. Επιπλέον, περιλαμβάνει θέματα που προβάλλουν τα αυτοκίνητα ως καταναλωτικά προϊόντα, προσφέροντας περιγραφές των τεχνικών χαρακτηριστικών και του κόστους διαφόρων μοντέλων και παρέχοντας
ταυτόχρονα συμβουλές για την συμφερότερη αγορά. Επομένως
γύρω από την ολοένα μαζικότερη χρήση του αυτοκινήτου ως προ-

12 Βλ. ενδεικτικά (Αυτοκινητιστική Επιθεώρησις 1945 – 7, Εργάτης Αυτοκινήτου
1945 – 6, Τα Νέα των Φορτηγών 1960)
13 Για την παρούσα έρευνα επελέγησαν ενδεικτικά τα εξής έντυπα: (Το Βολάν 1955 –
1964, Το Νέον Αυτοκίνητον 1955 – 1979, Auto Eξπρές 1967 – 1972, 4 Τροχοί 1978
– 1980, Γνωρίστε την Ελλάδα με το αυτοκίνητό σας 1959, Τουριστικός Οδηγός για
την Ελλάδα 1965)
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ϊόν της τεχνολογίας αιχμής της εποχής, δομείται μία νέα κατηγορία
κοινωνικών δρώντων με ισχυρή πλέον εκπροσώπηση στην αυξανόμενα εύρωστη μεσαία εισοδηματική τάξη. Η νέα αυτή συλλογικότητα κατασκευάζεται με άξονα την καταναλωτική δραστηριότητα και ανασημασιοδοτεί την κοινωνική της ταυτότητα γύρω
από το ζήτημα των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που φέρουν οι
καταναλωτές.14 Στο πλαίσιο της καταναλωτικής κουλτούρας που
αναδεικνύεται καίριας σημασίας για την ιεράρχηση των μεταπολεμικών κοινωνιών, η κινητικότητα προβάλλεται ως δικαίωμα που
συνδέεται με τα οικονομικά πρότυπα κατανάλωσης της καπιταλιστικής οικονομίας και της τεχνολογικής προόδου, αλλά και της
χωροταξικής αναδιοργάνωσης της ελληνικής επικράτειας μέσω
του οδικού δικτύου.15
Ένας δεύτερος θεματικός άξονας που αναδεικνύεται στο πλαίσιο του ειδικού Τύπου για το αυτοκίνητο αφορά πιο συγκεκριμένα στα καταναλωτικά πρότυπα που συνδέονται με τη σημειωτική
δημόσια εικόνα της ταυτότητας των μεσαίων τάξεων, οι οποίες εν
μέρει αναδιατάσσονται βάσει και των τεχνολογικών προϊόντων
που χρησιμοποιούν. Κατ’ αρχάς τα περιοδικά αυτά απευθύνονται
κατά κύριο λόγο σε άνδρες και προβάλλουν το αυτοκίνητο ως ένα
τέχνημα που συνιστά απαραίτητο συμπλήρωμα της δημόσιας αναπαράστασης της αναδυόμενης μεσαίας τάξης που αποκτά ή επιδιώκει να αποκτήσει οικονομική ευρωστία. Το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κυρίως έμφυλη διάσταση δεν ήταν βέβαια νέο για την
εποχή. Το καινούριο στοιχείο όμως είναι ότι αποσυνδέεται από τα
στερεότυπα μεγαλοαστικής ευμάρειας που αντιπροσώπευε μέχρι
το Μεσοπόλεμο. Η μετατόπιση αυτή σχετίζεται εν μέρει με το ότι
τα αυτοκίνητα γίνονται πιο προσιτά στην τιμή, αλλά και με το ότι
η αγορά αυτοκινήτου απαιτούσε πλέον ενημέρωση σε σχέση με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των μοντέλων που διατίθενται, ώστε οι
μεσαίας οικονομικής δυνατότητας καταναλωτές να καταλήξουν
στην πιο συμφέρουσα επιλογή με κριτήρια σχέσης κόστους – απόδοσης.
Ένα στοιχείο όμως που συνδέεται ακόμη περισσότερο με την
έμφυλη και ταυτόχρονα οικονομική διάσταση των χρηστών του
14 Για το ζήτημα της σχέσης διάχυσης τεχνολογικών προϊόντων στο πλαίσιο της κατανάλωσης και της δημιουργίας ταυτοτήτων στις μεταπολεμικές κοινωνίες, βλ.
(Oldenziel: 107 – 139).
15 Για την ανάδειξη της κινητικότητας ως δικαίωμα που συνδέεται με τα πρότυπα
της φιλελεύθερης καπιταλιστικής οικονομίας βλ. (Urry, 2007: 184 – 194).
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αυτοκινήτου αφορούσε στο ότι αυτοί έπρεπε πλέον να «εκπαιδευτούν» τεχνολογικά σε σχέση με το προϊόν που αποτελούσε το
υλικό σύμβολο του ανδρισμού τους και της οικονομικής τους επιφάνειας. Σε αντίθεση με τους μεγαλοαστούς οδηγούς της μεσοπολεμικής εποχής, οι οποίοι διέθεταν επαγγελματίες σωφέρ όχι μονάχα για την μετακίνησή τους αλλά και για την αντιμετώπιση των
καθημερινών τεχνικών προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσίαζαν τα αυτοκίνητά τους, οι οδηγοί της νέας μεσοαστικής και μικροαστικής τάξης επιφορτίζονταν οι ίδιοι με τα καθήκοντα αυτά.
Τα περιοδικά ειδικού Τύπου λοιπόν ανταποκρινόμενα σε αυτήν
την τάση αναλάμβαναν την τεχνική κατάρτιση των καταναλωτών
σε στοιχειώδη θέματα λειτουργίας των αυτοκινήτων, διαθέτοντας
εκτενή άρθρα με απλοποιημένες περιγραφές της τεχνολογίας του
αυτοκινήτου έτσι ώστε αυτή να γίνει προσιτή στο μέσο χρήστη,
και συμβουλές για την επίλυση των πιο συχνών προβλημάτων. Με
αυτόν τον τρόπο, η κοινωνική κατηγορία των ανδρών καταναλωτών μεσαίας τάξης δομεί την έμφυλη ταυτότητά της σε συνάρτηση
όχι μόνο με τη χρήση τεχνολογικών προϊόντων, αλλά και με την
«εκπαίδευσή» της σε σχέση με αυτά. Το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα
μπορούσαν πλέον να γίνουν αντικείμενο τεχνικών παρεμβάσεων
και βελτιώσεων από τους χρήστες τους τα συνδέει λοιπόν με πρότυπα που αφορούν σε υλικές πρακτικές μιας ανδρικής τεχνολογικής κουλτούρας.
Η έμφυλη διάσταση που αποκτά η ενασχόληση με την τεχνολογία του αυτοκινήτου εκείνη την εποχή συνδέεται με δύο φαινόμενα. Αφ’ ενός λόγω των περιοριστικών δασμών η πλειοψηφία των
αυτοκινήτων που διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά κατά τις
δεκαετίες 1950 – 1980 κυριαρχείτο σε μεγάλο βαθμό από μεταχειρισμένα οχήματα, τα οποία ήταν αρκετά δημοφιλή καθ’ ότι πιο
προσιτά στην τιμή. Αφ’ ετέρου, εκείνη την εποχή η τεχνολογία του
αυτοκινήτου ήταν πολύ περισσότερο ανοικτή σε παρεμβάσεις από
τους ίδιους τους χρήστες. Δεν έχει ακόμη εισαχθεί στα αυτοκίνητα
η πληθώρα ηλεκτρονικών συστημάτων που κατέστησε την τεχνολογία τους διαχειρίσιμη μόνο από ειδικούς, όπως συνέβη από τη
δεκαετία του 1990 κι εξής.16 Επομένως οι οδηγοί αυτοκινήτων της
μεσαίας κυρίως τάξης εκείνη την εποχή αποκτώντας οι ίδιοι μια τεχνολογική κουλτούρα μπορούν να παρέμβουν στην διαμόρφωση
του αυτοκινήτου τους ως τεχνήματος, πραγματοποιώντας βελτι16 (Borg 2007: 31 – 35)
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ώσεις ή και μετατροπές, για τις οποίες παρέχονται συμβουλές στα
περιοδικά αυτοκινήτων. Ακόμη, ένα σημαντικό μέρος των πρακτικών βελτιώσεων οχημάτων εντάσσεται στη λεγόμενη νεανική
κουλτούρα, καθ’ ότι πολλοί νέοι μιμούνται τους αστέρες που αναδεικνύονται εκείνη την εποχή ως οδηγοί αγώνων αυτοκινήτου και
πραγματοποιούν μετατροπές απλών αυτοκινήτων σε αγωνιστικά
με τα οποία στην συνέχεια λαμβάνουν μέρος σε αυτοσχέδιους και
συχνά παράνομους αγώνες αυτοκινήτων.17 Παρά το γεγονός ότι
το αυτοκίνητο κατέχει κεντρική θέση στην έμφυλη κουλτούρα,
θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι η οδήγηση αυτοκινήτου ως
παραδοσιακά νοούμενη «ανδρική» πρακτική καθίσταται από τις
κατεξοχήν πρακτικές σημειωτικής της γυναικείας χειραφέτησης
εκείνη την εποχή. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι στον ειδικό
Τύπο του αυτοκινήτου συμπεριλαμβάνονται ειδικά άρθρα που
απευθύνονται σε γυναίκες οδηγούς, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό
απ’ ότι αυτό συμβαίνει από τη δεκαετία του 1980 κι εξής, κατά την
οποία η κουλτούρα του αυτοκινήτου υποτίθεται ότι δεν είναι πλέον ανδρική αλλά άφυλη.18
Ανεξαρτήτως όμως της έμφυλης ή ηλικιακής διάστασης των
ομάδων στα οποία απευθύνεται ο ειδικός Τύπος για το αυτοκίνητο, αυτό που καθιστά η μελέτη της θεματολογίας των περιοδικών
αυτοκινήτου σαφές, είναι ότι απευθύνεται σε ένα αναγνωστικό
κοινό των μεσαίων εισοδηματικών κατηγοριών, προβάλλοντας
την αυτοκίνηση ως μία πολιτισμική και καταναλωτική δραστηριότητα που είναι σύμφωνη με τα συνολικότερα αιτήματα της αναδυόμενης μεσαίας τάξης.
Η αυτοκίνηση κι η κουλτούρα του ελεύθερου χρόνου

Στο προηγούμενο μέρος αναλύθηκε η μετατόπιση της κοινωνικής
σημασιοδότησης του αυτοκινήτου ως αντικείμενο της κουλτούρας
της αναδυόμενης μεσαίας οικονομικής και κοινωνικής τάξης. Η
ανάλυση αυτή υπήρξε απαραίτητη προκειμένου να γίνει κατανοητή μια ιδιαίτερη πτυχή του φαινομένου της αυτοκίνησης, η οποία
αφορά στην σύνδεσή της με την κουλτούρα του ελεύθερου χρόνου.
17 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα αυτών των αγώνων σε πολλά σημεία της
παραλιακής Αθηνών – Σουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. (Papazafeiropoulou: 157 – 178).
18 Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την έμφυλη διάσταση της κουλτούρας του αυτοκινήτου στην ελληνική κοινωνία, βλ. (Παπαζαφειροπούλου: 1 – 14).
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Η σύνδεση αυτή αποτελεί μία θεματική με κεντρική θέση στον ειδικό Τύπο του αυτοκινήτου, στον οποίο απαντούν εκτενή άρθρα
αναφορικά με μία, σχετικά καινούρια για την εποχή, πολιτισμική
πρακτική, τα ταξίδια και τις εκδρομές.
Στα άρθρα αυτά γίνεται λόγος για την ασφυκτική ζωή της πόλης,
από τα οποία το αυτοκίνητο προσφέρει πλέον δυνατότητα απόδρασης. Με αυτό το σκεπτικό το αναγνωστικό κοινό καλείται να
«ανακαλύψει» τις ομορφιές της Ελλάδας, παίρνοντας ταυτόχρονα
πληροφορίες για τις οδικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει
με βάση την ποιότητα του οδικού δικτύου, τις χιλιομετρικές αποστάσεις, ή τις υποδομές όπως πρατήρια καυσίμων, ή καταλύματα.
Στα περιοδικά αυτοκινήτου εντοπίζονται επίσης μόνιμες στήλες με
αφιερώματα στα αξιοθέατα και τις φυσικές καλλονές στα οποία
παρέχει πρόσβαση το οδικό δίκτυο, βάσει των οποίων οι εκδρομείς μπορούν να χαράξουν ταξιδιωτικές διαδρομές. Θα μπορούσε
να υποστηριχθεί ότι μέσω αυτών των άρθρων καλλιεργείται μια
νέου είδους «πατριδογνωσία» η οποία ανασημασιοδοτεί την ελληνική επαρχία κι ύπαιθρο ως αξιοθέατο. Στο πλαίσιο του λόγου που
συγκροτείται στα περιοδικά αυτοκινήτου, τα βυζαντινά μοναστήρια, οι δρυμοί και κυρίως οι αρχαιολογικοί χώροι κι οι παραλίες,
προβάλλονται ως πολιτισμικά προϊόντα με σημασιολογικό φορτίο
εθνικού χαρακτήρα και μετωνυμικά σύμβολα της νεοελληνικής
κουλτούρας. Η συμβολική τους «κατανάλωση» μέσω της πρόσβασης που προσφέρει σε αυτά η αυτοκίνηση συνδυάζει την εθνική
αυτογνωσία μέσω της πληροφόρησης για το ιστορικό παρελθόν
και τη φύση της Ελλάδας, που προσφέρονταν στα περιοδικά αυτοκινήτου, με τα νέα καταναλωτικά πρότυπα ευμάρειας και κινητικότητας. Στα περιοδικά αυτά απαντούν κι οι πρώτες αναφορές
τόπων που αναδείχθηκαν σε εμβληματικούς προορισμούς μαζικής
τουριστικής προσέλευσης κατά τη μεταπολεμική εποχή, όπως τα
Μετέωρα, το φαράγγι της Σαμαριάς, τα Καλάβρυτα, το Ναύπλιο,
το Σούνιο. Πέρα όμως από τους δημοφιλείς προορισμούς, όπως
υποστηρίζεται στον ειδικό Τύπο κυρίως από τα τέλη του 1960 κι
εξής, οι «λάτρεις της περιπέτειας» καλούνται να ανακαλύψουν και
να κατακτήσουν ακόμη πιο απομακρυσμένα και «απόρθητα» μέρη
μέσω του αυτοκινήτου τους, ενώ ακόμη και το κακό οδικό δίκτυο
μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος αυτής της περιπέτειας, για την οποία
βέβαια τα περιοδικά μπορούν να προσφέρουν και τεχνικές συμβουλές.
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Επομένως, το αυτοκίνητο αποτελεί το κατεξοχήν μέσο που προσφέρει στη μεσαία τάξη τη δυνατότητα να υιοθετεί συνήθειες που
άλλοτε αποτελούσαν μέρος της μεγαλοαστικής κουλτούρας. Όπως
υποστηρίχθηκε στο προηγούμενο μέρος, το αυτοκίνητο αποτέλεσε
από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 ένα τεχνολογικό προϊόν με κεντρικό ρόλο αφ’ ενός στην συγκρότηση της μεσαίας τάξης με άξονα την καταναλωτική δραστηριότητα, κι αφ’ ετέρου στη μεταβολή
της σημειωτικής της δημόσιας εικόνας της. Στην μετατόπιση αυτή,
οι πρακτικές του ελεύθερου χρόνου έχουν κεντρική θέση. Ακόμη
κι αν στατιστικά το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από τις μεσαίες
εισοδηματικές κατηγορίες για λόγους χρηστικότητας περισσότερο
απ’ ότι για δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, είναι οι δεύτερες που καθορίζουν πολύ πιο έντονα την μετατόπιση της δημόσιας
εικόνας της κοινωνικής τους ταυτότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή
οι πρακτικές του ελεύθερου χρόνου συνίστανται στην κατανάλωση προϊόντων πολιτισμικής βιομηχανίας, μέσω της οποίας συγκροτείται το λεγόμενο, συμβολικό κεφάλαιο. Η συσσώρευση του
συμβολικού κεφαλαίου είναι ίσως σημαντικότερη από αυτήν του
χρηματικού κεφαλαίου για την συγκρότηση των κοινωνικών και
πολιτισμικών ταυτοτήτων, ειδικά στην ύστερη νεωτερικότητα.
Το αυτοκίνητο λοιπόν ως μετωνυμία κοινωνικής διάκρισης συνεισέφερε σημαντικά αφ’ ενός στην συμβολική πρόσβαση σε άλλοτε μεγαλοαστικές πολιτισμικές πρακτικές, τουτέστιν τις εκδρομές και τα ταξίδια κι αφ’ ετέρου στην χωροταξική πρόσβαση σε
μέρη που νοηματοδοτούνται ως τόποι αναψυχής. Η διεύρυνση της
νέας αυτής κοινωνικής συνήθειας σε μεγαλύτερες πληθυσμιακές
ομάδες αφορούσε βέβαια κυρίως στους κατοίκους των αστικών
περιοχών και συνυπήρξε με ένα άλλο σημαντικό ρεύμα κινητικότητας που εν μέρει ενθαρρύνθηκε από την ανάπτυξη των οδικών
δικτύων, δηλαδή την αστυφιλία εξ αιτίας της οποίας η επαρχία κι
η ύπαιθρος που μετατρέπονται σε προορισμούς εκδρομών, έχουν
ταυτόχρονα απωλέσει μεγάλο μέρος των κατοίκων τους και των
παραγωγικών τους δραστηριοτήτων. Όπως είναι λοιπόν αναμενόμενο οι περισσότερες αναφορές για μαζική «έξοδο» από τις πόλεις
με την ευκαιρία εορτών και αργιών αφορούν στο αστικό συγκρότημα της πρωτεύουσας.
Ήδη από τη δεκαετία του 1950 αναφέρεται ότι πλήθος κατοίκων του λεκανοπεδίου σε αργίες όπως το Πάσχα ή η Καθαρά Δευτέρα ταξίδευαν μαζικά σε κοντινές εξοχικές περιοχές. Εκείνη την
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εποχή βέβαια μονάχα ένα μέρος των ταξιδιωτών χρησιμοποιούσε
ιδιωτικό αυτοκίνητο, ενώ η πλειοψηφία επέλεγε μέσα όπως τρένο
ή λεωφορείο.19 Ωστόσο, από αυτήν την δεκαετία ο Τύπος αναφέρει
ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται στο λεκανοπέδιο, όπου συγκεντρωνόταν κι ο μεγαλύτερος αριθμός των κυκλοφορούντων πανελλαδικά οχημάτων δεν οφειλόταν μονάχα στο
ελλιπές οδικό δίκτυο, αλλά και στον ωραίο ελληνικό καιρό που παρέσυρε τους Έλληνες οδηγούς να κάνουν βόλτες με το αυτοκίνητό
τους έως αργά το βράδυ, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι άλλοι Ευρωπαίοι. Η αναλογία πάντως των ταξιδιωτών που μετακινούνται με αυτοκίνητο τουλάχιστον στην Αθήνα, αλλάζει σταθερά
μέχρι τη δεκαετία του 1970, ενώ παράλληλα διογκώνεται κι ένα
ακόμη φαινόμενο που απασχολεί έντονα τον Τύπο της εποχής, τα
τροχαία και συχνά θανατηφόρα ατυχήματα κατά τη διάρκεια των
γιορτινών «εξόδων» κι «επιστροφών» από και προς τις πόλεις.20
Την ίδια δεκαετία, το πρότυπο απόκτησης αυτοκινήτου συνδυάζεται με ένα ακόμη καταναλωτικό «στόχο» της μεσαίας ή μικρομεσαίας κυρίως αθηναϊκής οικογένειας, τουτέστιν την απόκτηση
εξοχικού οικοπέδου, ιδανικά σε κάποια παραλιακή περιοχή.
Η ραγδαία εξάπλωση του οικιστικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας η οποία διευκολύνθηκε μεταξύ άλλων και από την αυτοκίνηση, επεξέτεινε διαρκώς την πρόσβαση σε ολοένα και πιο
απομακρυσμένες σε σχέση με την Αθήνα εξοχικές περιοχές, όπως η
Νέα Μάκρη ή η Ανάβυσσος, ενώ ταυτόχρονα οι αλλοτινοί προορισμοί εκδρομών ή παραθερισμού, όπως η Βάρκιζα, το Χαλάνδρι ή η
Κηφισιά ενσωματώνονταν στο οικιστικό συγκρότημα. Στο πλαίσιο
της «αξιοποίησης» των περιοχών αυτών μέσω της αυτοκίνησης,
ιδιαίτερη έλξη παρουσιάζουν οι παραλιακές ζώνες και τα νησιά
του Σαρωνικού που παρουσιάζουν πληθυσμιακή αύξηση κι οικο19 Ενδεικτικά, το Πάσχα του 1952 σημειώθηκε μεγάλη έξοδος από την Αθήνα προς
επαρχία, κατά την οποία 4.500 ταξίδεψαν με τακτικά τρένα 24.000 με ιδιωτικά
λεωφορεία και 17.000 με αυτοκίνητα, ενώ ακόμη 74 ωτομοτρίς αναχώρησαν
προς Τρίπολη, Καλαμάτα και Πάτρα (Καιροφύλας, 1993: 74).
20 Επί παραδείγματι, η έξοδος των Αθηναίων την Καθαρά Δευτέρα του 1972 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Υπολογίστηκε ότι περισσότερα από 170.000 αυτοκίνητα
βγήκαν από την πόλη, κι ότι οι εκδρομείς ήταν περίπου 600.000. Δέκα άνθρωποι
σκοτώθηκαν σε τροχαία, κι οι τραυματίες ήταν αναρίθμητοι. Στην επιστροφή, για
μία απόσταση 50 χλμ. χρειάζονταν έως και 3 ώρες. Ενδεικτικά επίσης, κατά την
πασχαλινή έξοδο του 1977 σημειώθηκαν 31 θάνατοι και 337 τραυματισμοί. Τότε
καθιερώθηκε ο τηλεφωνικός αριθμός του ΕΚΑΒ (Καιροφύλας, 2006: 133, 249).
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δομική δραστηριότητα.21 Η ανακατασκευή του αττικού τουλάχιστον τοπίου μέσω και των οδικών δικτύων προτάσσει σαφώς τον
προσανατολισμό προς τη θάλασσα, εκφράζοντας την πολιτισμική
μετατόπιση που συνδέει την παραλία με δραστηριότητες αναψυχής, οι οποίες συνδέονται με τις έννοιες εμπορικής εκμετάλλευσης
κι οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Οι ακτές που αποτελούσαν κατά το Μεσοπόλεμο ερημικά μέρη στα οποία κατά τόπους
εναλλάσσονταν φτωχά ψαροχώρια με θέρετρα μεγαλοαστών, μετατρέπονται μέσω της οδικής τους προβασιμότητας σε τόπους συνάθροισης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων κι οικοδομούνται είτε
με πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα και νυχτερινά κέντρα,
είτε με καταλύματα και ταβέρνες που απευθύνονται σε μεσαίες
και λαϊκές εισοδηματικές κατηγορίες.22
Η αλλαγή στις πολιτισμικές συνήθειες αντικατοπτρίζεται στην
εικονογραφία των στίχων των λαϊκών τραγουδιών της εποχής:
«Βρε Μανώλη τραμπαρίφα/ βάλε τη διπλή ταρίφα/ φουλαριστός
τράβα ντουγρού/ στη λεωφόρο του Συγγρού/ Απόψε το κορίτσι
θέλει θάλασσα/ κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασα... Στα θαλασσινά μπαράκια/ μπίρες και καλαμαράκια/ κιθάρες, ντέφι και βιολιά/
και ξάπλες στην ακρογιαλιά/ Απόψε που υπάρχουνε τα τάληρα/
ρε μάγκες θα οργώσουμε τα Φάληρα».23 «Με αμάξι πρώτη μάρκα/
21 (Burgel, 1976: 44)
22 Σύμφωνα με την περιγραφή του Guy Burgel, τη δεκαετία του 1950, «το Παλαιό
Φάληρο ήταν ακόμα ένα ήσυχο λιμάνι ψαράδων, τα παιδιά των πλούσιων Αθηναίων πήγαιναν για μπάνιο σε μικρές ταχτοποιημένες ακρογιαλιές και όσοι υπέφεραν από ρευματισμούς πήγαιναν για ζεστά θαλάσσια λουτρά στο ξενοδοχείο
Φρύνη, ενώ ορισμένοι καλοστεκούμενοι αστοί προτιμούσαν ήδη τη μυρωδιά της
θάλασσας και το ηλιοβασίλεμα της Αίγινας από τις πολυσύχναστες και κοσμικές
πλαγιές του Λυκαβηττού. Σήμερα [τη δεκαετία του 1970] οι ακρογιαλιές αυτές
έχασαν την υψηλή πελατεία τους, που προτιμάει τα αθλητικά και πολυτελή συγκροτήματα που βρίσκονται πιο μακριά στη νοτιανατολική ακτή, από τη Βουλιαγμένη ως το Λαγονήσι... Από τη Βάρκιζα ως το Σούνιο, ο παραλιακός δρόμος
περνούσε απο καταπληκτικά και σχεδόν ερημικά τοπία, όπου οι βίλες ορισμένων
βιομηχάνων και πάμπλουτων εφοπλιστών δημιουργούσαν πραγματικές οάσεις
στις οποίες το νερό έφθανε με βυτιοφόρα από την Αθήνα. Σήμερα, κάθε λιμανάκι έχει την ταβέρνα του ή το ξενοδοχείο του και καταλαμβάνεται κάθε Κυριακή από ένα μηχανοκίνητο και θορυβώδες πλήθος που διψάει για ήλιο, θάλασσα
και φαγητό στην ύπαιθρο. Στη Βάρκιζα έχει σχεδόν τελειώσει ένα ξενοδοχειακό
συγκρότημα με πλαζ και μερικές χιλιάδες κρεβάτια. Πιο νότια η Ανάβυσσος που
ζούσε από τις αλυκές της αυξάνεται ... [με την] οικοδόμηση ενός συνόλου πολλών
δεκάδων πολυκατοικιών...» (Burgel, 1976: 42 – 5).
23 Το τραγούδι «Ο τραμπαρίφας» σε στίχους Αλ. Σακελλάριου – Χρ. Γιαννακόπουλου
και μουσική Μ. Σουγιούλ κυκλοφόρησε το 1951 και ερμηνεύθηκε από διαφόρους
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ξεκινήσαμε για τσάρκα/ Πόρτο Ράφτη και Ραφήνα/ ήμουν κάργα
από βενζίνα/ Με την πρώτη κατηφόρα/ πήρε η μηχανή μας φόρα/
και ρολλάραμε ωραία/ κι ας εφώναζε η Τροχαία... Όλο ίσα το τιμόνι/ στα τριάντα το γαλόνι/ και θα κάνω Καπανδρίτι/ επαφή ίσαμε
την Κρήτη/ Βγήκε – βγήκε το φεγγάρι/ και το φρένο μας λασκάρει/ κι όταν φτάσαμε Καστέλλα/ εξεφούσκωσε η σαμπρέλλα».24
Όπως προαναφέρθηκε η μεταβολή αυτή συμπίπτει χρονικά με
την ανακατασκευή του ελληνικού τοπίου ως τουριστικού αξιοθέατου μέσω του οδικού δικτύου. Εκείνη την περίοδο το αυτοκίνητο,
κι όχι το αεροπλάνο όπως συμβαίνει μεταγενέστερα, καθίσταται
σε εμβληματικό μέσο του ελεύθερου χρόνου και κυρίως του τουρισμού για τις μεσαίες τάξεις των Βορειοευρωπαίων και Δυτικοευρωπαίων, οι οποίοι πραγματοποιούν περιηγήσεις με το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο τους σε ολόκληρη την ήπειρο και κυρίως τις
νότιες χώρες. Παράλληλα, ήδη από την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, με την ενθάρρυνση και των Αμερικανών εκπροσώπων της
αποστολής για το σχέδιο Marshall καλλιεργήθηκε η άποψη ότι το
οδικό δίκτυο θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω και του τουρισμού.25 Οι ελληνικές κυβερνήσεις υιοθετούν ανάμεσα στις προτεραιότητές τους για την
μεταπολεμική κρατική ανάπτυξη την κατασκευή οδικού δικτύου,
ως υποδομή όχι μόνο ευρύτερης οικονομικής αλλά και τουριστικής
σημασίας, με το σκεπτικό ότι η εκμετάλλευση των αξιοθέατων που
καθίσταντο οδικώς προσβάσιμα μπορούσε να συμβάλλει καίρια
στον εκσυγχρονισμό και την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον θα
συνεισέφερε στον συμβολικό «εξευρωπαϊσμό» της χώρας αφού η
ανάδειξη του αρχαιολογικού παρελθόντος είναι αυτή που διευκόλυνε την αναγνωρισιμότητα της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ως κοιτίδας του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Ο ιδεολογικός αυτός προσανατολισμός εντοπίζεται στα τουριστικά και κατασκευαστικά προγράμματα των κυβερνήσεων της
περιόδου 1950 – 1970. Μεγάλο μέρος αυτών των προγραμμάτων
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των έργων του Κ. Καραμανλή ο οποίος
χρημάτισε αρχικά υπουργός Δημοσίων Έργων και στην συνέχεια
τραγουδιστές της εποχής, όπως ο Ν. Γούναρης, ο Τ. Μαρούδας κι η Β. Μοσχολιού.
24 Το τραγούδι «Σιγά Μανώλη σιγά» σε στίχους Γ. Ασημακόπουλου και μουσική Γ.
Μουζάκη κυκλοφόρησε ως δισκογραφική δουλειά το 1993 ερμηνευμένο από τη
Βίκυ Μοσχολιού, αλλά ήταν επιτυχία ήδη από το 1970 (Καιροφύλας, 2006: 94).
25 Schipper 2009: 174, 211 – 2
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πρωθυπουργός.26 Στο πλαίσιο των πολιτικών αυτών τα έργα οδοποιΐας συνδυάζονταν σε πολλές περιπτώσεις με έργα ανάπλασης
περιοχών που σημασιοδοτούνταν ως τουριστικές ή αρχαιολογικών χώρων. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η κατασκευή
της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, για την οποία ο Σπυρίδων Μαρκεζίνης είχε υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της επέκτασής της, ότι
θα έκανε την Ελλάδα γνωστή διεθνώς καθ’ ότι θα γινόταν η ωραιότερη παραλιακή του κόσμου.27 Η λεωφόρος αυτή συνεχίζοντας παραλιακά τη διαδρομή της λεωφόρου Συγγρού ενώνει τα τρία σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της Αττικής, τον Παρθενώνα, το
ναό του Ολυμπίου Διός και τον ναό του Ποσειδώνα προσφέροντας
παράλληλα πρόσβαση στις αττικές παραλίες, οι οποίες αναδιαμορφώνονται με την κατασκευή ξενοδοχείων και νυχτερινών κέντρων.28 Η κατασκευή του οδικού δικτύου στην Ελλάδα ήταν λοιπόν άμεσα συνδεδεμένη με την δημιουργία τόπων ως τουριστικών
προορισμών και αυτό είναι μια ιδέα που συμμερίζονταν σε μεγάλο
βαθμό πολλοί μηχανικοί της εποχής.29 Σύμφωνα με μια χαρακτηριστική άποψη μηχανικού σε συνέδριο της Ελληνικής Περιηγητικής
Λέσχης το 1967 «το γεγονός ότι η διαδρομή με το αυτοκίνητο αποτελεί για τον τουρίστα όχι ταξίδι προς κάποιον προορισμό, αλλά
αυτοσκοπό, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη κατά τον σχεδιασμό
του οδικού δικτύου».30
Οι παραπάνω πολιτισμικές και χωροταξικές μεταβολές προβάλλονται μέσω του Τύπου της εποχής ως διαδικασία εκδημοκρατισμού των καταναλωτικών και πολιτισμικών πρακτικών. Το φαινόμενο αυτό όμως δεν ήταν μονοδιάστατο, καθ’ ότι τα έργα ανάπλασης και διάνοιξης δρόμων σήμαναν τον εκτοπισμό πολλών κοινωνικών ομάδων από το δημόσιο χώρο. Πολλά προσφυγικά παραπήγματα στις αττικές ακρογιαλιές τα οποία έμπαιναν ως ανάχωμα
στην πορεία προόδου, όπως αναφερόταν στον Τύπο της εποχής,
απαλλοτριώθηκαν. Επίσης, οι πεζοί κάτοικοι των περιοχών στις

26 («Πενταετές πρόγραμμα τουριστικής αναπτύξεως 1959 – 1963»: 3.35 – 3.48.
«Πρακτικά Σύσκεψης Υπουργείου Δημοσίων Έργων» 14 – 6 – 1962, «Πρακτικά
Συνεδριάσεων Βουλής» 15 – 5 – 1956. “Notes on investments on roads”: 52.2158
– 63)
27 (Η Καθημερινή 15 – 2 – 1953)
28 (Εμπρός 29 – 7 – 1953, 27– 8 – 1953. Σβολόπουλος 1992, Τ. 1: 234, 249. Τ. 4: 34,
51 – 55, 224)
29 Βλ. ενδεικτικά (Μάρκου: 7 – 12 . Απέργης: 563 – 5. Παπαμιχελάκης: 30 – 36. Δημητρακόπουλος: 31 – 2)
30 (Ελληνική Περιηγητική Λέσχη, 1967: 4)
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οποίες γίνονταν λεωφόροι, και άνηκαν στα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα έβλεπαν να αλλάζει η γεωγραφία των κοινωνικών
τους δικτύων μετακίνησής τους περιορίζοντας την πρόσβασή τους
στο δημόσιο χώρο.
Επομένως, η διασύνδεση της αυτοκίνησης με τις πρακτικές του
ελεύθερου χρόνου βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τα πρότυπα
οικονομικής και χωροταξικής οργάνωσης της φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας και καπιταλιστικής οικονομίας, στο πλαίσιο των
οποίων η συγκρότηση κοινωνικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων
συνδέεται με αιτήματα πρόσβασης σε συμβολικά κεφάλαια κατανάλωσης και κινητικότητας. Επιπλέον, το αυτοκίνητο ως μετωνυμία νέων πολιτισμικών συμβολισμών όπως η «απόδραση» κι η
«ανεξαρτησία» συνδέεται άμεσα με τη σημειολογική μετατόπιση
της δημόσιας αναπαράστασης όχι μόνο των μεσαίων κοινωνικών
τάξεων, αλλά και πολιτισμικών ομάδων που διεκδικούν δημόσια
αναγνώριση, όπως οι γυναίκες κι οι νέοι.
Με δεδομένο ότι τα αιτήματα αυτά αφορούν κατά τη μεταπολεμική περίοδο διευρυμένες πληθυσμιακές ομάδες δικαιολογείται
εν μέρει η προβολή των μετασχηματισμών αυτών ως διαδικασία
κοινωνικής ένταξης κι εκδημοκρατισμού, ειδικά εάν ληφθεί υπ’
όψη ότι στη μετεμφυλιακή περίοδο υπήρξε αυξημένη ανάγκη για
αποσόβηση των κοινωνικών εντάσεων κι ανισοτήτων στην ελληνική κοινωνία. Αυτήν την ανάγκη εξυπηρετούσε άλλωστε κι η εκ
νέου ανακάλυψη της υπαίθρου, η οποία είχε ερημώσει λόγω του
Εμφυλίου και της οικονομικής κρίσης, ως χώρου αναψυχής. Ωστόσο, οι μετασχηματισμοί αυτοί έλαβαν χώρα στο πλαίσιο μίας καταναλωτικής κουλτούρας χωρίς αντίστοιχο πολιτικό και κοινωνικό
υπόβαθρο. Επομένως είχαν μεν ως αποτέλεσμα την αναδιανομή
του πλούτου προς τα κάτω, αλλά δημιούργησαν νέες ιεραρχήσεις
και διαχωρισμούς για όσες ομάδες αποκλείονταν την δυνατότητα
πρόσβασης στα κεφάλαια κατανάλωσης και κινητικότητας.
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Der “heilige Kampf” und das “revolutionäre Element”
Kontinuität und Diskontinuität
in Krisen- und Übergangszeiten
Ariadni Moutafidou *

Die Entwicklung des Konzepts der “Revolution” im öffentlichen
Diskurs in der griechischen Presse während der Übergangszeit von
den 1840er Jahren bis zu den 1860er Jahren markiert Kontinuitäten
und Diskontinuitäten und hebt wichtigste Differenzierungen in
der Wahrnehmung des Begriffs hervor, der eine fortdauernd hohe
Bedeutung im politischen und gesellschaftlichen Leben des Landes
beinhaltete und weiterhin aktuell blieb.
Die Periode von den 1840er bis zu den 1860er Jahren ist mit
inneren Aufständen, Regimewechsel und der Entstehung von
Verfassungen verknüpft. Nach der sogenannten “Verfassungsrevolution” von 1843 entsteht ein Jahr später eine Verfassung,
im Jahr 1862 wird König Otto nach einer Reihe antidynastischer
Aufstände des Landes verwiesen und im Jahr 1864, ein Jahr nach
der Ankunft des neuen Königs Georg I., wird eine neue demokratische Verfassung verabschiedet. Eine neue Generation, die nicht unmittelbar am Unabhängigkeitskrieg beteiligt war, reift in dieser Zeit
heran und beherrscht die Machtstrukturen. Gemeinsam war dieser
neuen Generation in Griechenland und in den mitteil- und westeuropäischen Ländern die Erfahrung des raschen Wandels infolge
der häufigen Regimewechsel und der wirtschaftlich-technischen
Entwicklung sowie die Tatsache, dass die griechische Revolution
für die einen, die Französische Revolution für die anderen bereits
zur Geschichte bzw. nicht zu ihrer persönlichen Erfahrung gehörte.
(Hering 1992, 287-288; Petropoulos 1968.)
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Der griechische Unabhängigkeitskrieg von 1821 basierte auf
den Prinzipien der Französischen Revolution und der glorreichen
Vergangenheit des antiken Griechenlands. Die philhellenische
Bewegung verwendete folgende Argumente, die auch von den
Griechen geteilt wurden, um politische und finanzielle Unterstützung
für den griechischen Freiheitskampf zu erreichen: Die Vorfahren
der modernen Griechen seien verantwortlich für die Geburt der
europäischen Zivilisation und alle europäischen Länder hätten die
Pflicht, in Anerkennung dieser enormen Schuld, die Griechen zu
unterstützen. Außerdem seien die Griechen ein christliches Volk
in einem erbitterten Kampf gegen die ungläubigen Türken. Die
Griechen unter diesen Umständen nicht zu unterstützen, würde
bedeuten, sie der Grausamkeit und dem Mord zu überlassen und
damit die christliche Pflicht zu vernachlässigen.1
Das Ziel der griechischen Revolution war die Unabhängigkeit im
Sinne einer Chance, eine Regierung zu etablieren, die die bürgerliche
und politische Freiheit und die konstitutionelle Demokratie sichern
würde. Das griechische Streben nach Unabhängigkeit und Kontrolle
über das eigene Schicksal und die Aussicht auf die Bildung einer
Regierung, die der im Osmanischen Reich vorhandenen überlegen
wäre, war mit dem idealen Vorbild eines westeuropäischen bzw.
britischen parlamentarischen Staates verknüpft. Dies war das
zu erreichende Ziel. Die Griechen waren tief davon überzeugt,
dass solch ein unabhängiger Rechtsstaat Glück, Wohlstand und
Reichtum für alle Bürger und für die gesamte Nation garantieren
würde. (Βερέμης - Κολιόπουλος 2006, 40-54; Κιτρομηλίδης 1992;
Kitromilides 1993.)
Diese Erwartungen wurden wegen der Schwierigkeiten und
Probleme, die der neue Staat zu konfrontieren hatte, sehr bald
enttäuscht. An erster Stelle innerhalb des Landes: Die Lage war
gekennzeichnet durch Chaos und das Fehlen öffentlicher Ordnung,
durch Instabilität und große Armut und nach der Errichtung der
Monarchie durch ein autokratisches Regierungssystem, das sich
völlig gegen die griechischen Bestrebungen, die Ziele und die
Grundsätze der Revolution richtete, wie etwa die Errichtung einer
Verfassung. Die Hoffnungen oder vielmehr die Überzeugung,
1

Hering 1994, 17-72. Siehe auch: Maras 2012; Costopoulos − Costopoulou 2009;
Marchand 2003; Roessel 2002; Konstantinou - Wiedemann 1989; St Clair 1972.
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dass die Einrichtung eines freien Nationalstaates, der nach dem
europäischen Vorbild organisiert und regiert sein sollte, den
Wohlstand bringen und gewährleisten würde, wurden bereits in
den Jahren um die 1840er enttäuscht.2 Außerhalb des Landes gab
es Veränderungen in der internationalen Szene, in Westeuropa vor
allem nach 1848, aber auch in Südosteuropa mit dem Aufstieg des
Nationalismus und dem nationalen Kampf anderer Nationen. Die
philhellenische Bewegung war auf dem Rückzug, Europa schien
sehr unfreundlich und die europäische Unterstützung musste nun
mit anderen Nationen geteilt werden. (Anderson 1966, 88-177;
Roberts, 53-177; Berindei, 220-231; Borejsza, 207-219.)
Ziel des gegenwärtigen Beitrags ist es, die Kontinuitäten
und Diskontinuitäten in der Wahrnehmung des Konzepts der
“Revolution”3 im öffentlichen Diskurs nach der Gründung des
griechischen Staates in einer Zeit des Übergangs und der großen
Krisen zu erforschen und zu präsentieren.
Revolution – Der Freiheitskampf

Der Begriff “Revolution” im Spiegel der Presse jener Zeit wird an
erster Stelle als der “Kampf” der unterdrückten Völker verstanden.
Die Französische Revolution und die Ideen der Französischen
Revolution, vor allem der proklamierte Widerstand gegen die
Tyrannen und die Legitimierung des Kampfes für die Freiheit,
haben in der politischen Welt Griechenlands und in der griechischen
Gesellschaft Vorbildfunktion und einen hohen Stellenwert. Dies
wird immer wieder deklariert, denn die heilige Revolution
(gemeint ist dabei der Freiheitskampf von 1821) habe ihren Keim
in der französischen Revolution. (Zeitung Η Ελπίς, 20.9.1855.)
Sogar in Krisenzeiten wie im Falle des Krimkriegs, in einer Zeit als
2

3

Πολίτης, 1998; Kitromilides 2013. Kitromilides zufolge war der Aufklärungstraum
eines freien griechischen Gemeinwesens bald durch eine romantische
nationalistische und autoritäre Vision überschattet als im frühen 19. Jahrhundert
der griechische Nationalstaat aus einem zehnjährigen revolutionären Kampf
gegen das Osmanische Reich hervorging. Siehe auch: Κιτρομηλίδης 2014.
Der gegenwärtige Beitrag gehört einer umfangreicheren begriffs- bzw.
ideengeschichtlichen Untersuchung an. Ein Teil dieser Studie in einer früheren
Version wurde im Jahr 2005 in Haifa (internationale Konferenz über den
Griechischen Unabhängigkeitskrieg, Haifa Universität, Israel) und in: Moutafidou
2004, 123-139, präsentiert.
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das politische Vorgehen Europas in Frage gestellt wird, bleiben die
Französische Revolution und ihre Prinzipien, ihre Vorbildfunktion
unantastbar. (Moutafidou 2015, 55-60.)
Der griechische Unabhängigkeitskampf von 1821 wird im
Zusammenhang mit dem Kampf der unterjochten Völker gesehen. Die griechische Revolution, der Befreiungskampf führte zur
Entstehung des griechischen Nationalstaates und blieb weiterhin
unantastbar. Es ist die Rede von der “griechischen Revolution” der
“großen Revolution von 1821”, der “ersten Revolution”, dem “Kampf
von 1821”, dem “Kampf der Griechen”, dem “Unabhängigkeitskampf”,
dem “heiligen Kampf”, dem “siebenjährigen Kampf”, der “Revolution
von 1821”, dem “nationalen Aufstand”, dem “nationalen Aufstand
aller Griechen” (dem “panhellenischen Aufstand”), dem “griechischen nationalen Aufstand”.
Der nationale Charakter der “griechischen Revolution” wurde
immer wieder betont, und zwar in dem Sinne, dass es sich um eine
nationale Erhebung und nicht um eine Revolte handeln würde.
(Zeitung Παλιγγενεσία, 9.8.1865; Zeitung Παλιγγενεσία, 5.11.1862.)
Unterschiede zum Kampf anderer Nationen werden deklariert,
Vergleiche angestellt und auf die Verbindung mit dem Ahnenruhm
hingewiesen. Der Kampf der Griechen, so in einer Rede von Stefanos
Koumanoudis in Athen, hatte den Stempel, den Segen, die Salbung
des Ahnenruhmes, nämlich der zuvorgeleisteten Wohltaten an
der europäischen Menschheit und aus diesem Grund könne der
Kampf der Serben4 die Europäer nicht so sehr berühren wie der
griechische Befreiungskampf.5 Die Wohltaten der philhellenischen
Bewegung für den griechischen Befreiungskampf seien im Grunde
eine Rückgabe der Wohltaten der Antike an Europa.
Da der entstandene griechische Staat nur einen kleinen Teil
der osmanischen Gebiete mit griechischer Bevölkerung, die am
Aufstand teilgenommen hatten, einschloss, war der Kampf nicht
abgeschlossen. Im Falle des kretischen Aufstands von 1866 ist die
Rede von der “Revolution von Kreta”, dem “Kampf” (dem “Ringen”),
dem “kretischen Kampf”, der ‟Bewegung von Kreta”, der “kretischen Bewegung”, dem “Aufstand”.
4
5

Vgl. auch mit: Σκοπετέα 1988, 163-189, 415-423.
Zeitung Παλιγγενεσία, 16.4.1866. Siehe auch: Moutafidou 2003, 358-368;
Moutafidou 2015, 60-63.
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Der kretische Aufstand von 1866-1869 gegen die osmanische
Herrschaft gehörte zum Kampf der unterdrückten Völker bzw. der
unterjochten kretischen Brüder und war ein Teil (der kriegerische
Teil) der Verwirklichung der Großen Idee, die auf die Befreiung der
Provinzen des osmanischen Reiches mit griechischer Bevölkerung
abzielte. Der kretische Kampf sei ein “griechischer Kampf”, ein
“nationaler Kampf”, er sei kein “Teilkampf”; denn auf Kreta
kämpfe Griechenland und der Kampf finde zwischen Kreuz und
Halbmond, zwischen Jesus Christus und Mohammed statt. (Zeitung
Παλιγγενεσία, 20.12.1866.)
Ähnliche Verallgemeinerungen und Stereotypen werden noch
stärker bei der Darstellung bzw. der Verherrlichung des griechischen Unabhängigkeitskrieges verwendet. Der Kampf gegen
die osmanische Herrschaft sei der Kampf Griechenlands gegen
die Eroberer, gegen eine jahrhundertelange Versklavung, der
Aufstand des Europäers gegen den Asiaten, des Christen gegen den
Ungläubigen, des Nachkommens der Zivilisation gegen den Spross
des Nomaden. (Zeitung Παλιγγενεσία, 5.11.1862.)
Merkwürdigerweise erhält der Begriff im Falle einer “revolutionären Bewegung” in Indien, die sich gegen die englische Herrschaft
richtete, eine negative Konnotation. Die Nachricht wird auf folgende Weise weitergegeben: den Engländern sei es gelungen, die
Ordnung wiederherzustellen. In diesem Fall wird die revolutionäre
Bewegung als Störung der Ordnung und nicht als Aufstand des unterdrückten Volkes gegen die Eroberer wahrgenommen.6
Revolution – Der Wandel

Im Jahr 1843 findet die sogenannte Verfassungsrevolution statt.
Sie wird definiert als “Revolution des 3. September”, “politischer
Wandel von 1843”, “unblutige Revolution”. Die Revolution, diesmal im Inneren des nationalen Staates, im Grunde aber auch zur
Durchsetzung der Forderungen des Unabhängigkeitskriegs bzw.
zur Errichtung einer konstitutionellen Regierungsform, rettete, so
die Zeitung Athina, den Staat. Es kommt zu einer Verherrlichung
des Kampfes und zu verbalen Übertreibungen. Durch die erbrachte Leistung der Revolution des Dritten September wurde von den
6

Zeitung Παλιγγενεσία, 2.1.1864. Vgl. auch mit: Hobsbawm 1992, 92-93.
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Revolutionären “der höchste Grad der Zivilisation erreicht”. (Zeitung
Αθηνά, 1.9.1843.) Das “heilige Ziel” der Revolution sei die konstitutionelle Freiheit (Zeitung Αθηνά, 8.9.1843) und die “Prinzipien”
des Dritten September seien die Prinzipien der Eintracht (Zeitung
Η Ελπίς, 24.3.1844).
Im Jahr 1865 wird in der populistischen Zeitung Paliggenesia
der Versuch einer Art Periodisierung der politischen Entwicklung
unternommen. Es ist die Rede von drei politischen Wandeln
(Regime- und Regierungswechseln) nach der Errichtung des
Königreichs Griechenland. Der erste politische Wandel sei die
Errichtung der ersten Königsherrschaft selbst, der zweite der politische Wandel von 1843 und der dritte die Revolution von 1862.
(Zeitung Παλιγγενεσία, 16.9.1865.) Letztere richtete sich gegen
Otto und seine Dynastie und kämpfte für die verfassungspolitische
Ordnung. Es handelte sich also, so in der Presse der Zeit, um die
“Bewegung des 11. Oktober”, den “griechischen Aufstand von 1862”,
eine “Revolution”, die “Oktoberrevolution”, einen “Wandel” (einen
“Regime- und Regierungswechseln”). Die Oktoberrevolution von
1862 richte sich gegen die Gesetzlosigkeit (Zeitung Παλιγγενεσία,
4.1.1863), ihr Symbol seien die Selbstaufopferung, die Heimatliebe
und die Forderung nach Legitimität und Rechtmäßigkeit (Zeitung
Παλιγγενεσία, 27.12.1862), sie bewirke Respekt gegenüber dem
Gesetz und die Einheit der Nation (Zeitung Παλιγγενεσία, 3.6.1863).
Außerdem ist die Rede von den “Zielen”, “Pflichten” und “Prinzipien”
der Revolution.
In ihrem Kontext sind die Termini aufschlussreich. Das “Ziel
der Revolution” sei die Ordnung, die Anerkennung der Rechte und
der Pflichten des Einzelnen, die Gleichberechtigung und die gute
Freiheit, die die Größe und das Glück, den Wohlstand der Heimat
zum Ziel habe. (Zeitung Παλιγγενεσία, 31.12.1862.) Die “Pflicht
der Revolution im Inland und im Ausland” sei es, einerseits die
Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat sicherzustellen, andererseits das öffentliche Recht in Europa zu modifizieren. (Zeitung
Παλιγγενεσία, 13.8.1866.) Ihre Prinzipien, nämlich Legitimität und
Charakterunabhängigkeit, sollten das politische Leben nach dem
Wandel bestimmen. Die Regierenden sollten der Revolution dienen. (Zeitung Παλιγγενεσία, 3.11.1862.)
Da dies aber nicht immer der Fall war und die Verwirklichung
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der Prinzipien der Revolution auf Schwierigkeiten stieß, wurde der
Begriff nach und nach negativ konnotiert. Diese Entwicklung kommt
beim Gebrauch von Metaphern klar und verschärft zum Ausdruck.
Die Revolution, so die Zeitung Paliggenesia, sei ein Übel, wodurch
die Gesellschaft ein anderes Übel bekämpfen wolle; sie zerstöre,
aber errichte nichts; sie sei eine extreme Form von Paroxysmus, die
die Nationen in Folge einer langen Krankheit ergreife; das Ergebnis
sei die totale Verwirrung, völliger Mangel an Ordnung, völliger
Mangel an regelmäßiger Bewegung der substantiellen Kräfte der
Nation; daher solle die Revolution von kurzer Dauer sein. (Zeitung
Παλιγγενεσία, 15.10.1863.)
In dieser Richtung findet eine Differenzierung des Begriffs statt.
Die Brise der Freiheit, welche die Revolution anfangs mit sich bringe, könne sich schnell in einen Orkan der Anarchie verwandeln.
(Zeitung Παλιγγενεσία, 27.12.1862.) Die Revolution im Staate bringe materielle Schäden mit sich und bedeute auf Dauer eine ökonomische Krise für die Nation. (Zeitung Παλιγγενεσία, 9.3.1865). Die
Revolution habe das Land zwei Jahre lang in Unordnung belassen
(Zeitung Παλιγγενεσία, 13.11.1864) und nun werde die Politik, die
der Revolution ein Ende gemacht habe, die sogenannte “Politik der
Ordnung” von den Politikern gelobt und hochgeschätzt. (Zeitung
Παλιγγενεσία, 24.7.1865.)
Aber auch die “revolutionären Ideen” werden in Frage gestellt.
Nach der Oktoberrevolution von 1862 werden die “revolutionären
Ideen” mit “Ideen der Zerstörung und des Umsturzes” gleich- und
dadurch in Frage gestellt und sie werden anderen Ideen − “konservativen Ideen” − gegenübergestellt. Die revolutionären Ideen sind
nun fortschrittshemmend und es sind die konservativen Ideen, die
das ungehinderte politische Werk einer Regierung fördern und die
gefragt sind. (Zeitung Παλιγγενεσία, 24.7.1865.)
Entsprechende Veränderungen sind auch im Zusammenhang
mit dem Begriff der “Rechte” festzustellen. Während nun die Rechte
der Revolutionäre bzw. der Freiheitskämpfer von 1821 verknüpft
mit der Forderung der Verteilung des nationalen Bodens als allgemein anerkannt galten und Komitees (Zeitung Παλιγγενεσία,
4.1.1865; Zeitung Παλιγγενεσία, 14.1.1865; Zeitung Παλιγγενεσία,
27.7.1865) diese Rechte durchzusetzen bzw. sicherzustellen bemüht waren, ist nach der Revolution von 1862 zwar der Terminus
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“Rechte” erneut, aber doch in anderem Kontext und Sinn, benutzt
worden. Gleichzeitig wurden die Termini “Qualifikationen” und
“Gesinnung” in demselben Sinn verwendet. Es handelt sich dabei
um alte Termini mit neuer Bedeutung, die Entwicklungen im politischen Leben und in der Gesellschaft manifestierten.
Nach 1862 bringen die sogenannten “revolutionären Rechte”
Vorteile für die in den Behörden und in der Armee Beschäftigten
mit sich. (Zeitung Παλιγγενεσία, 2.1.1864; Zeitung Παλιγγενεσία,
4.2.1865.) Die sogenannten “revolutionären Qualifikationen”
werden genauso wie die Dienstjahre, bei Belohnungen bzw.
Entschädigungen berücksichtigt und außerdem wird diesen entschädigten “Revolutionären” zusammen mit den Regierenden
Vetternwirtschaft vorgeworfen. (Zeitung Παλιγγενεσία, 7.12.1862.)
Im Wahlkampf ist die Rede von der “liberalen und revolutionären
Gesinnung” der Kandidaten. Es wird aber auch betont, dass diese
Gesinnung nicht einzig und allein als Beweis für ihr Credo gilt, dass
sie vielmehr ein politisches Programm vorzulegen haben. (Zeitung
Παλιγγενεσία, 15.11.1862.)
Der Revolutionär

Noch deutlicher sind die Entwicklungen bzw. die Infragestellung
und negative Konnotation des Begriffs bei der Wahrnehmung
des Terminus “Revolutionär” festzustellen. Der Freiheitskämpfer
von 1821 bleibt weiterhin unantastbar. Des Befreiungskampfes
wird mit Respekt gedacht, die Opfer der Kämpfer anerkannt und
ihre Rechte in der Verfassung verankert. (Zeitung Παλιγγενεσία,
1.11.1862; Zeitung Παλιγγενεσία, 11.11.1863.) Und in diesem Sinn
bleibt der “christliche Revolutionärˮ, der für seine Freiheit kämpft,
wie im Falle des kretischen Aufstandes, genauso unantastbar.
Eine leichte Veränderung findet im Jahr 1844 im Rahmen der
“Autochthonen”−“Heterochtonen”−Diskussion statt. Diese Debatte
betraf die Staatsbürgerschaft und die politischen Rechte der
Einheimischen und der sogenannten Nicht-Einheimischen.7 Die
Vorrechte der Befreiungskämpfer werden zwar weiter als unbestreitbar anerkannt, in Frage gestellt werden allerdings die Vorrechte
7

Δημάκης 1991; Hering 1992, 228-230. Zu den Rechten und den Forderungen
der Freiheitskämpfer und den damit verknüpften Problemen bei ihrer
Zufriedenstellung in der Regierungszeit von König Otto, siehe: Βασιλείου, 27-107.
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als einzige Qualifikation bei der Besetzung der Beamtenstellen.
(Zeitung Η Ελπίς, 29.1.1844.) Denn die Beamtenstellen seien keine “Kriegsbeute”. Der “Freiheitskämpfer”, der “Revolutionär”, habe
für seine Heimat, nicht für das eigene Interesse gekämpft. Die revolutionären Rechte stehen den sich aufopfernden Kämpfern zu und
nicht solchen, die diese Opfer für sich missbrauchen. Zudem werden die Opfer der Freiheitskämpfer durch macht- und geldgierige
Einzelpersonen mißbraucht. (Zeitung Η Ελπίς, 29.1.1844).
Die Sache sieht anders aus bei den “Revolutionären” von 1862.
Sehr bald wird der Freiheitskämpfer von 1821 dem Kämpfer, dem
Revolutionär von 1862 gegenübergestellt, in einem Vergleich,
der für Letzteren kaum vorteilhaft ausgeht. Die Generation der
Unabhängigkeitskämpfer, für welche die neue Regierung Sorge
zu tragen habe, so die Zeitung Paliggenesia bereits im Jahre 1862,
ihre gerechten Forderungen, ihre Opfer an Menschenleben in der
Familie und an Vermögen am Altar der Freiheit, wird einer neuen
“Bande von Kämpfernˮ gegenübergestellt, die die Ministerien und
die Regierung belagert und Entschädigungen, Ehrerweisungen und
Stellen verlangt. Es handelt sich um den “Kämpfer des 11. Oktober”.
(Zeitung Παλιγγενεσία, 1.11.1862.)
Die negative Konnotation von “Freiheitskämpfer” / “Revolutionär” tritt in den folgenden Jahren noch stärker in den
Vordergrund, wobei dies sogar an den Ausdrücken deutlich zu erkennen ist. Es ist die Rede von dem “neuen Kämpfer”, dem “anderen Befreier des Vaterlands”, dem “sogenannten Revolutionären”,
dem “sich selbst proklamierten Revolutionären”, dem “angeblichen
Revolutionären”, dem “revolutionären Element”, dem “ausgehungerten Revolutionären des nächsten Tages”.
Es ist von Interesse, den Kontext in einigen Beispielsfällen näher
zu betrachten. Ein “kriegerischer Revolutionär” sollte für das Wohl
Griechenlands kämpfen und nicht dafür, dorthin aufzusteigen, wo
andere, viel fähigere als er, bereits sind. (Zeitung Παλιγγενεσία,
2.1.1865.) Das sei aber auch der Fall bei der Bestellung von “angeblichen Revolutionären” im öffentlichen Dienst seitens der Regierung,
wobei die Einführung solcher “revolutionären Elemente” allgemeinen Aufruhr und große Verwirrung in den Ämtern mit sich bringe.
Es ist hier die Rede von “revolutionären Elementen”, dabei wird die
Sprache zur Polizeisprache. (Zeitung Παλιγγενεσία, 7.12.1862.) Da
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die Regierung nicht in der Lage sei, die Prinzipien der Revolution
umzusetzen, werde die Staatskasse von den “ausgehungerten Revolutionären des nächsten Tages”, mit denen allerdings
die Regierenden unter einer Decke steckten, geplündert. Durch
ihre Handlungen spalte die provisorische Regierung die Nation
in Revolutionäre, im Sinne von den ihr Ergebenen, und NichtRevolutionäre, im Sinne von den ihr Nicht-Ergebenen. (Zeitung
Παλιγγενεσία, 27.12.1862).
Anfang 1864 sagte die Presse den sogenannten “angeblichen
Revolutionären” den Kampf an. Die populistische Paliggenesia
deklariert ihre Absicht, die widersinnige Forderung der selbsternannten Revolutionäre zu bekämpfen, denn der Revolutionär sei
die Nation. (Zeitung Παλιγγενεσία, 1.1.1864.) Der Begriff wird gesäubert. Die Nation kämpfte für die Errichtung des Nationalstaates,
für die Einführung der Verfassung, für eine verfassungskonforme
politische Ordnung, für das Funktionieren des parlamentarischen
Regierungssystems. Der Revolutionär ist die Nation.
Zudem bewirkte die Revolution von 1862 eine tiefgreifende
Veränderung der Begriffe. In einer Parlamentsrede des Premier- und
Innenministers Koumoundouros, die in der Presse des Jahres 1865
veröffentlicht wurde, wird betont, dass die Ziele der Revolution von
1862 die Freiheit und die Ordnung seien. Die Oktober-Revolution,
so Koumoundouros, habe also etwas Gutes bewirkt, und zwar dass
man nach der Revolution beides sein kann, nämlich konservativ
und liberal zugleich. Denn es bestehe nicht mehr die Trennung zwischen konservativ im Sinne von Sklaven und liberal im Sinne von
Revolutionären. Und dies ehre diese Revolution und diejenigen, die
sie bewirkten. (Zeitung Παλιγγενεσία, 24.7.1865.) Im Gegensatz
zur Interpretation seitens der zeitgenössischen Sekundärliteratur,
die die konkreten Aussagen als eine “ideologische Verwirrung” diskreditierte (Σκοπετέα 1988, 222), bin ich fest davon überzeugt,
dass es sich hier um keine Verwirrung, sondern um eine unterschiedliche und zwar einsichtige Interpretationsebene handelt.
Koumoundouros sah mit Klarheit die aktuellen Entwicklungen
und nahm die tiefen Veränderungen in Politik und Gesellschaft in
dieser Übergangszeit wahr. Die Entwicklung ist in der Tat eindeutig zu verfolgen: vom Unabhängigkeitskampf zur Errichtung des
Nationalstaates, durch zwei Revolutionen im Inneren zur Festigung
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des parlamentarischen Regierungssystems bis hin zur politischen
Normalität der konstitutionellen Monarchie.
Kontinuität und Diskontinuität

Der Begriff “Revolution” bildet einen der zentralen Begriffe in
Politik und Gesellschaft in Griechenland in der Übergangszeit
von den 1840er zu den 1860er Jahren. Die Untersuchung der historischen Entwicklung des Begriffs, vom “Befreiungskampf”,
der zur Entstehung des Staates führte und auch danach unantastbar blieb, bis hin zu den wiederholten “Aufständen” gegen
ein absolutistisches System und die damit verbundenen häufigen
Regierungs- bzw. Regimewechsel in Politik und Gesellschaft, lässt
bedeutende Differenzierungen des Begriffs, der über einen längeren Zeitraum einen hohen Wert beinhaltete und aktuell blieb,
erkennbar werden. Die negative Konnotation oder vielmehr die
Infragestellung des Begriffs betrifft nicht die Legitimation, die Ziele
oder die “Prinzipien” der Revolution, die zur Gestaltung einer neuen Staats- und Regierungsform beitragen sollte, sondern vor allem
die Grenzen und die Dauer des “Revolutionszustandes” und den
Missbrauch der Revolution und ihrer Ziele durch einzelne Personen,
korrupte Bürger oder Politiker zur Durchsetzung und Befriedigung
eigener Interessen. Der Ruf nach Rückkehr in eine innenpolitische
Normalität bzw. in ein gut funktionierendes parlamentarisches
System, das jedem Bürger zugutekommen sollte, war mit einer neu
differenzierten Definition des Begriffs ‟Revolution” verknüpft, die
sowohl die Durchsetzung der “Prinzipien der Revolution” und die
Aufrechterhaltung der neuen politischen Οrdnung beinhaltete als
auch die Verwirklichung der Prinzipien und der Ziele des griechischen Freiheitskampfes von 1821 bedeutete.
Bibliographie

Anderson, M. S.: The Eastern Question, 1774-1923. London: Palgrave
Macmillan 1966.
Βασιλείου, Σωτηρούλα Κ.: «Τα παλικάρια τα παλιά και η αποκατάστασή τους κατά την οθωνική περίοδο (1833-1862)». In:
Βασίλης Κ. Γούναρης (Hrsg.), Ήρωες των Ελλήνων. Οι καπετάνιοι, τα παλικάρια και η αναγνώριση των εθνικών αγώνων 19ος-

400

Ariadni Moutafidou

20ός αιώνας. Athen: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 2014: 27107.
Berindei, Dan: «Προς μια ευρωπαϊκή νέα τάξη». In: Ελένη Αρβελέρ
− Maurice Aymard (Hrsg.), Οι Ευρωπαίοι. Νεότερη και σύγχρονη
εποχή. Griechische Übersetzung. Bd. 2. Athen: Σαββάλας 2003:
220-231.
Borejsza, Jerzy Wojciech: «Εθνική και κοινωνική επανάσταση».
In: Ελένη Αρβελέρ - Maurice Aymard (Hrsg.), Οι Ευρωπαίοι.
Νεότερη και σύγχρονη εποχή. Griechische Übersetzung. Bd. 2.
Athen: Σαββάλας 2003: 207-219.
Costopoulos, Alexandros − Mary Costopoulou: Bridges of Liberty.
American Philhellenism in the 18th and 19th Centuries. Athen:
Foresight Strategy & Communications 2009.
Δημάκης, Ιωάννης: Η πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα
των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Athen: Θεμέλιο 1991.
Hering, Gunnar: “Der griechische Unabhängigkeitskrieg und der
Philhellenismus”. In: Alfred Noe (Hrsg.), Der Philhellenismus in
der westeuropäischen Literatur 1780-1838. Amsterdam: Rodopi
1994: 17-72.
————: Die politischen Parteien in Griechenland 1821-1936. Bd. 1.
München: R. Oldenbourg 1992.
Hobsbawm, Eric J.: Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848.
Griechische Übersetzung. Athen: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης 21992.
Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. – Μάριος Χατζόπουλος (Hrsg.):
Διακυμάνσεις του νεοελληνικού πολιτικού στοχασμού. Από τον
19ο στον 20ό αιώνα. Athen: IIΕ / ΕΙΕ (Τετράδια Εργασίας 35)
2014.
Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ.: Το όραμα της ελευθερίας στην ελληνική κοινωνία: από την πολιτική σκέψη στην πολιτική πράξη.
Athen: Πορεία 1992.
Kitromilides, Paschalis M.: Enlightenment and Revolution. The
Making of Modern Greece. London: Harvard University Press
2013.
————: “The Vision of Freedom in Greek Society”. Journal of the
Hellenic Diaspora, 19 (1993) 1: 16-22.

Der “heilige Kampf” und das “revolutionäre Element”

401

Konstantinou, Evangelos - Ursula Wiedemann. (Hrsg.): Europäischer
Philhellenismus. Ursachen und Wirkungen. München − Neuried:
Hieronymus Verlag 1989.
Maras, Konstantinos: Philhellenismus. Eine Frühform Europäischer
Intergration. Würzburg: Königshausen und Neumann 2012.
Marchand, Suzanne L.: Down from Olympus: Archaeology and
Philhellenism in Germany, 1750-1970. Princeton, N.J.: Princeton
University Press 2003.
Moutafidou, Ariadni: “Europa und der Orient im griechischen öffentlichen Diskurs Mitte des 19. Jahrhunderts”. Philia. Eine
Zeitschrift für Europa (2015): 49-77.
————: “Vom “Panslawismus” zu den “christlichen Völkern des
Orients”. Zur Entwicklung historischer Begriffe im Spiegel der
griechischen Presse der Jahre 1843-1863”. In: Jana Korčáková −
Jürgen Beyer (Hrsg.), Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage.
Hradec Králové: Gaudeamus 2003: 358-368.
————:
“Zur
Entwicklung
politisch-sozialer
Begriffe
in Griechenland 1843-1864”. In: Radoslav Katičić
(Hrsg.), “Herrschaft” und “Staat”. Untersuchungen zum
Zivilisationswortschatz im südosteuropäischen Raum 1840-1870.
Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 2004: 123139.
Petropoulos, John Anthony: Politics and Statecraft in the Kingdom of
Greece 1833-1843. Princenton, N.J.: Princenton University Press
1968.
Πολίτης, Αλέξης: Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην
Ελλάδα του 1830-1880. Athen: Ε.Μ.Ν.Ε. − Μνήμων 1998.
Roberts, John: «Επανάσταση από τα πάνω και από τα κάτω.
Πολιτική ιστορία της Ευρώπης από τη Γαλλική Επανάσταση».
In: T. C. W. Blanning (Hrsg.), Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης.
Griechische Übersetzung. Athen: Τουρίκης 2009: 53-177.
Roessel, David: In Byron’s Shadow: Modern Greece in the English and
American Imagination. New York: Oxford University Press 2002.
Σκοπετέα, Έλλη: Το «πρότυπο βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις
του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880). Athen:
Πολύτυπο 1988.

402

Ariadni Moutafidou

St Clair, William: That Greece Might Still Be Free. The Philhellenes in
the War of Independence. Oxford: Oxford University Press 1972.
Βερέμης, Θάνος - Γιάννης Κολιόπουλος: Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα. Athen: Εκδόσεις Καστανιώτη
2006.

Η ελληνική εθνεγερσία στον ισπανικό Τύπο (1821-1830).
Μια εισαγωγική μελέτη
Dimitris Miguel Morfakidis Motos *

Διάφορες μελέτες από τα μέσα του 20ού αι. για τον, επί αρκετό καιρό αγνοημένο από την ιστοριογραφία, ισπανικό φιλελληνισμό1,
επέτρεψαν να επιβεβαιωθεί τόσο η ύπαρξή του όσο και ο χαρακτήρας του. Υπό το πρίσμα αυτό, αν και η συμμετοχή του ισπανικού
κράτους στα συμβάντα της ελληνικής επανάστασης (1821-1830)
ήταν ανύπαρκτη, υπήρξαν πολιτικοί που στήριξαν τους εξεγερθέντες ΄Ελληνες, ενώ στις τάξεις των φιλελευθέρων η συμπάθεια
για την επανάσταση υπήρξε ομόφωνη. Οι εκδηλώσεις συμπάθειας τεκμηριώνονται περισσότερο ανεπίσημα παρά επίσημα τόσο
στον διπλωματικό όσο και στο λογοτεχνικό και στρατιωτικό τομέα. ΄Ομως το κλειδί για να γίνει κατανοητή η κρατική και κοινωνική κινητικότητα στο εν λόγω εξωτερικό θέμα, όπως εξάλλου
και σε πολλά άλλα, βρίσκεται στις συνιστώσες που επέβαλε στον
εξωτερικό χώρο η εσωτερική πολιτική της χώρας και εδώ πρόκειται για μια αδυναμία, που εμπεδόθηκε στη διάρκεια του 19ου αιώνα και καθόρισε την υποτονικότητα του φιλελληνικού ισπανικού
ρεύματος.
Είναι χρήσιμο, λοιπόν, να αναφερθεί ότι ο φιλελευθερισμός
στην Ισπανία είχε μια δύσκολη και μακρόχρονη ιστορική πορεία,
δεδομένου ότι το πρώτο συνταγματικό νομοθετικό εγχείρημα της
Βουλής των Αντιπροσώπων του Κάδιξ (Cortes de Cádiz, 18101814) ανατράπηκε απότομα από την απόλυτη μοναρχία του Φερδινάνδου Ζ΄ (1814-1820), ενώ η Φιλελεύθερη Τριετία (Trienio
*
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Liberal, 1820-1823)2 που ακολούθησε, ανατράπηκε εκ νέου από
το αυταρχικό καθεστώς μέχρι το 1834, στη λεγόμενη Απεχθή Δεκαετία (Década Ominosa).
Τα κύρια συμπεράσματα που συνάγονται για την μη συμμετοχή της Ισπανίας στην ελληνική εθνεγερσία κατά τη διάρκεια της
δύσκολης αυτής περιόδου, είναι δύο. Κατά πρώτο λόγο, η αναγκαιότητα της διαρκούς προστασίας του φιλελεύθερου καθεστώτος
στην Ισπανία, γεγονός που κατέστησε αδύνατη μια δραστήρια
παρουσία στην ανατολική Ευρώπη, ιδίως την περίοδο αυτή, κατά
την οποία στα υπερατλαντικά εδάφη της Ισπανικής Αυτοκρατορίας βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία της χειραφέτησης
των ισπανόφωνων λαών. Κατά δεύτερο λόγο, ο περιορισμός που
επέβαλε το απολυταρχικό καθεστώς στη φιλελληνική έκφραση
και δράση, με την δίωξη των φιλελευθέρων και την κατάργηση της
ελευθερίας του Τύπου, που είχε ως αποτέλεσμα ο εντοπισμός των
σχετικών πηγών να περιορίζεται κυρίως στην περίοδο της Φιλελεύθερης Τριετίας, την οποία ακολουθεί ένα απογοητευτικό κενό
στις πηγές, που αρχίζει να ανακάμπτει από το 1828 προς το τέλος
πλέον της βασιλείας του Φερδινάνδου Ζ΄.
Με τον καθορισμό της φύσης του υπάρχοντος υλικού και της
περιοδολόγησής του γίνεται επίσης αισθητή η έλλειψη ερευνητικής
δραστηριότητας σε μία από τις βασικότερες πηγές ενημέρωσης
της σύγχρονης ισπανικής κοινωνίας: τον γραπτό Τύπο, του οποίου
η παραγωγή στο συγκεκριμένο θέμα προέρχεται από το εξωτερικό
(χρονολόγια, Τύπος και διάφορες μονογραφίες). Οι βάσεις εργασίας
για τη συγκεκριμένη έρευνα δείχνουν την ύπαρξη πληροφοριών σε
άρθρα και χρονικά, αλλά και τον τρόπο και το πρίσμα κάτω από
το οποίο γράφηκαν και διακινήθηκαν. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του
πονήματος είναι να αποδείξει, μέσω μιας σύντομης παρουσίασης
και ανάλυσης των πηγών, ότι ο ισπανικός Τύπος αποτελεί το κύριο
μέσο διακίνησης της ενημέρωσης για την συγκεκριμένη φάση
του Ανατολικού Ζητήματος. Συνεπώς, το αντικείμενο μελέτης θα
είναι μια επιλογή δημοσιογραφικών φύλλων που εκδόθηκαν στη
Μαδρίτη, στο Σαν Σεμπαστιάν και στη Μπαγιόν, μεταξύ του 1821
και του 18303, έχοντας ως κριτήριο τον βαθμό της ποιότητας και
της διακίνησής τους.
2
3

(Gil Novales, a, 19892).
Στην Estafeta de San Sebastián και στην La Estrella, περιλαμβάνονται διευρυμένα
κείμενα μέχρι το 1834.
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Η διάδοση των ειδήσεων για την ελληνική επανάσταση στην
Ισπανία
Κατά τη διάρκεια της Φιλελεύθερης Τριετίας παρατηρείται μια
πραγματική “έκρηξη” στον ισπανικό Τύπο για την ελληνική επανάσταση του 18214 γι΄αυτό και το μεγαλύτερο μέρος των πηγών
που εντοπίστηκαν προέρχονται από τη σύντομη αυτή χρονική περίοδο. Αντιθέτως, στην τελευταία φάση του απολυταρχικού καθεστώτος οι πληροφορίες μειώθηκαν δραματικά και από το σύνολό
τους ξεχωρίζουν μόνο κάποιοι τίτλοι, που φέρουν κυρίως την υπογραφή του A. Lista. Οι τίτλοι των εφημερίδων της Τριετίας ταξινομούνται χρονολογικά και σύμφωνα με την πολιτική τους ιδεολογία σε: afrancesados (γαλλόφρονες), moderados (μετριοπαθείς)
(συμπεριλαμβάνεται η “επίσημη” φιλοφερδινανδική της Γαλλίας),
exaltados (ακραίες δογματικές) και φιλοαπολυταρχικές. Aκολούθως, παρατίθεται ο Τύπος της περιόδου του απολυταρχικού καθεστώτος, μη συμπεριλαμανομένου αυτού που εκδόθηκε στην εξορία, λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν για να ενταχθεί σ’ αυτή
την ανακοίνωση. Δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης τα κρατικά δημοσιεύματα Gaceta de Madrid και Diario de avisos de Madrid με την
πρόθεση να γίνουν αντικείμενα μελέτης σε μελλοντικές εργασίες.
Στο πλαίσιο του “Ελληνικού ζητήματος”, συμπεριλαμβάνονται και
διάφορα προβλήματα που προέκυψαν στην Ανατολική Ευρώπη,
άμεσα συνδεδεμένα και σημαντικά για την ελληνική ανεξαρτησία.

A. Αfrancesados (Γαλλόφρονα έντυπα)
- Η Miscelánea de comercio, política y literatura5 (01/06/1820 –
24/09/1821), που συνέχισε την προηγούμενη ομώνυμη εφημερίδα
διατηρώντας και την αρίθμησή της. Κύριος συντάκτης της ήταν ο F.
J. de Burgos y Olmo6, που όμως την έκλεισε όταν άρχισε να διευθύνει την El Imparcial. Είχε ευρύ κοινό και εκτός από την εθνική και
4
5
6

(Fuentes Aragonés, Fernández Sebastián 2010, 60-67, 79); (Gil Novales, b, 1975,
201-206); (Rubio Cremades, a, 1985, 429-446); (Rubio Cremades, b, 1985, 383414).
Miscelánea de comercio, política y literatura. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España; (Morán Ortí 19962).
Francisco Javier de Burgos y Olmo (1778-1848). Συγγραφέας, μεταφραστής, δημοσιογράφος και πολιτικός γαλλόφρονης ιδεολογίας. Είναι γνωστός από το ρόλο
που διαδραμάτησε στην διοικητική διαίρεση της Ισπανίας του 1833, η οποία διατηρείται σχεδόν ίδια μέχρι σήμερα.
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διεθνή ειδησεογραφία, στον τομέα “Noticias extranjeras” (“Εξωτερικές ειδήσεις”), συμπεριέλαβε πολιτικά, οικονομικά, ιστορικά,
πολιτιστικά και λογοτεχνικά κείμενα.
Αριθμ.:
(1821). 415, 417, 419, 422, 424, 425, 429, 430, 432, 436-439,
443, 444, 446, 449, 453, 454, 456, 461, 464, 465, 471, 473-476, 478,
480, 481, 487-489, 491-495, 499-501, 503, 504, 507, 509, 513-517,
519-566, 568-574.
- El Universal7 (Μαδρίτη, 13/07/1820 – 23/04/1823). Συνέχεια
του El Universal Observador Español, υπήρξε μία από τις καλύτερες
περιοδικές εκδόσεις υπό τη διεύθυνση του M. J. Narganes de Posada.
΄Ηταν η μακροβιότερη γαλλόφρονη εφημερίδα και οι διαμάχες της
τόσο με τις φιλελεύθερες τάξεις όσο και με τις αντιφιλελεύθερες
οφείλονται στο γεγονός ότι η φιλοσυνταγματική της στάση ήταν
πιο κοντά στον Διαφωτισμό παρά στον Φιλελευθερισμό. Από τα
περιεχόμενά της παρουσιάζει ενδιαφέρον το ότι στην σοβαρή
ενημέρωση που παρέχει, εστιάζει την προσοχή στις ειδήσεις
που αφορούν την Ευρώπη στο υπό τον τίτλο τμήμα “Noticias
estrangeras” (“Ξένες ειδήσεις”) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο
οπισθόφυλλο με τον τίτλο “Estracto de los periódicos estrangeros”
(“Απόσπασμα από τις ξένες εφημερίδες”). Μαζί με το El Espectador,
είναι το έντυπο που συγκεντρώνει τις περισσότερες ειδήσεις από
την Ανατολική Ευρώπη.
Αριθμ.:
(1821). 91, 100, 103, 106, 107, 110, 112-114, 116-119, 121,
124, 125, 128-130, 132-137, 139, 140, 143-147, 149-153, 156-177,
179-189, 191-196, 198-202, 205-215, 217-238, 240, 241, 243-285,
287, 289-317, 319-343, 345, 347-349, 351, 352, 354-357, 359, 360,
362-365.
(1822). 1-22, 24-29, 31-33, 35, 36, 39-41, 43, 44, 46-48, 51, 5355, 57-61, 63-67, 69, 71-74, 76-81, 85, 87-89, 92, 95-99, 102, 103,
105-118, 121, 123, 127-130, 132, 134, 136, 137, 139, 142, 149-153,
155, 158, 160, 162, 164-166, 168, 169, 171, 173, 176, 183-188, 191195, 197, 199-204, 207, 208, 211, 212, 214, 216, 218, 221, 224-225,
7

El Universal (Madrid. 1820). Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España·
(Cruz Seoane 1983, 99-100). Για τη συγκεκριμένη εφημερίδα, μεταξύ άλλων βλ.
(Martínez de las Heras 2001, 401-418).
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227-230, 232-237, 239, 241, 244, 245, 247, 248, 250, 252-254, 259,
260, 262, 263, 268, 270, 271, 275-279, 182, 285, 288, 293, 295, 297,
307, 310, 312, 314, 319, 323, 324, 328, 332-335, 339, 343, 345, 346,
354, 357, 359-361, 363, 364.
(1823). 1-4, 9, 10, 13, 16, 19, 23, 25, 26, 28, 35, 39, 40, 43, 44, 50,
54, 55, 59-61, 81, 83, 87, 89, 91, 95, 99, 103, 106, 107.

- El Censor, periódico político y literario (Μαδρίτη, 05/08/1820 –
13/07/1822). Για την ελληνική επανάσταση, τα κείμενα του A.
Lista8 και του κύκλου του στην εν λόγω εφημερίδα, αλλά και σε
άλλες επιλεχθείσες συντηρητικές εφημερίδες9, αποτελούν την
καλύτερη ενημέρωση σε ποιότητα και ύφος στην Ισπανία.

B. Μoderados (μετριοπαθή έντυπα)
Όσα πρoέρχονται από την παραγωγή του συντηρητικού Lista,
δίνουν στην πραγματικότητα μια επιλεκτική εικόνα, δεδομένου
ότι, αν και παρουσιάζουν μια πολύ μετριοπαθή στάση, δεν
αποβάλλουν τελείως το φιλογαλλικό τους στίγμα:
- Gaceta de Bayona, periódico político, literario e industrial (Μπαγιόν
[Γαλλία], 03/10/1828 – 16/08/1830).

- Estafeta de San Sebastián, periódico político, literario e industrial
(Σαν Σεμπαστιάν [Ισπανία], 01/11/1830 – 11/07/1831).
- La Estrella, periódico de política, literatura e industria (Μαδρίτη,
22/10/1833 – 26/02/1834).
8

9

Ο Alberto Rodríguez de Lista y Aragón (1775-18481848), κινούμενος μεταξύ του
φιλελελεύθερου και συντηρητικού χώρου, ανέπτυξε πολύπλευρη και σημαντική
δραστηριότητα, και υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες πεφωτισμένες πνευματικές φυσιογνωμίες του 20ού αιώνα στην Ισπανία. Αν και δεν δραστηριοποιήθηκε
πολιτικά στην Φιλελεύθερη Τριετία, στο πλαίσιο της γαλλόφρονης τάσης, στην
οποία ανήκε, ανέπτυξε μια αξιόλογη δημοσιογραφική δράση και μεταβλήθηκε σε
σημαντικό φορέα διάδοσης ενός συντηρητισμού που ήταν κοντά στον γαλλικό
δογματικό φιλελευθερισμό. Ανάμεσα στους μαθητές του συγκαταλέγονται μερικοί από του κορυφαίους εκπροσώπους του ισπανικού Ρομαντισμού, όπως οι P.
de la Escosura y Morrogh, J. de Espronceda y Delgado, M. J. de Larra y Sánchez de
Castro και E. de Ochoa y Montel.
Μια ολοκληρωμένη μελέτη για το δημοσιογραφικό φιλελληνικό έργο του Lista
στις εφημερίδες El Censor, Gaceta de Bayona, Estafeta de San Sebastián και
La Estrella, συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω τίτλων και των άρθρων, βλ.
(Morfakidis Motos, 2015 υπό εκτύπωση).
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Γ. Exaltados (Ακραία δογματικά έντυπα)
- El Espectador10 (Μαδρίτη, 14/04/1821 – 31/03/1823) υπήρξε μία
από τις πλέον εξέχουσες εφημερίδες της περιόδου, που έδρασε ως
όργανο των μασόνων και των comuneros (ριζοσπαστικοί και αντιμοναρχικοί δημοκράτες). Ιδρύθηκε από τον E. San Miguel11 ακολουθώντας το πρότυπο της λονδρέζικης εφημερίδας The Spectator
και στους συντάκτες της συγκαταλέγονται οι F. Infante, R. M.ª de
Acevedo (με το ψευδώνυμο El Momo) και P. J. Pidal12. Σε όλη του τη
ζωή ο E. San Miguel διατήρησε μια συνταγματική και ακραία φιλελεύθερη γραμμή, που μετριάστηκε με την υπουργοποίηση του μέντορά του. Η σύγχρονη ιδιοσυγκρασία του εντοπίζεται στη θεματική των πολιτικών, φιλοσοφικών, λογοτεχνικών και ηθικολογικών
του κειμένων. Η λήξη της κυκλοφορίας της El Espectador συνδέεται με το επικείμενο τέλος της Φιλελεύθερης Τριετίας. Πρόκειται
για μία από τις εφημερίδες με την πιο πλούσια ειδησεογραφία σχετικά με την Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη, η οποία συμπεριλήφθηκε στο σώμα της εφημερίδας υπό τους τίτλους “Noticias
estrangeras” (“Εξωτερικές ειδήσεις”) και “Variedades” (“Διάφορα”), καθώς επίσης και ως “Estracto de periódicos” (“Απόσπασμα
εφημερίδων”) / “Estracto de periódicos extranjeros” (“Απόσπασμα
ξένων εφημερίδων”) / “Estracto de noticias estrangeras” (“Απόσπασμα ξένης ειδησεογραφίας”). Πρέπει να τονιστεί ότι είναι η
μοναδική που εισήγαγε ένα είδος χρονογραφήματος με τον τίτλο
“Noticias de/del Oriente” (“Νέα από την Ανατολή/της Ανατολής”).
Αριθμ.:
(1821). 6-9, 13, 15, 21, 22, 25, 28, 33, 34, 37, 39, 43, 46, 49,
50, 53, 55, 56, 58-64, 67, 68, 70, 71, 73-82, 84, 86, 88, 90-92, 9410 El Espectador (Madrid. 1821). Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
11 Evaristo Fernández San Miguel y Valledor (1785-1862). Στρατιωτικός, διανοούμενος και φιλελεύθερος πολιτευτής, είχε μια εξέχουσα παρουσία στον ισπανικό
Πόλεμο της Ανεξαρτησίας (1808-1814) και στην εξέγερση του Rafael del Riego,
που σήμανε την έναρξη της Φιλελεύθερης Τριετίας. Την τελευταία αυτή περίοδο
διαδραματίστηκε η πιο έντονη πολιτική του δράση ενάντια στην επέμβαση της
Ιεράς Συμμαχίας στην Ισπανία. Αργότερα υποστήριξε την μελλοντική βασίλισσα
Ισαβέλλα Β΄ και εξακολούθησε να έχει πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα.
12 Pedro José Pidal y Carniado (1799-1865). Αριστοκρατικής καταγωγής και μετριοπαθούς φιλελεύθερης ιδεολογίας ιστορικός, συγγραφέας, δημοσιογράφος, πολιτικός και διπλωμάτης. Το όνομά του πήρε το περίφημο Σχέδιο Pidal του 1845,
που ήταν η πρώτη προσπάθεια για τη ρύθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης στην
Ισπανία.
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98, 101, 103-106, 108-111, 113-125, 127-133, 135-137, 139-148,
150-176, 178, 180-189, 191-193, 195-197, 199-202, 204-205, 207,
209-216, 218-220, 222, 224-227, 229, 233, 234, 236, 237, 239, 241,
248, 251, 256, 258.
(1822). 262, 263, 265, 269, 272, 279, 283, 286, 293, 297, 300,
304, 307, 308, 311-316, 319-322, 324-327, 330, 334, 338, 339, 342,
344, 346, 349, 354, 356, 357, 363, 364, 367, 372-374, 376, 377,
381, 384, 388, 391, 393, 395, 398, 409, 416, 419, 423, 427, 430,
433, 437, 443-447, 449, 451, 453, 455-457, 468, 469, 475, 476, 485,
487, 490, 492, 493, 501, 502, 516, 520, 521, 524, 527, 530, 534,
537, 540-542, 552-554, 557, 562, 563, 566, 568, 573, 581, 583, 585,
590, 598, 602, 605, 612, 619, 621.
(1823). 629, 633, 639, 645, 647, 648, 652, 653, 665, 715.

- El Zurriago13 (Μαδρίτη, 1821 – 1823) ήταν η πλέον δημοφιλής
εφημερίδα και μαζί με την La Tercerola, εισήγαγε τον σατιρικό
Τύπο στην Ισπανία και ήταν ο κύριος εκπρόσωπός του. Οι εκδότες
της, και πιο εξέχοντες συντάκτες της, ήταν οι F. Megía FernándezPacheco και B. Morales. Κυκλοφόρησε μια πρόσκαιρη έκδοση με
ελλιπή χρονολόγηση των φύλλων της, που άσκησε σκληρή κριτική
σε όσους δεν συστρατεύονταν με την ακραία ιδεολογία της. Για τον
σκοπό αυτό χρησιμοποίησε έναν επιθετικό, ειρωνικό και καυστικό
λόγο, γεγονός που της έφερε πολλές καταγγελίες και προσωπικές
επιθέσεις. Με την αποχώρηση της κυβέρνησης της Μαδρίτης, το
έργο της συνεχίστηκε από την εφημερίδα El Zurriago του Κάδιξ.
Δεδομένου ότι τόσο η El Zurriago όσο και η La Tercerola έριξαν το
βάρος αποκλειστικά στην εσωτερική πολιτική, σπανίζουν οι ξένες
ειδήσεις και περιλαμβάνονται ελάχιστες και σύντομες αναφορές
στα ελληνικά θέματα.
Αριθμ.:
(1822). 43, 74.
(1823). 83/84, 85, 86/87/88/89.
- La Tercerola14 (Μαδρίτη, 1822). Ήταν η συνέχεια της El Zurriago,
número intermedio, η οποία συνεργάστηκε με αυτήν, ενώ ταυ13 El Zurriago (Madrid. 1821). Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España·
(Cruz Seoane 1983, 108-113)· (Zavala Zapata 1972, 7-38).
14 (Cruz Seoane 1983, 112-113)· (Gil Novales, c, 1972, 165-184)· (Zavala Zapata
1972, 14-15).
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τόχρονα μιμούνταν την έκδοση και το περιεχόμενό της. Μεταξύ
των συντακτών της ήταν οι A. Lescura και ο F. Megía FernándezPacheco. Χωρίς ημερομηνίες και με ελάχιστα εκδοθέντα φύλλα, η
αποστολή της και η γλώσσα που χρησιμοποίησε είναι πολύ κοντινές σ΄αυτές της ομοϊδεάτισσάς της, El Zurriago.
Αριθμ.: 17, 22.

Δ. Ο φιλοαπολυταρχικός Τύπος
- El Restaurador15 (Μαδρίτη, 01/07/1823 – 31/01/1824). Αν και
δεν μπορούμε να μιλήσουμε, υπό τη στενή έννοια του όρου, για
πολιτικό φιλοαπολυταρχικό Τύπο κατά τη Φιλελεύθερη Τριετία, πρόκειται για τη σημαντικότερη εφημερίδα αυτής της τάσης
(μαζί με την El Procurador general del rey και την Diario Realista de
Madrid) και, ουσιαστικά, για τη μοναδική στον χώρο της, που περιλαμβάνει ειδήσεις για τις εχθροπραξίες στην Ανατολή, στον Τομέα
“Noticias estrangeras” (“Ξένες ειδήσεις”). Το σύνολο του εν λόγω
Τύπου απολάμβανε την κρυφή χρηματοδότηση του Φερδινάνδου
Ζ΄ και είχε ως σκοπό να καταγγέλλει και να επιτίθεται στην φιλελεύθερη κυβέρνηση με ύφος άκρως αντιδραστικό και βίαιο. Την
διηύθυνε ο ιερωμένος M. Martínez Ferro και κυκλοφορούσε κάθε
Τρίτη και Κυριακή. Περιείχε πολιτικά και εκκλησιαστικά δογματικά κείμενα, και συμπεριλάμβανε έναν τομέα εθνικών ειδήσεων και
έναν εσωτερικών, αν και επικεντρωνόταν κυρίως στα πολιτικά και
στρατιωτικά δρώμενα της Ισπανίας μετά την ξένη φιλοβασιλική
στρατιωτική επέμβαση, γνωστή ως Οι Εκατό Χιλιάδες Υιοί του Αγίου Λουδοβίκου (los Cien Mil Hijos de San Luis). Σταμάτησε να εκδίδεται μετά την γενική απαγόρευση του Τύπου από το διάταγμα
της 30ής Ιανουαρίου 1824.
Αριθμ.:
(1823). 10, 20, 25, 26, 32, 34, 38, 49, 50, 52, 56, 63, 66, 67, 74,
87, 91, 92, 97-99, 104, 105, 110, 114, 119, 126, 128, 134, 141, 142,
147-149, 157.
(1824). 2-5, 7, 18, 23, 24.

15 El Restaurador (Madrid). Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
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E. Έντυπα στα χρόνια της Απεχθούς Δεκαετίας
- Η El Duende Satírico del Día16 (Μαδρίτη, Ιανουάριος – Δεκέμβριος
1828) υπήρξε η πρώτη δημοσιογραφική προσπάθεια του M. J. de
Larra y Sánchez de Castro17 στο πλαίσιο του δειλού ανοίγματος της
λογοκρισίας του απολυταρχικού καθεστώτος της Απεχθούς Δεκαετίας, αν και ο συγγραφέας δεν έδωσε την απαραίτητη σημασία στο
εγχείρημα. Ακολουθώντας το πρότυπο της αγγλικής The Spectator,
επικεντρώθηκε σε ηθογραφικά θέματα, ενώ ταυτόχρονα συμπεριέλαβε και κριτική λογοτεχνίας και θεάτρου. Απαλλαγμένο από
τον πολιτικό χαρακτήρα, παρά την έκδηλη μεταρρυθμιστική του
βούληση, η έντονη σαρκαστική της διάθεση επικράτησε στα πέντε τεύχη που εκδόθηκαν, ενώ συχνά ήρθε σε ρήξη με την Correo
literario y mercantil.
Αριθμ.:
(1828). 1, 4, 5.

- Η Correo literario y mercantil18 (ΜΑδρίτη, 14/07 – 31/12/1828)
ιδρύθηκε από τον J. M. Carnerero, έχοντας στη σύνταξη τους J.
López Peñalver, M. Bretón de los Herreros και M. de Rementería y
Fica, και με τις συνεργασίες των M. Casal y Aguado, και V. Maturana
y Vázquez. Κατά τη διάρκεια της πορείας του κράτησε δουλοπρεπή
στάση, ενώ η συχνότητα της έκδοσής της κυμάνθηκε ανάλογα με
τις περιστάσεις. Συμπεριέλαβε ειδήσεις και λογοτεχνικά, ιστορικά,
οικονομικά και ηθογραφικά θέματα, χωρίς όμως να μπει σε πολιτικά ζητήματα. Οι ειδήσεις και τα άρθρα είναι ποιοτικά τα καλύτερα
του Τύπου αυτού του είδους.
Αριθμ.:
(1828). 3, 4, 9, 13, 17, 22, 26, 27, 32, 34, 37, 40, 47, 49-51, 53-55,
57, 59, 60, 64, 65, 67-70, 72-74.

Με την πρόθεση να εμβαθύνουμε σε προσεχείς εργασίες τη μελέτη
των πηγών που παρουσιάζουμε, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι την
περίοδο 1821-1823 η ισπανική κοινή γνώμη είχε στη διάθεσή της
16 El Duende satírico del día. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España (Larra y Sánchez de Castro 199715, 39-42).
17 Mariano José de Larra y Sánchez de Castro (1809-1837). Συγγραφέας, δημοσιογράφος και πολιτικός, θεωρείται ένας από τους κύριους εκπροσώπους του ισπανικού Ρομαντισμού.
18 El Correo literario y mercantil. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
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την ίδια ποιοτική και εκτενή ενημέρωση με την υπόλοιπη Ευρώπη της εποχής για τα γεγονότα που ακολούθησαν την έναρξη της
ελληνικής εθνεγερσίας. Αντιθέτως, παρατηρείται μια σημαντική
άγνοια για τα συμβάντα της περιόδου 1823-1827.
Την περίοδο κατά την οποία υπήρχε καλή γνώση του θέματος
παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στον τρόπο και την έκταση
της παρουσίασης των γεγονότων από το σύνολο του ισπανικού
Τύπου. Γίνεται λοιπόν διακριτό το γεγονός ότι οι τίτλοι των γαλλοφρόνων και μετριοπαθών εφημερίδων περιείχαν ευρεία και σε βάθος ενημέρωση για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Από αυτές, η El Censor
αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα της φιλελεύθερης ισπανικής
θεώρησης για την εξέγερση των Ελλήνων, λόγω της θεμελιωμένης ανάλυσης και κριτικής της. Στον χώρο του πλέον ακραίου δογματικού φιλελευθερισμού, η El Espectador καθιερώνεται ως ένα
από τα αποτελεσματικότερα μέσα της εποχής για τα θέματα της
Ανατολής, ενώ το ρεπερτόριο του απολυταρχισμού δεν δίνει προσοχή σε ό,τι δεν ανταποκρίνεται στα πολιτικά και δογματικά του
ενδιαφέροντα, με εξαίρεση τη μετωπική σύγκρουσή του με τους
ισπανικούς φιλελεύθερους κύκλους. Η κυκλοφορία και η ποιότητά του υστερούσαν κατά πολύ από τον φιλελεύθερο Τύπο, ενώ ο
αντιδραστικός Τύπος με επικεφαλής την El Restaurador μετά βίας
θίγει το θέμα που μας απασχολεί. ΄Ομως διακρίνεται κυρίως ο αριθ.
105, όπου εμβαθύνεται το θέμα και όπου εκφράζεται μια πολιτική
γνώμη. Διαφαίνεται η αντίθεση στην ελληνική επανάσταση που
υποβαθμίζεται στο ίδιο επίπεδο με τα επαναστατικά γεγονότα της
Ισπανίας, της Νάπολης και της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια της
Απεχθούς Δεκαετίας, οι πηγές προέρχονται με βεβαιότητα κυρίως
από τις επίσημες εφημερίδες και τους λείπει ο πολιτικός χαρακτήρας, αντανακλώντας το μέγεθος της ελλιπούς γνώσης που διέθετε
για το θέμα η ισπανική κοινωνία σ΄αυτή την περίοδο.
Η βασική πηγή από την οποία αντλεί ο ισπανικός Τύπος τις πληροφορίες είναι οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, δεδομένης της έλλειψης
ανταποκριτών και διπλωματικών, στρατιωτικών και εμπορικών
επαφών όχι μόνο στον κεντροευρωπαϊκό και βαλκανικό χώρο,
αλλά και γενικά στο εξωτερικό εξαιτίας της ταραχώδους και ασταθούς αυτής περιόδου. Σχεδόν όλα τα ισπανικά μέσα στηρίχθηκαν
σε αγγλικούς, γαλλικούς, αυστριακούς και γερμανικούς τίτλους,
αν και ο αριθμός των εθνικοτήτων είναι μεγαλύτερος και ευρύτε-
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ρου ιδεολογικού προσανατολισμού. Οι πολιτικές και ιδεολογικές
τάσεις καθενός από αυτούς δείχνουν με εντυπωσιακό τρόπο την
ποιότητα και την εγκυρότητα των κειμένων τους, καθώς και τις
διαφορές, διαμάχες και αντιφάσεις που προέκυπταν μεταξύ τους
και που, πολλές φορές, εύστοχα αντιπαραθέτουν και σχολιάζουν
τα ισπανικά μέσα.
Η στάση των εφημερίδων αυτών για τα ελληνικά δρώμενα μεταβάλλεται ανάλογα με το κράτος και το πολιτικό πλαίσιο στο
οποίο εκδιδόταν, αν και γίνεται εύκολα αντιληπτό το φιλελληνικό κλίμα που επικρατούσε στην Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές, μετά
τους ναπολεόντειους πολέμους η επίσημη στάση της ευρωπαϊκής
διπλωματίας ήταν αντίθετη προς τους εξεγερθέντες, τόσο εξαιτίας
της πολιτικής που ακολούθησε η Ιερά Συμμαχία όσο και των διαφορών μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρά ταύτα, οι ειδήσεις της επανάστασης έφτασαν
εξαρχής στον Τύπο και σύντομα πολλές εφημερίδες υιοθέτησαν
μια εμφανώς θετική στάση για μια ευρωπαϊκή επέμβαση με σκοπό
την επίλυση των ελληνικών προβλημάτων. Στη συνέχεια παρατίθεται ένας κατάλογος των κύριων δημοσιογραφικών τίτλων που
αναφέρονται στα ισπανικά δημοσιεύματα.
A. Βρετανικός Τύπος19
Οι αγγλικές μαζί με τις γερμανικές εφημερίδες πιθανότατα
αποτέλεσαν την πλέον αμερόληπτη και ποιοτική δημοσιογραφική
πηγή για το θέμα και μετατράπηκαν σε εκφραστές μιας άκρως
φιλελληνικής διανόησης και κοινής γνώμης και σε μια δυναμική
ομάδα πίεσης υπέρ της ένοπλης επέμβασης.

- The Morning Chronicle (Λονδίνο, 1770-1862). Εμφανίστηκε ως
ο κύριος εκφραστής whig και ο πολιτικός του προσανατολισμός
άλλαξε αρκετές φορές όσο διήρκεσε η έκδοσή του.

- The Morning Post (Λονδίνο, 1772-1937), που την περίοδο αυτή
πέρασε στην ιδιοκτησία της The Daily Telegraph, ήταν αρχικά μια
εφημερίδα whig έως ότου το 1795 μετατράπηκε σε συντηρητικό
μέσο επικοινωνίας.
- The Morning Herald (Λονδίνο, 1780-1869). Σε αντιπαράθεση με
19 (Brake y Demoor 2009)· (Lake 1984)· (Williams 2009).

414

Dimitris Miguel Morfakidis Motos

την The Morning Post, ιδρύθηκε από τον H. B. Dudley, τέως εκδότη
από αυτή την τελευταία εφημερίδα και υπήρξε μία από τις πρώτες
εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τον αρχικό φιλελεύθερο
προσανατολισμό της υιοθέτησε στη συνέχεια μια συντηρητική
γραμμή.
- The Times (Λονδίνο, 1785-σήμερα) αποτελεί ένα από τα πλέον
κλασικά σημεία αναφοράς της βρετανικής δημοσιογραφίας. Ο
μετριοπαθής της χαρακτήρας και η προσφορά της στην πολιτική
ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους της ύπαρξής της χάρη στην εκδοτική της ποιότητα.
- The Courier & Advertiser (Νταντί [Σκωτία], 1801-σήμερα). Γνωστή απλώς ως The Courier, χαρακτηρίζεται ως εφημερίδα μετριοπαθούς προσανατολισμού.

- The British Monitor (Λονδίνο, 1818-1825). Ιδρύθηκε από τον αγγλο-γάλλο αντι-ιακωβίνο και αντιβοναπαρτιστή δημοσιογράφο L.
Goldsmith.

- The Sunday Times (Λονδίνο, 1821-σήμερα). Ιδρύθηκε ανεξάρτητα
από την The Times ως κυριακάτικη κεντρο-δεξιά εφημερίδα.
B. Γαλλικός Τύπος20

Στη μεγάλη εκδοτική παραγωγή εφημερίδων και περιοδικών κατά
τη διάρκεια της Παλινόρθωσης (1814-1830) στη Γαλλία, οι φιλελεύθερες εφημερίδες έδειχναν μεγάλη συμπάθεια προς την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Σε γενικές γραμμές, αυτή η υποστήριξη παρατηρείται στους πλέον φιλελεύθερους κύκλους και στον
δογματικό φιλελευθερισμό, αλλά και σε προσωπικότητες ακραίας
μοναρχικής ιδεολογίας, όπως ο F.-R. de Chateaubriand, που βασίζεται στις αρχές του φιλελεύθερου δόγματος ή στις συντηρητικές
και θρησκευτικές αξίες. Το γαλλικό ενδιαφέρον για το ελληνικό ζήτημα προωθήθηκε ακόμη και στον γαλλόφωνο Τύπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως δείχνει η περίπτωση της Le Spectateur
oriental (1821-1827), που εκδιδόταν στη Σμύρνη και που αντανακλάται στα ισπανικά μέσα.
20 (Dimakis, a, 1968)· (Dimakis, b, 1976)· (Dimopoulos 1962)· (Granges 1907)·
(Kalifa 2011)· (Tabaki-Iona 1993).
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- La Gazette de France (Παρίσι, 1631-1915). Ιδρύθηκε υπό την αιγίδα του καρδηνάλιου Richelieu, είχε εξαίρετη ποιότητα, επικέντρωθηκε σε πολιτικά και διπλωματικά θέματα. και εκδηλώθηκε ανοιχτά ως φιλοβασιλική κατά τη διάρκεια της Παλινόρθωσης.

- Journal de Paris (Παρίσι, 1777-1840). ΄Ηταν η πρώτη γαλλική
εφημερίδα και βασίστηκε στο πρότυπο της London Evening Post.
Αργότερα μετατράπηκε σε επίσημο εκπρόσωπο της κυβέρνησης
του Καρόλου Ι΄.

- Journal des débats politiques et littéraires (Παρίσι, 1789-1944).
Υιοθέτησε μια συντηρητική γραμμή στην περίοδο της Παλινόρθωσης, ενώ στη βασιλεία του Καρόλου Ι΄ στήριξε τις θέσεις του
δογματικού φιλελευθερισμού. ΄Ηταν η εφημερίδα μεγαλύτερης
κυκλοφορίας στη Γαλλία της Παλινόρθωσης και της Ιουλιανής Μοναρχίας.
- Le Journal du Commerce (Παρίσι, 1794-1848). Φιλελεύθερη και
μετριοπαθής, ήταν κυρίως οικονομική και πολιτική εφημερίδα.

- La Quotidienne (Παρίσι, 1815-1847). ΄Ακρως μοναρχική εφημερίδα που εξέδωσε ο δημοσιογράφος J.-F. Michaud.

- Le Drapeau Blanc (1819-1827). Μία από τις πλέον αδιάλλακτες
φιλοβασιλικές εφημερίδες η οποία σε όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας της δέχτηκε διάφορες αλλαγές στη σύνταξή της και στον
πολιτικό της προσανατολισμό.
- Le Courrier français (Παρίσι, 1819-1851). Εκπρόσωπος του δογματικού φιλελευθερισμού. Μεταξύ των ιδρυτών της βρίσκονται οι
P.-P. Royer-Collard, ο F. Guizot, ο D. Dufour, βαρώνος του Pradt, και
ο H.-B. Constant de Rebecque.
- Le Constitutionnel, journal du commerce, politique et littéraire
(Παρίσι, 1815-1914). Η κατ΄εξοχήν φιλελεύθερη εφημερίδα της
Παλινόρθωσης, μεταξύ των εκδοτών της περιλαμβάνονται οι A.
Thiers και D. Dufour.

- L’Étoile, journal du soir (Παρίσι, 1820-1827). Υπήρξε κυβερνητικό
όργανο χαμηλής ποιότητας.
- Le Pilote (Παρίσι, 1821-1827). Φιλελεύθερη εφημερίδα περιορισμένης κυκλοφορίας.
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Γ. Γερμανόφωνος Τύπος21

Το γερμανικό θεωρείται το αρχαιότερο και πλέον δραστήριο κίνημα. Στα διάφορα γερμανικά κράτη ο Τύπος χρησιμοποιήθηκε
εξ αρχής ως βάση των εκδηλώσεων στήριξης που έδωσαν στους
΄Ελληνες η διανόηση και η κοινή γνώμη. Σε γενικές γραμμές, η κινητοποίηση αυτή αναπτύχθηκε ενάντια στη λογοκρισία των μέσων,
η οποία στο Βασίλειο της Βαυαρίας υποχώρησε με την άνοδο στο
θρόνο του Λουδοβίκου Α΄ (1825-1848), ενθουσιώδη φιλέλληνα,
και ταυτόχρονα εμφανίστηκε και στην Πρωσία, αν και ήταν μέλος
της Ιεράς Συμμαχίας. Δεν συνέβη το ίδιο στην Αυστριακή Αυτοκρατορία, όπου ο φόβος για την επανάσταση (ειδικά για το κίνημα
των καρμπονάρων) προκάλεσε επίσημες κριτικές για τα γεγονότα
στα Βαλκάνια και περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τις φιλελληνικές εκδηλώσεις.

- Frankfurter Zeitung (Φραγκφούρτη, 1856-1943). Θεωρείται μία
από τις παλαιότερες εφημερίδες της Γερμανίας και συγκροτήθηκε
αρχικά με βάση την αστική φιλελεύθερη ιδεολογία.
- Allgemeine Zeitung (Τύμπιγκεν, Στουτγκάρδη, Ουλμ, Άουγκσμπουργκ και Μόναχο, 1798-1929). Φιλελεύθερου προσανατολισμού, υπήρξε η πλέον ποιοτική γερμανική εφημερίδα του 20ού
αιώνα με ένα σημαντικό σώμα ανταποκριτών στο εξωτερικό.
- Neckar-Zeitung (Χαϊλμπρόν, 1861-1934). Ήταν επαρχιακή εφημερίδα συντηρητικής απόκλισης.

- Wiener Zeitung22 (Βιέννη, 1703-σήμερα). Θεωρείται ως μία από
τις παλαιότερες εφημερίδες του κόσμου. Από το 1812 μετατράπηκε σε επίσημο κυβερνητικό όργανο.
- Der Oesterreichische Beobachter23 (Βιέννη, 1810-1849). Κρατική
εφημερίδα.

21 (Stöber 2005).
22 Wiener Zeitung: österreichische Tageszeitung seit 1703. Österreichische Nationalbibliothek.
23 Der Oesterreichische Beobachter. Österreichische Nationalbibliothek.
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Η προέλευση των ειδήσεων
Οι ειδήσεις προέρχονται γενικά από έναν μεγάλο αριθμό πόλεων
της Ευρώπης, Ασίας και Βόρειας Αφρικής. Οι πλέον συχνές είναι οι
γερμανικές και οι οθωμανικές, καθώς και το Λονδίνο, το Παρίσι και
η Οδησσός. Η ταξινόμηση του καταλόγου που ακολουθεί γίνεται
βάσει της θέσης των πόλεων στις διαφορετικές κρατικές οντότητες της εποχής:
- Ηνωμένο Βασίλειο και Βρετανική Αυτοκρατορία: Λονδίνο, Γιβραλτάρ, Μάλτα, Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος.
- Γαλλία: Παρίσι.
- Γερμανική Συνομοσπονδία (συμπεριλαμβανομένης της Πρωσίας και της Αυστριακής Αυτοκρατορίας): Αμβούργο, Βερολίνο, Λειψία, Λεόπολις, Πόζναν, Άαχεν, Άουγκσμπουργκ, Ασάφενμπουργκ,
Μπαϊρόιτ, Ντάρμστατ, Βόννη, Φραγκφούρτη24, Χαϊδελβέργη,
Στουτγκάρδη, Ουλμ, Μόναχο, Νυρεμβέργη, Μάιντς, Λιντς, Βιέννη,
Τεργέστη, Βενετία, Βερόνα, Ραγκούσα, Βιδίνιο, Σιμπίου, Τσέρνοβιτς, Βρόντη.
- Ρωσική Αυτοκρατορία: Αγία Πετρούπολη, Βαρσοβία, Οδησσός,
Ιάσιο, Κροστάνδη, Οτσακόβ, Κισινάου.
- Οθωμανική Αυτοκρατορία: Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλάβρυτα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Μεσολόγγι, Κόρινθος, Χίος, Μυτιλήνη, Χανιά, Λάρνακα, Βουκουρέστι, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Τύνιδα, Βαγδάτη, Μπρασόβ, Σεμλίνο.
- Παπικά κράτη: Αγκώνα.
- Μεγάλο Δουκάτο της Τοσκάνης: Λιβόρνο.
- Δανία: Κοπεγχάγη.
- Ελβετική Συνομοσπονδία: Βασιλεία, Γενεύη.
- Κάτω Χώρες: Βρυξέλλες.
- Πορτογαλλία: Λισαβόνα.
Η σχετική με την Ελλάδα ενημέρωση βρίσκεται συνήθως στο
τμήμα του σώματος των εφημερίδων, στο οποίο παρατίθενται οι
ξένες ειδήσεις, υπό τους τίτλους “Ελληνικές επαρχίες”, “Ελληνικά
24 Αν και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τη Φραγκφούρτη επί του Μάιν, υπάρχει
επίσης η πιθανότητα της πόλης της Φραγκφούρτη επί του Όντερ.
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νησιά”, “Νησιά του Αρχιπελάγους” ή, απλά, “Το Αρχιπέλαγος”, ενώ
οι ελληνικοί πληθυσμοί αναφέρονται ως ΄Ελληνες, Μακεδόνες,
Υδραίοι, Ψαριανοί, Λακεδαιμόνιοι, Σουλιώτες, Σφακιανοί, Ηπειρώτες ή Μανιάτες. Συγκεκριμένα, ο πόλεμος της ελληνικής ανεξαρτησίας αναφέρεται με διάφορους επαναλαμβανόμενους τρόπους:
- “Acontecimientos de Moldavia y Valaquia” (“Γεγονότα της Μολδαβίας και Βλαχίας”)
- “Turbulencias de la Valaquia y la Moldavia” (“Ταραχές στη Βλαχία και Μολδαβία”)
- “Turbulencias en la Turquía europea” (“Ταραχές στην Ευρωπαϊκή
Τουρκία”)
- “Alborotos de la Grecia” (“Φασαρίες στην Ελλάδα”)
- “Insurrección de la Grecia” (“Ελληνική εξέγερση”)
- “Asuntos de/de la Grecia” (“Ελληνικές υποθέσεις”)
- “Noticias de/de la Grecia” (“Ειδήσεις από την Ελλάδα”)
- “Negocios de la Grecia” (“Ελληνικές υποθέσεις”)
- “Negocios del Peloponeso” (“Πελοπονησιακές υποθέσεις”)
Πέρα όμως από το ελληνικό ζήτημα, η γενική πορεία του Ανατολικού
Ζητήματος αναφέρεται επίσης ως:
- “Asuntos de Turquía” (“Τουρκικά ζητήματα”).
- “Negocios de Turquía” (“Τουρκικές υποθέσεις”)
- “Asuntos del Oriente” (“Ανατολικά Ζητήματα”)
- “Negocios del Oriente” (“Υποθέσεις της Ανατολής”)
- “Noticias de/del Oriente” (“Ειδήσεις από την Ανατολή”)
- “Guerra del/en el Oriente/en el Oriente de Europa” (“Πόλεμος
στην Ανατολή / στην Ανατολική Ευρώπη”)
Οι γεωγραφικοί χώροι, οι ιστορικές ελληνικές επαρχίες και οι
οικισμοί είναι ιδιαίτερα πολυπληθείς, ώστε, εκτός από αρχαίες τοποθεσίες ευρύτερα γνωστές στη Δυτική Ευρώπη από την κλασική αρχαιότητα (Πελοπόννησος, Αχαΐα, ΄Αργος, Κόρινθος, Αρκαδία,
Αττική, Αθήνα, Σαλαμίνα, Θήβα, Μακεδονία, Κασσάνδρα, Φάρσαλα, Λάρισα, Ρόδος, Ιθάκη), συμπεριλαμβάνονται επίσης άλλες της
ύστερης αρχαιότητας και του Μεσαίωνα (Αδριανούπολη, Ιωάννινα, Σέρρες, Δράμα, Κρήτη, Άγιον ΄Ορος) ή και νεότερες (Καλαμάτα,
Γαλαξείδι, Ηγουμενίτσα, Καλάβρυτα, Κατοχή, Μεσολόγγι (γνωστότατο στη Δύση από τις διαδοχικές πολιορκίες), Ναύπλιο, Ορφάνι,
Πρέβεζα, Βόλος, Λάρνακα).
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Τέλος, η περιοδολόγηση των πηγών γίνεται κυρίως με βάση τις
κινητοποιήσεις στις αρχές των συγκρούσεων μέχρι τον Απρίλιο
του 1823 και στη συνέχεια με τη σχηματοποίηση του ελληνικού
κράτους και την αναγνώρισή του μεταξύ του 1828 και του 1830.
Αναφέρονται συνεχώς πολλές προσωπικότητες της επανάστασης
(κυβερνήτες, στρατιωτικοί, οπλαρχηγοί, θρησκευτικές αρχές), μεταξύ των οποίων οι αδελφοί A. K. και Δ. Υψηλάντης, οι αδελφοί Y.
και A. Καντακουζηνοί, Θ. Κολοκοτρώνης, Π. Μαυρομιχάλης, ο βλάχος οπλαρχηγός T. Βλαδιμηρέσκου και ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄.
Αναφέρεται επίσης ο Ι. Καποδίστριας στις διάφορες πολιτικές του
θέσεις και πολύ σπάνια η ηρωίδα της επανάστασης Λ. Μπουμπουλίνα.
Συμπερασματικά, αυτή η αρχική μελέτη διαψεύδει την υποτιθέμενη άγνοια που κυριαρχούσε στην Ισπανία για την έναρξη της ελληνικής επανάστασης και για τα πρώτα γεγονότα, τις επιστρατεύσεις ή τις προσωπικότητες της περιόδου 1821-1823. Φαίνεται να
επιβεβαιώνεται επίσης, με εξαίρεση τη δράση των εξόριστων φιλελευθέρων, η έλλειψη πληροφοριών και ειδήσεων μέχρι το 1828.
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La crisis griega de 1909: La Liga Militar y la Asamblea
revisionista griega a través de la correspondencia diplomática

I. La crisis de 1909

Matilde Morcillo *

Tras la derrota de Grecia en la guerra greco-turca de 1897 sucedería una época de estancamiento, malestar social y crisis económica
en el país, lo que provocará el descontento en el ejército y la formación de sociedades secretas para conspirar contra el gobierno. Las
conspiraciones militares aumentarán a finales de 1908, a raíz de la
revolución de los Jóvenes turcos de dicho año, que habían conseguido la restauración de la Constitución de 1876 y el derrocamiento del sultán. Las ideas de igualdad para todos prometidas por los
Jóvenes turcos provocaron casi el mismo entusiasmo en Grecia que
en el Imperio otomano, por lo que los cretenses declararon de forma unilateral la enosis, unión a Grecia1.
El gobierno griego no supo hacer frente ni a la crisis cretense
ni a la crisis económica; por ello, un grupo de militares, en julio
de 1909, formaran la Liga Militar2 encabezada por el general Zorbas, que inmediatamente constituyó un comité que debía defender
sus exigencias, entre las que figuraban como más importantes la
reforma de las Fuerzas Armadas, pues existían obstáculos que se
oponían a la promoción de los oficiales, aunque, según se dijo, la
chispa había sido porque el comandante en jefe, el príncipe heredero Constantino, favorecía a sus protegidos en las Fuerzas Armadas.
*

1
2

Matilde Morcillo, Doctora y profesora Titular de Historia Contemporánea, Universidad de Castilla-la Mancha, especialista en la historia de la Grecia moderna y los
sefardíes de Salónica (siglos XIX y XX). Es autora de varios libros y numerosos
artículos sobre dichos temas.
“La política fuera de España. De la cuestión cretense”. La Vanguardia, 18 de septiembre, 1898, p. 4. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1898/08/13/pagina-4/33411420/pdf.html?search=enrie
Consultado el 5 de agosto de 2014.
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Fruto de ese malestar fue golpe de Estado de Goudi el 27 de
agosto de 19093, en el que una guarnición de militares hizo público
un memorándum que exigía que el gobierno destituyese a los príncipes reales con cargos en las Fuerzas Armadas, que los oficiales
de servicio pasasen a ocuparse de los Ministerios de Guerra y de
la Armada y que hicieran un programa de reformas militares y navales. El primer ministro Rhallis dimitió y, su sucesor, Mavromijalis, aceptó algunas de las medidas que Rhallis había rechazado. Sin
embargo, la Liga no confiaba demasiado en él y llamó a Venizelos4.
A este hecho, había que añadir los acontecimientos de 28 y 29
de octubre de 1909. Al parecer, según el cónsul español en El Pireo, desde la dimisión del gobierno Rhallis, el país no había podido
disfrutar de la tranquilidad y bienestar a que tenían derecho todos
los pueblos.5 El actual gobierno presidido por Mavromijalis estaba
influido y casi dominado por los militares. Buena prueba de ello
era que todas las reformas propuestas por dicha Liga en la Marina
habían sido aprobadas en la Cámara con suma facilidad.
3

4

5

Papacosma, S. V., The Military in Greek Politics: The 1909 Coup D’etat. Kent State
Univ Press, 1970, p. 265. Consultado el 12 de agosto de 2014; Ponce, Mª. C., “Historia de Grecia: El siglo XX”. ttp://clio.rediris.es/n31/greciaxx.htm. Consultado el
7 de agosto de 2014; Vacalópoulos, A. E., Historia de Grecia Moderna 1204-1985.
Traducción de Nikiforos Nikolaides, A.D. Universidad de Chile, 1995; Kórakas, Ch.,
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Madrid, 1996, pp. 331-338.
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www.engels.org/marxi/marxis6/mar_6_4.htm. Sobre la historia de Grecia en esta
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Siguiendo el ejemplo, unos cuantos oficiales de la Armada, pensando en los favorables resultados que había obtenido el general
Zorbas, decidieron imitarlo, y bajo el pretexto de que el gobierno
no respondía a las peticiones hechas para reorganizar el personal
de la Armada, peticiones entre las que se encontraban la retirada
del servicio activo a los oficiales superiores que tenían una edad
avanzada y la disminución de la edad para la jubilación, decidieron
hacer causa común y atacar al gobierno.
El teniente de navío Typaldos se presentó en casa del presidente
de la Liga Militar, proponiéndole que cooperase en la caída del gobierno, para sustituirlo por otro en el que él ocuparía la cartera de
Marina, amenazándolo en caso contrario con ocupar el Arsenal del
Estado y apoderarse de la flota de guerra griega.
El coronel Zorbas consideró aquello una locura y lo rechazó, pero
el teniente cumplió sus amenazas. El día 29, después de obligar a
rendirse al almirante Boudouris, director del Arsenal, dirigió al gobierno un oficio en el que pedía el inmediato restablecimiento de la
comunicación con el Arsenal, suspendida por orden gubernamental.
Ante tales actos de violencia el gobierno adoptó enérgicas medidas para restablecer el orden. Hubo varios enfrentamientos, resultando algunos muertos y heridos por ambas partes. Finalmente
fueron detenidos los cabecillas. Aunque al principio el pueblo clamaba justicia y que se diera un castigo ejemplar a los autores, conforme pasaban lo días se iban mostrando más indulgentes, temiéndose que las penas impuestas fuesen suaves, dado que la mayoría
de los revolucionarios pertenecían a familias influyentes6.
Había sido todo un golpe para el gobierno griego y, en particular,
para su soberano, muy afectado por la indisciplina del ejército y de
la Armada helénicas. Esto ponía de relieve la inestabilidad del país,
necesitado más que nunca del apoyo exterior que, por cierto, en
aquel momento no le faltó por parte de España.
A decir verdad, España siempre había estado al lado de Grecia
respetando sus instituciones, mostrando admiración, fidelidad y
lealtad al monarca griego, el cual agradecía sobremanera al gobierno español el apoyo prestado; por ello, ahora, en situación tan crítica, el rey Jorge se dirigía al presidente del gobierno de España,
Antonio Maura, en estos términos:
6

Ibídem: Despacho dirigido por el cónsul de España en El Pireo al ministro de Estado, Atenas-Pireo, 4 de noviembre de 1909.
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Esta Entente cordial existirá entre las dos grandes patrias. Vos
tendréis la seguridad de que el régimen parlamentario no tendrá una
vana palabra en vuestra casa y el rey Alfonso XIII podrá dormir tranquilo...
¡Oh, si yo hubiera tenido un Moret7o un Maura!8, directores de grupo, cada uno en su papel, y la prensa no se hace eco de la opinión, sino
el portavoz de las pretensiones de los que mandan y el resultado de
este enredo es muy triste para este bello y querido país9.
El representante español hablaba de una tempestad en un vaso
de agua, tal pudiera llamarse la crisis más que ministerial de gobierno por la que había pasado durante una semana el reino heleno, en la que todos habían salido mal parados10.
El país no se había recuperado de los últimos acontecimientos,
cuando otro hecho vino a conmocionar la tranquilidad del pueblo
griego. Nos referimos a la cuestión de los 400 soldados de infantería de Marina y marineros ingleses.
Al parecer, unos sesenta o setenta de dichos soldados, armados
con la bayoneta, precedidos por tambores y trompetas y la bandera
británica desplegada, al mando de sus oficiales, ocuparon un tren
especial en Falero, desembarcando en la estación de Monastiraki, al
pie de la Acrópolis, dirigiéndose a la plaza de la Constitución, en la
que pusieron la bandera que custodiaba un destacamento, y el resto de la tropa invadió el Palacio Real incendiado, llegando al propio
despacho del rey donde se encontraba Jorge I que, atónito y estupefacto, al ver gente armada extranjera en su morada, suplicó que se
retirasen y regresasen a sus buques.
Según el diplomático español, este era uno de tantos episodios
trágico-cómicos que a diario ocurrían desde que Grecia era presa
de la anarquía. Al final, todo había sido un mal entendido, si bien,
esta es la explicación que dieron:
7

Moret: Segismundo Moret: líder del partido liberal durante el reinado de Alfonso
XIII.
8 Maura: Antonio Maura: líder y jefe de gobierno del partido conservador durante el
reinado de Alfonso XIII.
9 A.M.A.E. Correspondencia (Atenas), legajo 1828: Despacho dirigido por el cónsul
de España en El Pireo al ministro de Estado, Atenas-Pireo, 18 de noviembre de
1909.
10 A.M.A.E. Correspondencia (Grecia), legajo 1604: Despacho dirigido por el ministro
plenipotenciario de España en Constantinopla y Atenas, al ministro de Estado,
Atenas, 26 de diciembre de 1909.
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Al ver el palacio en llamas, sin que los bomberos del municipio ateniense lograsen dominar el incendio, alguien pensó en pedir ayuda
a las tripulaciones de los buques que estaban en la bahía del Falero.
La noticia llegó a la Legación de Inglaterra, donde comía el comandante de uno de los cruceros de S.M.B: … El comandante, de acuerdo
con el Ministro Plenipotenciario del rey de Inglaterra, Eduardo VII,
en Grecia, accedió gustoso a contribuir con su tripulación a sofocar el
incendio, y cuando se proponía enviar al Falero a un guardia marina
portador de un oficio ordenando el desembarque de algunas fuerzas
y su venida a Atenas, un joven diputado griego se ofreció a ir en persona a desempeñar la misión. Llegó a bordo … dio por sentado que el
fuego era debido a los enemigos de la dinastía, pensó que los revolucionarios iban a apoderarse de la capital, y los marinos ingleses, en
vez de sacar bombas de incendio saltaron a tierra armados hasta los
dientes con el decidido propósito de defender y salvar al augusto cuñado del soberano inglés, y para impedir a los amotinados se hicieran
con la bandera, y en son de guerra, como queda dicho, ocuparon los
alrededores de Palacio y entraron hasta en las habitaciones privadas
de Jorge I.
Este incidente probaba, una vez más, los momentos tan difíciles por los que estaba atravesando el reino, merced a la dictadura
pretoriana de la Liga Militar, único poder que, por puro miedo, se
acataba en aquel momento11.
No menos interesante fue el ultimátum que la Liga Militar entregó a los jefes de los dos partidos políticos, Theotokis y Rhallis,
en el que se decía12 que el Comité ejecutivo de la Liga Militar en su
reunión del 13/27 enero de 1910 había resuelto por unanimidad
retirar su confianza al gobierno para constituir un nuevo gabinete que pediría a la Cámara la convocatoria de una Asamblea para
revisar la Constitución de 1864, previo acuerdo entre la Liga y los
políticos Rhallis y Theotokis. Venizelos contaría con el beneplácito
de la Liga para establecer entre ella y los Srs. Rhallis y Theotokis un
acuerdo definitivo.
Esta petición pondría a Grecia en una situación muy difícil,
pues el rey se oponía a la revisión, aunque, al final13, se llegaría a
11 Ibídem: Despacho dirigido por el Ministro Plenipotenciario de España en
Constantinopla y Atenas, al ministro de Estado, Atenas, 8 de enero de 1910.
12 Ibídem: Atenas, 27 de enero de 1910.
13 Ibídem: Telegrama dirigido por el Ministro Plenipotenciario de España en
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un acuerdo entre la Liga y los jefes de los partidos políticos, por el
cual la Liga se disolvería a cambio de que éstos convocaran para el
mes de diciembre una Asamblea Nacional14 mientras se formaba
un nuevo gobierno15, cuyo objetivo sería convocar una Asamblea
Nacional o revisionista. Por su parte, el presidente del Consejo, general Zorbas, de acuerdo con los jefes de los partidos políticos, fijaría los artículos de la Constitución que se habrían de modificar,
condición exigida por el jefe de la Liga.
Según Rhallis, las bases esenciales de la revisión de la Constitución de Grecia serían las siguientes:
1ª. El artículo 107, cuya redacción hacía imposible o anticonstitucional la revisión.
2ª. Los artículos concernientes a la eficacia y a la dignidad de
la labor parlamentaria para evitar en el futuro la obstrucción y el
aumento de las dietas a los diputados, que en aquel momento eran
de 1.800 francos anuales.
3ª. La separación absoluta del ejército y de la administración de
la política, añadiendo en la Constitución:
a) Un artículo declarando incompatible el mandato legislativo
con la carrera de las armas.
b) Otro artículo decretando la inamovilidad en la magistratura
y en la Administración pública.
c) Un tercer artículo instituyendo el Consejo de Estado para la
preparación de las leyes y decretos que el poder ejecutivo presentase a la Cámara16.
Mientras el gabinete seguía su curso, no paraban de correr rumores sobre diversos disturbios acaecidos en la capital ateniense,
como la sublevación de la Marina de guerra, el bombardeo por la
Escuadra de El Pireo o incluso la abdicación del monarca griego,
pero, a decir verdad, todo era falso y al parecer aquello lo había organizado un sindicato alemán que pretendía imponer condiciones
muy drásticas para contratar un empréstito con Grecia, condicioConstantinopla y Atenas, al ministro de Estado, Atenas, 27 de enero de 1910.
14 Ibídem: Despacho dirigido por el Ministro Plenipotenciario de España en Constantinopla y Atenas, al ministro de Estado, Atenas, 28 de enero de 1910.
15 Ibídem: Despacho dirigido por el Ministro Plenipotenciario de España en Constantinopla y Atenas, al ministro de Estado, Atenas, 1 de febrero de 1910.
16 Ibídem: Despacho dirigido por el Ministro Plenipotenciario de España en Constantinopla y Atenas, al ministro de Estado, Atenas, 10 de febrero de 1910.
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nes que el gobierno griego había rechazado, pues intentaba llevar a
cabo tal operación financiera en el mercado de París.
Este era, en definitiva, el ambiente que se estaba viviendo en Grecia. Se esperaba que en breve plazo la tranquilidad moral corriese
paralela con el orden material. La tranquilidad llegó aparentemente
cuando el soberano el 29 de marzo de 1910 se dirigió a la Cámara
pidiendo la reunión de una Asamblea Nacional encargada de revisar
la Constitución en estos términos: Consultados por mí, los jefes de los
partidos me han aconsejado unánimemente la revisión de los artículos no fundamentales de la Constitución. A continuación añadió:
Señores Diputados:
Me ha sido muy grato conocer la opinión casi unánime de la Cámara favorable a la antedicha reforma de la Constitución de la monarquía y os prometo que a su debido tiempo vuestro voto será por
mí sancionado, convocando por Real Decreto la Cámara de revisión,
Asamblea que modificará algunos de los artículos de nuestro código
constitucional 17:
Ante tal declaración, la reconciliación entre el rey de Grecia y el
ejército era una realidad, poniendo fin a la situación revolucionaria
que venía arrastrando el país desde agosto de 1909, y que tendría,
entre otros resultados, el regreso al reino de todos los príncipes, el
nombramiento de nuevos Jefes de Misión en el extranjero y la vuelta al servicio de los oficiales que por ser fieles a la dinastía se vieron
obligados a pedir licencia absoluta hacía ya seis meses.
Según el diplomático español, el monarca era consciente de que
lo que solicitaba la corona del poder legislativo era absolutamente
contrario al espíritu y a la letra de la Constitución, y a pesar de la
reconocida corrección del rey, al leer su mensaje, su semblante y su
actitud demostraban claramente que convertía en legal, cuanto en
aquel periodo había legislado una dictadura pretoriana.
Ya no quedaban facciosos en Grecia. La Liga Militar parecía disuelta después de su triunfo, pero ni sus adeptos habían vitoreado
al rey por su misión ni Jorge I había honrado con una inclinación de
cabeza a forma de saludo a los que le habían impuesto irreverentemente su voluntad.
17 Ibídem: Despacho dirigido por el Ministro Plenipotenciario de España en Constantinopla y Atenas, al ministro de Estado, Atenas, 30 de marzo de 1910.
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Los meses que siguieron a la crisis bien podrían calificarse de
tranquilos. Así se llegaba al 14 de septiembre de 1910, fecha fijada para la apertura de la Asamblea nacional griega para revisar la
Constitución18. La Asamblea estaría presidida por el diputado de
mayor edad Sr. Katrivanos, que contaba con 80 años y había sido
también miembro de la Asamblea Constituyente de 1862.
Reunida la Asamblea, el metropolitano de Atenas bendijo solemnemente la Cámara. Lo más esperado era el discurso del rey en la
apertura de dicha Asamblea, y del que destacamos lo siguiente:
Señores Diputados:
Las condiciones en las cuales la nación aceptó el voto parlamentario del 18 de febrero han demostrado la voluntad común de mantener
intacto el régimen constitucional en nuestro país.
Sobre esta misma base se ha manifestado el deseo general de que
únicamente fueran revisadas las cláusulas no fundamentales de la
Constitución. Así, el pueblo ha sido llamado a la elección de dobles
números de diputados a los fines de la revisión de esas cláusulas…
De la lectura del discurso se desprende que el soberano había
procurado definir claramente el objeto de la Asamblea en los términos de revisar las cláusulas no fundamentales de la Constitución,
según el deseo y sentir general.
A pesar de que toda la ceremonia había resultado tal y como
estaba prevista, no se pudieron evitar algunos incidentes, como el
provocado por los partidarios de Theotokis y Rhallis, quienes al reclamar el inmediato juramento a la Constitución encontraron una
viva oposición en gran parte de los diputados de la Asamblea, intercambiándose insultos y amenazas incalificables, hasta el punto que
se tuvo que suspender la sesión, aplazándola dos días después.
Si mal había terminado la primera sesión, peor lo haría la segunda, dado que en el momento en que Rhallis se aproximó a la tribuna
dispuesto a prestar juramento sobre los Evangelios, le increparon
de manera tan dura con amenazas y conceptos tan denigrantes que
la Asamblea se convirtió en un campo de batalla. La confusión
era muy grande. Algunos diputados rodaban por el suelo empuñando revólveres y otras armas; el vocerío era ensordecedor y el escándalo inaudito.
18 Forster, E., A short history of Modern Greece, 1821-1956. London, 1958, p. 46.
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Se tuvo que interrumpir la sesión reanudándose una hora después, aconsejando el presidente Sr. Dragoumis, en tono moderado y
cortés, el mayor respeto y mesura en la Asamblea, cuya sesión continuó hasta altas horas de la noche, haciendo muy difícil el poder
conocer las conclusiones acordadas, prevaleciendo únicamente la
idea de que hasta el domingo 18 de septiembre de 1910, la Asamblea no estaría legalmente constituida19.
Ahora bien, el día 18 llegó, pero la Asamblea no se constituyó,
sino que fue aplazada unos días más, y no solo se pospondría la
constitución de la Asamblea, sino también la decisión de si ésta tendría el carácter de constituyente o revisionista, aunque al parecer
prevalecería el criterio sustentado por el rey en su mensaje en la
Asamblea, en el sentido de revisar las cláusulas no fundamentales
de la Constitución20.
Como era de esperar, aquella situación tan crítica terminó con la
dimisión del ejecutivo de Dragoumis y la formación de un nuevo gobierno. En este caso, recaería en la persona de Venizelos, que contaba con el apoyo, no solo del monarca, sino también del pueblo y de
los jefes de los grandes partidos y prohombres de la política21. Venizelos fue nombrado jefe de gobierno el 18 de octubre de 191022.
Su mandato coincidió con un periodo de triunfos y desastres, de
los que el rey Jorge solo alcanzó a ver los comienzos23. Nosotros
nos detendremos en la gestión del primer ministro Venizelos como
artífice de la revisión de la Constitución vigente de 1864.

19 A.M.A.E. Correspondencia (Atenas), legajo 1828: Despacho dirigido por el cónsul
de España en Atenas-Pireo al ministro de Estado, Atenas, 17 de septiembre de
1910.
20 Ibídem: Despacho dirigido por el cónsul de España en Atenas-Pireo al ministro de
Estado, Atenas, 20 de septiembre de 1910.
21 Svolopoulos, K., E. Vénizelos et les dilemmes de la politique extérieure de la Grèce lors
de la crise Balkanique de 1908, vol. 25, nº. 2, Balkan Studies, Thessaloniki (Greece),
1985, p. 489.
22 Mazower, M., «The Messiah and the Bourgeoisie: Venizelos and Politics in Greece, 1909- 1912». Foreign Affairs 35 (4), 1992, pp. 885-904. http://www.jstor.org/
stable/2639443
23 Crawley, C. W., Historia de Grecia Moderna (1821-1939), Espasa Calpe, Madrid,
1969, pp. 137-138.
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II. Venizelos y la Asamblea revisionista griega
Dos días después de constituido el nuevo ejecutivo, el presidente
del Consejo Venizelos, en su discurso de presentación al Parlamento, dijo que siendo revisionista el carácter de la Asamblea, ella cumpliría en el más breve plazo su cometido de revisar las cláusulas
no fundamentales de la Constitución, desligándose de presentar
otros proyectos de los que no debían discutirse más que en casos
de suma urgencia o en el nuevo congreso, que sería elegido una vez
que la Asamblea finalizase sus trabajos24.
A decir verdad, el efecto que en la Cámara habían producido las
declaraciones del jefe de gobierno fue de verdadero asombro y confusión, dado que no coincidían precisamente con las pretensiones
que desde un principio trató de imponer gran parte de la mayoría
hostil al gobierno.
En la sesión siguiente, algunos diputados insinuaron la necesidad de que Venizelos declarase si había aceptado el poder con la
condición de que el rey le otorgase el decreto de disolución de la
Asamblea, si ésta no apoyaba al gobierno. A partir de aquel momento el mandatario cretense quiso recabar un voto de confianza de
la Cámara, por el cual el rey tenía derecho a disolver la Asamblea,
pero como los diputados, en su mayoría, se oponían a la idea de
disolución, no vacilaron en abandonar la sala, principalmente los
partidarios de Rhallis. La votación se llevó a cabo, pero no pudo
prosperar por falta de número de diputados.
Tal incidente obligó a Venizelos a presentar al rey la dimisión del
gobierno en pleno, dimisión que no solo no fue aceptada por el monarca, sino que éste trató de convencerle de la necesidad de presentarse otra vez al Parlamento, puesto que la votación obtenida con
escaso número de diputados no podía prejuzgar la disposición de la
Cámara hacia el gobierno. Venizelos aceptó y se presentó de nuevo
al Parlamento, en el que obtuvo el deseado voto de confianza, pero
con tales reservas por parte de muchos diputados que la situación
no resultaba clara.
Aquello, sin embargo, bastó al jefe del gobierno para desarrollar
sus planes preconcebidos desde que asumió el poder, aunque no
podía pasar por alto que aún teniendo completamente a su lado la
24 Dakin, D., The Unification of Greece, 1770-1923 London, 1972, pp. 183-186.
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opinión entusiasta y decidida por su causa, esto no bastaba para
gobernar en la Asamblea con una mayoría que no era suya.
Por ello, convencido de esa falta de apoyo y a sabiendas de que
solo podría seguir con la protección del rey, éste le concedió el decreto de disolución de la Asamblea. Los diputados de dicha Asamblea se mostraron indignados. Los diferentes jefes de los partidos
políticos lanzaron manifiestos declarando su abstención en las futuras elecciones, mientras que el pueblo griego aprobaba con entusiasmo el procedimiento de Venizelos, quien estaba dispuesto a
llevar adelante sus ideas iniciando una activa campaña para que las
próximas elecciones, que tendrían lugar en el mes de noviembre
de 1910, respondieran a sus aspiraciones y pudiera constituirse la
Asamblea en el mes de febrero próximo25.
Finalmente, el 16 de diciembre de 1910 se celebraron los comicios para la Asamblea revisionista sin el menor incidente. La mayoría que las urnas dieron a Venizelos fue enorme, 309 diputados de
los 356 de que se componía la Cámara. Solo en Tesalia la candidatura ministerial salió derrotada por los agrarios. La abstención de los
partidos históricos fue completa. Ni Rhallis ni Theotokis estarían
representados en la Cámara por uno solo de sus adeptos26.
Poco tiempo después tenía lugar la apertura de la nueva Cámara sin que el rey honrase con su presencia el acto y por tanto sin
discurso de la corona. Los diputados históricos, incluso sus jefes
Rhallis y Theotokis, insistieron en su retraimiento y ninguno de sus
partidarios formaría parte de la nueva Cámara revisionista en la
que por tanto no habría oposición27. Lo que sí hubo fue un conato
de pronunciamiento militar. Así lo recogía el telegrama que el ministro español en Atenas dirigía a Madrid:
Descubierta conspiración militar. Arrestado ministro de la Guerra
anterior gabinete, varios oficiales y sargentos. Tranquilidad completa.
25 A.M.A.E. Correspondencia (Atenas), legajo 1828: Despacho dirigido por el cónsul
de España en Atenas-Pireo al ministro de Estado, Atenas, 27 de octubre de 1910.
Véase el cásico de SVORONOS, N.: Histoire de la Grèce Moderne, Què sais je? París,
1953, p. 87.
26 A.M.A.E. Correspondencia (Grecia), legajo 1604: Despacho dirigido por el ministro
plenipotenciario de España en Constantinopla y Atenas al ministro de Estado, Atenas, 12 de diciembre de 1910.
27 Ibídem: Despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Constantinopla y Atenas al ministro de Estado Atenas, 23 de enero de 1911.
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Al parecer, y según opinión del gobierno griego, el coronel Lapaziotis pretendía erigirse en dictador. Rhallis y Theotokis, aunque
habían condenado cuanto fuese contrario a la disciplina, no dieron,
sin embargo, importancia al hecho en sí, justificando que los suboficiales solo aspiraban, si hubiesen llegado a pronunciarse, a tener el
derecho a ingresar en la Escuela militar o por lo menos a modificar
la ley constitutiva del ejército y a poder ascender hasta el cargo de
comandante y no tan solo de capitán, límite que dicha Escuela marcaba a los oficiales procedentes de la clase de tropa28.
Pasado el susto, la Asamblea Nacional griega, a pesar de las
declaraciones de Venizelos de que no se le diese el calificativo de
constituyente, tendría, cuando dentro de unos pocos días estuviese
constituida, que dedicar exclusivamente su trabajo a la reforma de
la Constitución en vigor, y no uno ni dos ni tres, sino que la mayor
parte de sus artículos sufriría un cambio esencial y aún algunos,
considerados bastante viejos, serían suprimidos y sustituidos por
otros, destacando como más importantes los relativos a la organización de un Consejo de Estado. Solo comentaremos estos últimos
por su trascendencia; hacerlo del resto excedería los límites de este
trabajo.
Los artículos 83 y 84 de la Constitución en vigor, promulgados
por la ley de 25 de noviembre de 1865, votada conforme al artículo
108 de la Constitución, eran puestos en vigor, modificados y completados como sigue:
Artículo 83.
Se ha constituido un cuerpo consultivo llamado Consejo de Estado con sede en Atenas, cuya misión será:
a) La preparación y el examen de proyectos de ley y de las resoluciones legislativas o ejecutivas.
b) La sentencia de las diferencias administrativas reconocidas
por la ley.
c) El ejercicio de la jurisdicción disciplinaria superior sobre todos los funcionarios del orden judicial según las disposiciones de
las leyes en vigor.
Artículo 84.
Por decisión del Consejo de ministros se ha confiado al Consejo
28 Ibídem: Despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en
Constantinopla y Atenas al ministro de Estado Atenas, 24 de enero de 1911.
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de Estado la preparación de los proyectos de ley presentados a la
Cámara por el gobierno.
Los proyectos gubernamentales no elaborados por el Consejo de
Estado, lo mismo que las proposiciones de ley debidas a la iniciativa
parlamentaria, podrían ser devueltos por la Cámara al Consejo de
Estado. Incluso la Cámara podía devolver de nuevo al Consejo de
Estado todos los proyectos enmendados por ella.
El Consejo de Estado, una vez recibidos los proyectos de ley
transmitidos por la Cámara, estudiaba las proposiciones y emitía
sobre cada una de ellas su opinión detallada en el plazo de quince
días. Excepcionalmente, en casos urgentes, la Cámara podía reducir
el plazo a tres días. Al final, la Asamblea revisionista griega se transformó en Cámara legislativa, terminando sus sesiones a principios
de enero de 1912.
A modo de conclusión decir que, al menos, la crisis de 1909 había servido no solo para revisar y modificar algunos artículos de
la Constitución en vigor de 1864, sino también para hacer las ansiadas reformas en la Armada y en el Ejército griegos, el cual había
desempeñado un papel decisivo en dicha crisis. Había sido, en definitiva, una seria advertencia para el monarca.
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Ασυνέχεια και ρήξη της ελληνικής κοινωνίας
στις μετεμφυλιακές δεκαετίες, 1950-1981
Χριστίνα Φ. Βαμβούρη * - Δημήτριος Μαυρίδης **

Οι ρίζες του εμφυλίου πολέμου, ενός από τα σημαντικότερα στη
νεότερη ελληνική ιστορία γεγονότα και μιας από τις μεγάλες εσωτερικές συγκρούσεις της Ευρώπης του 20ού αιώνα εντοπίζονται
στις πολλαπλές ρήξεις που ξέσπασαν στους κόλπους της ελληνικής
κοινωνίας σε προηγούμενες δεκαετίες και ιδιαίτερα στα χρόνια της
κατοχής. Η διαμορφωθείσα κατάσταση από το 1941 ως το 1944 με
τον πόλεμο, την πείνα και την αναρχία, ερχόταν σε αντίθεση με το
εαμικό κίνημα, το οποίο εκτός από την αντίσταση εναντίον των
κατακτητών, σκόπευε να διαμορφώσει μια διαφορετική κοινωνία
από την προπολεμική, σε νέες βάσεις, με νέους στόχους και προοπτικές. Οι επιδιώξεις του, όμως, προκάλεσαν την αντίδραση όσων
επιθυμούσαν τη διατήρηση των προπολεμικών κοινωνικο-πολιτικών δομών εξουσίας και ιεραρχίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν
εμφύλιες διαμάχες1. Η συμφωνία της Βάρκιζας το Φεβρουάριο του
1945 δεν απέτρεψε τον εμφύλιο, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι τα
αίτιά του ήταν ενδογενή, εν τούτοις, διαπλέχθηκε με τις μεγάλες
ιδεολογικές αντιθέσεις της Ευρώπης και κλιμακώθηκε εξαιτίας του
Ψυχρού Πολέμου, από το 1946 και μετά. Ο παγκόσμιος διπολισμός
παρέσυρε την Ελλάδα στη δίνη μιας πρωτοφανούς αντιπαράθεσης, από την οποία δεν μπόρεσε να απεγκλωβιστεί. Αντίθετα, η
*
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© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

438

Χριστίνα Φ. Βαμβούρη - Δημήτριος Μαυρίδης

χώρα βγήκε βαριά τραυματισμένη, αφού, μετά τον εμφύλιο μέτρησε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, ενώ 80.000 έως 100.000 άτομα εγκαταστάθηκαν για δεκαετίες στην Ανατολική Ευρώπη ως πολιτικοί
πρόσφυγες και εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι από περιοχές της
υπαίθρου όπου διεξάγονταν οι εμφύλιες συγκρούσεις, μετακινήθηκαν προς τις μεγάλες πόλεις. Η ενσωμάτωση, όμως, αυτών των
εκτοπισθέντων, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως «συμμοριόπληκτοι» ή «ανταρτόπληκτοι» και οι οποίοι παρέμειναν στις πόλεις
δεν έγινε ανεμπόδιστα, ούτε εύκολα και επιβίωναν με περιστασιακές δραστηριότητες, επιδόματα, ή το «Πρόγραμμα Κοινωνικής
Πρόνοιας διά της Εργασίας», ή αρκούνταν στις διανομές ιματισμού
και συσσιτίου2. Η κατάσταση έκανε περισσότερο ευδιάκριτο το διαχωρισμό των ανθρώπων σε δυο κοινωνικο-οικονομικές τάξεις:
Αυτών που διέθεταν χρήματα τα οποία επένδυαν σε αγορές ακινήτων και αυτών που τους έλειπαν ακόμη και τα αναγκαία προς
το ζην.
Παράλληλα, οι παραγωγικές δομές της χώρας καταστράφηκαν
και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν επανήλθε στο προπολεμικό του
επίπεδο μόλις το 1950. Το χειρότερο, όμως, ήταν ότι ο εμφύλιος δίχασε τους πολίτες και εξέθρεψε μίση που διαπέρασαν τις πιο στοιχειώδεις μορφές κοινωνικής οργάνωσης (οικογένεια, γειτονιά, χωριό) και συντηρήθηκαν για δεκαετίες αποτελώντας ανασταλτικό
παράγοντα στην ανάπτυξη της χώρας3. Ο διχασμός αμβλύνθηκε
μόνον μετά το 1974, οπότε, αντί του αποκλεισμού, επιλέχθηκε η
πολιτική της ενσωμάτωσης, η οποία ολοκληρώθηκε με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης το 19824 και τη σταδιακή επιστροφή πολλών πολιτικών προσφύγων.
Μετά τη λήξη των συγκρούσεων, τον Αύγουστο του 1949, αναδύθηκε μια πληθώρα προβλημάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα, όπως ο οικονομικός μαρασμός, η μείωση της παραγωγής, η άνοδος του πληθωρισμού, η αναστήλωση των ερειπίων,
η άμβλυνση των παθών και των κοινωνικών αντιθέσεων, η ειρήνευση και η επιστροφή «των συμμοριοπλήκτων» στις εστίες τους.
Διατυπώθηκε, τότε, το αίτημα της λήθης, της οριστικής, δηλαδή,
τοποθέτησης του διχαστικού εμφυλίου πολέμου στο παρελθόν και
2
3
4

(Λαΐου 2002, 99-100)
(Αγγελόπουλος 1995, 191)
ΦΕΚ 115Α/20-09-1982, Νόμος 1285.
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η επιστροφή στην ειρηνική συμβίωση, στην πρόοδο και στην ευημερία που υποσχόταν η μεταπολεμική περίοδος. Έπρεπε, όμως, να
βρεθεί τρόπος να ξεπεράσει η κοινωνία αυτήν τη διαίρεση. Ο εμφύλιος πόλεμος, όμως, και η ήττα των Ελλήνων κομμουνιστών δεν
μπορούσαν απλώς να περιπέσουν στη λήθη, παρά την επιθυμία
όλων για το αντίθετο. Οι νικητές επιπλέον δεν μπορούσαν να αρκεστούν μόνο στον στρατιωτικό θρίαμβο. Χρειάζονταν και μια πολιτική νίκη, η οποία θα επισφράγιζε τη στρατιωτική και θα εγγυόταν
ότι η διαίρεση σε εθνικόφρονες και μη εθνικόφρονες θα οριοθετούσε στο εξής την πολιτική και κοινωνική ζωή. Με άλλα λόγια,
μετά τη στρατιωτική συντριβή έπρεπε επιπλέον να διασφαλιστεί
και η ολοκληρωτική περιθωριοποίηση των ηττημένων. Εξάλλου, η
κοινωνία πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα είχε ανάγκη, καταρχήν, να ερμηνεύσει τη διαμάχη και να δικαιώσει τους
πολεμιστές της. Η συγκρότηση μιας επίσημης ερμηνείας για το διαιρετικό παρελθόν ήταν, επομένως, απαραίτητη προκειμένου να
δικαιώσει τις πολιτικές επιλογές των νικητών στο παρελθόν, αλλά
κυρίως στο παρόν και στο μέλλον5. Για τη Δεξιά, μετά τις εκλογές
του 1952 και τη συντριπτική νίκη του Ελληνικού Συναγερμού, το
σύνθημα «λήθη στο παρελθόν» αποδείχθηκε σοφή πολιτική επιλογή. Για την Αριστερά, η διατύπωση του αιτήματος της «λήθης»
από το Κ.Κ.Ε. την άνοιξη του 1951 αποτελούσε το εισιτήριο για
την επανεγγραφή των αριστερών στην πολιτική ζωή της χώρας,
ενώ για το χώρο του Κέντρου, οι διαιρέσεις του παρελθόντος αποτελούσαν ένα επικίνδυνο παρελθόν. Εν τούτοις, η γενικευμένη σύγκρουση της περιόδου 1946-1949 δεν αντιμετωπίστηκε από τους
νικητές ως εμφύλια, αλλά σαν αγώνας μεταξύ Ελλήνων και μη
Ελλήνων, όπως χαρακτηρίστηκαν οι κομμουνιστές και οι μαχητές
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, και εντάχθηκε στους μεγάλους αγώνες που έδωσαν οι Έλληνες για την ελευθερία τους. Έτσι,
παρά την τάση που κυριάρχησε μετά τη λήξη των συγκρούσεων
τον Αύγουστο του 1949 να επέλθει η ομαλότητα, το μεταπολεμικό καθεστώς με μια σειρά μέτρων και απαγορεύσεων, μετέτρεψε
ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας σε πολίτες δεύτερης
κατηγορίας, λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων εξορίζοντάς
τους, ή απαγορεύοντας τον επαναπατρισμό τους. Ο μηχανισμός
5

(Πασχαλούδη 2012, 12)
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αυτός, αν και προέκυψε από μια ένοπλη σύρραξη και καθρέφτιζε
την αντίστοιχη περίοδο, εξακολούθησε, όμως, να ισχύει ως μέσο
κοινωνικού ελέγχου και στις επόμενες δεκαετίες6.
Από τις κυριότερες διαδικασίες εξουδετέρωσης των αντιπάλων ήταν η εφαρμογή εκ μέρους των ελληνικών κυβερνήσεων των
έκτακτων μέτρων, τα οποία καθιέρωναν την αρχή της συλλογικής
ευθύνης σε πολίτες που διώκονταν όχι μόνο επειδή είχαν συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στον εμφύλιο στο πλευρό των ανταρτών,
αλλά και σε όσους ήταν συγγενείς τους ή σε άλλους, φιλικά προσκείμενους σ’ αυτούς. Με την εφαρμογή τους, άρχισαν να επιβάλλονται ποινές, όπως η εκτόπιση κομμουνιστών ή υπόπτων
ως κομμουνιστών, η διακοπή παροχής συντάξεων, η απόλυση εργαζομένων από το Δημόσιο, η αφαίρεση της ελληνικής ιθαγενείας και η δήμευση της περιουσίας των ανταρτών και των στενών
συγγενών τους, χωρίς απαραίτητα αυτοί να είχαν αποδεδειγμένα
συμμετάσχει στην «ανταρσία». Ειδικότερα για την αφαίρεση της
ελληνικής ιθαγενείας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, εκδίδονταν νομοθετικές
ρυθμίσεις που αφορούσαν, ουσιαστικά, τους εκπατρισμένους και
με τις οποίες επιτρεπόταν η στέρηση της ιθαγενείας «λόγω αντεθνικής δράσεως εις το εξωτερικόν», με την αιτιολογία «της προάσπισης της εθνικής ασφαλείας από τον ερυθρόν κίνδυνον». Το
«Παρασύνταγμα», όπως ονομάστηκε όλο το πλέγμα της σχετικής
νομοθεσίας, απέβλεπε στην κατάταξη των πολιτών σε δυο στρατόπεδα: σ’ αυτό που τοποθετήθηκαν οι «εχθροί του κράτους», για
τους οποίους θεωρήθηκε αναγκαίος ο αποκλεισμός τους από κάθε
ευεργέτημα και παροχή, ενώ σ’ εκείνο των «εθνικοφρόνων»7. Με
την τακτική αυτή, δημιουργήθηκε μετά το 1951, ένα ζευγάρι εξισώσεων του τύπου: Κομμουνιστής = αντεθνικός = μη εθνικόφρων
και Κυβέρνηση = εθνική = εθνικόφρων.
Με συνεχείς αναφορές στις περιόδους των Βαλκανικών πολέμων και των τριών επώδυνων κατοχών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τους Βουλγάρους, οι μετεμφυλιακές κυβερνήσεις συντηρούσαν τον παραπάνω διαχωρισμό. Ταυτόχρονα,
ενίσχυαν την εθνικοφροσύνη, η οποία είχε προσλάβει την έννοια
της προστασίας του κράτους από τους εξωτερικούς εχθρούς του,
6
7

(Κούνδουρος 1978, 151-152)
(Αλιβιζάτος 1984, 447-449 και 522)
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αλλά και από τους εσωτερικούς, δηλαδή, τους κομμουνιστές. Οι
μετά τον εμφύλιο κυβερνήσεις, λοιπόν, τόσο οι δεξιές, όσο και οι
κεντρώες, ακολούθησαν για πολλά χρόνια την ίδια άτεγκτη τακτική. Ο ιδεολογικός χαρακτήρας των μέτρων αυτών ήταν ένας παράγοντας που επιβάρυνε το, ήδη, φορτισμένο κλίμα των μικροκοινωνιών, το οποίο δημιουργήθηκε από το διαχωρισμό των πολιτών
σε «εθνικόφρονες» και σε «εχθρούς της ασφάλειας της χώρας και
του καθεστώτος».
Ο «εκ Βορρά κίνδυνος» ήταν η καλύτερη δικαιολογία για να
παραμένουν κλειστά τα σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και τις γειτονικές κομμουνιστικές χώρες, ώστε να αποκλείεται κάθε επαφή
μεταξύ τους. Όταν, όμως, τα σύνορα ανάμεσα σε δυο χώρες παραμένουν κλειστά, οι αντιλήψεις των ανθρώπων για τους απέναντι
τείνουν στην υπερβολή και στο φόβο. Εξάλλου, δεν είναι σπάνιο
φαινόμενο ο προσδιορισμός της εθνικής ταυτότητας να εδράζεται
σε ιδεολογήματα μοναδικότητας και υπεροχής έναντι των άλλων.
Μέσα σ’ αυτό το περίγραμμα, η συνοριακή γραμμή αποτελεί ένα
συμβολικό κοινωνικό μόρφωμα που προσδιορίζει στο χώρο τα
όρια του «εμείς». Όσο περισσότερο ομογενοποιημένος είναι ο πληθυσμός ενός κράτους με όρους εθνολογικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς, τόσο μικρότερες είναι οι αποκλίσεις
στις αντιλήψεις του «ποιοι είμαστε»8. Τοιουτοτρόπως, τα σύνορα
ανάμεσα στην Ελλάδα και τις όμορες κομμουνιστικές χώρες λειτούργησαν για μεγάλο διάστημα σαν φίλτρα που διαχώριζαν ανθρώπους και ιδέες που θα μπορούσαν να τα διαπεράσουν ή ακόμη
και σαν τείχη, τα οποία δεν εμπόδιζαν μόνον τη μετακίνηση και την
επικοινωνία, αλλά καθιστούσαν την απέναντι πλευρά αθέατη και
άγνωστη.
Παρά την επικύρωση από την Ελλάδα της συνθήκης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρώμης, παρά την ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα του 1951 και το νέο Σύνταγμα του 1952, τα έκτακτα
μέτρα εξακολουθούσαν να ισχύουν, αποτελώντας δομικό στοιχείο
του μετεμφυλιακού συστήματος άσκησης εξουσίας.9 Μόλις το
1962, υπό τη διακριτική πίεση της Ε.Ο.Κ. τέθηκε σε ισχύ το 4234
Νομοθετικό Διάταγμα, με το οποίο η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή
προσδοκούσε να αντικρούσει τις κατηγορίες που διατυπώνονταν
8
9

(Τοπάλογλου, 2007, 530)
(Γιαννουλόπουλος 1992, 281-282)
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στο εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας επειδή διατηρούσε σε
ισχύ τα έκτακτα μέτρα10. Βέβαια, ούτε η κυβέρνηση Παπανδρέου
τα κατήργησε, παρά τις διαμαρτυρίες βουλευτών της.
Η δικτατορία του 1967 επανέφερε σε ισχύ όσα έκτακτα μέτρα
είχαν ατονήσει και τα οποία καθυστερούσαν την επίλυση των ζητημάτων που αφορούσαν στο διαχωρισμό των ανθρώπων. Μόνον
το 1974, προκρίθηκε η πολιτική της κοινωνικής ενσωμάτωσης
όλων των πολιτών και η κατάργηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού. Στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε
μια σειρά από ρήξεις που θεμελίωσαν τη δημοκρατία στη χώρα.
Η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το δημοψήφισμα
για την αβασίλευτη δημοκρατία, η ψήφιση Συντάγματος χωρίς τις
αγκυλώσεις και τους περιορισμούς του παρελθόντος, αποτέλεσαν
ουσιαστικά βήματα για την ομαλή μετάβαση από τη δικτατορία
στη δημοκρατία. Συνακόλουθα, με τις αλλαγές αυτές ξεκίνησε η
ρήξη με το μετεμφυλιακό πλέγμα εξουσίας. Από αυτή την άποψη,
το 1974 κλείνει μια ιστορική περίοδος που δεν ξεκίνησε το 1967
αλλά το 1949, με τη λήξη του Εμφυλίου και την επιβολή, όπως
προαναφέρθηκε, ενός καθεστώτος διακρίσεων, απαγορεύσεων
και αποκλεισμού. Το 1974, επομένως, είναι η αφετηρία ενός εκδημοκρατισμού που υπερέβη τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών
θεσμών και της μετάβασης από ένα καθεστώς αποκλεισμού σε ένα
καθεστώς ενσωμάτωσης. Επιπροσθέτως, με την αναγνώριση της
Εθνικής Αντίστασης και τον ελεύθερο επαναπατρισμό των Ελλήνων «το γένος» πολιτικών προσφύγων εγκαταλείφθηκαν οι διακρίσεις, τις οποίες είχε κληροδοτήσει η δεκαετία του 1940, εναντίον ενός μέρους των πολιτών11.
Η πορεία της μακρόχρονης ρήξης της ελληνικής κοινωνίας εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου και ο διχασμός των πολιτών απεικονίζονται στον Τύπο, ο οποίος ως ιστορική πηγή με πρωτογενές υλικό
χρησιμεύει για τη μελέτη και ανασύνθεση μιας χρονικής περιόδου
αποτελώντας ασφαλή δείκτη της κοινής γνώμης. Ωστόσο, η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για μια μελέτη μόνον μέσα από
τις εφημερίδες είναι ουσιαστικά ανέφικτη, εφόσον αυτές εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Η λεπτή και συχνά καθόλου
10 Εφ. Ελευθερία, 29/6/1962, 1 και 4. «Οι νόμοι περί διώξεως του κομμουνισμού

τροποποιούνται».

11 (Πολυμέρης 2014, 13)
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ευδιάκριτη γραμμή που χωρίζει την προπαγάνδα από την πραγματικότητα, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις. Εξάλλου, η ρητορική η οποία αρθρώνεται στα δημοσιεύματα του Τύπου εξαρτάται από τη γενικότερη πολιτική θέση κάθε
εφημερίδας και παρουσιάζει διαφορετικές οπτικές και πολλές
πραγματικότητες. Δεν παύει, όμως, να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο
το οποίο διαθέτει ο ερευνητής, προκειμένου να υπερβεί το χρόνο
και να εξετάσει τα γεγονότα. Ιδιαίτερα όσον αφορά στο ζήτημα
της ρήξης της κοινωνίας στις δεκαετίες που ερευνήθηκαν, ο Τύπος
έπαιξε σημαντικό ρόλο, κυρίως αρνητικό αφού τα δημοσιεύματα
των εφημερίδων που στήριζαν την πολιτική των μετεμφυλιακών
κυβερνήσεων, συντελούσαν στην παγίωση της ρήξης του κοινωνικού ιστού. Μετά τη μελέτη των εφημερίδων της περιόδου που
εξετάστηκε, εντοπίστηκαν πολλά σχετικά δημοσιεύματα, όπως το
άρθρο του Ελληνικού Βορρά, το Νοέμβριο του 1949, το οποίο κατηγορούσε το σοβιετικό εκπρόσωπο στον Ο.Η.Ε., Βισίνσκυ, επειδή,
εκφράζοντας την άποψη ότι «αν πείθονταν οι Έλληνες φυγάδες
πως θα ξανάβρισκαν τη θέση τους στη νόμιμη πολιτική ζωή της
χώρας, δε θα επέμεναν στην επαναστατική τους δράση και η Ελλάδα θα επανερχόταν στην εσωτερική ομαλότητα», παρενέβαινε
σε μια «οικογενειακή υπόθεση»12. Ομοίως, κατακρίθηκε από τον
Τύπο η αυστραλιανή πρόταση στη Συνέλευση του Ο.Η.Ε. για επάνοδο των φυγάδων σε μια ελληνική ουδέτερη ζώνη, ενώ η κυβέρνηση Διομήδη την είχε απορρίψει με το επιχείρημα ότι «αν έργο
του Ο.Η.Ε. ήταν η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
των ανθρώπων εναντίον αποφάσεων που έχουν σχέση με πράξεις
πολιτικής φύσεως, αυτό θα έπρεπε να ισχύει όχι μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και της Ουγγαρίας, όπου είχαν εκτελεστεί πολλοί αντιφρονούντες με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής του κράτους»13.
Εχθρικά αντιμετωπίστηκε από την πλειοψηφία του ελληνικού
Τύπου και η πρόταση του Βουλγάρου εκπροσώπου και πρεσβευτή της Βουλγαρίας στην επιτροπή συμφιλίωσης του Ο.Η.Ε., Νεσίν
12 Εφ. Ελληνικός Βορράς, 25/11/1949, 4: «Παρεμβάσεις του Βισίνσκυ σε εσωτερικά
ζητήματα της χώρας».
13 Εφ. Ελληνικός Βορράς, 12/11/1949, 2: «Διατί ζητείται άσυλον δια τους Έλληνας
συμμορίτας;». Άρθρο της Ντόροθυ Τόμπσον, που αναδημοσιεύθηκε στον Ταχυδρόμο, στις 13/11/1949, σ. 1.
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Νεβόραχ, για την παροχή γενικής αμνηστίας στους φυγάδες14. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ελληνικό Βορρά, ήταν ανάγκη να ληφθούν
τα κατάλληλα μέτρα για να εξουδετερωθεί ο «κίνδυνος να θιγεί η
ασφάλεια αθώων πολιτών από τους κομμουνιστές, που θα ξεκινούσαν πάλι τον αγώνα κατά της πατρίδος»15.
Όταν ο εκπρόσωπος της Ε.Δ.Α., Ηλίας Τσιριμώκος, διατύπωσε,
το Δεκέμβριο του 1951, στο βασιλέα το αίτημα για ισοπολιτεία και
αμνηστία, θεωρήθηκε «ανέλλην»16, εφόσον ο κίνδυνος «από την
ερυθράν απειλήν η οποία επεκρέματο και εκορυβαντία σφάζουσα,
καίουσα, καταστρέφουσα, ενώ οι πληθυσμοί εκτεθειμένοι όντες
εις τον κίνδυνον ηναγκάσθησαν να λάβουν οι ίδιοι μέτρα αμύνης»
ήταν ακόμη ορατός.17
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω και από πολλά άλλα δημοσιεύματα τα οποία μελετήθηκαν και βρίσκονται στο αρχείο των συγγραφέων, πολλές εφημερίδες πρέσβευαν ότι για να εξουδετερω-

14 Εφ. Ταχυδρόμος 5/10/1949, σ 1: «Ο Βούλγαρος αντιπρόσωπος, Νεβόραχ, εις
την επιτροπήν συμφιλιώσεως συνομίλησε με Έλληνας δημοσιογράφους. Θα
υποστηρίξει την παροχήν γενικής αμνηστίας εις τους συμμορίτας και το Κ.Κ.Ε.»
15 Εφ. Ελληνικός Βορράς, 18/3/1950, 1: «Προειδοποιήσεις»: «Μικραί ομάδες
συμμοριτών περιτρέχουν απομεμακρυσμένα χωρία και αποφεύγουσαι τους
φόνους και τας βιαιοτήτας, περιοριζόμεναι δε μόνον εις αρπαγάς προς διατροφήν
των, προσπαθούν να πείσουν τους κατοίκους ότι το Κ.Κ.Ε. εγκατέλειψεν μεν την
προσπάθειαν της βιαίας καταλήψεως της αρχής, αλλά πολύ συντόμως θα παίξει
πρωτεύοντα ρόλον εις την ζωήν του τόπου, καλούν δε αυτούς να γίνουν στελέχη
από τώρα δια να επωφεληθούν αργότερα».
16 Εφ. Ελληνικός Βορράς, 19/3/1950, 1: «Μωροί, κακοήθεις, ανθέλληνες». Ο
αρθρογράφος επιτίθεται κατά του εκπροσώπου της Ε.Δ.Α., Τσιριμώκου,
επειδή «κατηγόρησε στο Βασιλέα το υπάρχον ‘αστυνομικόν’ κράτος και
ηξίωσεν ισοπολιτείαν, δημοκρατίαν και αμνηστίαν. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις
θεωρήθηκαν «καταπτύστως ανθελληνικαί» τη στιγμή που η χώρα «μόλις εξήλθεν
από ένα σκληρόν και μαρτυρικόν αγώνα εις τον οποίον διεκυβεύθη αύτη η ύπαρξίς
της και εξακολουθεί να απειλείται από τον ίδιον αμείλικτον και αδυσώπητον
εχθρόν. Η Ελλάς, όμως, δεν είναι και ούτε υπήρξε ποτέ κράτος αστυνομικόν
αλλά εθνικόν, το οποίον απειλούμενον από τον έσχατον των κινδύνων, έλαβεν
όλα τα μέτρα αμύνης, τα οποία θα ελάμβανε και το μάλλον φιλελεύθερον κράτος
ευρισκόμενον εις την ίδιαν δραματικήν θέσιν. Δεν είναι Έλληνες αλλά μωροί και
κακοήθεις οι ερυθροί εχθροί, οι οποίοι εζήτουν να παραδώσουν εις τους Σλάβους
την Ελλάδα και είναι άκρως δικαιολογημένα τα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον
τους».
17 Εφ. Εμπρός, 18/12/1951, 1: «Επικίνδυνος δημαγωγία»: «Η εφημερίς μας είναι
αντίθετος εις το σχέδιον νόμου περί μέτρων ειρηνεύσεως, θεωρώντας το άκαιρον.
Μετά την αμνηστίαν, ο κομμουνισμός θα απαιτήσει αποκατάστασιν, νομιμοποίησίν του και ενσωμάτωσιν της Ελλάδος εις το Παραπέτασμα».
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θεί «ο κίνδυνος επανόδου των φυγάδων δεν έπρεπε ποτέ τα υπολείμματα του στρατού των κομμουνιστών να επιστρέψουν στην
Ελλάδα, αλλά να παραμείνουν στις χώρες όπου είχαν καταφύγει
με δική τους επιλογή»18.
Κατά καιρούς, κυκλοφορούσαν και διάφορα προπαγανδιστικά
φυλλάδια με την ίδια ρητορική, όπως το μηνιαίο έντυπο με τον τίτλο Πίσω από το Παραπέτασμα, το οποίο κυκλοφόρησε το 1951 με
έντονα αντικομουνιστικό χαρακτήρα. Στο λόγο του κυριαρχούν οι
περιγραφές επαναπατρισθέντων αιχμαλώτων, ομήρων και «φυγάδων ανανηψάντων από την πλάνην τους» σχετικά με τις «άθλιες
συνθήκες διαβίωσης όλων των πολιτών στις χώρες του Παραπετάσματος σε αντίθεση με το πολύ καλό βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα»19.
Αναλόγου ύφους και περιεχομένου ήταν πολλά βιβλία που εκδόθηκαν εκείνη την περίοδο, όπως εκείνο του συνδικαλιστή και μετέπειτα βουλευτή Ν. Φλώρινας της Δημοκρατικής Ενώσεως20, Δημ.
Θεοχαρίδη, με τίτλο: Ο κομμουνισμός με μάσκα και χωρίς μάσκα. Ο
συγγραφέας κάνει μια ανασκόπηση «της τριακονταετούς δράσεως του κομμουνισμού, ώστε ο λαός φωτισμένος από την ιστορία
του να προχωρήσει σε ορθή κρίση για τη σατανική οργάνωση των
κομμουνιστών».
Σε χαρακτηριστικό του απόσπασμα, αντιπροσωπευτικό και
πολλών άλλων εκδόσεων με παρόμοιο περιεχόμενο, αναφέρεται:
«Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα των Βαλκανίων που βρίσκεται
έξω από τη σοβιετική επιρροή και χωρίς την κατάληψή της θα είναι δύσκολη η περαιτέρω εξάπλωση του κομμουνισμού προς την
Ασία και τη Μέση Ανατολή».
Γενικά, όλα τα δημοσιεύματα του κυβερνητικού Τύπου της
περιόδου που εξετάστηκε, υιοθετούν την αντικομουνιστική
ρητορική21 στηρίζοντας την πρόθεση του κράτους να υπερασπιστεί
με κάθε μέσο την ασφάλεια των πολιτών από τον κίνδυνο του
σλαβισμού, συντηρώντας, ουσιαστικά, τη ρήξη της κοινωνίας.
Μετά το 1974, η μεταβολή που επήλθε στη μεγαλύτερη μερίδα
18 Εφ. Ταχυδρόμος της Καβάλας, 11/11/1949, 1 και 4: «Εις τας χώρας που επέλεξαν
να μείνουν οι φυγάδες».
19 Κυκλοφορούσε από τον Ιούνιο του 1951. Στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας φυλάσσονται 12 τεύχη.
20 (Νικολακόπουλος 2001, 199-200)
21 Πολλά παρόμοια δημοσιεύματα βρίσκονται στο αρχείο των συγγραφέων.
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του ελληνικού Τύπου στο ζήτημα του διαχωρισμού των πολιτών
και τη συνακόλουθη ρήξη της ελληνικής κοινωνίας, είναι εντυπωσιακή. Για παράδειγμα:
Η Καθημερινή, τον Ιανουάριο του 1975, έγραφε ότι «οι χιλιάδες
πολιτικοί πρόσφυγες ούτε γενίτσαροι είναι, ούτε είχαν πράξει οτιδήποτε κατά της Ελλάδος και ήταν καιρός πλέον να επιστρέψουν
όλοι τους και να τους αποδοθεί η ιθαγένεια, την οποία είχαν αποστερηθεί κατά τα έτη 1947-1963, καταργώντας έτσι τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ καλών και κακών Ελλήνων»22.
Πολιτικοί και στρατιωτικοί εξέφραζαν στον Τύπο τις απόψεις
τους σχετικά με την άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου,
οι οποίες είναι δηλωτικές της γενικότερης μεταβολής των αντιλήψεων απέναντι στους ηττημένους του εμφυλίου. Ενδεικτικά, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος δήλωσε το Μάρτιο του 1980 ότι: «Δεν
είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να χωρίζεται ακόμη - κληρονομικά
μάλιστα - σε εθνικόφρονες και αντεθνικώς δράσαντες, σε προνομιούχους και απόβλητους, σε νικητές και νικημένους. Θα πρέπει να
γίνουν οι πρώτες χειρονομίες καλής θελήσεως που θα σημάνουν
το τέλος του εθνικού διχασμού».23
Βέβαια, πολλές εφημερίδες διατύπωναν επιφυλάξεις για τα
προβλήματα που θα προέκυπταν από τον «ανεξέλεγκτο» επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων προβάλλοντας, κυρίως, τις
δυσχέρειες που θα προέκυπταν κατά την αποκατάσταση των επαναπατριζομένων και τον πιθανό κίνδυνο να σημειωθούν αναταραχές, μέχρι αυτοί να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία.
Η έρευνα φύλλων εφημερίδων από το 1949 μέχρι το 1981 απέδειξε ότι το πέρασμα δεκαετιών από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου δε μείωσε την επιφυλακτικότητα και την αποστροφή κατά
του κομμουνισμού και τη δυσπιστία απέναντι σε όσους επέστρεφαν από τις εξορίες ή τις κομμουνιστικές χώρες.
Σύμφωνα με τη ρητορική αυτών των εφημερίδων, ο εμφύλιος
πόλεμος υπήρξε ένας σκληρός αγώνας των Ελλήνων εναντίον των
παλαιών εχθρών του ελληνικού πολιτισμού, των Σλάβων. «Απέναντι στους εθνοπροδότες σλαβοκομμουνιστές, οι εθνικόφρονες
22 Εφ. Καθημερινή, 4/1/1975, σ. 1: «Οι χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες παραμένουν
εκτός Ελλάδος». Επίσης, (Κωστούδης 2003, 285).
23 Εφ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 23/3/1980, σ. 6: «Το τέλος του νέου διχασμού θα
επέλθει μόνον με την επίλυση των προβλημάτων των προσφύγων».
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αγωνίστηκαν για τη διάσωση της πατρίδας, της θρησκείας, του
πολιτισμού και των παραδόσεων». Τοιουτοτρόπως, ο εμφύλιος
πόλεμος δίχασε για δεκαετίες τη χώρα προκαλώντας σοβαρές συγκρούσεις, που αλλοίωσαν τους δημοκρατικούς θεσμούς και άφησαν βαθιά τα ίχνη τους στην ελληνική κοινωνία.
Άλλη ρήξη που ήταν συνέπεια του αποκλεισμού της επανόδου
των φυγάδων συνέβη σε χιλιάδες οικογένειες: Όσοι εγκατέλειψαν
τη χώρα, είτε ως μαχητές του ηττημένου Δημοκρατικού Στρατού,
είτε για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, άφησαν πίσω τους και
τους οικείους τους. Στις χώρες εγκατάστασής τους, η νοσταλγία
για την απαγορευμένη πατρίδα και τους δικούς τους ανθρώπους,
τους βαζάνιζε για χρόνια. Η έλλειψη επικοινωνίας, επέτεινε την
αίσθηση της εξορίας και του απραγματοποίητου νόστου. Πολλοί
από αυτούς, στη διάρκεια των δεκαετιών που έζησαν στις κομμουνιστικές χώρες, δημιούργησαν νέες οικογένειες, χωρίς, όμως, να
ξεχνούν τους γονείς, τα αδέλφια, τους/τις συζύγους και τα παιδιά
τους. Η ρήξη που επήλθε στον οικογενειακό ιστό πολλών περιοχών
του ελλαδικού χώρου, διήρκεσε δεκαετίες και, μόνον, με την κοινή
υπουργική απόφαση του 1982, απέκτησαν τη δυνατότητα, όσοι
«Έλληνες το γένος» πολιτικοί πρόσφυγες ζούσαν να επισκεφθούν
ή να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και να ενωθούν με τις οικογένειές τους. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι η ρήξη του οικογενειακού
και κοινωνικού ιστού αποκαταστάθηκε, εφόσον, με το πέρασμα
του χρόνου, δημιουργήθηκαν άλλες οικογένειες.
Επιπλέον, οι πολιτικοί πρόσφυγες, μετά την εφαρμογή, από τον
Ιανουάριο του 1948 του Ψηφίσματος Μ΄, «Περί εκπτώσεως κληρούχων συμμετεχόντων εις τον κατά του κράτους συμμοριακόν
αγώνα»24, απογυμνωμένοι πλέον από τα περιουσιακά τους στοι-

24 Ψήφισμα Μ΄ (Φ.Ε.Κ. 17, 20/1/1948, τ. Α΄).
Άρθρον 1-1. Διαρκούσης της παρούσης ανταρσίας απαγγέλλεται η δήμευσις ολοκλήρου ή μέρους της ακινήτου και κινητής περιουσίας α) παντός συμμετέχοντος
εις αυτήν β) παντός καταδικαζομένου ως ενισχύοντος καθ’ οιονδήποτε τρόπον
τον συμμοριακόν αγώνα και γ) παντός στερηθέντος της Ελληνικής ιθαγενείας
κατά τας διατάξεις του ΛΖ΄ Ψηφίσματος.
1.2. Ως περιουσία υπαγομένη εις δήμευσιν θεωρείται και η επ’ ονόματι του ή της
συζύγου των εκουσίως συμμετεχόντων εις την συμμορίαν.
1.3. Μεταβίβασις περιουσιακών στοιχείων γενομένη μέχρι και δέκα ημερών προ
της προσχωρήσεως εις τον συμμοριακόν αγώνα είναι άκυρος.
Άρθρον 2. Η κατά το προηγούμενον άρθρον δήμευσις επιβάλλεται κατόπιν
προτάσεως Επιτροπής συγκροτουμένης εκ του νομάρχου ως Προέδρου, του

448

Χριστίνα Φ. Βαμβούρη - Δημήτριος Μαυρίδης

χεία και χωρίς διεξόδους επιβίωσης, ακόμη κι αν είχαν τη δυνατότητα, δε θα αποφάσιζαν εύκολα να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Το νομοθετικό διάταγμα 2536/1953, «Περί επανεποικισμού των
παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών»,
αν και ήταν αντίθετο με τα άρθρα 17 και 104 του Συντάγματος
που απαγόρευαν ρητά κάθε στέρηση ιδιοκτησίας χωρίς αποζημίωση και χωρίς δικαστική διαδικασία, εν τούτοις, εφαρμόστηκε
για τον επανεποικισμό της μεθορίου, ο οποίος «θα προστάτευε τα
εθνικόφρονα κοινωνικά φρονήματα των συμμοριοπλήκτων, τα
οποία κινδύνευαν από τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και από
την καθυστέρηση της στεγαστικής και οικονομικής αποκατάστασής τους». Εξαιτίας των πιέσεων από το εξωτερικό για το ζήτημα
του εποικισμού της μεθορίου, το Σ.τ.Ε., κήρυξε αντισυνταγματικό
το νόμο 2536/1953, με την απόφαση 1636/1956. Η απόφαση, εν
τούτοις, δεν εφαρμόστηκε, κανένα κατασχεθέν κτήμα δεν αποδόθηκε στους πρώην ιδιοκτήτες του και οι δημευθείσες περιουσίες
εξακολουθούσαν να διανέμονται σε εποίκους. Εκτός όμως από
τη αντισυνταγματικότητα των νομοθετικών διαταγμάτων με τα
οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα των δημεύσεων των περιουσιών των φυγάδων και της αναδιανομής τους σε εποίκους, αποδεδειγμένης εθνοκοφροσύνης, οι επικαρπωτές των κτημάτων των
προσφύγων αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα, επειδή πολλοί
από αυτούς που επαναπατρίστηκαν διεκδίκησαν τις περιουσίες
τους, όχι πάντα με επιτυχία.
Εξαιτίας του τελευταίου ζητήματος, δημιουργήθηκε ένα ιδιότυπο «λόμπι» εθνικοφρόνων που είχε κάθε συμφέρον να παρεμποδίσει ή να περιορίσει την παλιννόστηση των φυγάδων, ώστε να
καρπωθεί τις δημευμένες και μη διεκδικούμενες περιουσίες τους.
Ακόμη, με τις μεθοδεύσεις αυτές ισχυροποιήθηκε το εθνικιστικό
Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, του Στρατιωτικού Διοικητού και του Διοικητού
Χωροφυλακής.
Άρθρον 4. Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου επιτρέπεται μόνον αίτησις
αναψηλαφίσεως, ασκουμένη εντός τριάκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως
της δι’ αυτοπροσώπου εμφανίσεως του καθ’ η δήμευσις και λόγω πλάνης περί τα
πράγματα…Κατά της κατ’ αναψηλάφισιν αποφάσεως απαγορεύεται παν ένδικον
μέσον. Παρόμοιο ήταν και το Ψήφισμα Ν΄ της 2/4/1948, το Ν.Δ. 617: «Περί στερήσεως πάσης παροχής των συμμετεχόντων εις τον συμμοριακόν αγώνα» και οι
944/1950, 263/1951, 860/1952, 828/1952 πράξεις του υπουργικού Συμβουλίου
και οι νόμοι 2535/1953 και 2781/1954, «Περί επανεποικισμού των παραμεθορίων περιοχών».
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συναίσθημα στις παραμεθόριες περιοχές και ενισχυόταν ακόμη
περισσότερο από την ανάμνηση λεηλασιών και βιαιοτήτων από
τους Βούλγαρους κατακτητές, ή από εθνικές μειονότητες (Αλβανούς, Τσάμηδες και «Σλαβομακεδόνες») οπλισμένες από τις δυνάμεις Κατοχής. Μάλιστα, ο εθνικισμός ταυτίστηκε με τον αντικομουνισμό και αποτέλεσαν τμήματα της κοινής ιδεολογίας της
εθνικοφροσύνης, συντελώντας ακόμη περισσότερο στη ρήξη του
κοινωνικού ιστού25.
Εκτός, όμως, από τα μέτρα που εφαρμόζονταν κατά της επιστροφής των πολιτικών προσφύγων, είχε υιοθετηθεί μια σειρά νόμων εναντίον όσων ήταν η θεωρούνταν αριστεροί και παρέμεναν
στη χώρα. Με διάφορες κατηγορίες, οι ύποπτοι ή αποδεδειγμένα
συμπαθούντες τον κομμουνισμό, εκτοπίζονταν σε τόπους εξορίας. Στο αρχικό εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τους λόγους της
απόφασης εφαρμογής των εκτοπίσεων, το οποίο είχε συνταχθεί
μετά τις εκλογές της 1/4/1946 από το Γενικό Επιτελείο Στρατού,
αναφέρεται: «Αποφασίζεται ο περιορισμός των αριστερών στρατευσίμων εις ορισμένα στρατόπεδα δια να υποστούν αποτοξίνωσιν. Όλαι αι στρατιωτικαί μονάδες δέον όπως εκκαθαρισθούν από
αριστερίζοντας ή υπόπτους αριστερισμού» και επικαλείτο την
«προσπάθειαν επαναφοράς αυτών εις τους κόλπους της φιλτάτης
πατρίδος με διαφόρους επωφελείς εργασίας».εκτός από αυτούς,
ανάμεσα στους κρατουμένους περιλαμβάνονταν πολίτες, άνδρες,
γυναίκες οι οποίοι είχαν ηγηθεί ή συμμετάσχει στην Εθνική Αντίσταση, κατά τη διάρκεια της σκοτεινής περιόδου του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου αλλά και τα παιδιά τους, πολιτικοί εξόριστοι, υπό περιορισμό αξιωματικοί του ΕΛΑΣ, υπόδικοι πολιτικοί κρατούμενοι,
ανήλικοι πολιτικοί κατάδικοι, εξόριστες γυναίκες από το Τρίκερι,
προληπτικά συλληφθέντες πολίτες, μάρτυρες του Ιεχωβά, μέλη
και ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ κ.ά.26. Η κατάσταση επιδεινώθηκε
με την τριπλή κατοχή και το καθεστώς του εμφυλίου, με τη μεταφορά των εκτοπισμένων σε στρατόπεδα στη Μακρόνησο, τον
Άγιο Ευστράτιο, τη Φολέγανδρο, τη Γαύδο, την Ανάφη και στις φυλακές Ακροναυπλίας, με το νομοθετικό διάταγμα 329/18.8.1947
(καθεστώς πειθαρχημένης διαβίωσης), τον αναγκαστικό νόμο
25 (Close 2000, 199)
26 Εφ. Καθημερινή, 16/11/2003, Tο νομικό - ιστορικό πλαίσιο του θεσμού της εκτόπισης, 12.
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511/31.12.1947 (σχετικά με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης) και το
νομοθετικό διάταγμα 687/7.5.1948 (σχετικά με την επ’ αόριστον
παράταση του χρόνου εκτόπισης). Ταυτόχρονα καθιερώθηκαν οι
διαβόητες «δηλώσεις μετανοίας», με τις οποίες οι κρατούμενοι καλούντο να αποκηρύξουν τα φρονήματα, τις ιδέες ή τα ιδανικά τους,
καθώς και επιστολές που θα έπρεπε να συντάξει ο «ανανήψας», οι
οποίες απευθύνονταν στο δάσκαλο του χωριού του, τον ιερέα ή
τον κοινοτάρχη με το ίδιο περιεχόμενο, αλλά και ομιλίες προς τους
υπολοίπους κρατουμένους με τις οποίες θα διατράνωνε την πίστη
του στα ιδανικά της πατρίδας και θα πιστοποιούσε την μεταμέλειά
του, καθώς και την αποκήρυξη του «εαμοσλαβισμού».
Ακόμη, οι ύποπτοι σαν εχθροί της ασφάλειας της χώρας αποκλείονταν από διορισμούς στο δημόσιο, από την εισαγωγή και εγγραφή των φοιτητών στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, ακομη
και από την απόκτηση άδειας κυνηγίου ή διπλώματος οδήγησης
αυτοκινήτου και μηχανής, από την έκδοση διαβατηρίου και από
πολλά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες ενός ευνομούμενου κράτους. Κριτήριο για τη νομιμοφροσύνη των πολιτών ήταν
το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, ένα κρατικό έγγραφο το οποίο εκδιδόταν από μία αρμόδια αρχή (τις στρατιωτικές
ή αστυνομικές αρχές) και βεβαίωνε ότι κάποιος πολίτης δεν ήταν
κομμουνιστής, ούτε συμπαθών τον κομμουνισμό. Ακόμη, όμως,
και ένα μόνον στοιχείο, όπως το αν συμμετείχε ο ίδιος ή συγγενικό
του πρόσωπο στο Ε.Α.Μ. κατά την Κατοχή, αν είχε απόσχει από τις
εκλογές του 1946, αν είχε φιλικές σχέσεις με αριστερούς, αν διάβαζε «αριστερές» εφημερίδες κ.ά. ήταν αρκετό για να «χρωματιστεί»
ένας πολίτης, δηλαδή να έχει φάκελο στην Αστυνομία. Τον Ιανουάριο του 1948, ψηφίστηκε ο αναγκαστικός νόμος 516, «Περί ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών»,
ο οποίος νομιμοποιούσε τις απαγορεύσεις και περιορισμούς που
προαναφέρθηκαν. Οι διατάξεις του, οι οποίες συμπληρώθηκαν αργότερα από άλλα διατάγματα και νόμους (ενδεικτικά αναφέρεται
ο αναγκαστικός νόμος 512/1948 «Περί ασφαλείας των εταιριών
κοινής ωφελείας», με τον οποίο απαγορευόταν η πρόσληψη στις
εταιρίες αυτές όσων κρίνονταν ότι είχαν «αντεθνικάς αντιλήψεις»)
καθιέρωναν το θεσμό «των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων». Από τότε, προαπαιτούμενο για την πρόσληψη ενός πολίτη σε δημόσιες και κοινοτικές υπηρεσίες ή σε οργανισμούς κοινής

Ασυνέχεια και ρήξη της ελληνικής κοινωνίας στις μετεμφυλιακές

451

ωφελείας ήταν η προσκόμιση ενός τέτοιου πιστοποιητικού, όπου
θα επιβεβαιωνόταν ότι δεν ήταν κομμουνιστής.
Η εφαρμογή του νόμου 516, είχε ως συνέπεια να ενταθεί ακόμη περισσότερο ο διαχωρισμός των πολιτών σε εθνικόφρονες και
μη και να σημειωθεί ακόμη μια ρήξη στη συνέχεια της ελληνικής
κοινωνίας. Επιπλέον, και κυρίως στις κλειστές μικροκοινωνίες
της υπαίθρου, ορισμένοι «εθνικόφρονες» βρήκαν την ευκαιρία να
εκδικηθούν συντοπίτες τους, με τους οποίους είχαν προσωπικές
διαφορές, καταγγέλλοντάς τους ως κομμουνιστές. Το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων υπήρξε για χρόνια ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο απειλής κατά των αντιφρονούντων και των αντιδρώντων στην εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική.
Το 1953, η κυβέρνηση του «Ελληνικού Συναγερμού» του Αλέξανδρου Παπάγου στο πλαίσιο της πολιτικής διαχωρισμού των Ελλήνων πολιτών σε «ημέτερους» και σε «εχθρούς» ψήφισε το νόμο
2500 «Περί εξυγιάνσεως των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών κοινής ωφελείας, των τραπεζών κ.λπ.». Το νόμο αυτό τον
χρησιμοποίησαν και οι κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά την οκταετία 1955 – 1963, για τη μείωση του αριθμού των
δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι απομακρύνθηκαν χιλιάδες αντιφρονούντες υπάλληλοι, για να καταλάβουν τις θέσεις τους κομματικοί
φίλοι. Με τον τρόπο αυτό εγκαθιδρύθηκε το πελατειακό κράτος
της Δεξιάς27.
Η κυβέρνηση της «Ενώσεως Κέντρου» Γεωργίου Παπανδρέου,
διατήρησε τον αντιδημοκρατικό αυτό θεσμό, με νομοσχέδιο που
ψηφίστηκε το 1964, με τη διαφορά ότι «τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων απαιτούντο μόνον διά τον διορισμόν εις τας
δημοσίας υπηρεσίας και τας υπηρεσίας τας εχούσας σχέσιν με την
ασφάλειαν της χώρας, δηλαδή, στα Σώματα Ασφαλείας»28.
Επιστρέφοντας στο ζήτημα των εκπατρισμένων στις κομμουνιστικές χώρες και στη στάση του Τύπου, οι εφημερίδες οι οποίες
στήριζαν την αντικομουνιστική πολιτκή των μετεμφυλιακών κυβερνήσεων, είτε αγνοούσαν ακόμη και την ύπαρξή τους, είτε δημοσίευαν λαύρα άρθρα αποκλείοντας κάθε πιθανότητα μελλοντικής
επιστροφής τους και συνδέοντάς την με τον κίνδυνο της «κομμουνιστικής επιβολής» και της αναμόχλευσης των παθών. Γι’ αυτό, η
27 Εφ. Ελευθερία, 28/10/1961, 4.
28 Εφ. Ελευθερία, 29/3/1964, 1.
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ελληνική κοινωνία δεν είχε υιοθετήσει θετική θέση στο ζήτημα ή
μάλλον φαινόταν απαθής. Η αντίδραση αυτή ήταν συνέπεια της διαμορφωθείσας αντικομουνιστικής πολεμικής του κράτους και του
πνεύματος φοβίας για τις κυρώσεις που θα υφίσταντο όσοι αποκάλυπταν την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν το αίτημα επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων. Εξάλλου, σύμφωνα με τη ρητορική της δεξιάς, ο εμφύλιος πόλεμος ήταν ένας σκληρός αγώνας
μεταξύ των Ελλήνων και των από παλαιά εχθρών του ελληνικού
πολιτισμού, των Σλάβων. Απέναντι στους «εθνοπροδότες σλαβοκομμουνιστές» που είχαν συμμαχήσει με αυτούς τους εχθρούς, οι
εθνικόφρονες αγωνίζονταν για τη διάσωση της πατρίδας, της θρησκείας, του πολιτισμού και των παραδόσεων.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, οι συνέπειες του εμφυλίου
πολέμου δίχασαν για δεκαετίες τη χώρα προκαλώντας σοβαρές
συγκρούσεις και ρήξεις οι οποίες και με την επέμβαση των εξωθεσμικών παραγόντων στη λειτουργία του κράτους αλλοίωσαν τους
δημοκρατικούς θεσμούς και άφησαν τα ίχνη τους στην ελληνική
κοινωνία. Εξαιτίας αυτών των ρήξεων, το κράτος προσανατολίστηκε στην επιβολή των έκτακτων μέτρων, νομοθετικών διαταγμάτων και αναγκαστικών νόμων εναντίον όσων χαρακτηρίστηκαν
εχθροί του καθεστώτος και της εθνικής ασφάλειας, αντί να επικεντρωθεί μόνον στην ανόρθωση της οικονομίας της χώρας και του
βιοτικού επιπέδου των πολιτών και στην άμβλυνση των εμφύλιων
παθών.
Γενικά, οι μετά τον εμφύλιο κυβερνήσεις, τόσο οι δεξιές, όσο
και οι κεντρώες, ακολούθησαν για πολλά χρόνια την ίδια άτεγκτη
τακτική. Με πρόσχημα την υποτιθέμενη συνεχιζόμενη αντεθνική δράση των εκπατρισμένων, εξακολούθησαν να εφαρμόζουν
τα αναγκαστικά ψηφίσματα του εμφυλίου πολέμου, όπως το ΛΖ΄
της 7/12/1947, το Ν΄ της 20/4/1947, το Μ΄ της 21/1/1948, το
ΝΑ΄ της 17/4/1948, τον αναγκαστικό νόμο 2536/1953 και άλλα
συναφή έκτακτα νομοθετήματα, με τα οποία χιλιάδες πρόσφυγες στερήθηκαν την ελληνική ιθαγένεια, τις περιουσίες τους και
το δικαίωμα επανόδου στην Ελλάδα, ενώ χιλιάδες άλλοι, με βάση
τα προαναφερθέντα νομοθετικά διατάγματα και αναγκαστικούς
νόμους, έζησαν για διάφορα χρονικά διαστήματα ως κρατούμενοι
σε στρατόπεδα εξορίας. Ο ιδεολογικός χαρακτήρας όλου αυτού
του νομοθετικού πλέγματος, αποτέλεσε ένα παράγοντα, ο οποίος
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επιβάρυνε το, ήδη, φορτισμένο κλίμα των τοπικών κοινωνιών που
πρόεκυψε από το διαχωρισμό των πολιτών σε «εθνικόφρονες» και
σε «εχθρούς της ασφάλειας της χώρας και του καθεστώτος». Με
άλλα λόγια, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κληροδότησε ο φόβος
της επιβολής του κομμουνισμού μετά τον εμφύλιο πόλεμο και ο
αναγκαστικός νόμος 509/1947 ρύθμιζαν κάθε πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα όλων των πολιτών, τόσο των υπόπτων ως
κομμουνιστών, όσο και των εθνικοφρόνων σε ολόκληρη την περίοδο, μέχρι το 1974.
Σήμερα, μετά το πέρασμα δεκαετιών, το τείχος που χώριζε τους
πολίτες σε δύο κατηγορίες τείνει να εξαφανιστεί. Εν τούτοις, απομένουν ακόμη τραυματικές μνήμες από το παρελθόν που στέκουν
εμπόδιο στην επούλωση της επώδυνης και πολύχρονης ρήξης της
ελληνικής κοινωνίας.
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Συνέχειες και ασυνέχειες στις εκπαιδευτικές απόψεις
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Εισαγωγή1
Ο Αδαμάντιος Κοραής, ένα από τα λαμπρότερα πνεύματα του ελληνικού Διαφωτισμού και επίσημα αναγνωρισμένος ως “Διδάσκαλος του Γένους” θεωρούσε την παιδεία ως ακρογωνιαίο λίθο πρώτα για την απελευθέρωση και κατόπιν για την ευημερία των Ελλήνων. Συχνά μέσα στα πλαίσια του τεράστιου συγγραφικού του
έργου διατύπωσε πολλές - και λεπτομερείς μάλιστα - απόψεις για
τη γλώσσα, το περιεχόμενο και τις μεθόδους της εκπαίδευσης που
θα εξυπηρετούσε αυτούς τους σκοπούς.
Αν εξετάσουμε προσεκτικά τα κείμενα αυτά του Κοραή νομίζω
ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε μια διπλή τάση του συγγραφέα:
αφ’ ενός την προσπάθειά του να εδραιώσει μια συνέχεια με τη
γραμματεία και τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας, αφ’ ετέρου να πάρει
μια απόσταση από τις τρέχουσες κατά την εποχή του εκπαιδευτικές συνήθειες των Ελλήνων ως προς τις θεματικές, τις γλωσσικές
και τις μεθοδολογικές επιλογές. Σ’ αυτούς τους τομείς ταυτοχρόνως ο Κοραής επιζητά μια σύνδεση με τις προοδευμένες ευρωπαϊκές χώρες.
Στην ανακοίνωσή μου προτείνω να προβώ σε μια τεκμηριωμένη ανάλυση των συνεχειών και των ασυνεχειών στις εκπαιδευτικές απόψεις του μεγάλου στοχαστή, απόψεις που μπορεί
να αποδειχτούν πάντα ενδιαφέρουσες όσον αφορά τους στόχους
που πρέπει να εξυπηρετεί η παιδεία και τους πιθανούς τρόπους
πραγμάτωσής τους.
*
1

Dr., Maître de conférences – Université de Liège.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: Aikaterini.Lefka@ulg.ac.be

Θα ήθελα να αφιερώσω το παρόν κείμενο της ανακοίνωσης που έκανα για πρώτη
φορά στη γενέτειρά μου Θεσσαλονίκη, στη μητέρα μου Ευρώπη Παπαδοπούλου,
με όλη μου την αγάπη και την ευγνωμοσύνη για τη φροντίδα, την υποστήριξη και
την αφοσίωσή της χωρίς όρια.
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Ι. Συνέχειες στην εκπαίδευση των Ελλήνων από την αρχαιότητα ως την εποχή του Κοραή
1. Ανθρωπιστικές επιστήμες: η ηθική και πολιτική σημασία
της κλασσικής παιδείας
Ο Α. Κοραής διακρίνει τους ανθρώπους σε «στρογγύλους» και «τετράγωνους». Οι πρώτοι είναι περισσότεροι, στερούνται παιδείας
και «κατρακυλούν εδώ κι εκεί όπου τους κινήση η τύχη ή όπου
τους φυσήση του ιδίου συμφέροντος ο άνεμος». Οι δεύτεροι, «σμιλεμένοι» από την παιδεία, μένουν σταθεροί στις αρχές τους, γιατί
έχουν πλήρη συνείδηση του τι είναι αληθινό και δίκαιο και τι όχι,
καθώς έχουν αναπτύξει το ορθολογικό και κριτικό τους πνεύμα2.
Ο Κοραής ασπάζεται πλήρως το ιδανικό του Διαφωτισμού,
που θεωρεί την παιδεία το ισχυρότερο όπλο εναντίον κάθε είδους
τυραννίας3, σταθερή εγγύηση ανάπτυξης και ουσιαστικό μέσο
καλλιέργειας του ήθους του ανθρώπου και του πολίτη. Γι᾽αυτό
υποστήριζε κατά τη διάρκεια όλης του της ζωής την εκπαίδευση
των Ελλήνων ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αλλάξει η
κατάσταση της Ελλάδας που ήταν υποταγμένη στους Τούρκους,
δημιουργώντας την «αναγέννησή» της4. Η επανάσταση του 1821
άρχισε κατά τη γνώμη του πολύ νωρίς, πριν οι Έλληνες αποκτήσουν αρκετή παιδεία ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τις ηθικές και πολιτκές αρετές που είναι απαραίτητες για το αγωνιστικό
φρόνημα, για τη σωστή συνεργασία και για τη δημιουργία ενός
ευνομούμενου νέου κράτους. Ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να
υποστηρίξει με κάθε τρόπο την εκπαίδευση του έθνους, πριν την
επανάσταση, κατά τη διάρκειά της και μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους.
Κατά τον Κοραή, η απόκτηση επιστημονικών γνώσεων είναι
πολύτιμη, αλλἀ χωρίς την εκπαίδευση «της καρδιάς» δεν εγγυάται
την ευτυχία του ατόμου κι ακόμη λιγότερο την ευημερία ολόκληρου του έθνους. Ο πραγματικός «θησαυρός της ψυχής», η αληθινή
παιδεία, είναι η διαμόρφωση του χαρακτήρα, που πρέπει να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία, ώστε οι νέοι να μάθουν να αγαπούν
και να ακολουθούν την αλήθεια, την ελευθερία, την ισότητα και τη
δικαιοσύνη για όλη τους τη ζωή5.
Μόνο μια τέτοια εκπαίδευση μπορεί να ενθαρρύνει τον απελευθερωτικό αγώνα εναντίον κάθε τυραννίας, συμπεριλαμβανομένης
2
3
4
5

(Κοραής 1970 ΙΙ, 203)
(Κοραής 1970 I, 354)
(Κοραής 1970 I, 275-276)
(Κοραής 1970 I, 392)
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της τυραννίας των παθών μας, που είναι η πιο επικίνδυνη από όλες
και που επιβλήθηκε στους Έλληνες, πιστεύει ο Κοραής, από τους
αιώνες της ζωής τους στη σκλαβιά6. Επί πλέον, μόνο η ηθική και
πολιτική παιδεία μπορεί να βοηθήσει να πραγματοποιηθεί ένα
καλά διοικούμενο κράτος στη συνέχεια, γιατί ο λαός μαθαίνει να
υποτάσσεται μόνο στους νόμους, να σέβεται τους κυβερνήτες και
να τιμά και να αγαπά τους συμπολίτες του σαν ισότιμους αδελφούς7.
Εμπνευσμένος από την Ιταλική Αναγέννηση, ο Κοραής υποστηρίζει ότι η μελέτη των μεγάλων έργων της αρχαίας ελληνικής και
λατινικής γραμματείας είναι η πλέον κατάλληλη για να πραγματοποιηθεί αυτή η ηθική και πολιτική εκπαίδευση, που παρά την εξαιρετική της δυσκολία, είναι εντελώς απαραίτητη για την ιδιωτική
και τη δημόσια ευδαιμονία8.

2. Η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και η διδασκαλία της
ρητορικής
Ο Κοραής πιστεύει πως η ελληνική γλώσσα βρίσκεται σε αδειάλειπτη συνέχεια από την αρχαιότητα ως την εποχή του9. Η μελέτη
της αρχαίας μορφής της, άρρηκτα συνδεδεμένη με τα λατινικά10,
βοηθά το Νεοέλληνα να αποκτήσει μια καλύτερη γνώση της τρέχουσας μορφής της μητρικής του γλώσσας, η οποία χρειάζεται νέα
λογοτεχνικά έργα για να καθοριστεί και να αναπτυχθεί περισσότερο. Πρόκειται για μια πρωταρχικής σημασίας δραστηριότητα,
καθώς η εθνική γλώσσα είναι η έκφραση της σκέψης και της συνείδησης ενός λαού11.
Επί πλέον, ο λαμπρός φιλόλογος θεωρεί πως παρά τις δυσκολίες της σωστής εκμάθησής της, «η Ελληνική γλώσσα (…), σιμά των
πολλών άλλων αυτής προτερημάτων, έχει καν ποιαν εξαίρετον γοητείαν, δια της οποίας όχι μόνον μαλακύνει τα ήθη των νέων, αλλά
και τα κάμνει σεμνότερα και σωφρονέστερα» 12.
Ο Κοραής προτείνει : « Εν από τα μέσα του να ευκολύνει τις την
μάθησιν αυτής (της αρχαίας μορφής) είναι και να την παραβάλλη, όταν την παραδίδη, με την κοινήν ταύτην γλώσσαν, την οποίαν
εθηλάσαμεν με το μητρικό γάλα» 13.
6
7
8
9
10
11
12
13

(Κοραής 1970 II, 174-175)
(Κοραής 1970 I, 392-393)
(Κοραής 1970 I, 268-269) και (Κοραής 1970 I, 297)
(Κοραής 1970 I, 338)
(Κοραής 1970 I, 274 και 276)
(Κοραής 1970 I, 194)
(Κοραής 1970 I, 339)
(Κοραής 1970 I, 338)
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Η επιδέξια χρήση της ελληνικής, δηλαδή η γνώση της ρητορικής
τέχνης, αποτελεί το επόμενο βήμα, που συμπληρώνει την παιδεία
η οποία αναφέρεται στον ελληνικό λόγο. Ο Κοραής προτείνει τη
διδασκαλία αρχαίων ρητορικών κειμένων που να εξοικειώσουν
τους νέους με τη χρήση λογικής επιχειρηματολογίας, την άσκηση
της ορθολογικής κρίσης, αλλά και τα διδάγματα που προκύπτουν
από την ιστορία των αρχαίων δημοκρατιών, τα οποία θεωρεί πάντα επίκαιρα.
«Ταύτην την αύξησιν και προκοπήν (της Ελλάδας) δύνανται να
την επιταχύνωσιν οι λόγιοι του γένους άνδρες με την Ρητορικήν,
ήτις να διδάσκη τους αγνοούντας και την δόξαν των προγόνων
ημών και τα σφάλματα, δια τα οποία αφανίσθη τόση δόξα, και
τα μέσα, δια των οποίων εμπορούμεν πάλιν να την αναλάβωμεν
και τα οποία πρέπει να ήναι θεμελιωμένα εις την αληθινήν Ηθικήν. Αλλ᾽ οι λόγιοι του γένους (…) πρέπει μάλιστα να προσέχωσιν
εις το οποίον και άλλοτε είπα, και δεν θέλω παύσει να λέγω, ότι την
αληθινήν τέχνην του γράφειν ν᾽αποκτήσει είναι των αδυνάτων,
όστις δεν εφρόντισε σύγκαιρα να ενδυναμώσει την ψυχήν αυτού
με φρονήματα ελευθερίας ακατάλυτα»14. Η τέχνη του λόγου πρέπει να υποστηρίζει τη δικαιοσύνη και την ελευθεροφροσύνη για
να είναι αποτελεσματική και όχι να μπαίνει στην υπηρεσία προσωπικών συμφερόντων, γινόμενη όργανο κολακείας ή συκοφαντίας.
3. Επιλογή θεμάτων που να προβάλλουν διαχρονικά ηθικά
πρότυπα και αξίες. Φιλολογική και φιλοσοφική παιδεία
Τα παραδείγματα προς μίμηση ή προς αποφυγή που διδάσκει η
ελληνική ιστορία πρέπει να κατευθύνουν τις θεματικές επιλογές
όλων των κειμένων της αρχαίας γραμματείας προς μελέτη των
νέων, κατά τον Κοραή. Το ηθικό και πολιτικό θεωρητικό περιεχόμενό τους είναι βεβαίως εξαιρετικά σημαντικό, αλλά ακόμη περισσότερο οι νέοι χρειάζονται το απτό παράδειγμα ιστορικών προσωπικοτήτων που να ενσαρκώνουν τις επιδιωκόμενες ηθικές αξίες.
Οι λαμπροί Έλληνες και Ρωμαίοι της αρχαιότητας πρέπει να
γίνουν πρότυπα αρετής, δικαιοσύνης, ισότητας και φιλοπατρίας,
παραδείγματα προς μίμηση, όπως εξάλλου και εκείνα που προσφέρουν εξέχουσες σύγχρονες προσωπικότητες που συναντώνται σε
άλλους λαούς15.
«Ταύτην την αρετήν εζήτει από τους μαθητάς του ο ενάρετος
14 (Κοραής 1970 I, 262)
15 (Κοραής 1970 II, 238-239) και (Κοραής 1970 I, 35-37)
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Επίκτητος, και ο θαυμαζόμενος από τον Επίκτητον Σωκράτης· και
ταύτην θέλει αποκτήσειν όστις μιμηθή τους μακαρίους τούτους
άνδρας φρονίμως, μόνον σκοπόν της αποκτήσεως έχων να ωφελήση την πατρίδα του, ωφελούμενος πρώτος αυτός, και να την καταστήση ευδαίμονα δια της ιδίας του ευδαιμονίας»16.
Ο Κοραής πιστεύει ότι η φιλολογία πρέπει να συνδέεται με τη
φιλοσοφία : η σοφία δεν είναι μια συσσώρευση γνώσεων, αλλά μια
αληθινή «τέχνη του βίου», που οδηγεί στην αρετή και στην ευδαιμονία, όπως συνέβαινε και κατά τη διδασκαλία των αρχαίων φιλοσόφων17. Ο διδάσκων πρέπει να πραγματοποιήσει μια κατάλληλη
επιλογή κειμένων της αρχαίας γραμματείας, που να βρίσκονται σε
συμφωνία με τις ηθικές και πολιτικές αυτές αρχές, για να τα μελετήσει με τους μαθητές του18.
ΙΙ. Ασυνέχειες στις παιδαγωγικές επιλογές του Κοραή ως
προς τις τρέχουσες ελληνικές συνήθειες και ευρωπαϊκές επιδράσεις

1. Υποστήριξη της διδασκαλίας των θετικών επιστημών. Καταγγελία της χρησιμοποιούμενης γλώσσας και των μεθόδων
της ελληνικής εκπαίδευσης
Αν ο Κοραής επιθυμεί να ενθαρρύνει τη σχέση συνέχειας της ελληνικής παιδείας της εποχής του με την αρχαιότητα, ως προς τη
γλώσσα, τη θεματική επιλογή, τη σύνδεση της φιλολογίας και της
ρητορική με τη φιλοσοφία και τους πρακτικούς της στόχους, ασκεί
δριμύτατη κριτική σε πολλές πλευρές των εκπαιδευτικών αντιλήψεων και συνηθειών των συγχρόνων του.
Ο κοσμοπολίτης λόγιος αντιτίθεται ρητά στις απόψεις των συντηρητικών θρησκόληπτων που πιστεύουν ότι η μελέτη και ανάπτυξη των θετικών επιστημών είναι καλύτερο να αποφεύγεται
γιατί απομακρύνει τους νέους από τη θρησκεία, θεωρώντας απαράδεκτους τους υπερασπιστές της αμάθειας και της βαρβαρότητας19.
Από την άλλη πλευρά η διδασκαλία της γραμματικής με βάση
τα υπάρχοντα βοηθήματα, που είχαν συνταχθεί πολύ καιρό πριν,
σχεδόν στο βυζαντινό ιδίωμα, και είναι πλέον ακατανόητα, βρίσκει

16 (Κοραής 1970 I, 160)
17 (Κοραής 1970 ΙΙ, 294-297), (Κοραής 1970 I, 248-249, 254) και (Κοραής 1970 I,
310-312)
18 (Κοραής 1970 I, 243-244, 248, 252, 259)
19 (Κοραής 1970 I, 276)
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πως κάνουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας «ασυγκρίτως
δυσκολοτέραν αφ᾽ό,τι είναι τη αληθεία», προκαλώντας συχνότατα
αηδία και απέχθεια στους μαθητές. Στην εποχή του, οι δάσκαλοι
επιμένουν περισσότερο στη λεπτομερή εκμάθηση των κανόνων
παρά στην εφαρμογή των γνώσεων της γραμματικής για την κατανόηση ενδιαφερόντων κειμένων. Η χρήση της μεθόδου της στείρας αποστήθισης και των σωματικών τιμωριών χειροτερεύει την
κατάσταση20. Επί πλέον η θεματολογία επιλέγεται απλώς με βάση
το γραμματικό είδος που επιθυμούν οι δάσκαλοι να μεταδώσουν
κάθε φορά στους μαθητές τους (π.χ. κείμενα που να περιέχουν
μόνο ρήματα της α´συζυγίας), πράγμα που φυσικά δεν κινεί καθόλου το ενδιαφέρον των διδασκομένων21.
Η ερμηνευτική προσέγγιση του ανιαρού αυτού υλικού δεν βελτίωνε τα πράγματα: «Καθώς της θεματογραφίας, ούτω και της
εξηγήσεως η μέθοδος πρέπει να ήναι τοιαύτη, οποία να προξενή εν
ταυτώ ωφέλειαν και ηδονήν εις τους σπουδάζοντας την γλώσσαν.
Αλλ᾽ η συνήθης μέθοδος δεν είναι καλή καν εν από τα δύο αυτά
να κάμη· διότι και η εκλογή των ποιητών ή συγγραφέων γίνεται
χωρίς κρίσιν και η εξήγησις είναι τόσον αηδής, δια την άλογον συσσώρευσιν πολλών κοινών λέξεων καθ᾽εκάστην Ελληνικήν, ώστε
δικαιότερον ήθελε δώσει τις εις την τοιαύτην συσσώρευσιν το
όνομα της Ψυχοκτασίας παρά, με το οποίον κοινώς την ονομάζουσι, της Ψυχαγωγίας»22.
2. Παιδαγωγικοί στόχοι και μέθοδοι του Κοραή.
Ο Κοραής θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο
θεώρησης της εκπαίδευσης, στους στόχους της και στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους για να επιτευχθουν οι στόχοι αυτοί. Όπως
προείπαμε, η παιδεία είναι γι᾽αυτόν βασική προϋπόθεση της απελευθέρωσης και της ευημερίας όλου του γένους, οπότε απαιτείται
η μέγιστη προσοχή στη διαμόρφωσή της.
Η διδασκαλία των τελευταίων ανακαλύψεων των φυσικών επιστημών με βάση το πείραμα και την παρατήρηση, είναι φυσικά
απαραίτητη για την πλήρη ενημέρωση και άσκηση των μαθητών
όσον αφορά αυτό το είδος των γνωστικών αντικειμένων.
Όσο για τα θεωρητικά μαθήματα, πρώτα πρώτα ο Κοραής υποστηρίζει την ανάγκη χρήσης μιας γλώσσας κατανοητής από τους
20 (Κοραής 1970 I, 230-231)
21 (Κοραής 1970 Ι, 241)
22 (Κοραής 1970 Ι, 244)
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μαθητές. Οι διδάσκαλοι πρέπει να καταδεικνύουν εμφανώς τη σχέση αρχαίας ελληνικής, λατινικής και νέας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας παραδείγματος χάρη κατάλληλους πίνακες.
Η διδακτέα ύλη πρέπει να περιέχει το σύνολο των βασικών
γνώσεων του θέματος, αποφεύγοντας τα κενά αλλά και την άγονη
τελειομανία23.
Ο Κοραής επιμένει πως είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, όπως εκείνη του Pestalozzi24.
Βεβαίως, μια επιτυχημένη παιδεία στοχεύει στην καλλιέργεια
και της ορθολογικής κριτικής σκέψης και του ήθους των νέων,
που εμπεριέχει την αγάπη της ελευθερίας και της πατρίδας, την
ανδρεία, τη φρόνηση, τη δικαιοσύνη και την διάθεση συνεργασίας
για το κοινό καλό.
Αναφέραμε ήδη ότι η επιλογή της θεματογραφίας πρέπει να είναι εμπνευσμένη απο τις φιλοσοφικές αυτές αρχές, προσφέροντας
ιστορικά ηθικά παραδείγματα προς μίμηση ή προς αποφυγή.
Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες των εκπαιδευτικών
ιδεών του Κοραή είναι η εγκατάλειψη των σωματικών τιμωριών,
που θεωρείται πως απλώς διαιωνίζουν τα ήθη των σκλάβων. Ο διδάσκαλος πρέπει να προσπαθεί να μεταδίδει τις γνώσεις με τρόπο
ευχάριστο, ενθαρρύνοντας μια υγιή και αυθόρμητη άμιλλα25. Ο Κοραής φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει πως ο εκπαιδευτής πρέπει
να αγαπά και να μεταχειρίζεται τους μαθητές του σα να ήταν δικά
του παιδιά26.
Έτσι οι νέοι θα καταφέρουν να «διαβάζωσι των παλαιών ανδρών τα παραγγέλματα, όχι ως αναγνώσται, αλλ᾽ ως παρόντες διδασκάλων ακροαταί. Μόνος ούτος ο τρόπος δύναται να τους κινήσει εις μίμησιν, μόνος να γεννήση εις τας ψυχάς των της αληθινής
ελευθερίας τον έρωτα»27.
«Τοιαύτη σωτήριος μανία δεν εμπνέεται εις τας ψυχάς πλήν από
μόνους εκείνους, όσοι εξεύρουν να ενώσωσι το μεγαλοπρεπές της
φιλοσοφίας με τας χάριτας της μεθοδικής φιλολογίας· διότι εις
ταύτην την ένωσιν στέχει το εντελέστατον κάλλος της παιδείας,
και αύτη μόνη είναι καλή να ημερώσει την άνθρωπον και να γεννήση την αληθινήν αρετήν εις την ψυχήν του»28.
23
24
25
26
27
28

(Κοραής 1970 Ι, 257-258)
(Κοραής 1970 Ι, 280-281)
(Κοραής 1970 I, 250-251)
(Κοραής 1970 Ι, 251) και (Κοραής 1970 I, 309-310)
(Κοραής 1970 I, 159)
(Κοραής 1970 I, 312)
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3. Επί πλέον μέσα ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης της παιδείας
Ο Κοραής προτείνει επίσης νέες μεθόδους υποστήριξης της ανάπτυξης της παιδείας για όλους, όπως την ίδρυση διαφόρων βραβείων για τους καλούς μαθητές αλλά και για τους καλούς διδασκάλους, δωρεάν διατροφή για τους μαθητές που δε διαθέτουν τα
απαραίτητα προς το ζην, υποτροφίες για να συνεχίσουν οι άριστοι
μαθητές τις σπουδές τους στο εξωτερικό29.
Για να υπάρξουν κατάλληλα διδακτικά βιβλία πρέπει φυσικά να
γίνουν και να κυκλοφορήσουν μεταφράσεις επιλεγμένων αρχαίων
κειμένων, αλλά και σύγχρονων επιστημονικών πονημάτων στην
καθομιλουμένη. Ο ίδιος ο Κοραής αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της
πλουσιότατης φιλολογικής του δραστηριότητας στην υλοποίηση
αυτού του έργου, κυρίως με την Ελληνική Βιβλιοθήκη, που χρηματοδότησαν οι αδελφοί Ζωσιμάδες, αλλά και με πολλές ακόμη σχολιασμένες μεταφράσεις και δημοσιεύσεις30.
Η ίδρυση βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα θα βοηθήσει με τρόπο
δραστικό, πιστεύει ο Κοραής, για την καλλιέργεια ολόκληρου του
γένους· ενθαρρύνει συχνότατα τους συμπατριώτες του να επενδύσουν στη δημιουργία τους και στέλνει πολλά δικά του έργα, ή και
άλλων συγγραφέων που θεωρεί σημαντικούς, σε διάφορες κοινότητες που επιχειρούν να πραγματοποιήσουν αυτό το σχέδιο31.
Ο Κοραής πιστεύει επίσης πως είναι απαραίτητη η δημιουργία
Ελληνικοὐ Μουσείου, όπου το κοινό να μπορεί να έρχεται σε άμεση
επαφή με τα λείψανα της ελληνικής ιστορίας, επιμελώς καταγραμμένα και συνοδευμένα από κατάλληλες επεξηγήσεις32.
Τέλος, ο Κοραής έχει την ευθυκρισία να αναγνωρίσει τη σημασία
του τύπου ως μέσο παιδείας του λαού, καθώς μεταδίδει τάχιστα
τους νεωτερισμούς όχι μόνο για την κοινωνική επικαιρότητα αλλά
και για τις πολιτικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές και φιλοσοφικές εξελίξεις. «Συμπεραίνεται εκ τούτου, ότι ήθελε πολύ ταχύνει
την εις το καλόν της Ελλάδος προκοπήν και βελτίωσιν Εφημερίς
πολιτοφιλολογική, γραμμένη εις την κοινώς λαλουμένην γλώσσαν,
ήγουν Εφημερίς ερανισμένη από τας πολιτικάς και φιλολογικάς
των φωτισμένων της Ευρώπης εθνών Εφημερίδας, έπειτα και από
τας ειδήσεις των ιδίως συμβαινόντων εις την Ελλάδα.
Η Εφημερίς όμως ταύτη, δια να κτυπήσει όντως τον δια τον
οποίον γράφεται σκοπόν, πρέπει να συντάσσεται από κάλαμον
29
30
31
32

(Κοραής 1970 Ι, 279-280)
(Κοραής 1970 Ι, 287-288)
(Κοραής 1970 I, 295-296)
(Κοραής 1970 I, 272-273)
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Φιλοσόφου, τοιούτου δηλαδή ανδρός, οποίος να διαλέγη με κρίσιν
από τας Ευρωπαϊκάς εφημερίδας ό,τι είναι αληθώς ωφέλιμον εις
την παρούσαν της Ελλάδος κατάστασιν, και να αποβάλλη όσα δεν
συντείνουν εις τον σκοπόν του, ή και τον πλανώσιν απ᾽αυτόν»33.
Παρατηρούμε και σ᾽αυτή την περίπτωση την ανάγκη κριτικής
σκέψης και ορθολογικής επιλογής για να πραγατοποιηθούν οι ηθικοί και πολιτικοί επαιδευτικοί στόχοι του Κοραή.

Συμπέρασμα
Θα κλείσουμε την ανακοίνωσή μας με το γενικό συμπέρασμα πως
ο Κοραής φαίνεται εξαιρετικά επίμονος στην ανάγκη τονισμού
της συνέχειας της ελληνικής κλασσικής παιδείας από την αρχαιότητα ως τις μέρες του, αλλά και, αντιθέτως, στην επιτακτική ενθάρρυνσή του να εισάγει ρηξικέλευθες αλλαγές στους συνήθεις
παιδαγωγικούς στόχους, τα θέματα και τις μεθόδους. Σ᾽αυτή του
την προσπάθεια επιθυμεί τελικά μια σύνδεση με τα επιστημονικά
επιτεύγματα και τις παιδαγωγικές μεθόδους των προοδευμένων
Ευρωπαϊκών χωρών της εποχής του. Κατά συνέπεια, μπορούμε να
πούμε πως στις εκπαιδευτικές του ιδέες ο λαμπρός λόγιος πραγματοποιεί μια πρωτότυπη σύνθεση του κοσμοπολίτικου πνεύματος
των ρευμάτων του Ανθρωπισμού και του Διαφωτισμού, με την ελληνική συνείδηση που ως το τέλος της ζωής του κράτησε διακαή
την πατρική του έγνοια για την ελευθερία και την ευημερία του
γένους.
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στο παραδοσιακό οικοδόμημα του Γένους. Ένα ανέκδοτο
προσφώνημα του 1706, έργο του Αντωνίου Βυζαντίου,
προς τον πατριάρχη Γαβριήλ Γ΄
Βασίλειος Κ. Μπακούρος *

Η διερεύνηση των πνευματικών ρήξεων ή των συνθέσεων, της πολιτισμικής συνέχειας ή ασυνέχειας σε ένα κατεξοχήν συγκρουσιακό
κοινωνικό πεδίο, όπως αυτό της εκπαίδευσης, αποτελεί δυσχερές
εγχείρημα, ιδιαίτερα όταν αφορά στις συνιστώσες λειτουργίας αυτού του θεσμού κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Χρειάζεται,
δηλαδή, να υπερνικηθούν επιστημονικές προλήψεις, συλλογικές
ιδεοληψίες ή ακόμη και φαντασιώσεις πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το πλέγμα της εθνικής μυθολογίας του Νεοελληνικού
Κράτους (Γουργουρής 2007, 133 κ.ε.). Είναι αναγκαίες, επομένως,
κάποιες αφετηριακές διευκρινίσεις.
Ας επισημανθεί, καταρχάς, ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν
ήταν ένα αυτοπροσδιοριζόμενο κράτος δικαίου αλλά μια επικράτεια νομικά ετεροπροσδιορισμένη (Στεφανίδης 2000, 688 κ.ε.),
αφού το δίκαιό της τόσο σε επίπεδο νομολογίας και όσο και σε επίπεδο απονομής δικαιοσύνης καθοριζόταν από την ισλαμική ιερονομική παράδοση (Sharia) και ο Σουλτάνος κυβερνούσε ως Χαλίφης,
δηλαδή ως υπέρτατος προστάτης και αλάνθαστος διερμηνευτής
αυτής της παράδοσης (Σαββίδης 2004, 175-196). Με άλλα λόγια, η
εκπαίδευση αποτελούσε θεσμό στο πλαίσιο μιας πολιτειότητας, η
οποία για τους μουσουλμάνους Οθωμανούς ήταν αυτονόητα ταυ*

Ο Βασίλειος Κ. Μπακούρος είναι διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ασχολείται ερευνητικά με τους αριστοτελικούς λόγιους της
Τουρκοκρατίας. Η διδακτορική διατριβή του αφορά στον βίο, στη δράση και στο
έργο του Πατριάρχη Σαμουήλ Α΄ Χαντζερή (1700-1775), βλ. Μπακούρος 2008α. Η
τελευταία δημοσιευμένη μελέτη του έχει ως αντικείμενο το πνευματικό περιβάλλον της Πατριαρχικής Σχολής στις αρχές του 18ου αιώνα, βλ. Μπακούρος 2013,
173-203. Υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.
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τισμένη, όχι με την εθνική ή τη γλωσσική ταυτότητά τους αλλά με
την ισλαμικότητα (Faroqhi 2000, 37 κ.ε., και Κοντογιώργης 2003,
20 κ.ε.).
Αναλόγως προσδιορισμένη θρησκευτικά ήταν και η πολιτική ταυτότητα των μη μουσουλμάνων οθωμανών υπηκόων του
Σουλτάνου, δηλαδή των djimi.1 Ειδικότερα, μάλιστα, για τους
Ελληνορθόδοξους, η πολιτειότητα ουσιαστικά ταυτιζόταν με την
εκκλησιαστικότητα, τη συμμετοχή σε μια κοινοτική πυραμίδα πιστών που αποτελούσαν την ενορία και κατ’ επέκταση τον εκκλησιαστικό οργανισμό ως διοικητικό άθροισμα ενοριών, επισκοπών,
αρχιεπισκοπών ή μητροπόλεων έως την πατριαρχική κορυφή.
Η ταύτιση αυτή δημιούργησε πολλές περιπλοκές, γιατί η Σαρία
(Sharia) δεν αναγνώριζε ως διοικητικώς υπεύθυνα, αφηρημένα
νομικά πρόσωπα, όπως είναι το Πατριαρχείο, η Μητρόπολη ή η
Επισκοπή, αλλά τους εκάστοτε φυσικούς αυτουργούς της εκκλησιαστικής διοίκησης, δηλαδή τους πατριάρχες, τους μητροπολίτες
ή τους επισκόπους. Οι αιώνες που μεσολάβησαν από την πρώτη
εξάπλωση του Ισλάμ στη Μικρασία μετά τη μάχη στο Μαντζικέρτ
(1071) έως την οριστική εδραίωση της οθωμανικής επικράτειας
με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 διαμόρφωσαν ένα
λειτουργικό, αν και όχι πάντα ισόρροπο, modus vivendi (Βρυώνης
2000, 61-244).
Το ιερονομικό δίκαιο δεν όριζε, όμως, μόνο το πλαίσιο της πολιτικής διοίκησης αλλά και το περιεχόμενο της πολιτικής ταυτότητας του Ελληνορθόδοξου. Πρόκειται για τα περίφημα προνόμια
που δήθεν αναγνωρίστηκαν αφηρημένα στην Εκκλησία μετά την
Άλωση (Μαζαράκης-Αινιάν 2007, 9-10. Μπακούρος 2008α, 274279), ενώ στην πραγματικότητα απευθύνονταν στους πολιτικούς
υπεύθυνους της ταυτότητας αυτής, δηλαδή τους κατά τόπους εκκλησιαστικούς προϊσταμένους (Σαββίδης 2004α, 69-71). Δεν αποτελούσαν, μάλιστα, νομικές προβλέψεις ευεργεσίας αλλά απαξίωσης, αφού η αυτοδιοίκηση που εξασφάλιζαν συνιστούσε απόδειξη
εγκατάλειψης του μη μουσουλμάνου στη οικτρή μοίρα του απίστου, ο οποίος ζει μακριά από τον λόγο του Προφήτη (Στεφανίδης
2000, 689).
1

Με τον όρο djimi νοούνται στις οθωμανικές πηγές οι Ελληνορθόδοξοι, οι
Προχαλκηδόνιοι, οι Εβραίοι κ.ά., μη μουσουλμάνοι μόνιμοι κάτοικοι της
Αυτοκρατορίας, οι οποίοι υπάγονταν στη δικαιοδοσία θρησκευτικών διοικητικών κέντρων με έδρα εντός της οθωμανικής επικράτειας.
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Δεν υπήρχε, λοιπόν, συναλληλία ή αιχμαλωσία της θρησκευτικής-χριστιανικής εξουσίας από την πολιτική εξουσία αλλά ένας
ιδιότυπος εγκιβωτισμός του εκκλησιαστικού κράτους στο οθωμανικό (Ράνσιμαν 1979, 337 κ.ε.) ως περιθωριακού πολιτειακού
σχήματος. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας σύνθετης και αντιφατικής
κρατικής δομής ένα σύνολο πολιτισμικών σταθερών, που σήμερα εμφανίζονται κοινωνικά αυτονομημένες, όπως είναι η τέχνη, η
οικονομία και κυρίως η εκπαίδευση, επειδή γίνονταν αντιληπτές
με όρους ιερονομικούς, νοηματοδοτούνταν και αξιολογούνταν με
βάση τη θρησκευτική και όχι την κοσμική λειτουργικότητά τους.
Είναι ευνόητο, επομένως, γιατί η δημόσια, συστηματική εκπαίδευση, δεν ήταν κρατικοδίαιτη, όπως η σύγχρονη, αλλά εκκλησιοκεντρική, αφού υφίστατο εντός κοινοτήτων νομικά συγκροτημένων στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού κράτους, το οποίο ήταν όχι
μόνο υπεύθυνο αλλά και υπόλογο στην οθωμανική διοίκηση για
αυτή.2 Οι μαθητές κατοχύρωναν το δικαίωμα σχολικής φοίτησης
με βάση τη θρησκευτική και όχι την εθνική ή τη γλωσσική ταυτότητά τους. Γενικότερα, η σχολική παιδεία στόχευε στη διάπλαση
της πολιτικοθρησκευτικής και όχι της εθνικής συνείδησης των
μαθητών ή στην καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας τους. Έτσι,
εξηγείται γιατί στα σχολεία του Γένους συνεκπαιδεύονταν, ανάλογα με τη γεωγραφική διασπορά των ορθόδοξων κοινοτήτων,
Έλληνες, Σλάβοι, Αλβανοί, Αρμένιοι και Άραβες, που ονομάζονταν
στο σύνολό τους Ελληνορθόδοξοι (rum/ρωμιοί), αφού η επίσημη γλώσσα του εκκλησιαστικού κέντρου τους, του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, ήταν η Ελληνική, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία
εκπαιδευτική γλώσσα την Αρχαία Ελληνική (Αναγνωστοπούλου
1998, 51 κ.ε.). Προτιμήθηκε, μάλιστα, η αττική διάλεκτος και όχι
η αλεξανδρινή κοινή των Ευαγγελίων, γιατί το κύρος της αττικής
2

«Κοσμικά» σχολεία, δηλαδή σχολεία που λειτουργούσαν ανεξάρτητα από την
εκκλησιαστική αρχή της έδρας τους, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, δεν
μαρτυρούνται στις πηγές της οθωμανικής επικράτειας. Βλ. ενδεικτικά τα ιδρυτικά σιγίλλια διαφόρων σχολείων Μπακούρος 2008α, 196-223. Εξαίρεση αποτέλεσε η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, η οποία με πρωτοβουλία του κτήτορά της,
Παντολέοντος Σεβαστόπουλου, είχε υπαχθεί στη δικαιοδοσία του αγγλικού
προξενείου της πόλης. Βλ. σχετικά Σολομωνίδης, 1962: 27-28. Το βραχύβιο εκπαιδευτικό παράδειγμα του Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης συνιστά επίσης
μία εξαίρεση, αν και σε κάποια φάση της λειτουργίας του, αντίθετα ίσως με τις
αρχικές προθέσεις των ιδρυτών του, εξαρτήθηκε από την τοπική Εκκλησία. Βλ.
Οικονόμος, 1871: 442.
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είχε επιβληθεί στην Ελληνόφωνη Ανατολή πριν από τους ρωμαϊκούς χρόνους. Για τον ίδιο λόγο διδασκόταν, εκτός των πατερικών κειμένων, η αρχαία γραμματεία. Σε επίπεδο σχολικό, συνεπώς, η ελληνορθόδοξη παιδεία του Γένους ήταν η ελληνόφωνη
εκπαίδευση Ορθόδοξων μαθητών και όχι η διαπαιδαγώγηση των
Ελληνοπαίδων (Μπακούρος 2008β, 96-97).
Στο σημείο αυτό οροθετείται η πρώτη θεμελιώδης ρήξη του εκπαιδευτικού μοντέλου του Γένους με την αριστοτελική σκοποθεσία της εκπαίδευσης, η οποία είχε διαμορφώσει έως και τους βυζαντινούς χρόνους τις προϋποθέσεις λειτουργίας της. Συγκεκριμένα,
όπως καταγράφεται στα Πολιτικά,3 ο εκπαιδευτικός θεσμός αποτελούσε – ή τουλάχιστον έπρεπε να αποτελεί – μηχανισμό πολιτικοκοινωνικής ενσωμάτωσης. Στην περίπτωση, όμως, της ελληνορθόδοξης εκπαίδευσης λειτουργούσε ως θεσμός αναπαραγωγής
και εδραίωσης μιας de jure πολιτειακής διάκρισης. Όσο, δηλαδή, ο
μαθητής εκπαιδευόταν και συνειδητοποιούσε την ταυτότητα του
ετερόθρησκου τόσο εξοστρακιζόταν ως πολίτης από τις δομές της
οθωμανικής κρατικής μηχανής, που λειτουργούσε με ιερονομικούς
όρους. Όσο γινόταν συνειδητός πολίτης του εκκλησιαστικού κράτους τόσο περιθωριοποιείτο ως οθωμανός πολίτης.
Καθώς, μάλιστα, το εκκλησιαστικό κράτος ήταν περισσότερο
μια πνευματική κοινότητα παρά μια υλική θέσμιση, το εκπαιδευτικό σύστημα του Γένους υιοθέτησε και σταδιακά οδήγησε στα
άκρα την αρχαιοελληνική εκλεκτικιστική αποστροφή προς την
πρακτική κατάρτιση. Από αυτή την άποψη, δημιουργήθηκαν οι
προϋποθέσεις μιας ιστορικής συνέχειας της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς, αφού δόθηκε έμφαση στη φιλοσοφική παιδεία.
Επειδή, όμως, απουσίαζαν οι ευρύτερες ευνοϊκές συνθήκες για την
ανάπτυξη ελεύθερου στοχασμού, η φιλοσοφική ενασχόληση απέβη σχολαστική και ακαδημαϊκή, έργο ζωής λογίων που προσπαθούσαν περισσότερο να συντηρήσουν μια παράδοση ως συνειδητοί θεματοφύλακες παρά να την ανανεώσουν και να την εμπλουτίσουν ως συνειδητοί διανοούμενοι. Αυτός ο ρόλος, βέβαια, τον
οποίο διαδραμάτισαν οι παραδοσιακοί λόγιοι στον συγκεκριμένο
ιστορικό χωροχρόνο, παρήγαγε έργο όχι ευκαταφρόνητο, παρά τα
πυρά που δέχθηκαν αργότερα από τους διαφωτιστές με προεξάρ3

Βλ. Αριστοτέλης, Πολιτικά, VIII, 1337a-1337b.
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χοντα τον Αδ. Κοραή (Ηλιού 1988. Δημαράς 1993, 1-119. Πολίτης
2007, 241-254. Μπακούρος 2008β, 96-101).
Το ανέκδοτο έως σήμερα ρητορικό πόνημα,4 που παρουσιάζεται αποσπασματικά εδώ, όπως και άλλα ανάλογα που έχουν ήδη
εκδοθεί (Μπακούρος 2008, 207-259. Μπακούρος 2013, 173-203),
βοηθά να γίνει αντιληπτό το πλέγμα των σχέσεων, των ρήξεων,
των αντιφάσεων, των παλινωδιών μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε ο
πνευματικός βηματισμός του ελληνορθόδοξου Γένους ως δικαιούχου, διαχειριστή και διαμεσολαβητή της πολιτισμικής κληρονομιάς
του Ελληνισμού. Το κείμενο αυτό προέρχεται από το κεντρικότερο
εκπαιδευτήριο του Γένους, την Πατριαρχική Σχολή, ενώ τον οικουμενικό θρόνο κοσμούσε ο Σμυρναίος Γαβριήλ Γ΄ από Χαλκηδόνος
(Γεδεών 1883, 144-146. Γεδεών 1996: 492-497). Είναι δημιούργημα ενός κατεξοχήν αριστοτελικού εκκλησιαστικού λογίου, του
Αντωνίου Βυζαντίου (Αριστοκλής 1866, 354-355), σε μια περίοδο,
την πρώτη δεκαετία του 18ου αιώνα, κατά την οποία η ελληνορθόδοξη πνευματική παράδοση παρουσιάζεται αρραγής, με κύρος
ακόμη αδιαμφισβήτητο (Σκαρβέλη - Νικολοπούλου 1993, 72, αρ.
σημ. 1-4 και 73, αρ. σημ. 1-2. Κιτρομηλίδης 1996, 21). Το γεγονός
ότι ο Αντώνιος υπήρξε μαθητής και στη συνέχεια διδάσκαλος της
Σχολής καθιστά ευνόητο ότι στο κείμενό του απηχούνται πάγιες
εκπαιδευτικές θέσεις που αναπαράγονταν στο πλαίσιό της.
Το συγκεκριμένο πόνημα, αποτελεί προσφώνημα που απευθύνει ο Αντώνιος στον Πατριάρχη Γαβριήλ με τη μορφή πανηγυρικού λόγου την Κυριακή του Πάσχα, πιθανότατα το 1706.5 Συνιστά
δείγμα της επιδεικτικής ρητορικής, αφού εκφωνείται δημόσια
ενώπιον της Συνόδου και του χριστεπώνυμου λαού στο Φανάρι.
Ο ρήτορας, επομένως, ως πατριαρχικός αξιωματούχος, βρίσκεται
υπό τον διαρκή έλεγχο του ακροατηρίου και ό,τι προβάλλει σε
ιδεολογικό επίπεδο αποτελεί το κατεστημένο σύστημα αξιών της
πατριαρχικής αυλής. Είναι αναμενόμενο οι ενδιαφέρουσες για την
παρούσα μελέτη αναφορές να επικεντρώνονται στο αξίωμα του
4

5

Βλ. «[Προσφώνημα] του αυτού Αντωνίου προς τον αυτόν Πατριάρχην
Γαβριήλ». [Ανέκδοτο κείμενο από το χειρόγραφο υπ’ αριθμόν 1 της
συλλογής του Περικλέους Ζερλέντη στις σσ. 47-57. Στο: Ζακυθηνός
1937, 293]. Στο εξής: Βυζάντιος 1706. Η έκδοση του συγκεκριμένου
«Προσφωνήματος» αποτελεί το αντικείμενο υπό εξέλιξη εργασίας.
Βλ. Βυζάντιος 1706, 47.
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Πατριάρχη και κατ’ επέκταση στο πρόσωπο του Γαβριήλ, ο οποίος
στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού κράτους γίνεται αντιληπτός ως
ποιμένας-ηγεμόνας (Αποστολόπουλος 2002, 68-86). Η βυζαντινή
πολιτειακή αντίληψη της ελέω θεού μοναρχίας (Πηλίλης 1985, 11)
κατοχυρώνεται συνοπτικά από τον ρήτορα, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ακόλουθη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαπίστωση:
«Ἀρίστου γὰρ ἡγεμόνος οὐκ εἰς ὄλεθρον καὶ φθορὰν συνωθεῖν τοὺς
τῆς ἐναντίας μερίδος, ἀλλὰ ταῖς οἰκείαις τάξεσιν αὐτοὺς μεθαρμόσασθαι, καὶ τοὺς πρὶν αὐτῷ διὰ μάχης ἰόντας μηκέτι πρὸς αὐτὸν
ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ αἴρειν ὅπλα παρασκευάσασθαι».6

Η υποθήκη αυτή είναι, ίσως, η πιο ενδεικτική αποδοχή της πολιτική διαπάλης στη βάση της διαφωνίας και η υπογράμμιση της
κοινωνικής σύνθεσης που δημιουργείται, όταν η πράξη του πολιτικού άρχοντα θεμελιώνεται στην πειθώ και όχι στη βία. Το ρητορικό σχήμα τη άρσης-θέσης (οὐκ...συνωθεῖν–ἀλλὰ...μεθαρμόσασθαι)
υπογραμμίζει ακριβώς την αντίθεση ανάμεσα σε αυτές τις δύο πολιτικές πρακτικές, από τις οποίες μόνο η πειθώ συνιστά sine qua
non συνθετικό όρο. Ας σημειωθεί, μάλιστα, ότι ο ρήτορας θεωρεί
δεδομένη σε κάθε θητεία πολιτικού άρχοντα τη δυνατότητα παρουσίας και δράσης στη αντίπαλη παράταξη. Πρόκειται για πολιτικό ρόλο αδιανόητο με βάση τους κανόνες λειτουργίας του οθωμανικού κράτους, όπου ο εκάστοτε άρχοντας συνιστούσε πολιτική
αυθεντία.
Η σύνθεση, που πρέπει να επιδιώξει ο άρχοντας, δεν είναι νομοτελειακή αλλά οργανική, με την έννοια ότι μέσω αυτής διαρρυθμίζεται η λειτουργία της πολιτείας ως οργανισμού. Είναι αξιοπρόσεκτη η αναλογία που επιχειρεί ο ρήτορας:
«ὥσπερ γὰρ τῆς κεφαλῆς νοσούσης εἰς ἅπαν τὸ σῶμα ἡ τοῦ νοσήματος ὑφαπλοῦται φθορὰ, ταύτης δ᾽ ὑγιαινούσης τὸ σῶμα συναπολαύει τῆς κατ᾽ ἐκείνην ῥώσεως, οὕτω τοι καὶ τῷ ἡγεμόνι συνεξομοιοῦσθαι φιλεῖ τὸ ὑπήκοον, ὥσπερ τῆς κακίας ἐκείνου, οὕτω καὶ τῆς
ἀρετῆς συμμετέχον, καὶ συναμαρτάνον μὲν ἁμαρτάνοντι, συγκατορθοῦν δὲ κατορθοῦντι».7

6
7

Ό.π., 55.
Ό.π., 55.
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Η συνυποδηλωτική παρουσίαση του ηγεμόνα ως κεφαλῆς δεν
μειώνει τη δημοκρατική αξία της αναλογίας, αν ληφθούν υπόψη
μεταγενέστερες δυτικές πολιτειακές θέσεις που ταύτιζαν τον άρχοντα με το κράτος και τη θέλησή του με τη θέληση του κοινωνικού συνόλου (Παπαδόπουλος 1946, 37). Ο άρχοντας εμφανίζεται
στο παραπάνω απόσπασμα να βρίσκεται σε σχέση άμεσης αλληλεξάρτησης με τον υπήκοο, ο οποίος προσβλέπει σε αυτόν, θεωρώντας τον ηθικό πρότυπο. Η συγκεκριμένη σχέση άρχοντα-υπηκόου
αναπαράγει τη βυζαντινή πεποίθηση ότι ο ηγεμόνας, αν και προορισμένος από τον Θεό, για να ασκεί το έργο του, δεν είναι ευγενής
εξ αίματος, όπως στις δυτικές φεουδαρχικές κοινωνικές ιεραρχίες,
αλλά ένας κοινός άνθρωπος επιλεγμένος από τη θεία βούληση. Με
άλλα λόγια, υφίσταται ως πολιτειακός διαχειριστής μόνο σε άμεση αναφορά με τον λαό που του εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως και
όσο ο λαός τον αναγνωρίζει ως άρχοντα.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι παρά τον κυρίως επιδεικτικό χαρακτήρα του το συγκεκριμένο κείμενο θα μπορούσε να
ενταχθεί στη μακραίωνη ρητορική παράδοση των κατόπτρων ηγεμόνος που έλκει την καταγωγή από το ισοκράτειο συμβουλευτικό
γένος (Σκαρβέλη - Νικολοπούλου 1993, 53-55). Όσα λέει ο ρήτορας είναι όχι μόνο όσα κάνει ο Γαβριήλ αλλά και όσα θα έπρεπε να
κάνει κάθε άλλος στη θέση του. Αυτή ασφαλώς η μείξη ρητορικών
γενών, που παρατηρείται και στη βυζαντινή ρητορική (Hunger
1987, 125 κ.ε.), αποτελεί μια επιτυχή προσπάθεια ανανέωσης του
ρητορικού λόγου ως κατεξοχήν πολιτικού λόγου, ώστε να ανταποκριθεί στις ιδιόμορφες συνθήκες διαβίωσης του Γένους μετά την
Άλωση, και συνιστά απόδειξη του υψηλού επιπέδου ρητορικής και
ευρύτερα γλωσσικής παιδείας στην Πατριαρχική Σχολή (Κομνηνός
Υψηλάντης 1870, 206).
Επειδή ακριβώς ο Πατριάρχης συνιστά τον ηγεμόνα του εκκλησιαστικού κράτους, ο ρήτορας ανανεώνει στο πρόσωπό του τα εύσημα, με τα οποία θα κοσμούσε ένας βυζαντινός ρήτορας τον αυτοκράτορα. Κορυφαίο από αυτά είναι ο έπαινος για την προστασία
που παρέχει στη θύραθεν παιδεία ως θεραπαινίδα της θεολογίας.
Οι αναφορές, όμως, του Αντωνίου αποδεικνύουν ότι στο μικρόκοσμο της Πατριαρχικής Σχολής, πιθανότατα ερήμην του αντίξοου
οθωμανικού μακρόκοσμου, είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση για την
ύπαρξη μιας πραγματικής φιλοσοφικής ακαδημίας που λειτουρ-
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γούσε ως καταφύγιο των λογίων και άρα ως θρυαλλίδα ευρύτερης
πνευματικής αναγέννησης. Αυτή η τελευταία διαπίστωση δεν διατυπώνεται σαφώς από τον ρήτορα και η απουσία της αποδεικνύει
ότι το Γένος δεν έχει ακόμα ανακτήσει τις δυνάμεις μιας ιστορικής
επανεκκίνησης:

«Οἵπερ ἐπὶ τὴν ὑμετέραν σεβασμιότητα ὡς ἐπ᾽ ἄλλην ἀκαδημίαν
καὶ λύκειον αἳ πηγαὶ σοφίας τὸ πάλαι ἀθήνησιν ἵδρυντο συνθέουσι, τοῦτο μὲν τὴν ὠφέλιμον χρῆσιν αὐτῆς παρὰ τῆς σῆς συνέσεως
ἐκδιδασκόμενοι, ὡς οὐκ ἐπὶ συστάσει τῶν καθ᾽ ἡμᾶς θεομνήτων
ὀργίων μετιτέον τὴν θύραθεν καὶ καταργουμένην σοφίαν (κατὰ
τὸν Ἀπόστολον) τοὺς ἐχέφρονας, ἀλλ᾽ ὑπηρέτιδα ταύτην τῇ καθ᾽
ἡμᾶς ἱερᾷ θεολογίᾳ καθίζειν ἐκμελετήσαντας, τοῦτο δὲ καὶ ἑστίαν
ἀληθῶς, καὶ πρυτανεῖον ἑλληνικῶν μαθημάτων εὑρίσκοντες τὰ πατριαρχικὰ ἀνάκτορα, ὃ περὶ τῆς Λουκίλλου τῶν Ῥωμαίων ὑπατεύσαντος οἰκίας ὁ Χαιρωνεὺς φησι Πλούταρχος. Τιμᾶ δὲ καὶ φιλοφρόνως ἐκείνους ἀποδέχετός σου ἡ μεγαλόνοια, οὐχ ὥσπερ ὁ Σικελίας
τυραννήσας Διονύσιος ἔλεγε, δι᾽ ἐκείνων βουλομένη θαυμάζεσθαι,
τοῖς δ᾽ ἄλλοις παιδείας ἀντέχεσθαι πρόφασιν ἐνιεῖσα τῇ ὑπερβολῇ
τῆς πρὸς ἐκείνους φιλοφροσύνης. Οὐδενὸς γὰρ οὕτω δεινὸς καὶ διάπυρος ἀνθρώποις ἐνσκήπτειν πέφυκεν, ὥς γ᾽ οὗ παρὰ τοῖς κρατοῦσι
πολὺς ὁ λόγος καὶ πλείους οἱ ἔπαινοι, οὓς τὰ μέγιστα πρὸς ἀρετῆς
ἐπίκτησιν συμβάλλεσθαι ὁ τῆς θεολογίας ἐπώνυμος ἀποφαίνεται.
Καὶ τούτῳ Κάτων ὁ πρεσβύτερος ὁ διὰ φρονήσεως σταθερότητα
πολλάκις τὰ ἐν Ῥώμῃ μεταχειρισάμενος πράγματα, καὶ τὰς ὑπερτάτας παρ᾽ αὐτοῖς παραλλάξας ἀρχὰς συμφθεγγόμενος τοὺς ἀφαιροῦντας τῆς ἀρετῆς ἐπαίνους καὶ τιμὰς αὐτὴν ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἀρετῆς τὴν ὲπίκτησιν ἔφασκε. Τῴτοι καὶ νῦν ἡ πατριαρχικὴ αὐλὴ ἐλλογίμων ἀνδρῶν συντάξει, εἴπέρ ποτε, καταγλαΐζεται
τῆς κατ᾽ αὐτὴν ἀρίστης ἡγεμονίας, καὶ τῆς τῶν καλῶν καὶ τιμίων
ἐπιμελείας δεῖγμα φανώτατον αὐτοὺς περιφέρουσα»8

Οι συνεχείς αναφορές του ρήτορα σε προσωπικότητες και συγγραφείς του ελληνορωμαϊκού κόσμου δεν είναι δείγματα μιας επιφανειακής αρχαιομάθειας ούτε συνιστούν απόπειρα εντυπωσιασμού, αφού συνδέονται άμεσα με τον θεμελιακό σκοπό της παι8

Ό.π., 48.
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δείας, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, την αρετή,9 η οποία καταγράφεται στο κείμενο με τριαδικό σχήμα (πρὸς ἀρετῆς...τῆς ἀρετῆς...
τῆς ἀρετῆς). Ο Αντώνιος, ωστόσο, δεν λησμονεί ότι η αρετή, αν και
σκοπός της εκπαίδευσης, δεν είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Είναι το μέσο για την κατάκτηση αυτού του σκοπού, δηλαδή
της εὐδαιμονίας, που συνιστά όρο ταυτότητας της ανθρώπινης φύσης:

«εὐδαιμονίας δὲ τῆς ἀκροτάτης ὅρος (κατὰ τὸν ἐκ Μιλήτου φιλόσοφον) οὑτοσὶ πέφυκεν, εἴ τις τὸ μὲν σῶμα ἐστὶν ὑγιὴς, εὔπορός τε τὰ
πρὸς τὴν τύχην, καὶ εὐπαίδευτος τὴν ψυχὴν, ἀλλ᾽ ὅσα μὲν σώματος
καὶ τύχης αὐχήματα, οὐκ ἂν οἰκεῖος ἀνθρώπῳ ψυχῆς προτερήμασι
θάλλοντι ἔπαινος γἐνοιτο, ἅτε δὴ θηρίοις τε ὄντα κοινὰ, καὶ ῥαδίως
τύχης παιζούσης περὶ τὰ ἀνθρώπινα μεταπίπτοντα».10

Η αναφορά στον ἐκ Μιλήτου φιλόσοφον, αν και είναι εντυπωσιακή, αποβαίνει παραπλανητική. Ο Αντώνιος δεν αναφέρεται ρητά
σε κάποιον συγκεκριμένο Μιλήσιο φιλόσοφο, αφού κανένας από
τους τρεις (Θαλής, Αναξίμανδρος και Αναξιμένης) δεν πραγματεύθηκε σε φιλοσοφική διατριβή του την ευδαιμονία. Η τριμερής,
όμως, υπόθεση, που εκφέρει παρατακτικά τις προϋποθέσεις της
ευδαιμονίας (ὑγιὴς, εὔπορός τε...καὶ εὐπαίδευτος), και το κυρίαρχο
αντιθετικό ζεύγος ἀνθρώπῳ - θηρίοις παραπέμπουν στο γνωστό
αυτοσχόλιο του Θαλή, όπως το διασώζει ο Διογένης Λαέρτιος.11
Είναι εμφανής, λοιπόν, η πρόθεση του Αντωνίου να συνδυάσει με
τη χρήση των ρητορικών τρόπων, που του επιτρέπει η περίσταση,
έναν κατεξοχήν όρο του αριστοτελισμού, όπως είναι η ευδαιμονία,12 με το ύφος και κυρίως με το ήθος ενός από τους πρωτεργάτες
του ελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού, όπως είναι ο Θαλής. Αυτή
η ρητορική πρωτοβουλία είναι ίσως το μόνο πραγματικό φιλοσοφικό άλμα στο κείμενο του Αντωνίου, το οποίο πάντως αποδεικνύει τη δυναμική της παραδοσιακής παιδείας παρά τον εγγενή ακαδημαϊσμό της.

9 Βλ. Αριστοτέλης, Πολιτικά, VIII, 1337a-1337b.
10 Βυζάντιος 1706, 51-52.
11 Ο Θαλής ο Μιλήσιος λέγεται ότι μακάριζε την Τύχη, επειδή γεννήθηκε άνθρωπος
και όχι θηρίο, άνδρας και όχι γυναίκα, Έλληνας και όχι βάρβαρος. Βλ. Νεώτερον
Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ηλίου», τόμ. 9, στο σχετικό λήμμα.
12 Βλ. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Χ, vi 1-8, vii 1-9.
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Δείγμα αυτού του ακαδημαϊσμού είναι η αντιφατική με όσα
προαναφέρθηκαν πεποίθηση του ρήτορα για την εξ ορισμού διάχυση της παιδείας όχι στο σύνολο του Γένους αλλά σε ένα αυστηρά
περιχαρακωμένο κύκλο λογίων. Η αντίφαση αυτή γίνεται ισχυρότερη, καθώς ο ρήτορας επικαλείται παραδειγματικά στον λόγο του
τον Σωκράτη:

«τὰ μέγιστα τῇ σῇ θεοφρουρήτῳ διὰ τῆς παιδείας ὠφελήμεθα παναγιότητι διττῆς τῆς παρ᾽ αὐτῆς ἀπολαύοντες ἐπισκέψεως, τῆς μὲν
συνάμα παντὶ τῷ χριστωνύμῳ πληρώματι, τῆς δὲ διὰ τῆς παιδείας
ἡμεῖς ἰδιαίτερον, ἧς οὐδὲν ἀνθρώπων γένει μεῖζον ἀγαθὸν παρὰ
Θεοῦ χορηγηθῆναι πιστεύεται. Μόνη γὰρ εἰ χρὴ τῷ σωφρονίσκου
Σωκράτῃ πείθεσθαι ἀγαθῶν τοῖς ἀνθρώποις καθέστηκε τὸ κυριώτατον, ὡς ἐν κακοῖς μόνον καὶ πρῶτον καὶ ἔξαρχον ἀπαιδευσία, ᾧ
καὶ πᾶς ὁ τῶν σοφῶν χορὸς, οὓς ποθ᾽ ὁ χρόνος ἤνεγκε συνεπηχεῖ καὶ
συμφθέγγεται, οὐδὲν τῶν ἐπὶ γῆς τιμίων ἰσόῤῥοπον παιδείας ἀποφηνάμενοι, ἀλλὰ δικαίως τῶν ἐπικήρων καὶ ῥεόντων αὐτὴν ἐξαίροντες θειοτάτης μοίρας αὐτὴν ἄντικρυς ἀποφαίνονται, ἀλλ᾽ ὅσον
αὐτῆς τὸ ἀξίωμα μεῖζον τοσούτῳ μείζους αὐτῇ τὰς χάριτας ὡς αἰτίῳ
καὶ χορηγῷ ταύτης προσοφλισκάνομεν».13

Η παραπάνω συνοπτική παρουσίαση των θέσεων ενός παραδοσιακού αριστοτελικού λογίου της πατριαρχικής αυλής αποδεικνύει ότι το εκπαιδευτικό οικοδόμημα του Γένους (ανα)συγκροτήθηκε μετά την Άλωση, χρησιμοποιώντας πλίνθους της αρχαιότητας
(Παπαδόπουλος 1946, 45, αρ. σημ. 8), δηλαδή σπαράγματα μιας
πνευματικής κληρονομιάς, τα οποία επιχείρησε να συνθέσει στη
βάση μιας στέρεας ρητορικής αρχαιομάθειας. Για αυτό τον λόγο
η Αρχαιότητα ήταν για αυτούς τους παραδοσιακούς διδασκάλους
περισσότερο, μια λεξικογραφική παρακαταθήκη και λιγότερο μια
φιλοσοφική φαρέτρα, τα βέλη της οποίας πάντως αξιοποιήθηκαν
αργότερα στο πλαίσιο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (Νούτσος
2005, 167-181). Σε όσες, όμως, επικοινωνιακές περιστάσεις ήταν
αναγκαίο, όπως μαρτυρεί το «Προσφώνημα» του 1706, η αρχαιογνωσία τους έθραυε τον εκπαιδευτικό φορμαλισμό και επιχειρούσε μια κριτική επόπτευση της πραγματικότητας. Έτσι, το χάσμα
της παραδοσιακής λεξικογραφικής παιδείας με τον ορθό λόγο, το
13 Βυζάντιος 1706, 56.
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θεμελιώδες organum του αρχαιοελληνικού στοχασμού, φαίνεται
ότι γεφυρώνεται.
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Σχετικά με το τέλος της αρχαιότητας
Γιώργος Κοντογιώργης *

1. Η συζήτηση για το τέλος της «αρχαιότητας» έχει καταλάβει
στην εποχή μας μια καίρια θέση σε ό,τι αφορά στη σημειολογία της
Ευρώπης, αλλά και ευρύτερα στο επίπεδο της εννοιολογίας των
κοινωνικών φαινομένων, της εξελικτικής ταξινόμησης της κοσμοϊστορίας και αναπόφευκτα του ελληνισμού. Κατά τούτο, η απόφανση για το ζήτημα αυτό αποβαίνει κρίσιμη για την κατανόηση
του νεότερου κόσμου, της αιτιολογίας του, της σχέση του με την
«αρχαιότητα», συγχρόνως όμως και για την απάντηση σε κομβικά
ερωτήματα, όπως τι συγκροτεί την έννοια της συνέχειας ή της ρήξης στον ιστορικό χρόνο κλπ.
Από τη διευκρίνιση της διερώτησης σχετικά με το τέλος της «αρχαιότητας» θα προκύψει στο βάθος εάν η προσέγγιση του εξελικτικού γίγνεσθαι του ευρωπαϊκού κόσμου, θα γίνει υπό το πρίσμα
της φάσης την οποία διέρχεται, δηλαδή της γνωσιολογίας του φαινομένου, ή της ιδεολογίας, όπως επιχειρείται με την προσημείωση
της νεότερης εποχής με το προσωνύμιο της «νεοτερικότητας».
Θα προσεγγίσουμε το θέμα σε τρία επίπεδα: Πρώτον, θα σκιαγραφήσουμε το γενικό πλαίσιο της έννοιας της «αρχαιότητας» και
του χρονικού της ορίζοντα, όπως γίνονται αντιληπτά στην εποχή
μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα υποδείξουμε το γνωσιολογικό έλλειμμα
και, μάλιστα, το άλμα αυθαιρεσίας της νεοτερικής επιστήμης.
Και δεύτερον, θα επιχειρήσουμε να ορίσουμε την φύση της έννοιας «αρχαιότητα» και να την αναζητήσουμε στην ιστορία. Θα
καταδείξουμε, όπως ελπίζουμε, ότι το τέλος της τοποθετείται κυριολεκτικά στο τέλος 19ο αιώνα.
2. Η νεότερη ιστοριογραφία εγγράφει στην «αρχαιότητα», τον
ελληνικό κόσμο των πόλεων κρατών, τους ελληνιστικούς και τους
*
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ρωμαϊκούς χρόνους. Δηλώνεται επίσης ρητώς ότι η «αρχαιότητα»
τελειώνει με την άλωση της δυτικής Ρώμης από τα γερμανο-σκανδιναβικά βαρβαρικά φύλα (το 476 μ.Χ.) ή, το αργότερο, τον 6ο
αιώνα, με την εξάντληση του εγχειρήματος του Ιουστινιανού να
ανακτήσει τη Δύση. Δεν ανήκει, επομένως, στην «αρχαιότητα» το
Βυζάντιο, για τον ίδιο λόγο -αν και όχι κατά την ίδια έννοια- που
δεν ταξινομείται σ’αυτήν ο δυτικός Μεσαίωνας1.
Τι είναι λοιπόν αυτό που ορίζει την «αρχαιότητα», κατά τη δυτική ιστοριογραφία, και το οποίο εκλείπει με την είσοδο στο Μεσαίωνα, αλλά δεν το περιέχει επίσης το Βυζάντιο; Συγκεντρώνει
την ομοφωνία η παραδοχή ότι το τέλος της «αρχαιότητας» συμπίπτει με το τέλος των πόλεων2. Δεν είναι όμως σαφές τι ακριβώς
αντιλαμβάνονται οι νεότεροι όταν αναφέρονται στις πόλεις. Μπορούμε να συναγάγουμε ότι περικλείουν στην έννοια την ύπαρξη
ενός, όπως τον αποκαλούν, «δημοσίου χώρου» μιας σχέσης εντέλει
μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, που δεν διακαθορίζεται από την
προσωπική ιδιοκτησία τρίτου τινός, όπως για παράδειγμα στη φεουδαρχία, η οποία ακολούθησε με την είσοδο στο Μεσαίωνα3.
Συνεπής προς την προσέγγιση αυτή, η νεοτερική επιστήμη θα
προχωρήσει σε μια αξιολογική στάθμιση του δυτικού Μεσαίωνα,
ο οποίος, και όταν δεν εγγράφεται ως ανώτερο στάδιο σε σχέση
με το παρελθόν4, συμπεριλαμβανομένης και της «αρχαιότητας»,
εντούτοις προσλαμβάνεται ως φυσικός διάδοχός της, ως κληρο1

2
3
4

Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι προφανές τι περιλαμβάνει η έννοια του Μεσαίωνα. Οι μεν τον τοποθετούν από την άλλωση της δυτικής Ρώμης έως τον 15 αιώνα (έως την άλωση του Βυζαντίου ή το πολύ έως την ανακάλυψη της Αμερικής,
το 1492). Οι δε διακρίνουν την πρώτη περίοδο της λεγόμενης βαρβαρότητας (η
φάση της ιδιωτικής δεσποτείας) και επικεντρώνουν τον Μεσαίωνα με την φάση
της ανάδειξης της κρατικής δεσποτείας (από τον 9/11 αιώνα έως τον 15/17 αιώνα).
Την ύπαρξη των πόλεων την ανιχνεύει η νεοτερική ιστοριογραφία το αργότερο
έως την εποχή του Ιουστινιανού. Περισσότερα για το ζήτημα αυτό καθώς και τη
σχετική βιβλιογραφία βλέπε (Κοντογιώργης 2014, Β,196 επ.) Επίσης (Jacques,
1992)
(Bloch 1939/1040), (Barthélemy 1990). (Duby 1987). (Le Goff 1984). (Luscombe
1997)
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη του Κ.Μαρξ, αλλά και πολλών άλλων οι οποίοι από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες πλην όμως με την ίδια
οπτική αναδεικνύουν το δεσποτικό κοσμοσύστημα (την ιδιωτική ή και την κρατική δεσποτεία) σε ανώτερο στάδιο από εκείνο του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Θα επανέλθουμε παρακάτω.
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νόμος της και, κατ’επέκταση, ως γέφυρα για τη μετάβαση στο νεότερο κόσμο. Το Βυζάντιο, εν προκειμένω, μόνο κατ’οικονομίαν δύναται να διεκδικήσει μια θέση περιθωρίου στην ευρωπαϊκή αυτή
ορθοταξία και μόνον υπό τον όρον ότι θα συμφωνηθεί ένας τρόπος
να ταξινομηθεί στο Μεσαίωνα. Σε καμιά περίπτωση ωστόσο δεν
ανήκει στην «αρχαιότητα»5.
3. Υποσημειώσαμε ήδη ότι η επιλογή αυτή είναι αυθαίρετη,
καθώς διαψεύδεται από τις πηγές και, οπωσδήποτε, ομολογεί το
γνωσιολογικό έλλειμμα της εποχής μας στις κοινωνικές επιστήμες,
όπως άλλωστε και στο σύνολο της εννοιολογίας και της περιοδολογίας, την οποία υιοθετεί. Για την οικονομία του χρόνου θα επικαλεσθούμε απλώς ορισμένα παραδείγματα, που εκτιμάμε ότι είναι
αποδεικτικά του ισχυρισμού μας6.
Πρώτον, δεν ορίζεται η φύση, το περιεχόμενο και, κατ’επέκταση, η ιδιοσυστασία της έννοιας «αρχαιότητα». Η αναφορά στην
«πόλη» δεν μας φωτίζει στο ελάχιστο, πολλώ μάλλον αφού ταξινομείται σταθερά στον χώρο της παράδοσης ή της προ-βιομηχανικής κοινωνίας7, ενώ για άλλους τοποθετείται στο εξελικτικό στάδιο της δουλοκτητικής εποχής, το οποίο αξιολογείται ακόμη και ως
προγενέστερο εκείνου της μεσαιωνικής φεουδαρχίας8.
5
6
7

8

Βλέπε ενδεικτικά το σχετικό διάλογο που μεταφέρει η (Patlagean 2007)
Για μια διεξοδική διαπραγμάτευση του θέματος παραπέμπουμε στα (Κοντογιώργης. 2006/2014, Α,Β), (Κοντογιώργης 2007 και 2003 και 1982).
Όντως όλα τα εγχειρίδια που αναφέρονται στη δημοκρατία προσλαμβάνουν την
έννοια όπως ακριβώς διαμορφώθηκε τον 18ο αιώνα στην εποχή του Διαφωτισμού, λαμβάνοντας μάλιστα ως αυτονόητη συνθήκη την ανωτερότητα της σύγχρονης «δημοκρατίας». Εξόχως χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Pierre
Vidal Naquet, ο οποίος οδηγεί το σχετικό διάλογο στο ακραίο του όριο. Βλέπε
σχετικά (Κοντογιώργης 2007).
Η περίπτωση του Μαρξ και του Μαρξισμού, που μόλις υπαινιχθήκαμε, είναι όλως
ιδιαίτερη, αν και την ακολουθούν απαρέγκλιτα και οι θιασώτες της ταξινόμησης
της ιστορίας στην προ-νεοτερική, την παραδοσιακή ή την προ-βιομηχανική εποχή.
Όντως, ο Κ. Μαρξ ορίζει την εξελικτική τυπολογία του κοινωνικού φαινομένου
κατά τον γραμμικό τρόπο της μετάβασης από τη δουλοκτησία στην (ιδιωτική)
φεουδαρχία, δηλώνοντας ρητώς ότι η δεύτερη αποτελεί ανώτερο στάδιο της
πρώτης. Για το ανιστόρητο της αντίληψης αυτής παραπέμπουμε στο έργο μας,
Η δημοκρατία ως ελευθερία, όπ. παρ. Πρέπει να ειπωθεί ότι η ανωτέρω αντίληψη
διατρέχει το σύνολο σχεδόν της νεοτερικής ιστοριογραφίας. Εν είδει παραδείγματος, αναφέρουμε τον ιστορικό Μ.Σακελλαρίου (ΙΕΕ, ΣΤ, 98)., ο οποίος θα επιχειρηματολογήσει, λέγοντας ότι από τις απαρχές της μετάβασης στη ρωμαϊκή Ηγεμονία «οι κύριοι φέρονταν τώρα στους δούλους με προσοχή και μερικοί έδωσαν σε
αγροτικούς δούλους κάποιες ευκαιρίες που τους εξομοίωσαν με δουλοπάροικους»
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Δεύτερον, δεν διευκρινίζεται η φύση του υπόλοιπου κόσμου
στον πλανήτη, σε αντιδιαστολή με τον ελληνικό κόσμο. Μάλιστα, η
τάση είναι να κατηγοριοποιείται η «αρχαιότητα» με το επιχείρημα
της «δουλοκτητικής» κοινωνίας στην προ-φεουδαλική ομοταξία9.
Τρίτον, δεν ορίζεται η ιδιοσυστασία του δυτικού Μεσαίωνα και,
ιδίως, η ακριβής θέση του στην κοσμοϊστορία. Στον αντίποδα, επιχειρείται η ταξινόμησή του ως μοναδικού φαινομένου10 που επομένως δεν υπόκειται σε σύγκριση με άλλα φαινόμενα του ιστορικού
γίγνεσθαι. Η επιλογή αυτή, αναγορεύει προφανώς τη διακρίβωση
της διαφοράς του δυτικού Μεσαίωνα από τον υπόλοιπο δεσποτικό κόσμο του πλανήτη και, προφανώς, από τον ελληνικό κόσμο. Η
οποία, αυτή καθ’εαυτή, συνομολογεί ότι η νεοτερικότητα στερείται μιας καθολικής γνωσιολογίας που να ορίζει την φύση και να
αποκαθιστά την εξελικτική «βιολογία» του κοινωνικού ανθρώπου.
Τέταρτον, στο πλαίσιο αυτό, παραμένει αίολο το επιχείρημα
που διατείνεται ότι ο Μεσαίωνας λειτουργεί ως η γέφυρα που οδηγεί από την «αρχαιότητα» στο νεότερο κόσμο.
Πέμπτον, η νεοτερική επιστήμη εμφανίζεται εξίσου ανέτοιμη
να αποφανθεί για το ζήτημα της φύσης του νεότερου κόσμου και,
κατ’επέκταση, να τον υποβάλλει σε (συγ-)κριτική δοκιμασία με
την «αρχαιότητα» και τον Μεσαίωνα. Δεν υποψιάζεται καν την αιτία που η «αρχαιότητα» (και όχι κάποια άλλη «πολιτισμική» σφαίρα του πλανήτη) κατέλαβε μια τόσο κομβική θέση σε όλο το φάσμα της μετάβασης στη νεότερη εποχή.
Τέλος, έχει ενδιαφέρον να προσεχθεί ότι, όλα όσα λαμβάνονται
ως αυτονόητα -στο επίπεδο των εννοιών και, γενικότερα, των
φαινομένων- και που νομίζεται ότι αποτελούν απόρροια του ισχυ-

Ήδη από την εποχή του Μοντεσκιέ, διαπιστώνεται η ενότητα της «δυτικής» σκέψης. Ο Μοντεσκιέ διαβεβαιώνει ρητά ότι το φεουδαλικό γεγονός της Εσπερίας
είναι μοναδικό στην ιστορία: «Συνέβη μόνο μια φορά» και αποτελεί την πρωτογενή αιτία για την «εγκαθίδρυση της μοναρχίας» (στο 30ο κεφάλαιο του Πνεύματος
των Νόμων). Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται επίσης η σκέψη του Marc Bloch
προκειμένου να αναδείξει τη συμβολή της γερμανικής λεηλατικής παρέμβασης
στη Δύση και τη διαλεκτική συνάφεια του «φεουδαλικού κατακερματισμού» με
τη «μοναρχική ενότητα»
10 Η αρχή έγινε από τον Μοντεσκιέ όμως συνεχίζεται αδιάπτωτα έως τις ημέρες μας.
Ενδεικτικά, η Ε. Πατλαζάν. Όντως, ουδείς συζητεί την ταξινόμηση της δυτικής δεσποτείας με άλλα, ομόλογα ή μη φαινόμενα, ούτε και επιχειρεί μια σύγκριση μαζί
τους. Αντιθέτως, όπως θα δούμε τους άλλους πολιτισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του Βυζαντινού, τους θεωρούν «ξένους» και, ουσιαστικά, υποδεέστερους.
9
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ρισμού τους περί του συγκεκριμένου τέλους της «αρχαιότητας»,
στην πραγματικότητα αποδεικνύουν το εξελικτικό αβαθές της νεότερης εποχής έναντι του ολοκληρωμένου εξελικτικού ορίζοντα
του ελληνικού κόσμου. Όντως, όπως έχουμε καταδείξει αλλού, ο
ελληνικός κόσμος έχει να επιδείξει μια πλήρη ανθρωποκεντρική
διαδρομή, έναντι του νεότερου κόσμου που διανύει μόλις την πρώιμη ανθρωποκεντρική του φάση11.
4. Σε ό,τι μας αφορά, εκτιμούμε ότι η έννοια της «αρχαιότητας»
αποκτά μια εξέχουσα σημασία εάν ορισθεί με αυτήν το ελληνικό ή
ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας στο σύνολό του.
Με την έννοια του κοσμοσυστήματος, προσδιορίζουμε ένα σύνολο
κοινωνιών, οι οποίες διαθέτουν κοινή ιδιοσυστασία, κοινά θεμέλια, θεσμικές και αξιακές παραμέτρους, εσωτερική αυτάρκεια και
εξελικτική «βιολογία». Διακρίνουμε εν προκειμένω το δεσποτικό
και το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα.
Από την έξοδό της από τη βαρβαρότητα και μέχρι την εμφάνιση του ελληνικού κόσμου, η ανθρωπότητα βίωσε μονοσήμαντα
τη δεσποτεία. Με τον ελληνικό κόσμο, για πρώτη φορά στην κοσμοϊστορία, κινείται παράλληλα με το δεσποτικό κοσμοσύστημα,
ένας κόσμος που θεμελιώνει την υπόστασή του στην ελευθερία
του κοινωνικού ανθρώπου. Ο κόσμος αυτός, θα ταυτοποιηθεί με
το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας, το οποίο
λαμβάνει ως θεμέλια βάση την κοινωνία της πόλης. Δεν είναι του
παρόντος να εξηγήσουμε το γιατί της εξέλιξης αυτής. Επιβάλλεται,
εντούτοις, να συγκρατήσουμε ότι το ελληνικό κοσμοσύστημα διακρίνεται για την εντυπωσιακή εσωτερική αυτάρκεια και εξελικτική λογική, μέσα από την οποία δυνάμεθα να ανιχνεύσουμε τη
11 Υπό το πρίσμα αυτό, ο νεότερος κόσμος, ταξινομείται στο εξελικτικό γίγνεσθαι ως
φάση του ενγένει ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Είναι φάση που αφορά
στη διαφοροποίηση της κοσμοσυστημικής κλίμακας και, συγκεκριμένα, στη μετάβαση από τη μικρή στη μεγάλη κλίμακα. Το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα
μικρής κλίμακας, έχει να επιδείξει ένα πλήρες πανόραμα της ανθρωποκεντρικής
τροχιοδρομίας του κοινωνικού ανθρώπου και κατά τούτο η αποκωδικοποίησή
του είναι ικανή να μας προικίσει με την καθολική γνωσιολογία που ελλείπει από
την εποχή μας, την κοσμοσυστημική. Πράγμα που δεν δύναται να παράσχει η ανθρωποκεντρική εποχή μας, δεδομένου ότι είναι απλώς πρώιμη. Για το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας που το ενσάρκωσε ιστορικά ο ελληνισμός, παραπέμπουμε στα έργα μας, (2006/2014, 2007, 2003, 2011, 2010, κλπ).
Στα έργα αυτά, μπορεί κανείς να οικειωθεί με την θεμέλια βάση της κοσμοσυστημικής γνωσιολογίας.
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διαδικασία ωρίμανσης του ελεύθερου κοινωνικά ανθρώπου και να
συγκροτήσουμε ένα καθολικό σύστημα γνώσης που να καλύπτει
τόσο την εννοιολογία όσο και το τυπολογικό γινόμενο του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος.
Διακρίνουμε δύο μεγάλες φάσεις στο εξελικτικό γίγνεσθαι του
κοσμοσυστήματος αυτού: την κρατοκεντρική και την οικουμενική.
Η φάση της οικουμένης -που ενθυλακώνει τις πόλεις και τη μητροπολιτική πολιτεία, σε αυτό που αποκαλούμε κοσμόπολη- περιλαμβάνει την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή, τη βυζαντινή αλλά και, υπό μια
έννοια, την οθωμανική περίοδο του ελληνικού κόσμου12.
Ώστε, αυτό που η νεοτερικότητα αποκαλεί «δημόσιο χώρο» δεν
είναι παρά η μεθερμήνευση της ήδη ιδιοποιημένης κατά το ουσιώδες έννοιας του δήμου και η ταύτισή του με το «νομικό πλάσμα»
του κράτους. Από τον δήμο, που ορίζει την ενσάρκωση της πολιτείας -εν μέρει ή εν όλω - από την κοινωνία των πολιτών, μεταβαίνουμε στο πολιτικά κυρίαρχο κράτος. Η οποία, υπονοεί απλώς
ότι οι πολιτικές του κράτους δεν ανάγονται στο συμφέρον τρίτου
τινός ιδιοκτήτη, αλλά σε ένα «γενικότερο» συμφέρον, που οι ίδιοι
οι φορείς της πολιτείας απομένει να το προσδιορίσουν. Εντούτοις
το κράτος δεν παύει να ενσαρκώνει δίκην ιδιοκτήτη, το σύνολο της
πολιτείας. Κατά τούτο, το κράτος/σύστημα της νεότερης εποχής
αποτελεί κυριολεκτικά τον αντίποδα της αντιπροσώπευσης και,
προφανώς, της δημοκρατίας, δηλαδή μια εκλόγιμη μοναρχία με αυστηρή ολιγαρχική θεμελίωση13.
Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια του «δημοσίου χώρου» στη νεοτερικότητα αποδεικνύεται εξαιρετικά περιοριστική, καθώς αποσυνδέεται από τον φυσικό της χώρο, την πολιτειακά συγκροτημένη κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία, στο σύγχρονο πολιτικό σύστημα
τοποθετείται έξω από τον χώρο της πολιτείας, στο πεδίο της ιδιωτείας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Γκράμσι, μεταξύ των άλλων,
θα ταυτίσει την πολιτική κοινωνία όχι με την πολιτειακά συγκροτημένη κοινωνία των πολιτών, αλλά με το κράτος14.
12 Ειδικότερα για τις εκφάνσεις του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού στο πολιτειακό
(το οικονομικο-κοινωνικό, πολιτικό, αξιακό κλπ) πεδίο στην τελευταία περίοδο,
που τελούσε υπό την οθωμανική ομηρία, βλέπε (Κοντογιώργης 1982)
13 Περισσότερα (Κοντογιώργης, 2007, 2014, 2009).
14 Για τα μείζονα αυτά ζητήματα που θέτει η κοσμοσυστημική γνωσιολογία, και που
συνέχονται με την προβληματική για το τέλος της «αρχαιότητας» και τον χαρακτήρα της εποχής μας, βλέπε (Κοντογιώργης 2007)
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Το ουσιώδες, ωστόσο, είναι ότι ήδη η νεοτερικότητα έχει αρχίσει να διαλογίζεται υπό το πρίσμα της ανθρωποκεντρικά υποστασιοποιημένης κοινωνίας, έστω και εάν η ελευθερία, στην οποία
αναφέρεται, είναι η απλώς ατομική.
5. Τι συνέβη λοιπόν στους «επίδικους» 4ο έως και 6ο αιώνες;
Κατελύθη όντως η οικουμενική κοσμόπολη της δυτικής Ρώμης και,
κατ’επέκταση, οι θεμέλιες κοινωνίες των πόλεων, συμπεριλαμβανομένης και της ρωμαϊκής μητρόπολης15. Αυτό σημαίνει ότι η
Εσπερία απώλεσε τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα και περιήλθε στη φεουδαρχία. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει τη μεταστέγαση
της δυτικής Ρώμης από το ανθρωποκεντρικό στο δεσποτικό κοσμοσύστημα. Θα λέγαμε, μάλιστα, ότι η μεταστέγαση αυτή υπήρξε
εξαιρετικά επώδυνη, δεδομένου ότι οδήγησε στην πλέον επαχθή
εκδοχή της, την ιδιωτική δεσποτεία. Η ιδιωτική δεσποτεία υπολείπεται σαφώς της ασιατικής ή κρατικής δεσποτείας16. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με την αιτιολογία του φαινομένου, αν και, όπως θα
δούμε, αποτέλεσε μια από τις θεμέλιες παραμέτρους που καθόρισαν τις μετέπειτα εξελίξεις στο δρόμο προς την ανθρωποκεντρική
μετάβαση από τη μικρή στη μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα.
Τι απέγινε, εντούτοις, η ανατολική παρειά της ρωμαϊκής κοσμόπολης που αποκλήθηκε Βυζάντιο; Να υποθέσουμε ότι και αυτή εξέπεσε ανθρωποκεντρικά και περιήλθε στη δεσποτεία; Αυτό ακριβώς υποστηρίζει η νεοτερική επιστήμη, διατεινόμενη ότι επήλθε
και εκεί το τέλος των πόλεων και ότι, περαιτέρω, η οικουμενική
κοσμόπολη μεταβλήθηκε σε μια θεοκρατική και, μάλιστα, κρατική δεσποτεία. Διαπιστώνει δε ότι ήταν τόσο μεγάλη η μετάλλαξη
του Βυζαντίου ώστε να μην είναι καν εφικτή η αναγνώριση σ’αυτό μιας κάποιας συγγένειας με τα δρώμενα στον ευρωπαϊκό χώρο,
τα σχετικά με την «αρχαιότητα», και όλως οριακά με εκείνα του
Μεσαίωνα. Το Βυζάντιο, στο πλαίσιο αυτό, θα ταξινομηθεί εφεξής
στους «ξένους» προς την Ευρώπη, πολιτισμούς, όπως οι Άραβες17.
15 Το τέλος των πόλεων/κοινών, ως θεμελίων κοινωνιών στη Δύση δεν καταγράφεται παντού ομοιόμορφα. Στις μεσογειακές ακτές από την Ιταλία, τη νότια Γαλλία
έως την Ισπανία θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σε πρωτόλεια μορφή, χωρίς
εντούτοις να δύναται να ισχυρισθεί κανείς ότι έδιναν τον ρυθμό στη δυναμική
των κοινωνιών των περιοχών αυτών. Στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη εξαφανίσθηκαν, ενώ η γερμανο-σκανδιναβική ενδοχώρα παρέμεινε ούτως ή άλλως έξω
από την επιρροή της ρωμαϊκής κοσμόπολης. Βλέπε σχετικά (Ennen 1956, 4/11).
16 Για τη θέση της ιδιωτικής δεσποτείας στο δεσποτικό κοσμοσύστημα, βλέπε την
εισαγωγή στο έργο μας, Το ελληνικό κοσμοσύστημα, τ. Α΄, όπ.παρ.
17 Σχετικά (Bloch 1939/1940, 2006, 475-476, 2006, 447). Επίσης, (Lot 1968), (Berr
1914, 28, 337-342).

490

Γιώργος Κοντογιώργης

Συνεπής με τη επιλογή αυτή, ο Μόζες Φίνλεϋ θα διατυπώσει, μεταξύ άλλων, την απορία γιατί ο Ιουστινιανός επέμενε να ρυθμίζει
σχέσεις εργασίας με υπόβαθρο το καθεστώς της δουλείας, αφού η
δουλεία εξέλειπε με τη μετάβαση στη φεουδαρχία. Θα αποδώσει δε
το γεγονός αυτό στη δύναμη της συνήθειας18.
Αυτή καθεαυτή όμως η παρέμβαση του Μ. Φίνλεϋ περιέχει το
σπέρμα της εξήγησης. Είναι όντως γεγονός ότι τον 5ο αιώνα εκλείπει η δουλεία στη Δύση. Για διαφορετικούς λόγους, εντούτοις, από
ό,τι στη Ανατολή. Στη Δύση, οι πληθυσμοί -ελεύθεροι και δούλοιμετατάσσονται αυτονοήτως στο καθεστώς της δουλοπαροικίας.
Στην Ανατολή, ήδη από την αρχή της μετάβασης στην οικουμένη
και, κατά το ουσιώδες, στη διάρκεια της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου (3-4 αιώνες), το οικονομικό σύστημα ενδύεται τον εταιρικό
τύπο, που θα γενικευθεί στο βάθος του Βυζαντίου19.
Η νομοθεσία του Ιουστινιανού διατηρεί, επομένως, ρυθμίσεις
σχετικά με τη δουλεία, διότι το φαινόμενο απαντάται ακόμη στην
ελεγχόμενη από αυτόν Δύση, ιδίως όμως στην Ανατολική κοσμόπολη, η οποία διατηρεί αναλλοίωτη την ιδιοσυστασία της «αρχαιότητας», δηλαδή τις παραμέτρους του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας. Συγχρόνως, η νομοθεσία του
Ιουστινιανού επαναλαμβάνει και, μάλιστα, με μια εντυπωσιακή
συχνότητα, ρυθμίσεις που αφορούν στο νέο, το εταιρικό οικονομικό σύστημα. Ο ίδιος ο Ιουστινιανός, στις Νεαρές του -που αφορούν
προφανώς στην επικράτεια της Νέας Ρώμης- ορίζει ότι τα ζητήματα των πόλεων/κοινών (η πολιτεία τους, οι δημοσιονομικές κ.ά.
λειτουργίες) ανήκουν στην αρμοδιότητα της κοινωνίας των πολιτών τους20.
Από την άλλη, η εσπεριανή ιστοριογραφία θα μεταφέρει την
«καισαροπαπική» εκδοχή της κρατικής δεσποτείας21, που προσιδιάζει πλήρως στην φεουδαλικά μεταλλαγμένη λατινική εκκλησία,
18 (Finley 1981, 176 επ.). Επίσης, (Ciccotti 1910) Την άποψη αυτή υιοθετεί και o
Marc Bloch. Η δουλεία όντως εξέλειπε εκεί, διότι περιήλθαν οι πληθυσμοί στο καθεστώς της δουλοπαροικίας.
19 Περισσότερα, (Κοντογιώργης 2006, Β, (2010).
20 Επισημαίνουμε ότι η μετάβαση στην εταιρική οικονομία θα κάμει άνευ αντικειμένου τη δουλεία (την ώνια εργασία) και θα θέσει σε άλλες βάσεις την κοινωνική
ελευθερία καθώς και τη σχέση της με την πολιτική ελευθερία στο πλαίσιο της
πόλης. Περισσότερα στο έργο μας, όπ.παρ.
21 Σχετικά, (Dragon 1996).
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στο Βυζάντιο, με το επιχείρημα ότι και αυτό απώλεσε τον χαρακτήρα της οικουμενικής κοσμόπολης και, κατ’επέκταση, την ανθρωποκεντρική του ιδιοσυστασία (την ταξινομία της στην «αρχαιότητα») και μεταστεγάσθηκε στη δεσποτεία/Μεσαίωνα. Στο
πλαίσιο αυτό, θα γενικευθεί ο ορισμός του Βυζαντινού κράτους ως
αυτοκρατορίας22, «διαψεύδοντας» τις πηγές που προσεγγίζουν τον
βασιλέα ως κοσμοπολιτειακό άρχοντα και, συγκεκριμένα, ως θεσμό
της μητρόπολης πολιτείας. Ώστε, ανεξαρτήτως των επιπτώσεων
που είχε η μεταβολή του θρησκευτικού παραδείγματος -εμφύλιοι,
αποδυνάμωση της οικονομίας, του κράτους, εδαφικές απώλειες,
πολιτισμικές αλλαγές- η οικουμενική κοσμόπολη διατηρήθηκε στο
ακέραιο, ενώ η ίδια η νέα θρησκεία οργανώθηκε με υπόβαθρο τον
ελληνικό ανθρωποκεντρισμό: ως εκκλησία του δήμου των πιστών
στο πλαίσιο της πόλης.
Αξίζει να επισημανθεί ότι το σύνολο της νομοθεσίας της βυζαντινής κοσμόπολης θα διατηρήσει μέχρι τέλους το ανθρωποκεντρικό της υπόβαθρο: ως προς το πολιτειακό σύστημα της μητρόπολης και τις λειτουργίες των θεσμών της, συμπεριλαμβανομένου
και του βασιλέα, ως προς την ύπαρξη και την αυτονομία των πόλεων, τις πολιτειακές τους σταθερές που αναπέμπουν στην κρατοκεντρική εποχή, ως προς το εταιρικό οικονομικό σύστημα και τις
σχέσεις ιδιοκτησίας, τέλος ως προς την θεμέλια αρχή της ατομικής
ελευθερίας και, περαιτέρω, ως προς το διακύβευμα της κοινωνικής
και πολιτικής ελευθερίας.
Έχει ενδιαφέρον να προσεχθεί, στο σημείο αυτό, η εμμονή με
την οποία η νεοτερική ιστοριογραφία μεθερμηνεύει τις πηγές, προκειμένου να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό της ότι στο Βυζάντιο εξέλειπαν οι πόλεις/κοινά: η πόλη ταυτίζεται ομοθετικά με το άστυ,
η μητρόπολη πολιτεία μεταλλάσσεται σε προσωποπαγή μοναρχική
απολυταρχία κ.ά. Οι πηγές εντούτοις είναι σαφείς: εξομοιώνουν
τον βασιλέα με τον άρχοντα που ασκεί την «έννομον επιστασίαν»
στην επικράτεια23 -του οποίου η εξουσία είναι αναφορική στην κοι22 Κάτι σαν τις κρατικές δεσποτείες της δυτικο-ευρωπαϊκής αναγέννησης ή, ακόμη
χειρότερα, σαν εκείνες της αφροασιατικής δεσποτείας. Περισσότερα για τις ουσιώδεις αυτές διακρίσεις, που διαφεύγουν από τη νεοτερική κοινωνική επιστήμη,
στο (Κοντογιώργης 2014, Β,141 επ).
23 Βλέπε (Κοντογώργης 2014, Β΄, 122, 144, 650 επ). Και επίσης (Κοντογιώργης
2007). Η έννοια του αυτοκράτορα στο Βυζάντιο εξακολουθεί να ορίζεται δυνάμει
της αρμοδιότητας του βασιλέα να ηγείται του στρατεύματος, όπως και κατά την
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νωνία και στο κοινό συμφέρον και, σε κάθε περίπτωση, σταματάει
στα τείχη των πόλεων-, παραπέμπουν στην καθολική παρουσία της
εταιρικής οικονομίας, που είναι εξ ορισμού ασύμβατη με τη δεσποτεία, στη διάχυτη νομισματική οικονομία, στις σχέσεις (ατομικής)
ιδιοκτησίας κ.ά..
Εκτιμάμε ωστόσο ότι, πέραν των βυζαντινών πηγών, καλύτερη
επιβεβαίωση της δεσπόζουσας παρουσίας των πόλεων (και όλων
των θεσμών που συνάπτονται με αυτές, συμπεριλαμβανομένης
και της εταιρικής οικονομίας) στο Βυζάντιο, είναι η διαπίστωση
ότι με αυτές ο ελληνικός κόσμος εισέρχεται στην οθωμανοκρατία24.
Όχι μόνο οι πόλεις/κοινά, αλλά και οι ίδιες οι πολιτείες τους (η
ολιγαρχία, η δημοκρατία κλπ)25, εμφανίζουν την περίοδο της οθωμανοκρατίας μια ομοθετική ομοιότητα με τις πόλεις/πολιτείες της
κλασικής εποχής. Και μάλιστα, χωρίς την δουλοκτητική τους υποσημείωση, με θεμέλιο την εταιρική συγκρότηση της κοινωνίας26.
Με αυτές, τέλος, η δεσποτική Δύση θα επανέλθει σε ανθρωποκεντρική τροχιά27.
6. Τα ανωτέρω φανερώνουν ότι, ανεξαρτήτως του ζητήματος
της ιδιοπροσωπείας του ελληνικού κόσμου, που η εξέτασή του
δεν είναι του παρόντος, ο κόσμος της αρχαιότητας δεν τελειώνει
τον 5ο ή τον 6ο αιώνα. Συνεχίζει αδιάπτωτος στη μήτρα του ελληνικού κοσμοσυστήματος έως το τέλος της οθωμανοκρατίας, τον
19ο αιώνα. Εάν δεχθούμε την υπόθεση αυτή, θα συνομολογήσουμε
επίσης ότι στο ύστερο Βυζάντιο δεν αναδύεται ο νέος ελληνισμός,
όπως διατείνονται πολλοί, αλλά μια νέα προβληματική, η οποία
εστιαζόταν στο ζήτημα της ανασύνταξης της οικουμενικής κοσμόπολης που βρισκόταν σε κρίση28.
εποχή του Φιλίππου της Μακεδονίας ή της Ρώμης. (Κοντογιώργης 2014, Β΄).
24 Σχετικά (Κοντογιώργης 1982) σε συνδυασμό με Κοντογιώργης 2007, 314 επ. 351
επ).
25 Όντως, εάν συγκρίνει κανείς λχ τη δημοκρατική πολιτεία της Αθήνας που περιγράφει ο Αριστοτέλης με τις αρχές που διέπουν μια δημοκρατική πολιτεία της
περιόδου της οθωμανοκρατίας (όπως αντιστοίχως μια ολιγαρχική πόλη), θα διαπιστώσει ότι εμφανίζουν μια ομοθετική ομοιότητα.
26 Είναι προφανές ότι η οθωμανική δεσποτεία διέκρινε στον συμβιβασμό της με το
ελληνικό κοσμοσύστημα, το συμφέρον της να αντλεί οικονομικό πλεόνασμα από
τους κατεξοχήν συντελεστές της νομισματικής οικονομίας, τις ανθρωποκεντρικές
πόλεις.
27 (Heers 1990), (Benevolo 1993), (Petit-Dutailli 1947), (Bulst-Genet 1988), (Pirenne
1952), Cipolla 1988).
28 Για την οπτική αυτή του φαινομένου βλέπε (Κοντογιώργης 2011 και 2006).
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Η Εσπερία που, όπως είδαμε, μεταστεγάσθηκε στη δεσποτεία,
θα συρθεί σε μια ανθρωποκεντρική τροχιά, κατά μικρόν από τον
10ο αιώνα, με διαδοχικές μεταλλάξεις, από την ιδιωτική στην κρατική δεσποτεία και στο λεγόμενο κράτος έθνος. Η οποία, έμελλε να
διαρκέσει για περισσότερα από χίλια χρόνια, έως ότου στο μεταίχμιο του 19ου-20ού αιώνα και, ιδίως, στη διάρκεια του 20ού αιώνα,
ολοκληρωθεί η πρώιμη φάση της.
Είναι κρίσιμο να υπογραμμισθεί ότι η μετάβαση αυτή έγινε με
τους όρους της «αρχαιότητας», δηλαδή με όχημα τις παραμέτρους
του εν ζωή ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας, που διακινούσε το Βυζάντιο. Αναφερόμαστε στη μετακένωση
της θεμελιώδους κοινωνίας των πόλεων/κοινών, της νομισματικής οικονομίας, του εταιρικού οικονομικού συστήματος, των πολιτειακών θεσμών, του αξιακού κεκτημένου και της προσήκουσας
ιδεολογίας κλπ, προεχόντως στην Ιταλία και, υπό μια άλλη έννοια,
στην πέραν των Άλπεων Εσπερία29.
Με μια κρίσιμη ως προς τις εξελίξεις διαφορά: Στην Ιταλία οι κοινωνίες των πόλεων ρίζωσαν ως εναλλακτική πρόταση στο φέουδο,
αφού οι εκεί εξελίξεις αποτέλεσαν σχεδόν εσωτερική υπόθεση της
βυζαντινής κοσμόπολης. Στον αντίποδα, στην πέραν των Άλπεων
Ευρώπη, η ανάπτυξη των πόλεων δεν θα εδραιωθεί αυτοδυνάμως,
με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μια σύνθεση των παραμέτρων της
μικρής ανθρωποκεντρικής κλίμακας, αρχικά με το ιδιωτικό φέουδο, στη συνέχεια στο πλαίσιο της κρατικής δεσποτείας (τη δυναμική προς την οποία αυτές τροφοδότησαν), που θα απολήξει στην
ανθρωποκεντρική φάση της μεγάλης κοσμοσυστημικής κλίμακας.
Η ιδιαιτερότητα αυτή της εσπεριανής μετάβασης, έχει τις πηγές
της στο γεγονός ότι η γερμανο-σκανδιναβική βαρβαρότητα δεν διέθετε δυναμική κρατικής δεσποτείας ώστε να την επιβάλει στα ρωμαϊκά εδάφη. Έτσι, η επικάθιση της βαρβαρότητας επί της δυτικής
Ρώμης εναρμονίσθηκε πλήρως στο κεκτημένο της μικρής κλίμακας
της πόλης, από την οποία προέκυψε η ιδιωτική δεσποτεία. Μόνον
αργότερα, μέσα από τη διαδικασία ανάδυσης της πρωτόλειας αν-

29 (Wilson 1994), (Jehel 1992), (Cipolla, 1988), (Jehel 1992), (Dobb-Sweezy 1977),
(Tilly 1990), (de Libera 1993). Οι περιπέτειες της μετακένωσης των παραμέτρων
του ελληνικού κοσμοσυστήματος στη σλαβική παρειά του ζωτικού του χώρου
κατά την ίδια αυτή περίοδο, θα οδηγήσει σε διαφορετικές εξελίξεις, όπως έχουμε
επισημάνει αλλού.
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θρωποκεντρικά πόλης/κοινότητας, θα καλλιεργηθεί μεταξύ των
φεουδαρχών η φιλοδοξία της κρατικής δεσποτείας. Οπότε, όμως,
η δυναμική της μικρής κλίμακας θα εγκιβωτισθεί στο περιβάλλον
της, για να απολήξει στην ενσωμάτωση του ανθρωποκεντρικού
της γίγνεσθαι στη μεγάλη εδαφική κλίμακα της απολυταρχίας30. Η
τελευταία, στο πλαίσιο αυτό, θα αποτελέσει την νέα θεμέλια κοινωνία που θα επιζητήσει να στεγασθεί συνεκτικά στη βάση του
συνόλου ταυτοτικού φαινομένου, του έθνους. Έτσι εξηγείται η
απόρριψη των παραμέτρων της μικρής ανθρωποκεντρικής κλίμακας, συντωχρόνω με την κατάρρευση των καταλοίπων του ιδιωτικού φέουδου και το μετασχηματισμό της κρατικής δεσποτείας
σε κράτος έθνος.
Ώστε, στη Δύση, το τέλος της «αρχαιότητας» και, κυριολεκτικά,
το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας, θα συντελεσθεί με την καθυπόταξη της δυτικής Ρώμης στη γερμανο-σκανδιναβική βαρβαρότητα. Θα επανέλθει όμως στην ανθρωποκεντρική τροχιά με όχημα την «αρχαιότητα». Δηλαδή, με τη μετακένωση
των παραμέτρων του ελληνικού κοσμοσυστήματος και την, εν συνεχεία, μίξη τους με το φέουδο, που οδήγησε σε μια κρατικού τύπου δεσποτεία, στο εσωτερικό της οποίας έμελλε να εκκολαφθεί
η ανθρωποκεντρική μετάβαση. Με άλλα λόγια, από τον 10ο αιώνα
έως τις παρυφές του 20ου αιώνα, οι παράμετροι της «αρχαιότητας» θα συνυπάρξουν και στη Δύση με τις δυναμικές που αυτές θα
παραγάγουν και οι οποίες θα εγκαταστήσουν το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα στη νέα μεγάλη κλίμακα του κράτους έθνους.
Οι ανωτέρω επισημάνσεις, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η
νεότερη εποχή στη Δύση θα εκκολαφθεί σταδιακά με την ανθρωποκεντρική Αναγέννηση, καθώς θα οικοδομείται κατά μικρόν η
μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα. Στην Ανατολή, εντούτοις, το εγχείρημα της ανασυγκρότησης του ελληνικού ανθρωποκεντρικού
κόσμου -της φάσης της οικουμένης- σε ένα περιβάλλον μεγάλης
κοσμοσυστημικής κλίμακας, που επεξεργάσθηκαν οι Έλληνες των
δύο τελευταίων αιώνων της οθωμανοκρατίας, θα καταρρεύσει.
Όχι επειδή δεν ήταν εφικτό, αλλά διότι ο φυσικός του φορέας, ο
ελληνισμός, βρέθηκε σε πολιτική αδυναμία. Η «αρχαιότητα», το
30 Για την ανάδυση και τις εσωτερικές μεταλλάξεις της κρατικής δεσποτείας στην
Εσπερία βλέπε ενδεικτικά, (Petit-Dutaillis 1971), (Méthivier 1961), (Ullmann
1975).
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ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας, στη μητροπολιτική του μήτρα, θα αποδομηθεί βιαίως, με τη μετάβαση του
ελληνικού κόσμου από το έθνος κοσμοσύστημα στο έθνος κράτος,
υπό το βάρος της ήττας του προτάγματος της ελληνικής παλιγγενεσίας31.
7. Σε κάθε περίπτωση, η έννοια της Δύσης δεν στοιχειοθετεί
ένα νέο κοσμοσυστημικό παράδειγμα. Ορίζει, απλώς, τη γεωγραφική περιοχή η οποία λειτούργησε στο παρελθόν ως μια εκ των
ζωτικών περιφερειών του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος
μικρής κλίμακας και όπου, στη συνέχεια, αναδύθηκε η φάση της
μεγάλης κοσμοσυστημικής κλίμακας32. Με διαφορετική διατύπωση,
αυτό που ορίζει την εποχή μας δεν είναι η «Δύση» ως πολιτισμική
ενότητα, ο λεγόμενος δυτικός κόσμος, αλλά το ανθρωποκεντρικό
κοσμοσύστημα μεγάλης κλίμακας, του οποίου η Ευρώπη -και όχι
μόνον η Εσπερία- αποτέλεσε την γεωπολιτική πρωτοπορία. Που
όμως καλύπτει ήδη το σύνολο του πλανήτη33.
Παρόλ’αυτά, το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσέδωσε στη
Δύση η ηγεσία της μετάβασης στη μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα, θα αποτελέσει την αφετηρία να παρακαμφθεί το γνωσιολογικό
έλλειμμα της νεότερης επιστήμης. Η κλίμακα θα συγκαλύψει, επίσης, την αδυναμία της Εσπερίας να κεφαλαιοποιήσει το κεκτημένο της «αρχαιότητας», όπως τουλάχιστον διετείνετο ότι ήταν στις
προθέσεις της. Το διακύβευμα αυτό, συνέχεται ασφαλώς με τον
τρόπο της μετάβασης του ευρωπαϊκού δεσποτικού κόσμου στον
ανθρωποκεντρισμό, στον οποίο οφείλει να συνεκτιμήσει κανείς
και την απώλεια του βυζαντινού θεμελίου κρίκου που γεφυρώνει
τη μικρή με τη μεγάλη κλίμακα.
Δυνάμεθα να παρακολουθήσουμε τις επιπτώσεις που είχε η
αδυναμία αυτή, στο διάλογο τον οποίο οι στοχαστές του Διαφωτισμού επιχείρησαν να ανοίξουν με την ελληνική γραμματεία. Ο διάλογος αυτός κατέληξε σε τραγελαφικά αποτελέσματα, τα οποία
είναι εξίσου ορατά στις ημέρες μας. Το σύνολο του εννοιολογικού
31 Για την κοσμοσυστημική προσέγγιση του φαινομένου βλέπε (Κοντογιώργης
2008).
32 Η πρωτοποριακή αυτή θέση της Δύσης στο νεότερο ανθρωποκεντρικό γίγνεσθαι,
που στοιχειοθετεί η μετάβαση στη μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα, οριοθέτησε
συγχρόνως τον γεωπολιτικό της κόσμο που συγκροτεί η ηγετική «συμμαχία» των
(αστικών) δυνάμεών της στο επίπεδο του πλανήτη.
33 (Le Goff 2003). Στον αντίποδα (Contogeorgis 2001, 14, Coimbra 2003).
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και, ευρύτερα, του γνωσιολογικού οπλοστασίου, που αντλήθηκε
από το ολοκληρωμένο εξελικτικό γίγνεσθαι του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού, εκκενώθηκε από το περιεχόμενό του, για να επανορισθούν οι όροι του, με γνώμονα τις ιδεολογικές, πραγματολογικές
και ιδεολογικές προτεραιότητες και, φυσικά, αντιληπτικές δυνατότητες της νεότερης εποχής34.
Καταληκτικό αποτέλεσμα της επιλογής αυτής ήταν η νεοτερικότητα να ενδύσει με αξιολογικό περιτύλιγμα την ίδια της έννοια
της «αρχαιότητας», έτσι ώστε να υποβιβάσει τις, ως εκ των φάσεων που διήλθε, ανθρωποκεντρικά εξέχουσες εκδηλώσεις του ελληνικού κοσμοσυστήματος. Οι χρήσεις της έννοιας δημοκρατία είναι
ουσιωδώς ενδεικτικές: Η τελευταία θα ταξινομηθεί ως προ-νεοτερική, δηλαδή ως κατώτερη και πεπερασμένη, για να αναδειχθεί η
ανωτερότητα της σύγχρονης πρωτο-ανθρωποκεντρικής πολιτείας35. Η οποία, μολονότι θα εγγραφεί στις δημοκρατίες (με διάφορα
προσωνύμια όπως έμμεση, αντιπροσωπευτική, συμμετοχική κλπ),
προσήκει μόλις σε μια αυστηρά ιεραρχημένη ολιγαρχία ή, ορθότερα, σε μια απλώς εκλόγιμη μοναρχία36.
Οπωσδήποτε, η απόφαση να τοποθετηθεί το τέλος της «αρχαιότητας» στην άλωση της δυτικής Ρώμης ή, έστω, στις παρυφές
της βυζαντινής οικουμένης, κατέστη ιστορικά αναγκαία προκειμένου να διασκεδασθεί η ανθρωποκεντρική υστέρηση της Δύσης,
έναντι του μείζονος αντιπάλου της, στη φάση της μετάβασης, του
ελληνικού ή, αλλιώς, ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος, που
διακινούσε το Βυζάντιο. Στη βάση του επιχειρήματος αυτού, θα

34 Παρακάμπτουμε, εν προκειμένω, τις αναγομώσεις των εννοιών στις οποίες επιδόθηκε και εξακολουθεί να επιδίδεται η ιδεολογίζουσα επιστήμη της νεοτερικότητας, καθώς έχουμε διεξοδικά επισημάνει το φαινόμενο αλλού. Περιοριζόμαστε
απλώς να παραπέμψουμε σε ορισμένα έργα από όπου προκύπτει αβίαστα η εγγενής προσπάθεια του νεοτερικού ανθρώπου να αναδείξει την πρωτογενή ανωτερότητα της εποχής μας: (Le Goff 1998), (Γιακωβάκη 2006), (Delumeau 1984),
(Hampson 1994), (Im Hof 1993), (Mossé 1989), (Hamon -Lelievre 1993), (Παπαϊωάννου 2004), (Chartier 1991), (Muchembled 1988), (Jaume 1989), (Garnot
1990).
35 Περιττεύει να παραπέμψουμε σε βιβλιογραφία που αφορά στο ζήτημα αυτό,
καθώς δεν διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις. Αρκεί απλώς να αναφέρουμε τις
ακραίες περιπτώσεις των Pierre Vidal Naquet, Moses Finley και Μ. Σακελλαρίου
(1999) στο μέτρο που εμφανίζονται ως βαθείς γνώστες της αρχαιότητας και της
ομόλογης γραμματείας. Περισσότερα στο (Κοντογιώργης 2007).
36 Ενδεικτικά στα (Κοντογιώργης 2009 και 2014).
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στηριχθούν όλα τα «θεωρητικά» σχήματα που θα προβάλλουν την
καθολική ανωτερότητα της εποχής μας: εκείνα που διακρίνουν μεταξύ παράδοσης και νεοτερικότητας, μεταξύ βιομηχανικής και προβιομηχανικής κοινωνίας, ή της μαρξικής κοσμοαντίληψης κλπ.
8. Από την πλευρά της, η κοσμοσυστημική γνωσιολογία διδάσκει
αναντιλέκτως ότι η κλίμακα αποτελεί όντως την σημαίνουσα ιδιαιτερότητα της νεότερης φάσης του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Πλην όμως, η κλίμακα αξιολογείται ως ένα διαφορετικής τάξεως ζήτημα, σε σχέση με την ανθρωποκεντρική φάση την
οποία διανύει ο νεότερος κόσμος. Πιο συγκεκριμένα, η εποχή μας
διέρχεται μια εντελώς πρώιμη ανθρωποκεντρική φάση, της οποίας
τα ίχνη τα συναντάμε στην ομόλογη πρώιμη εποχή της πόλης. Μια
σύγκριση των πραγματολογικών συνιστωσών (των παραμέτρων,
των θεσμών, των αξιών κλπ), της προ-σολώνειας πόλης με εκείνες
της σύγχρονης εποχής, επιβεβαιώνει πέραν πάσης αμφιβολίας την
επισήμανση αυτή. Αρκεί η σύγκριση να γίνει υπό το πρίσμα της
αναλογίας, δηλαδή κατά συνεκτίμηση της κλίμακας37.
Στο επιχείρημα περί του τέλους της αρχαιότητας στην προ-βυζαντινή εποχή θα βασισθεί και ο ισχυρισμός για την ασυνέχεια
του ελληνικού κόσμου, η άρνηση της ελληνικής ιδιοπροσωπείας
του Βυζαντίου (και της οθωμανοκρατίας), παρόλον ότι οι πηγές
επιβεβαιώνουν ρητώς ως συντρέχουσα την ελληνική συνείδηση
κοινωνίας. Εύλογα, αφού εάν αποδεχθούμε ότι στο Βυζάντιο συνυπάρχουν οι δύο θεμέλιες σταθερές της «αρχαιότητας», η ανθρωποκεντρική ιδιοσυστασία, με υπομόχλιο τη μικρή κλίμακα της πόλης,
και η ελληνική της εκφορά ή ιδιοπροσωπεία, καταρρέει αύτανδρη η
εσπεριανή ιστοριογραφία38.
Εν συμπεράσματι, ο Μεσαίωνας αποτελεί μια ιδιαιτερότητα
που προσιδιάζει αποκλειστικά στη δυτική παρειά της ευρωπαϊκής
ηπείρου και ορίζει την μετακύλυσή της στο δεσποτικό κοσμοσύστημα. Δεν αφορά, σε καμιά περίπτωση το Βυζάντιο, το οποίο δεν
εξήλθε της «αρχαιότητας» και γι αυτό δεν εγγράφεται στον Μεσαίωνα. Ταξινομείται ομοθετικά στην κοσμοσυστημική ομοταξία του
ελληνικού ανθρωποκεντρισμού και, συγκεκριμένα, στην φάση της
οικουμενικής ολοκλήρωσης. Θα λέγαμε μάλιστα ότι το Βυζάντιο
επαναφέρει την ελληνική οικουμενική τάξη στην ιστορική της τρο37 Αναλυτικά στα (Κοντογιώργης 2006/2014 και 2007) κ.α.
38 Περισσότερα, στο (Κοντογιώργης 2011).
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χιά, από την οποία την εξέτρεψε η ολιγαρχική Ρώμη, έτσι ώστε να
μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι ως προς πολλά την ολοκληρώνει.
Στην ίδια αυτή κοσμοσυστημική κατηγορία τοποθετείται η μεταβυζαντινή περίοδος του ελληνισμού και, υπό μια έννοια, ο ευρωπαϊκός κόσμος, μετά την κατά μικρόν επάνοδό του σε ανθρωποκεντρική τροχιά έως τις παρυφές του 20ού αιώνα.
Οπωσδήποτε, η απόφανση για το τέλος της «αρχαιότητας», δεν
είναι ουδέτερη. Συνέχεται άρρηκτα με το γνωσιολογικό επιχείρημα
και, συγκεκριμένα, με την οπτική υπό την οποία αντιμετωπίζει κανείς την κοσμοϊστορία, ιδίως δε το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. Η κοσμοσυστημική γνωσιολογία, λαμβάνει εν προκειμένω
ως αφετηρία την ιδιαίτερη φύση και την εξελικτική «νομολογία»
του κοινωνικού ανθρώπου, δηλαδή ένα καθολικό σύστημα γνώσης, που υπάγει στο διατακτικό του όλες τις επιμέρους εκδηλώσεις του, συμπεριλαμβανομένης και εκείνου της εποχής μας.
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Διαβαλκανικές και διευρωπαϊκές σχέσεις

Η Ιδέα της Συνέχειας του Ελληνικού Έθνους
στην Ιστοριογραφική Αφήγηση των Διανοούμενων
της Βουλγαρικής Αναγέννησης
Ελεονώρα Ναξίδου *
Εισαγωγικά
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδώσει μια επιπλέον διάσταση στο ζήτημα της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού έθνους
από τη γωνία θέασης του εθνικού Άλλου διερευνώντας τον τρόπο
με τον οποίο είχε προσληφθεί το ελληνικό παρελθόν από τη βουλγαρική διανόηση της Αναγέννησης. Στη βουλγαρική ιστοριογραφία
ως Αναγέννηση (Vazrazhdane) ορίζεται αφενός μεν η ‘εθνοποιητική’ διαδικασία μέσω της οποίας διαμορφώθηκε το βουλγαρικό
έθνος με τη σύγχρονη έννοια του όρου, αφετέρου δε η περίοδος
της βουλγαρικής ιστορίας κατά την οποία έλαβε χώρα η εν λόγω
διεργασία, δηλαδή ο τελευταίος περίπου αιώνας της οθωμανικής
κυριαρχίας στις βουλγαρικές περιοχές και κυρίως το χρονικό διάστημα από τη συνθήκη της Αδριανούπολης το 1829 μέχρι την ίδρυση της βουλγαρικής Ηγεμονίας το 1878.1
Η βουλγαρική Αναγέννηση εκδηλώθηκε αρχικά ως πολιτιστικός
εθνικισμός, προωθώντας δραστηριότητες όπως η ίδρυση σχολείων, η διδασκαλία της βουλγαρικής γλώσσας και η χρήση της στο
γραπτό λόγο, η έκδοση εφημερίδων και περιοδικών, και η μελέτη της ιστορίας, του λαϊκού πολιτισμού, της εθνογραφίας και της
γλωσσολογίας, ενώ κατόπιν ακολούθησε πιο ριζοσπαστική πορεία
διεκδικώντας την εκκλησιαστική και πολιτική ανεξαρτησία του
*
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βουλγαρικού έθνους.2 Μια από τις βασικές συνέπειες της ανάδειξης της ξεχωριστής εθνικής υπόστασης των Βουλγάρων ήταν
η σταδιακή διαφοροποίησή τους από την ενιαία ορθόδοξη κοινότητα, το Ρουμ μιλλέτ,3 η συνακόλουθη απομάκρυνσή τους από το
ελληνικό γλωσσικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό περιβάλλον και
η ένταξή τους στο αντίστοιχο σλαβικό.4 Έτσι, ενώ η πρώτη γενιά
των πρωτεργατών του βουλγαρικού εθνικού κινήματος ήταν φορέας της ελληνικής γλώσσας και παιδείας, η νεότερη εθνική ελίτ
πραγματοποίησε τις σπουδές της στα νεοσύστατα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια βουλγαρικά σχολεία και κατόπιν σε ανώτερο επίπεδο κυρίως στη Ρωσία, αλλά και στη Δυτική Ευρώπη.5
Σύμφωνα με τους παραπάνω προσανατολισμούς αρκετοί Βούλγαροι λόγιοι προέβησαν σε αναπάρασταση με εθνικούς όρους όχι
μόνο του βουλγαρικού, αλλά και του ελληνικού παρελθόντος στην
προσπάθειά τους να συνθέσουν το εθνικό τους αφήγημα, το οποίο
αποτελούσε βασικό ‘εργαλείο’ για τη διαμόρφωση και εμπέδωση
της εθνικής ταυτότητας των βαλκανικών λαών μετά την επικράτηση του εθνικισμού ως κυρίαρχης ιδεολογίας στην περιοχή.6 Η
2

3
4
5
6

Η αξίωση για την ίδρυση αυτόνομης βουλγαρικής εκκλησίας προβλήθηκε το
1856 μετά το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου και στηρίχθηκε στην προηγούμενη
έντονη δυσαρέσκεια των Βουλγάρων για την εκκλησιαστική τους κατάσταση. Η
αρνητική ανταπόκριση της εκκλησιαστικής τους αρχής, δηλαδή του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, οδήγησε σε έντονη εκκλησιαστική αντιπαράθεση
κατά τη δεκαετία του 1860. Τελικά η βουλγαρική Εξαρχία ιδρύθηκε το 1870 με
σουλτανικό φιρμάνι χωρίς τη συγκατάθεση του Πατριαρχείου, το οποίο την κήρυξε σχισματική εκκλησία το 1872 με απόφαση Μεγάλης Τοπικής Συνόδου. Στη
δεκαετία του 1860 ανάγονται και οι πρώτες πρωτοβουλίες για πολιτική απελευθέρωση μέσω της οργάνωσης επαναστατικού κινήματος. Ενδεικτική βιβλιογραφία για τις διάφορες εκφάνσεις της βουλγαρικής Αναγέννησης: (Genchev 1991,
Boneva 2005 και 2010, Ματάλας 2003, Nikov 2008, Naxidou, 25-42).
Για το Ρουμ μιλλέτ και τη διάσπασή του βλέπε ενδεικτικά: (Braude & Lewis 1982,
Konortas 1999, Σταματόπουλος 2010).
(Sampimon 2006, 89)
(Genchev 1991, 178-184, Minkova 2005)
Ο εθνικισμός αναπτύχθηκε το 19ο αιώνα στα Βαλκάνια ως προϊόν επίδρασης ανάλογων ιδεολογικών εξελίξεων στη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη. Παρουσίαζε
εντούτοις ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα ευρωπαϊκά του πρότυπα λόγω της προσαρμογής του σε διαφορετικά πολιτικο-κοινωνικά και οικονομικά συμφραζόμενα (Kitromilides 1994, Sugar 1994). Μια από αυτές αφορά στα χαρακτηριστικά
της εθνικής κοινότητας, δηλαδή στη διάκριση μεταξύ ενός δυτικού-πολιτικού
(civic) και ενός ανατολικού-πολιτισμικού (ethnic) ‘μοντέλου’ του έθνους, για την
οποία εξέφρασε επιφυλάξεις ο Anthony Smith (Smith 2000, 29), ενώ αρκετοί νεότεροι μελετητές την αμφισβήτησαν ή και την απέρριψαν τελείως. Βλέπε: (Ior-
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ενασχόλησή τους με την ελληνική ιστορία απέρρεε καταρχήν από
το γεγονός ότι οι Ρωμαίοι/Ρωμιοί/Γραικοί/Έλληνες εμπλέκονταν
αναπόφευκτα στο βουλγαρικό ιστορικό γίγνεσθαι δεδομένου ότι
με τους Βουλγάρους έζησαν επί μακρόν υπό κοινή πολιτική κυριαρχία στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, είχαν συνεχείς επαφές και
υπόκειντο σε αλληλεπίδραση. Συγχρόνως όμως συνδέονταν και
με άλλους παράγοντες, όπως θα δειχθεί στη συνέχεια. Σ’ αυτό το
πλαίσιο θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν οι απόψεις σημαντικών εκπροσώπων του βουλγαρικού εθνικού κινήματος σχετικά
με το χαρακτήρα και την ‘εθνικότητα’ της βυζαντινής αυτοκρατορίας, η οποία αποτελούσε συνδετικό κρίκο μεταξύ αρχαίων και
νέων Ελλήνων και στοιχειοθετούσε τη συνέχεια στην ελληνική
εθνική αφήγηση.7 Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε
ότι οι τελευταίοι ήταν Ελληνομαθείς με την έννοια ότι είτε είχαν
απλώς διδαχθεί ελληνικά είτε ότι τα χρησιμοποιούσαν στο γραπτό
και προφορικό λόγο, ενώ είχαν ανώτερη μόρφωση για τα δεδομένα της εποχής τους, αλλά δεν ήταν ιστορικοί με την επιστημονική
έννοια του όρου. Επιπλέον το ενδιαφέρον τους για την ιστορία είχε
ως κίνητρο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πατριωτικών/εθνικών στόχων.

7

dachi 2006, Brubaker 2004). Πάντως ο βουλγαρικός εθνικός χαρακτήρας δομήθηκε αρχικά σε πολιτισμικά κυρίως γνωρίσματα, δηλαδή στην κοινή γενεαλογία,
τους δεσμούς καταγωγής, τη λαϊκή κινητοποίηση, την κοινή γλώσσα και τα κοινά
έθιμα και παραδόσεις, καθώς η αίσθηση του συνανήκειν σε μια κοινωνία πολιτών δεν υφίστατο πριν από την ίδρυση του έθνους-κράτους. (Για την πολιτισμική
διάσταση του έθνους βλέπε: Smith 2000, 27-29). Σ’ αυτό το πλαίσιο μια από τις
βασικές στρατηγικές που υιοθέτησαν οι Βούλγαροι, όπως άλλωστε και οι άλλοι
Βαλκάνιοι διανοούμενοι, με σκοπό την ανάδειξη και την παγίωση διακριτής βουλγαρικής εθνικής ταυτότητας ήταν η ‘εθνικοποίηση’ της ιστορικής αφήγησης.
Κύριο μέλημα της ελληνικής ιστοριογραφίας ήταν να τεκμηριώσει την εθνική συνέχεια μεταξύ αρχαίων και νέων Ελλήνων καθώς η αρχαιότητα και η αδιάλειπτη
ιστορική παρουσία του έθνους αποτελούσαν βασικές συνιστώσες της ταυτότητάς
του σύμφωνα με την ιδεολογία του εθνικισμού. Με τον τρόπο αυτό επιδίωκε συγχρόνως να καταρρίψει ως αβάσιμους τους αντίθετους ισχυρισμούς ορισμένων
Ευρωπαίων λογίων, όπως ο Fallmerayer (Fallmerayer 1830). Στην προσπάθεια
λοιπόν να καλύψει το μεγάλο χρονικό κενό που μεσολαβούσε από την οριστική
υποταγή των αρχαίων προγόνων στην πολιτική εξουσία των Ρωμαίων μέχρι την
ίδρυση του νεότερου κράτους οικειοποιήθηκε τη βυζαντινή αυτοκρατορία και
την ‘ελληνοποίησε’ παρόλο που η τελευταία είχε συνδεθεί με αρνητικές προσλαμβάνουσες από τους Ευρωπαίους στοχαστές του Διαφωτισμού. Η διαδικασία ‘συμφιλίωσης’ και οριστικής ένταξης του Βυζαντίου στο ελληνικό εθνικό παρελθόν
ολοκληρώθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα με το έργο κυρίως δύο ιστορικών του
Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου και του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου. Βλέπε: (Σκοπετέα 1988, 175-189, Σταματόπουλος 2009, 16-18, Κουμπουρλής 2012)
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Οι Βούλγαροι Διανοούμενοι και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Η πρώτη ιστοριογραφική συνάντηση των Βουλγάρων με τους
Έλληνες συντελέστηκε το 1762 στη Σλαβοβουλγαρική Ιστορία
(Istoriia Slavianobolgaskaia)8 του Παΐσιου Χιλανδαρινού, η οποία
αποτελεί το πρώτο ιστορικό κείμενο στη νεότερη βουλγαρική
γλώσσα με χαρακτηριστικά μιας πρόδρομης μορφής εθνικής αφήγησης.9 Το μοναδικό αυτό σύγγραμμα του Αθωνίτη μοναχού συνδυάζει την παραδοσιακή με τη νεωτερική σκέψη, καθώς οι παγιωμένες χριστιανικές αντιλήψεις διαπλέκονται με νεωτερικές ιδέες
που αναδύθηκαν από το κίνημα του Διαφωτισμού και κατ’ αυτόν
τον τρόπο κινείται όχι μόνο χρονικά, αλλά και ιδεολογικά στο μεταίχμιο μεταξύ παραδοσιακού κόσμου και νεωτερικότητας.10 Η
Σλαβοβουλγαρική Ιστορία απευθυνόταν στο βουλγαρικό λαό με
την πρόθεση να του εμφυσήσει πατριωτικά/πρωτο-εθνικά αισθήματα11 και είχε διττό σκοπό: αφενός μεν επιδίωκε να παρουσιάσει τους Βουλγάρους ως διακριτή εθνοτική ομάδα,12 η οποία είχε
κοινούς προγόνους και ιστορικό παρελθόν, κοινές παραδόσεις και
κοινή γλώσσα και κατοικούσε σε οριοθετημένο γεωγραφικό χώρο,
αφετέρου δε επιχειρούσε να δείξει ότι οι Βούλγαροι ήταν ένας αξιόλογος λαός, ο οποίος δεν υπολειπόταν σε αξία ούτε των Σέρβων
και κυρίως ούτε των Ελλήνων, καθώς υπερτερούσε από αυτούς σε
συγκεκριμένους τομείς και ιδιότητες. Υπό αυτό το πρίσμα οι δύο
τελευταίοι κατέχουν σημαντική θέση στην εξιστόρηση του Παΐσιου, η οποία επικεντρώνεται στην περίοδο από το 378 μ.Χ., οπότε,
σύμφωνα με την εκδοχή του, οι Βούλγαροι εποίκισαν τα εδάφη νοτίως του Δούναβη,13 μέχρι την οθωμανική κατάκτηση, έχοντας ως
θεματικούς της άξονες την ίδρυση του μεσαιωνικού κράτους, τον
εκχριστιανισμό, τη δράση και τα κατορθώματα των πιο ένδοξων
τσάρων και αγίων.
8

9
10
11
12
13

Για τη συγγραφή του άρθρου μελετήθηκε η βουλγαρική έκδοση της Σλαβοβουλγαρικής Ιστορίας του Slavov (Paisii Hilendarski 2002, 11-84), καθώς και η ελληνική μετάφραση του κειμένου, η οποία έχει επίσης εκδοθεί (Παΐσιος Χιλανδαρινός
2003).
(Nikolov 2010, 611-628)
Για την προσωπικότητα του Παΐσιου, καθώς και για μια γενική αποτίμηση της
Σλαβοβουλγαρικής Ιστορίας στα ελληνικά βλέπε: (Μαραγκός 2009).
Για τον «εθνικό πατριωτισμό» και τους «πρωτο-εθνικούς» δεσμούς βλέπε:
(Hobsbawm 1994, 70 κ.ε).
Για τις εθνοτικές καταβολές του έθνους βλέπε: (Smith 2008).
(Παΐσιος 2003, 45). Οι παραπομπές στη Σλαβοβουλγαρική Ιστορία γίνονται στη
μεταφρασμένη ελληνική έκδοση.
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Κύριο μέλημα του Παΐσιου λοιπόν ήταν να αντικρούσει την
αντίληψη της ελληνικής ανωτερότητας, την οποία είχαν αποδεχθεί
πολλοί από τους συμπατριώτες του, αναζητώντας αποδείξεις της
βουλγαρικής υπεροχής έναντι των Ελλήνων μεταξύ άλλων και στο
ιστορικό παρελθόν. Η σύγκριση γινόταν με βάση την παραδοχή ότι
οι βυζαντινοί ταυτίζονταν με τους Έλληνες14 και ότι η βυζαντινή
αυτοκρατορία ήταν ελληνική. Έτσι ο Παΐσιος χρησιμοποιεί ελάχιστες φορές εναλλακτικά τα ουσιαστικά Έλληνες και Έλληνες και
Ρωμαίοι, καθώς και την έκφραση ρωμαϊκή αυτοκρατορία αφηγούμενος τα γεγονότα μετά την εγκατάσταση των Βουλγάρων στη
Βαλκανική, την εποχή του αυτοκράτορα Ουάλη, όπως υποστηρίζει.15 Κατόπιν οι όροι Ρωμαίοι και ρωμαϊκή παύουν να συναντώνται και γίνεται πλέον λόγος αποκλειστικά για Έλληνες, ελληνικό
στρατό, Έλληνες αυτοκράτορες, ελληνικές πόλεις, ελληνική αυτοκρατορία, ελληνική γη, Έλληνες άρχοντες, Έλληνες στρατηγούς,
ελληνική εξουσία και ελληνική σκλαβιά κατά την εξιστόρηση των
μακροχρόνιων επαφών των Βουλγάρων με το Βυζάντιο.16 Συγχρόνως και οι πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης αναφέρονται ως
Έλληνες που διορίζουν Έλληνες επισκόπους στις βουλγαρικές περιοχές.17
Θεωρώντας λοιπόν ως δεδομένο ότι οι Βυζαντινοί ήταν Έλληνες, ο Παΐσιος περιγράφει τις Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις ως μια
διαρκή αντιπαράθεση απόρροια έντονου ανταγωνισμού, κατά την
οποία οι Βούλγαροι πολλές φορές έχουν το προβάδισμα, ενώ οι
Έλληνες επωμίζονται κατά κανόνα το ρόλο του αντιπάλου. Καταλήγει έτσι στη διαπίστωση ότι οι Βούλγαροι μπορούν επάξια να
συγκριθούν με τους Ελλήνες, καθώς έχουν να αντιπαραθέσουν
στην ελληνική σοφία και τον πολιτισμό την πολεμική τους αρετή.18
Αρκετές δεκαετίες αργότερα, το 1841, ο Βασίλ Απρίλοφ (18791847), ένας από τους σημαντικούς συντελεστές της κύριας φάσης
14 Τόσο ο Παΐσιος όσο και οι υπόλοιποι λόγιοι των οποίων οι απόψεις παρουσιάζονται σ’ αυτή τη μελέτη χρησιμοποιούν τον όρο Grak (Γραικός) και gracki (γραικικός) αναφερόμενοι στους Έλληνες.
15 (Παΐσιος 2003, 45, 47, 48)
16 (Παΐσιος 2003, 49, 51, 52, 55, 59, 65, 71, 77, 84, 86, 89, 91 κοκ.)
17 (Παΐσιος 2003, 150, 151)
18 Ο Παΐσιος υποστηρίζει ότι οι Βούλγαροι υπερτερούσαν επίσης στην απλότητα και
την καλοσύνη, αρετές που τους κάνουν πιο αγαπητούς στο Θεό (Παΐσιος 2003,
37-38).

510

Ελεονώρα Ναξίδου

της Αναγέννησης κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης, υποστήριξε
ότι το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνική αυτοκρατορία στη μελέτη του
‘Βουλγαρικά Γράμματα ή σε ποια σλαβική φυλή ουσιαστικά ανήκει
το κυριλλικό αλφάβητο;’ (Balgarskite Knizhnici ili Na Koe Slovensko
Pleme Sobstvenno Prinadlezhi Kirillovskata Azbuka;),19 στην οποία
υπερασπιζόταν τη βουλγαρικότητα των αδελφών Κυρίλλου και
Μεθοδίου, καθώς και των σλαβικών γραμμάτων που αυτοί επινόησαν.20 Στόχος του ήταν να αποδείξει ότι οι Βούλγαροι εκχριστιανίστηκαν και απέκτησαν σύστημα γραφής προγενέστερα από όλους
τους σλαβικούς λαούς και κυρίως από τους Σέρβους και τους Ρώσους και ότι ήταν αυτοί που μύησαν τους υπόλοιπους όχι μόνο
στην ορθή πίστη, αλλά και στη λογιοσύνη. Στην προσπάθειά του
λοιπόν να απορρίψει την αντίληψη ότι οι Κύριλλος και Μεθόδιος
ήταν ελληνικής καταγωγής ο Απρίλοφ ακολουθούσε τον παρακάτω συλλογισμό: η βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν ρωμαϊκή και
όχι ελληνική, όπως από λάθος είχε επικρατήσει να αποκαλείται.
Γι’ αυτό όλοι οι λαοί που υποτάχθηκαν στο ρωμαϊκό κράτος, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες, έφεραν την προσωνυμία Ρωμαίοι, την οποία εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν οι Έλληνες της
Τουρκίας. Μετά από την ίδρυση του ελληνικού βασιλείου όμως ο
χαρακτηρισμός Ρωμαίοι εγκαταλήφθηκε από τους κατοίκους του
τελευταίου, οι οποίοι πλέον καλούνταν Έλληνες. Επειδή λοιπόν όχι
μόνο οι Έλληνες αλλά και οι Βούλγαροι υπήκοοι του αυτοκράτορα
της Κωνσταντινούπολης είχαν τον τίτλο του Ρωμαίου θεωρήθηκε
λανθασμένα ότι οι Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν Έλληνες.21 Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Απρίλοφ η καθιέρωση της ελληνικής ως
επίσημης γλώσσας της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν
ενδεχομένως ο λόγος για τον οποίο η τελευταία χαρακτηρίζονταν
συνήθως ως ελληνική.22
Επόμενως ο Απρίλοφ αρνείται την ελληνικότητα της ρωμαϊκής/
βυζαντινής αυτοκρατορίας στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας

19 Η μελέτη του Απρίλοφ εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Οδησσό το 1841 και επανεκδόθηκε από τον Μιχαήλ Αρναούντοφ το 1940 (Aprilov 1940, 15-32).
20 Τις ίδιες απόψεις εξέθετε ο Απρίλοφ και στη μελέτη του ‘Dennica novo-bolgarskago obrazovaniia’ (Αυγερινός της νέας βουλγαρικής παιδείας), η οποία εκδόθηκε
επίσης στην Οδησσό το 1841 και επανεκδόθηκε από τον Μιχαήλ Αρναούντοφ το
1940 (Aprilov 1940, 33 κ.ε.).
21 (Aprilov 1940, 21-23)
22 (Aprilov 1940, 25)
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του για την προέλευση των Κυρίλλου και Μεθοδίου, για να εξυπηρετήσει δηλαδή συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Συγχρόνως όμως
σημειώνει ότι οι Βούλγαροι και άλλοι λαοί ονόμαζαν τη ρωμαϊκή
αυτοκρατορία ελληνική23 και ως εκ τούτου προς αποφυγή τυχόν
παρεξήγησης όποτε χρησιμοποιεί στο κείμενό του τους όρους Ρωμαίοι και ρωμαϊκός/ή, βυζαντινός/ή γράφει μέσα σε παρένθεση
Έλληνας και ελληνικός/ή αντίστοιχα.24
Στη δεκαετία του 1860, όταν το βουλγαρικό εθνικό κίνημα είχε
πλέον περάσει στη φάση των εκκλησιαστικών και πολιτικών διεκδικήσεων αρκετοί εθνικοί ηγέτες και διανοούμενοι αναφέρθηκαν
στο ελληνικό παρελθόν. Μεταξύ αυτών ο Ιβάν Σελιμίνσκι (17991867), ο οποίος ανήκει στην ομάδα των ελληνόφωνων λογίων της
βουλγαρικής Αναγέννησης. Οι τελευταίοι βίωσαν μια σοβαρή κρίση συνείδησης τουλάχιστον στην αρχή της σταδιοδρομίας τους:
καλούμενοι να συμβιβάσουν δύο αντιφατικά πλέον, σύμφωνα με
τις νέες ιδεολογικές επιταγές, δεδομένα, δηλαδή τη βουλγαρική
τους καταγωγή με την ελληνική τους κουλτούρα, αμφιταλαντεύτηκαν αρχικά μπροστά στο κρίσιμο δίλημμα της επιλογής εθνικής
ταυτότητας, πριν τα πατριωτικά τους αισθήματα υπερισχύσουν
τελικώς και μετεξελιχθούν σε εθνικά.25
Ο Σελιμίνσκι συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των λογίων που
αμφισβήτησαν τη σπουδαιότητα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και προσπάθησαν να την υποβαθμίσουν. Σύμφωνα λοιπόν με
τη δική του αναπαράσταση των γεγονότων λίκνο του πολιτισμού
υπήρξε η Ασία. Από την Κίνα, την Ινδία, την Περσία, τη Φοινίκη και
την Ιουδαία η θρησκεία, η μυθολογία, η ποίηση, το δίκαιο, η πολιτική οργάνωση, οι τέχνες και οι επιστήμες μεταλαμπαδεύτηκαν
στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Επομένως, οι Έλληνες δεν ήταν
οι διαφωτιστές των Ευρωπαίων, αλλά αποτέλεσαν απλώς τη γέφυρα για τη μετάδοση των φώτων της Ανατολής στη Δύση.26 Μ’
αυτό το σκεπτικό ο Σελιμίνσκι κατηγορούσε τους Έλληνες ότι από
την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες του είχαν την τάση να οικειοποιούνται σημαντικές φυσιογνωμίες και επιτεύγματα άλλων λαών.
Έτσι για παράδειγμα είχαν ελληνοποιήσει τον Όμηρο που κατα23
24
25
26

(Aprilov 1940, 25)
(Aprilov 1940, 22, 23, 24)
(Konstantinova 2010, 163-179, Ναξίδου 2014, 273-294)
(Seliminski XII, 71-74)
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γόταν από τη Μικρά Ασία, τον Αριστοτέλη που ήταν Μακεδόνας,
τους αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο, το Μάρκο Μπότσαρη και τον
Κολοκοτρώνη κοκ.27
Ο Σελιμίνσκι υποστήριζε επίσης ότι η βυζαντινή αυτοκρατορία
δεν ήταν ελληνική. Περιλάμβανε εντός της επικράτειάς της πολλούς διαφορετικούς λαούς και ήταν η ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, όπως προκύπτει από την επίσημη γλώσσα της, τα λατινικά.28 Πρόσθετε ακόμη ότι παρόλο που ο Ιησούς και 12 οι Απόστολοι ήταν Εβραίοι, τα ελληνικά επικράτησαν στις ανατολικές
χριστιανικές εκκλησίες, επειδή ήταν της μόδας, όπως τα γαλλικά
στη δική του εποχή, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι να αποκαλούν
την ορθόδοξη εκκλησία ελληνική λόγω της γλώσσας και όχι λόγω
της εθνικότητας.29 Ο Σελιμίνσκι εξηγούσε επίσης ότι ο όρος Γραικός/γραικικός και κατ’ επέκταση Έλληνας/ελληνικός, ενώ αρχικά
προσδιόριζε το λαό που κατοικούσε στο χώρο της σύγχρονής του
Ελλάδας, δόθηκε κατόπιν στην ανατολική εκκλησία, αλλά και στη
βυζαντινή αυτοκρατορία λόγω του θρησκεύματος.30
Η πιο χαρακτηριστική όμως και ακραία απαξίωση του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού συνδέεται με έναν άλλον σημαντικό λόγιο,
δημοσιογράφο και επαναστάτη της βουλγαρικής Αναγέννησης,
τον Γκεόργκι Ρακόβσκι (1821-1867) και την προσπάθειά του να
αναδείξει την αξία και την αρχαιότητα του βουλγαρικού έθνους. Ο
Ρακόβσκι υποστήριξε ότι η περιοχή της Μεσοποταμίας και της Ινδίας ήταν η κοιτίδα της ανθρώπινης σοφίας από την οποία εμπνεύστηκαν στη συνέχεια οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Επινοώντας
μάλιστα μια δική του ετυμολογία επιχείρησε να αποδείξει ότι η
βουλγαρική γλώσσα ήταν η άμεση συνέχεια της σανσκριτικής και
επομένως από αυτήν προήλθαν τόσο η ελληνική όσο και οι άλλες
ευρωπαϊκές γλώσσες. Με βάση αυτό το σκεπτικό ισχυρίστηκε ότι
οι Βούλγαροι ήταν οι απευθείας απόγονοι των λαών της κεντρικής
Ασίας και οι αρχαιότεροι κάτοικοι της Ευρώπης.31
Όσο αφορά τώρα τους βυζαντινούς και τη βυζαντινή αυτοκρα27
28
29
30
31

(Seliminski XII, 75-77)
(Seliminski XII, 77-78)
(Seliminski XII, 78-79)
(Seliminski 1929, 38-39)
(Rakovski 1988, 143-189). Για την ιστορική εκδοχή και τις απόψεις του Ρακόβσκι
για τους Έλληνες βλέπε επίσης: (Σφέτας 2002, 351-372, Σταματόπουλος 2009,
190-197).
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τορία, ο Ρακόβσκι διευκρίνιζε ότι η τελευταία αποτελούνταν όχι
μόνο από Έλληνες της Πελοποννήσου και των νησιών, αλλά και
από πολλούς άλλους λαούς, -Ρωμαίους, Αρμένιους, εκχριστιανισμένους Εβραίους, καθώς και Βουλγάρους της Μακεδονίας και της
Θράκης-, οι οποίοι συνενώθηκαν σε ένα κράτος από τον Μεγάλο
Κωνσταντίνο υπό την ονομασία Ρωμαίοι.32 Το ελληνικό στοιχείο
όμως, κατά τη διάσπαση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας προσπάθησε με κάθε τρόπο και κυρίως μέσω της θρησκείας να δημιουργήσει
εχθρικές σχέσεις μεταξύ των δύο τμημάτων της και να επιβάλει τη
γλώσσα του, ώστε να προωθήσει τη μεγάλη ιδέα του ‘πανελληνισμού’ από την οποία διαπνεόταν ήδη από την αρχαιότητα χωρίς
όμως να έχει κατορθώσει να την πραγματοποιήσει. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο το Βυζάντιο, η Νέα Ρώμη όπως ονομάστηκε, οδηγήθηκε εξαιτίας των Ελλήνων σε εκκλησιαστική αντιπαράθεση με την Παλαιά
Ρώμη, η οποία κατέληξε σε σχίσμα.33 Τελικά από το 10ο αιώνα οι
Έλληνες κατάφεραν σταδιακά να επικρατήσουν τα ελληνικά στη
βυζαντινή αυτοκρατορία και να διαδώσουν έτσι ευκολότερα τον
‘πανελληνισμό’ με την επωνυμία Ρωμαίοι όμως,34 με αποτέλεσμα
να ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διοίκηση του κράτους.35
Ο Ρακόβσκι θεωρούσε λοιπόν ότι το Βυζάντιο είχε εξελληνιστεί
και γι’ αυτό στις ιστορικές του μελέτες όταν αναφέρεται στους
βυζαντινούς χρησιμοποιεί εναλλακτικά και τους όρους Έλληνες,
Έλληνες και Ρωμαίοι, ελληνική βυζαντινή πλευρά, βυζαντινοί Έλληνες κτλ.36 Έτσι ανήγε τις πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Βυζαντίου και μεσαιωνικού βουλγαρικού κράτους σε Ελληνο-βουλγαρική διαμάχη από την οποία συμπέραινε ότι πήγαζε το μίσος και η
αντιπάθεια μεταξύ των δύο λαών, αισθήματα τα οποία εξακολουθούσαν να τους διαπνέουν μέχρι την εποχή του, σύμφωνα με την
εκτίμησή του.37
Την άποψη για την ελληνικότητα του Βυζαντίου ενστερνίστηκε ένας ακόμη εξέχων διανοούμενος και πρωτεργάτης του βουλγαρικού εθνικού κινήματος, ο Λιούμπεν Καραβέλοφ (1834-1879),
συνεπής υποστηρικτής του φεντεραλισμού, της αντικατάστασης
32
33
34
35
36
37

(Rakovski 1984, 9)
(Rakovski 1984, 344)
(Rakovski 1984, 345)
(Rakovski 1984, 408-409)
(Rakovski 1984, 73, 74, 75, 79, 83, 85, 140, 167, 169 κοκ.)
(Rakovski 1984, 10)
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δηλαδή της οθωμανικής αυτοκρατορίας, έπειτα από μια από κοινού επιτυχημένη εξέγερση, από μια φιλελεύθερη ομοσπονδία των
χριστιανικών λαών της Βαλκανικής, στην οποία κάθε μέλος κράτος -συμπεριλαμβανομένων αρχικά και των Ελλήνων- θα απολάμβανε εσωτερική αυτονομία.38 Ο Καραβέλοφ, εκτός από ένα αρκετά εκτενές κείμενο για την ιστορία των αρχαίων Ελλήνων,39 στο
οποίο, σε αντίθεση με τους προηγούμενους δε διακρίνεται διάθεση
υποτίμησής τους, δεν έγραψε ιστορικές μελέτες. Υπάρχουν όμως
διάσπαρτες σύντομες αναφορές στο Βυζάντιο και στο μεσαιωνικό βουλγαρικό κράτος στα άρθρα του στις εφημερίδες Ελευθερία
(Svoboda) και Ανεξαρτησία (Nezavisimost) τις οποίες εξέδιδε στο
Βουκουρέστι την περίοδο 1869-1874.40 Παρότι λοιπόν ο Καραβέλοφ δεν ασχολήθηκε συγκεκριμένα με το θέμα της ταυτότητας της
βυζαντινής αυτοκρατορίας, από τον τρόπο που αναφέρεται σ’ αυτήν προκύπτει ότι δεν αμφισβητεί τον ελληνικό της χαρακτήρα.
Έτσι κάνει λόγο συνήθως για Έλληνες και μερικές φορές για Ρωμαιο-Έλληνες εννοώντας τους βυζαντινούς,41 ενώ συγχρόνως δίνει
την εντύπωση ότι αποδέχεται την αντίληψη της ελληνικής ιστοριογραφίας, η οποία στο μεταξύ είχε παγιωθεί, ότι το Βυζάντιο ήταν
ελληνική αυτοκρατορία ή τουλάχιστον ότι το ελληνικό στοιχείο
ήταν αυτό που κυριαρχούσε.42 Ταυτόχρονα όμως απέρριπτε ως
εντελώς ανυπόστατη και γελοία την ελληνική επιχειρηματολογία
ότι τα ιστορικά δίκαια των Ελλήνων όφειλαν να ληφθούν ως βάση
για τις σύγχρονες εδαφικές τους διεκδικήσεις στη Μακεδονία και
τη Θράκη.43
Εν κατακλείδι

Από τη διερεύνηση του θέματος προκύπτουν ορισμένες σημαντικές επισημάνσεις. Καταρχάς δεν παρατηρείται ταύτιση απόψε-

38 Τις απόψεις του σχετικά με τη δημιουργία βαλκανικής ομοσπονδίας ο Καραβέλοφ
τις διατύπωσε σε πολλά του άρθρα. Ενδεικτικά βλέπε: (Karavelov, Svoboda No 11,
13 Μαρτίου 1871).
39 (Karavelov 1992, 281-333)
40 Για μια γενική παρουσίαση της φυσιογνωμίας των εφημερίδων του Καραβέλοφ
βλέπε: (Borshukov 2003, 232-249).
41 (Karavelov 1992, 419-430, 484 κοκ.)
42 (Karavelov Svoboda No 7, 17 Δεκεμβρίου 1869, Νο 47, 21 Οκτωβρίου 1870, Νο 8,
20 Φεβρουαρίου 1871)
43 (Ibidem)
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ων ως προς τη θεώρηση του Βυζαντίου μεταξύ των Βουλγάρων
διανοούμενων της Αναγέννησης, των οποίων οι ιστορικοί προβληματισμοί εκτέθηκαν παραπάνω. Πάντως οι περισσότεροι συμφωνούν με τη διαπίστωση ότι επρόκειτο για ελληνική ή εξελληνισμένη αυτοκρατορία, ενώ ακόμη και όσοι την αμφισβητούν, θα
μπορούσε να εκληφθεί ότι την αποδέχονται εν μέρει ή εμμέσως,
καθώς δεν αρνούνται την επικράτηση της ελληνικής γλώσσας είτε
στη διοίκηση (Απρίλοφ) είτε στην εκκλησία (Σελιμίνσκι).
Το γεγονός ότι η ιδέα περί ελληνικότητας του Βυζαντίου είχε
ήδη υιοθετηθεί από τον Παΐσιο Χιλανδαρινό πριν ακόμη αποκρυσταλλωθεί στην ελληνική ιστοριογραφία, μας παραπέμπει στο ουσιαστικό ερώτημα που αφορά στους λόγους που οδήγησαν τους
Βούλγαρους λόγιους στη διατύπωση της συγκεκριμένης ιστορικής
εκδοχής. Ασφαλώς οι σπουδές τους σε ελληνικά σχολεία, έστω
και σύντομες, η γενικότερη επαφή τους με την ελληνική παιδεία,
καθώς και η επίδραση από την άμεση ή έμμεση γνώση του ελληνικού εθνικού αφηγήματος, ειδικά μετά το 1850, δεν πρέπει να
παραγνωριστούν. Η εξήγηση αυτή όμως από μόνη της δεν είναι
ικανοποιητική με δεδομένο μάλιστα ότι τα ιστοριογραφικά τους
πονήματα υπηρετούσαν έναν εθνικό σκοπό, δηλαδή την ανάδειξη της ιδιαίτερης βουλγαρικής εθνικής φυσιογνωμίας. Συνεπώς τα
κίνητρα της εν λόγω στάσης πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στο
εθνικό πεδίο. Καταρχάς οι Βούλγαροι διανοούμενοι, εφόσον διαμορφώνουν τη δική τους εθνική αφήγηση με όρους συνέχειας, είναι λογικό να αντιλαμβάνονται και να αναπαριστούν με τον ίδιο
τρόπο και το ιστορικό παρελθόν των άλλων λαών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον ήθελαν να αποδείξουν ότι οι Βούλγαροι
αποτελούσαν ξεχωριστή εθνότητα με δική της κρατική υπόσταση
στη μεσαιωνική περίοδο, έπρεπε να τους διαχωρίσουν εθνικά και
πολιτικά από τους γείτονές τους και κυρίως από το Βυζάντιο με το
οποίο βρίσκονταν σε διαρκή αντιπαλότητα. Επομένως αν το Βυζάντιο ήταν ο Άλλος δεν μπορούσε παρά να έχει ελληνική ταυτότητα λαμβανομένης υπόψη της γλώσσας και της κουλτούρας του,
στοιχεία που θεωρούνταν ως βάση της εθνικής ταυτότητας. Έτσι
η ανάγνωση αυτή ανήγε τον εθνικό, πολιτικό και εκκλησιαστικό
διαχωρισμό των Βουλγάρων από τους Έλληνες στο Μεσαίωνα και
ως εκ τούτου τον καθιστούσε μια αυτονόητη ιστορική πραγματικότητα και όχι μια επινόηση του 19ου αιώνα. Επιπλέον τροφοδο-
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τούσε την επιχειρηματολογία του αγώνα για εκκλησιαστική ανεξαρτησία. Συγκεκριμένα οι Βούλγαροι αφενός μεν επικαλούνταν
τα εκκλησιαστικά δίκαια του έθνους τους, δηλαδή την αυτοτέλεια
των μεσαιωνικών τους εκκλησιών -των Πατριαρχείων Τιρνόβου
και Αχρίδας-, οι οποίες κατά την εκτίμησή τους είχαν καταργηθεί
αυθαίρετα από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, αφετέρου δε πρόβαλλαν το ακόλουθο σκεπτικό: το Πατριαρχείο, το
οποίο είχε ελληνικό εθνικό χαρακτήρα, διόριζε ανώτερους κληρικούς ελληνικής καταγωγής στις βουλγαρικές περιοχές κατά την
περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, δια μέσου των οποίων εκμεταλλευόταν και καταπίεζε με ποικίλους τρόπους τους Βουλγάρους, ενώ ταυτόχρονα ασκούσε πιέσεις για να τους εξελληνίσει και
να αποτρέψει την εθνική τους ανάπτυξη. Επομένως οι Βούλγαροι
ως ξεχωριστό έθνος δικαιούνταν να απαιτήσουν την αποδέσμευσή
τους από μια εκκλησιαστική αρχή, η οποία όχι μόνο ήταν ξένη προς
αυτούς, αλλά και δεν ανταποκρινόταν στα χριστιανικά της καθήκοντα, και να ιδρύσουν εκκλησία σε εθνική βάση.
Από τα παραπάνω ιδεολογικά συμφραζόμενα απορρέουν και
οι λόγοι της ενασχόλησης με το ελληνικό παρελθόν, πέραν του
γεγονότος της μακρόχρονης συνύπαρξης Ελλήνων και Βουλγάρων, όπως υπογραμμίστηκε ήδη στην εισαγωγή της μελέτης. Αυτή
συνδέεται επιπλέον με τους εξής παράγοντες ξεχωριστά ή και σε
συνδυασμό μεταξύ τους: είτε με την επιθυμία σύγκρισης με το
βουλγαρικό παρελθόν έτσι ώστε να προβληθεί το τελευταίο και να
αναδειχθεί η ανωτερότητά του ή τουλάχιστον να εντοπιστούν οι
τομείς και οι εκδηλώσεις στα οποία υπερείχε είτε με την πρόθεση
να σκιαγραφηθεί η εικόνα του Έλληνα ως προαιώνιου αντίπαλου/
εχθρού.
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Έλληνες και Πανσλαβισμός με βάση την αρθρογραφία
του Κονσταντίν Λεόντιεφ:
Η ρηγμάτωση των βεβαιοτήτων ή η επιβεβαίωση της ρήξης;
Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος *

Με την παρούσα εισήγηση αποσκοπούμε στην κριτική ανάλυση
της προσέγγισης του ζητήματος του Πανσλαβισμού στην οποία
προέβη ο Κονσταντίν Νικολάγεβιτς Λεόντιεφ το δεύτερο μισό του
19ου αιώνα, επιχειρώντας να ανασκευάσει τις σχετικές θέσεις της
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νους του, τον διάσημο (ή διαβόητο) Νικολάι Πάβλοβιτς Ιγνάτιεφ
(τον «μεντέρ πασά» ή «αναπληρωτή σουλτάνο», όπως τον αποκαλούσαν οι εχθροί του), πρεσβευτή της Ρωσίας στην Πύλη (18641877), και τον κόμη Αλεξάντρ Μιχαΐλοβιτς Γκόρτσακοφ, υπουργό
των Εξωτερικών και καγκελάριο του τσάρου Αλεξάνδρου Β΄. Με
την ιδιότητά του αυτή βρέθηκε να υπηρετεί σε μια σειρά ελληνικών περιοχών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά το δεύτερο
μισό του 19ου αιώνα, όπως η Κρήτη, η Αδριανούπολη, τα Ιωάννινα,
η Άρτα, η Θεσσαλονίκη, και η Κωνσταντινούπολη, όπου και επωφελούμενος της εκ του σύνεγγυς μελέτης του ελληνικού τρόπου
ζωής, αποτύπωσε το πεντόσταγμα των εμπειριών του σε διηγήματα, όπως τα «Χαμίντ και Μανώλης», «Χρήστος» (αφήγημα από
την κρητική ζωή), «Παλληκάρ Κωστάκη», «Ασπασία Λαμπρίδη»,
«Καπιτάν Ηλία» και το μυθιστόρημα «Οδυσσέας Πολυχρονιάδης».1
Τη δράση του ως πολιτικός αναλυτής εγκαινίασε ο Λεόντιεφ
εγκύπτοντας ακριβώς στο ζήτημα του Πανσλαβισμού και της ελληνοβουλγαρικής εκκλησιαστικής διένεξης. Τον Ιανουάριο του 1873
απέστειλε στην Μόσχα από την Κωνσταντινούπολη (και πιο συγκεκριμένα από την Χάλκη, όπου διέμενε) για δημοσίευση στο περιοδικό του υπερσυντηρητικού Μ. Ν. Κατκόφ «Русский Вестник»
(Ρωσικός αγγελιοφόρος) δύο άρθρα του, το πρώτο εκ των οποίων
είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο πανσλαβισμός και οι Έλληνες»,
ενώ το δεύτερο «Ο πανσλαβισμός στον Άθω».
1

Η ρωσική βιβλιογραφία για τον Κ. Λεόντιεφ είναι ογκώδης. Όσον αφορά το βίο
και την εν γένει δράση του περιοριζόμαστε εδώ να παραπέμψουμε αφ’ ενός στο
εγκυκλοπαιδικό λήμμα του Β. Ζενκόφκσι και το εισαγωγικό σημείωμα του Α.
Μπέλοφ (Зеньковский 2009, 336-340· Белов 2010, 5-24) και αφ’ ετέρου σε μια
σειρά από βασικές μονογραφίες αρχής γενομένης από τα ρωσικά: Коноплянцев
1911 (θεμελιώδες βιογραφικό μελέτημα παρά την παλαιότητά του)· Бердяев
1926 (αγγλική μετάφραση από τον G. Reavy: Berdyaev 1968)· Иваск 1974·
Жуков 2006, 49-104 (πραγμάτευση της συγγραφικής παραγωγής του Λεόντιεφ)·
Хатунцев, 2007· επίσης Русский Христианский Гуманитарний Институт 1995
(ενδιαφέρουσα συλλογή κειμένων για τον συγγραφέα μας προερχομένων από
την γραφίδα συγχρόνων ή ελάχιστα μεταγενέστερών του Ρώσων διανοουμένων,
ανάμεσα στους οποίους οι Βλ. Σολοβιώβ, Β. Β. Ρόζανοφ, Σ. Ν. Τρουμπέτσκοϊ, Σ. Λ.
Φρανκ, Ι. Φούντελ κ.α.). Από την δυτική βιβλιογραφία σημειώνουμε: Kologriwof
1948· την ογκώδη διδακτορική διατριβή του Nelson 1975· Lukashevich 1967·
και Schomacher 1996. Από ελληνικής πλευράς βλ. Σταματόπουλος 2009, 212244 (αναφέρω δίχως βιβλιογραφικά στοιχεία και την αδημοσίευτη, καθ’ όσον
γνωρίζω, διατριβή της Α. Διάλλα). Επισημαίνω τέλος την αρκετά χρήσιμη
ιστοσελίδα με βιογραφικό και βιβλιογραφικό υλικό για τον συγγραφέας μας:
http://www.rospil.ru/thought/leontiev/leontiev_index.htm
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α) Τα επιχειρήματα του Λεόντιεφ έναντι της ελληνικής αντίληψης
του Πανσλαβισμού

Πριν υπεισέλθουμε στην ανάλυση των επιμέρους επιχειρημάτων του συγγραφέας μας θυμίζουμε ότι για τις ελληνικές άρχουσες
ελίτ του β΄ μισού του 19ου αιώνα και την ελληνική κοινή γνώμη της
εποχής -εξόχως ευαίσθητη στο ζήτημα της εθνικής ολοκλήρωσηςο δρόμος προς την πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας δεν φραζόταν
πια μόνον από τους Οθωμανούς. Ένας νέος παράγων είχε εμφανισθεί στον γεωπολιτικό ορίζοντα ως δυνάμει υπονομευτικός του
οράματος της εθνικής αποκατάστασης: Η ευνοϊκή πολιτική της
Αγίας Πετρούπολης έναντι των Σλάβων έμοιαζε στην ελληνική
κοινή γνώμη - ως ένα σημείο ορθώς - να λειτουργεί καταλυτικά
για την εθνική χειραφέτηση των Βουλγάρων και υποστηρικτικά σε σχέση με τις πραξικοπηματικές ενέργειές τους έναντι του
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αν και η απόσταση ασφαλείας που
χωρίζει τον σημερινό παρατηρητή από την κρίσιμη μελετώμενη
περίοδο επιτρέπει σίγουρα τη νηφαλιότερη κριτική προσώπων,
πραγμάτων και ιδεολογικών ρευμάτων με αποτέλεσμα τόσο η επίσημη πολιτική όσο και η κοινή γνώμη του Ελληνικού Βασιλείου
της εποχής να διατρέχει τον κίνδυνο να «στιγματισθεί» ως εθνικιστική και συνάμα υπερβολικά σλαβοφοβική, εντούτοις επιβάλλεται η υιοθέτηση μιας ad hoc ερμηνευτικής προσέγγισης: Ούτε το
σύνολο των αρχουσών ελίτ του Βασιλείου εγγράφτηκε στην τροχιά του αντισλαβισμού (απόδειξη τούτου είναι ότι σε αντίθεση με
τους Επ. Δεληγιώργη και Δ. Βούλγαρη, ο πολιτικός που έδωσε τον
κύριο τόνο στην κρίσιμη περίοδο, ο Αλ. Κουμουνδούρος, παρέμεινε προσηλωμένος στην ιδέα της συμμαχίας με τη Ρωσία, ενώ ο Χ.
Τρικούπης ως υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε με τους Σέρβους
το 1867 τη μυστική συνθήκη «αμυντικού πολέμου» στο Φέσλαου)·
ούτε ο συναγερμός της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στο
φάσμα μιας ποδηγετούμενης από τη Ρωσία βουλγαρικής καθόδου
στο Αιγαίο εστερείτο νοήματος (η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου,
αν και εν μέρει εξουδετερωθείσα από τις δυτικές δυνάμεις, αποδεικνύει του λόγου το αληθές, ενώ, νωρίτερα, η επιτυχής αντιπαράθεση του Παπαρρηγόπουλου με τον Γερμανό χαρτογράφο Κίπερτ για
το πρόβλημα της εθνολογικής χαρτογράφησης της Βαλκανικής πιστοποιεί το έφικτο της σύζευξης επιστημονικής εγκυρότητας και
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πατριωτικής εγρηγόρσεως). Παρά ταύτα οι παράμετροι του ιδεολογικοπολιτικού φαινομένου που αποκλήθηκε Πανσλαβισμός2
μάλλον δεν εκτιμήθηκαν δεόντως από τις ελληνικές άρχουσες ελίτ
και την κοινή γνώμη του Βασιλείου, το οποίο, ας σημειωθεί βρισκόταν σε σχέση διάδρασης με το κέντρο του υπόδουλου Ελληνισμού,
την Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς το ρόλο του δεύτερου αυτού
εθνικού κέντρου στην καλλιέργεια του φόβου έναντι της πανσλαβιστικής «συνωμοσίας» μοιάζει να λησμονεί ή να παραθεωρεί η
νεότερη ιστοριογραφία.3 Το έλλειμμα αυτό, φρονώ, μας βοηθά να
εκτιμήσουμε η αρθρογραφία του Λεόντιεφ, η οποία έρχεται αίφνης
να κλονίσει τις βεβαιότητές μας και ταυτόχρονα να κυρώσει το αίτημα κατοπτρικής πρόσληψης του οικείου μέσω του αλλοτρίου ως
όρο ειλικρινούς και δημιουργικής αυτογνωσίας.4
2

3
4

Ο όρος πανσλαβισμός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια
ζωή το 1855 και εγγράφεται εξάπαντος σε μια διαδικασία εμπλουτισμού του δημόσιου λόγου με νεολογισμούς που σχηματίζονται ομοιότροπα και αντανακλούν
την φόρτιση που αναπότρεπτα προκαλεί η ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους
μεγάλων δυνάμεων πραγματικά ή φαινομενικά απειλητικών για τον Ελληνισμό
ή η αφύπνιση εθνοτικών ομάδων δυνάμει ανασχετικών της ελληνικής εθνικής
ολοκλήρωσης: ρωσσισμός (1854), βλαχισμός (1854), νοτιοσλαβισμός (1862),
πανρωμουνισμός (1870), παλλατινισμός και πανισλαμισμός (1878). Βλ. Δημαράς
1982, 403-404.
Δεν το παραθεωρεί όμως ο Λεόντιεφ, ο οποίος προσφυώς επισημαίνει ότι ο
Ελληνισμός διαθέτει δύο εθνικά κέντρα, γεγονός όμως που κατά την εκτίμησή
του δεν είναι πάντοτε επωφελές για τους Έλληνες: Леонтьев 2010, 506.
Το αργότερο στο σημείο επισκοπώ, κατ’ ανάγκη άκρως επιλεκτικώς, τις θέσεις
της ελληνικής ιστοριογραφίας επί του ζητήματος του Πανσλαβισμού αρχής γενομένης από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ο μείζων ιστορικός του β΄ μισού του 19ου αιώνα
Επ. Κυριακίδης (Κυριακίδης 1892, 468-504) θα αντεπεξέλθει δριμέως κατά του
Πανσλαβισμού αρνούμενος στους Βουλγάρους την ιδιότητα του έθνους και υποδεικνύοντας τους Ρώσους ως τον κύριο μοχλό της στανικής αναρρήσεώς τους σε
περιωπή εθνότητας που δικαίως αξιώνει την αυτοδιάθεσή της. Επιπλέον θα θέσει
ιδιαιτέρως στο στόχαστρο της κριτικής του την δράση του εν Κωνσταντινουπόλει
πρεσβευτή της Ρωσίας, Νικολάι Ιγνάτιεφ. Ο Γ. Ν. Φιλάρετος (Φιλάρετος 1897,
242, 246-247, 280), μολονότι υπερτονίζει τον ανθελληνικό ρόλο της Αγγλίας ακόμα και στις υπέρ της Βουλγαρίας διευθετήσεις της περιόδου, κρίνει με ακραιφνώς
γεωστρατηγικούς όρους την πολιτική της Ρωσίας και μέμφεται όσους παρασυρόμενοι από το «ὁμόδοξον» ελπίζουν στη βοήθειά της παραβλέποντας τον σκληρό ρεαλισμό των διεθνών σχέσεων από τον οποίο διέπεται και η πολιτική της
Αγίας Πετρούπολης έναντι του «καχεκτικοῦ κρατιδίου». Η σλαβοφοβία δεν ασκεί
την παραμικρή επίδραση στην κρίση του. Αφού δεν μπόρεσα να συμβουλευθώ
την ad hoc μελέτη του Ι. Βογιατζίδη (Βογιατζίδης 1948), θα μνημονεύσω εδώ τον
πολύ Κ. Άμαντο (Άμαντος 1949, 44 επ.), ο οποίος, συγγράφοντας σε μια εποχή
που όζει ήδη από την εμφύλιο «ἀνδροκτασία», δεν φείδεται απαξιωτικών χαρα-
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Μολονότι το ερώτημα σχετικά με τις ιδεολογικές καταβολές
του Πανσλαβισμού δεν εντάσσεται στα όρια της παρούσας γραφής, κρίνω σκόπιμο να υπενθυμίσω ότι το πλέγμα των ιδεών που
στεγάστηκαν υπό τον γενικό όρο πανσλαβισμός δεν έχει ρωσική
προέλευση· οι ρίζες του πρέπει να αναζητηθούν ανάμεσα στους
δυτικούς και νότιους Σλάβους των αρχών του 17ου αιώνα που τελούσαν υπό την πνευματική επιρροή του Ρωμαιοκαθολικισμού.
Διόλου τυχαία ο συγγραφέας του πρώτου πανσλαβιστικού έργου,
«Iστορία του βασιλείου των Σλάβων», ήταν ο Δαλματός καθολικός
ιερέας Ορμπίνι, ενώ και ο Γ. Κρίζανιτς, συγγραφέας του εκδοθέντος
λίγες δεκαετίες αργότερα πονήματος «Ιστορία του σλαβισμού»
(1661 στη Μόσχα), ο οποίος επέπρωτο να πολιτογραφηθεί στην
ιστορία των πολιτικών ιδεών ως ο εισηγητής του Πανσαλβισμού,
ήταν Κροάτης και, όπως ο Ορμπίνι, Ρωμαιοκαθολικός ιερέας. Την
κτηρισμών για τους Βουλγάρους και τον ρόλο του Πανσλαβισμού. Ο Τ. Βουρνάς
(Βουρνάς 1997, 479-485) υιοθετεί αναφανδόν την αντιβρετανική οπτική γωνία του Γ. Ν. Φιλάρετου, χωρίς παρόλα αυτά να συμβάλει κατά τι στον εμπλουτισμό της σχετικής προβληματικής. Ο αείμνηστος Ν. Σβορώνος (Σβορώνος χ.χ.,
106) εστιάζει στο ρόλο της Αγγλίας στην αναρρίπιση των πανσλαβικών φοβιών. Πιο πρόσφατα (Σταυρίδη-Πατρικίου 2003, 175) έγινε λόγος για κατασκευή
εχθρών από την κυρίαρχη ιδεολογία και για «εθνικιστικό λόγο» που αρθρώνεται
με άξονα την σλαβική απειλή· στη βάση αυτή αναγνωρίζεται, εσφαλμένα, στον
αντισλαβισμό ρόλος ακρογωνιαίου λίθου της ελληνικής εθνικιστικής ιδεολογίας
(και μόνη η χρήση του όρου «εθνικιστικός» προς δήλωση οιασδήποτε εκφοράς
δημόσιου αυτοπροσδιοριστικού λόγου με όρους εθνισμού προδίδει τάση). Ο Κ.
Κωστής (Κωστής 2013, 370-374) εκθέτει μάλλον τα γεγονότα παρά διαυγάζει
τα υπόρρητα ρεύματα που τα νοηματοδοτούν· και παρά το ότι αγνοεί την απόπειρα προσέγγισης των Σλάβων προς σύμπηξη συμμαχίας κατά των Οθωμανών
κατά την οθωνική περίοδο, εντούτοις εστιάζει ορθά την κριτική του στις εγγενείς αδυναμίες του ελληνικού κράτους ως την πρωταρχική αιτία της αδυναμίας
των αρχουσών ελίτ του Βασιλείου να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες της διεθνούς
συγκυρίας. Ο Σβολόπουλος (Σβολόπουλος 2014, 69-74) ξαναπιάνει το νήμα της
παραδοσιακής αφήγησης για το ρόλο της Ρωσίας στην κρίσιμη περίοδο του βουλγαρικού Σχίσματος, υπογραμμίζει δε την αδιαλλαξία του βουλγαρικού εθνικισμού
ως παράγοντα πρόκλησης και εμβάθυνσης του ενδοχριστιανικού ρήγματος· όμως
παράλληλα θα προτιμήσει να διαζωγραφήσει την προσωπικότητα του Ιγνάτιεφ
με περισσότερο φωτεινά χρώματα από αυτά που μας έχει συνηθίσει η ελληνική
ιστοριογραφική παλέτα, καθόσον ο Ρώσος διπλωμάτης, μολονότι αναγνωρίζεται ως φορέας των πανσλαβιστικών ιδεών, εντούτοις περιγράφεται κινούμενος
εντός των ορίων που υπαγόρευε η πολιτική μετριοπάθεια στο ζήτημα της διένεξης των Βουλγάρων με το Φανάρι (την μετριοπάθεια του Ιγνάτιεφ είχαν εξάλλου
επισημάνει και οι Daikin [1972, 122] και Βερέμης / Κολλιόπουλος [2006, 264265]). Τέλος, στην ρωσική διπλωματία σε σχέση με το ανατολικό ζήτημα είναι
αφιερωμένη η μελέτη της Α. Διάλλα (Διάλλα 2009).

526

Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος

πρώτη πολιτική ομάδα με σαφές πανσλαβιστικό πρόγραμμα απετέλεσε στη Ρωσία η Εταιρεία των Ενωμένων Σλάβων, την οποία
συγκρότησαν μέλη της φιλελεύθερης συνωμοτικής ομάδας των
Δεκεμβριστών. Μετά την αποτυχία της στάσης των Δεκεμβριστών
την σκυτάλη του Πανσλαβισμού θα παραλάβει ο συνητηρητικός
καθηγητής του Παν/μίου της Μόσχας Μιχαήλ Π. Πογκόντιν,5 ο
οποίος θα διατελέσει πρόεδρος της κύριας πανσλαβικής οργάνωσης στη Ρωσία.6
Ορθά εντούτοις επισημαίνεται7 ότι οι απαρχές του ρωσικού
επεκτατικού Πανσλαβισμού πρέπει να αναζητηθούν στις αντιλήψεις που καλλιεργήθηκαν ήδη από την 3η δεκαετία του 19ου αιώνα
και παρέμειναν ιδιαίτερα δημοφιλείς για τις τρεις επόμενες δεκαετίες στον κύκλο των λεγομένων Σλαβοφίλων. Επρόκειτο μάλλον
για ένα σύνολο ιδεών - και όχι για ένα συστηματικά αρθρωμένο
φιλοσοφικό οικοδόμημα - σχετικά με τον ξεχωριστό κοσμοϊστορικό, οιονεί μεσσιανικό, ρόλο τον οποίο η Ρωσία όφειλε να αναλάβει στη διεθνή σκηνή αντλώντας έμπνευση και δύναμη προς
τούτο από την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη και τις παραδόσεις
του σλαβικού παρελθόντος της.8 Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι από τους Σλαβόφιλους, με την αξιοπρόσεκτη εξαίρεση του
5

6

7
8

Utechin 1964, 85· Χριστόπουλος 1967, 28-29· Να σημειώσουμε την μελέτη της
Milojkovic-Djurić 1994, η οποία θεωρεί τον Πανσλαβισμό από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία αναγνωρίζοντάς του τη λειτουργία ενός ενοποιητικού
σχεσιακού γεγονότος και όχι μιας απειλής προς την καθεστηκυία ισορροπία δυνάμεων, όπως συνήθως ερμηνεύεται.
Επρόκειτο για τo Μοσχοβίτικο Σλαβικό Φιλανθρωπικό Κομιτάτο (Московский
Славянский Блоготворительный Комитет), το οποίο ιδρύθηκε το 1858 με στόχο επισήμως την συνδρομή σχολείων, βιβλιοθηκών και Εκκλησιών στις σλαβικών
χώρες αλλά, κατ’ ουσίαν, την προώθηση πολιτικών στόχων. Με πρωτοβουλία του
Κομιτάτου έλαβε χώρα το 1867 στη Μόσχα το δεύτερο Πανσλαβικό Συνέδριο (το
πρώτο είχε πραγματοποιηθεί στην Πράγα το επαναστατικό έτος 1848).
Σβολόπουλος 2014, 69. Βλ. και Utechin 1964, 87, ο οποίος υποδεικνύει δίπλα στον
Πανσλαβισμό και την κίνηση της «εδαφικότητας» (подвиничества) ως προεκτάσεις της σλαβοφιλικής θεωρίας.
Αλ. Στ. Χoμιακόφ, Ιβ. Β. Κυριέφκσυ, Κ. Σ. Αξάκοφ κ.α. Βλ. μεταξύ άλλων Goerdt
2002, 291-315· Edie / Scanlan / Zeldin 1965, 157-269· Utechin 1964, 78-84·
Anderson 1967, 213-230· Walicki 1975 in toto (η σημαντικότερη μελέτη για τους
Σλαβοφίλους στη δυτική βιβλιογραφία)· Walicki 1979, 92-114· Лосский 2009,
10-49· Платонов 2009, σποράδην (όπου και πλούσια κυρίως ρωσική βιβλιογραφία)· Зеньковский 2010, 444-505· Васильев 2010, 44-70 και passim· Каплин
2011.
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Ιβάν Σ. Αξάκοφ,9 δεν κατανοούσαν την κοσμοϊστορική αποστολή
της Ρωσίας με όρους ιμπεριαλιστικής επέκτασης, εφόσον ο κεντρικός άξονας της σκέψης τους δεν ήταν πολιτικός αλλά πολιτισμικός
και μάλιστα ιστοριοσοφικός. Και μολονότι οι σκέψη τους αρδευόταν, μεταξύ άλλων, από τις ίδιες πηγές από τις οποίες αντλούσαν
οι σύγχρονοι και αντίπαλοί τους Δυτικίζοντες, δηλ. τη φιλοσοφία
του Χέγκελ (και του Σέλινκ), παρόλα αυτά επέμεναν στη προβολή
του αντιθετικού δίπολου Ευρώπη – Ρωσία, αν και είναι αλήθεια με
ένταση και έμφαση που παράλλασε από στοχαστή σε στοχαστή,
εφόσον το ρωσικό παρελθόν δεν μετατρεπόταν σε φολκλορικό
φετίχ αλλά μάλλον αντιμετωπιζόταν ως έναυσμα αναστοχαστικής
σύνθεσης διαφορετικών επιρροών. Η Ρωσία, που δεν ανήκε ούτε
στην Ευρώπη ούτε στην Ασία, αλλά αποτελούσε ένα tertium quid,
είχε κληθεί να καταστήσει παγκόσμιο τον εμβαπτισμένο στις ορθόδοξες παραδόσεις πολιτισμό της σε μια περίοδο κατά την οποία
η κρίση του δυτικού, κατά βάση ορθολογιστικού, μηχανιστικού
και απρόσωπου μοντέλου, πιστοποιούσε την μη ανασχέσιμη παρακμή της Ευρώπης. Πρέπει όμως να διακρίνουμε την «φιλοσοφική» κίνηση των Σλαβοφίλων από την «δημοσιογραφική» εκδοχή
της, εκπρόσωποι της οποίας εμφανίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια
του 19ου αιώνα μεταξύ ελασσόνων υπηρετών του δημοσίου λόγου,
πολιτικών και λοιπών παραγόντων υπό μορφή που άγγιζε αρκετές φορές τα όρια του σωβινισμού. Από την μετριότητα ασφαλώς ξεφεύγει ο Νικολάι Γ. Ντανιλέφσκυ, μέντορας από μία άποψη
του Κ. Λεόντιεφ, ο οποίος με το δημοσιευθέν το 1869 βιβλίο του
Ρωσία και Ευρώπη πρόβαλε ως οπαδός ενός ακραίου σωβινιστικού Πανσλαβισμού που θεμελιωνόταν στην βάση της πρώτης ίσως
στην ιστορία της δυτικής σκέψης θεωρίας περί ταξινομικών πολιτιστικών τύπων, δυνάμει των οποίων η ανθρωπότητα διαιρείται
σε πολιτισμικές συσσωματώσεις ανάλογες με αυτές των γενών και
των ειδών στο βιολογικό κόσμο.10
9 Pipes 2007, 132-135· πρβλ. Лебедев 2009, 21-22.
10 Ο ίδιος ο Λεόντιεφ γράφει το 1884 για την πνευματική οφειλή του στον
Ντανιλέφσκι: «Ήμουν τότε μαθητής και ζηλωτής ακόλουθος του τόσο σημαντικού και (αλίμονο) μέχρι αυτή τη στιγμή μοναδικού σημαντικού στοχαστή, του
Ν. Γ. Ντανιλέφσκι, ο οποίος στο βιβλίο του Ρωσία και Ευρώπη πραγματοποίησε
ένα τόσο μεγάλο βήμα στο δρόμο της ρωσικής επιστήμης και αυτοσυνειδησίας
θεμελιώνοντας τόσο στέρεα και καθαρά τη θεωρία περί αλλαγής των πολιτιστικών τύπων στην Ιστορία της ανθρωπότητας» (Леонтьев 2010, 573). Η νεότερη
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Τα επιχειρήματα του Κονσταντίν Λεόντιεφ11 εναντίον της ελληνικής περί Πανσλαβισμού αντίληψης θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες: α) πολιτικά και γεωπολιτικά, β) ιστορικοπολιτισμικά και γ) ηθικά (ή ηθικολογικά).
Όσον αφορά την α΄ ομάδα των πολιτικών-γεωπολιτικών επιχειρημάτων, ο Λεόντιεφ υπενθυμίζει ότι οι Σλάβοι δεν είναι τόσο πειθήνιοι στους Ρώσους όσο οι Έλληνες φαντάζονται. Τα περιπτωσιολογικού χαρακτήρα παραδείγματα που αναφέρει (με πρώτο αυτό
ενός βουλγαρικού σχολείου στη Θράκη) είναι αλήθεια ότι έχουν
περισσότερο εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον παρά ισχύ αποδεικτικού συλλογισμού. Πιο σοβαρή είναι η πρόταση ότι η σύμπηξη πανσλαβικού συνασπισμού θα προκαλέσει την εχθρότητα των ευρωπαϊκών δυνάμεων κατά της Ρωσίας, οπότε το πανσλαβικό εγχείρημα αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων επιβλαβές για την ίδια την
τσαρική αυτοκρατορία. Το σημαντικότερο όμως επιχείρημα αυτής
της ομάδας αφορά την ιδιαίτερη εσωτερική δομή της Ρωσίας, το
πολίτευμά της, την φυλετική της ταυτότητας, την οποία, όπως διατείνεται, οι Έλληνες αγνοούν.
Στην πρώτη αυτή ομάδα των πολιτικών συλλογισμών ανήκει και
η σκέψη ότι ειδικά όσον αφορά το εκκλησιαστικό πρόβλημα που
προκλήθηκε το 1870-2 με την ανακήρυξη της βουλγαρικής Εξαρχίας
οι Έλληνες δεν είναι άμοιροι ευθυνών: Το φυλετικό κριτήριο βάρυ-

κριτική δείχνει να υπερθεματίζει στην άποψη του Λεόντιεφ για το δάσκαλό του.
Σύγχρονοι Ρώσοι ιστορικοί των ιδεών φρονούν ότι ο Ντανιλέφσκι επέδρασε στην
διαμόρφωση των σχετικών θεωριών που αναπτύχθηκαν αργότερα στην δυτική
Ευρώπη (π. χ. Spengler 1919 και 1922· επίσης Toynbee 1934-1955). Βλ. μεταξύ
άλλων το λήμμα «Данилефский Н. Я.», στο: Платонов 2009, 173.
11 Η συγγραφική παραγωγή του Κ. Ν. Λεόντιεφ εκδόθηκε σε εννέα τόμους: Собрание
сочинений, том. 9, Μόσχα 1912-1913. Συλλογή έργων του είχε εκδοθεί νωρίτερα
στη Μόσχα σε δύο τόμους, το 1885/6, με τον τίτλο: Восток, Россия и Славянство
(Η Ανατολή, η Ρωσία και ο Σλαβισμός). Να σημειώσω επίσης ότι το 2007 συγκροτήθηκε επιστημονική ομάδα από το Ινστιτούτο Ρωσικής Λογοτεχνίας στην
Αγία Πετρούπολη (ИРЛИ «Пушкинский дом») με στόχο την κριτική έκδοση
των απάντων του συγγραφέα μας υπό την διεύθυνση των Β. Α. Κοτέλνικοφ και
Ο. Λ. Φετισένκο (βλ. σχετικώς Хатунцев χ.χ.) Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε κυρίως η πολύ πρόσφατη και πιο προσιτή έκδοση από
το Ινστιτούτο Ρωσικού Πολιτισμού των κειμένων που μας ενδιαφέρουν, η οποία
αποτελεί μια ανθολογία των σημαντικότερων πολιτικών, ιστοριοσοφικών και θεολογικών πονημάτων του συγγραφέας μας: К. Леонтьев 2010. Δευτερευόντως
προστρέξαμε στην έκδοση του 1885/6. (Η μετάφραση όλων των παρατιθέμενων
αποσπασμάτων προέρχεται από τον υποφαινόμενο).
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νε και στις σχέσεις των ίδιων των Ελλήνων με την Εκκλησία, αφού
και αυτοί χρησιμοποίησαν τη θρησκεία ως πολιτικό εργαλείο (εδώ
υπονοεί την πραξικοπηματική ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της
ελλαδικής Εκκλησίας)12. Τούτο βέβαια δεν εμποδίζει το Λεόντιεφ
από το να πάρει τελικώς θέση υπέρ του Πατριαρχείου στη διένεξη
με τους Βουλγάρους εθνικιστές, η οποία ως γνωστόν οδηγήθηκε
στο βουλγαρικό Σχίσμα το οποίο επισημοποιήθηκε με την καταδίκη του εθνοφυλετισμού από μεγάλη σύνοδο του Οικουμενικού
Πατριαρχείου (1872).13 Και τούτο γιατί ο συγγραφέας μας μοιάζει
να έχει πλήρη συνείδηση της διάκρισης μεταξύ του «ελλαδισμού»
και της οικουμενικότητας του Πατριαρχείου. Έτσι, ενώ αρχικά, όσο
δηλ. τελούσε υπό το κράτος των εντυπώσεων της πρώτης στιγμής,
θα διατεθεί θετικώς έναντι του βουλγαρικού διαβήματος,14 εν συνεχεία θα μεταγνώσει. Όπως ο ίδιος δηλώνει έντεκα χρόνια μετά
(1884), έπειτα από ενδελεχέστερη εξέταση των σχετικών συμβάντων αντιλήφθηκε τον πραγματικό χαρακτήρα των βουλγαρικών
ενεργειών, οι οποίες συνιστούσαν κατάφωρη αδικία εναντίον του
κέντρου της Ορθοδοξίας.15
12 Леонтьев 2010, 496.
13 Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον Δ. Σταματόπουλο (Stamatopoulos 2013,
336), σύμφωνα με τον οποίο ο Λεόντιεφ βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη
τα δύο χρόνια που ακολούθησαν το Σχίσμα ενάντια στην βουλγαρική Εξαρχία.
Σύμφωνα με τη διατύπωση του κειμένου του («the two years following the
Schism against the Bulgarian Exarchate») θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ήταν το
Οικουμενικό Πατριαρχείο που προκάλεσε το Σχίσμα στρεφόμενο εναντίον της
Βουλγαρικής Εκκλησίας. Μπορεί, βέβαια, η αντιμετώπιση του ζητήματος από τον
τότε Πατριάρχη Άνθιμο τον Στ΄ να υπήρξε «ἄφρων» (κατά Μ. Γεδεών και Β. Θ.
Σταυρίδη), ακόμα κι έτσι όμως η ευθύνη για το Σχίσμα δεν θα μπορούσε να επιρριφθεί πρωτίστως στο Φανάρι.
14 Леонтьев 2010, 485 και 496. Και εδώ ακόμα ωστόσο ο Λεόντιεφ αναγνωρίζει ότι
οι Βούλγαροι κινήθηκαν εναντίον του Φαναρίου έχοντας φυλετικό κίνητρο, όπως
παλαιότερα και οι Έλληνες· υπάρχει όμως μια διαφορά: «Και σεις (απευθύνεται
στους Έλληνες) και οι Βούλγαροι … μπορείτε να κατηγορηθείτε για φυλετισμό,
δηλ. για εισαγωγή φυλετικών συμφερόντων στα εκκλησιαστικά ζητήματα, για
χρησιμοποίηση της θρησκείας ως πολιτικού όπλου. Αλλά η διαφορά είναι ότι ο
βουλγαρικός φυλετισμός είναι αμυντικός, ενώ ο δικός κατακτητικός».
15 Βλ. την σημείωση που ο Λεόντιεφ επιγράφει ως «Συμπλήρωση στα δύο άρθρα
για τον Πανσλαβισμό» (εννοεί τα: «Ο Πανσλαβισμός και οι Έλληνες» και «Ο
Πανσλαβισμός στον Άθω»), στο: Леонтьев 1885, 76-78 (το ίδιο κείμενο, αλλά
χωρίς τον ως άνω τίτλο, σε Леонтьев 2010, 572-573). Την μεταστροφή αυτή
δεν λαμβάνει υπ’ όψη του ο Σταματόπουλος (2009, 231). Να σημειώσω ακόμα
ότι ο Λεόντιεφ είχε ήδη το 1878 στο κείμενό του «Είναι εχθροί μας οι Έλληνες;»
(Леонтьев 2010, 578) αναγνωρίσει την αντικανονικότητα του βουλγαρικού
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Όσον αφορά τη β΄ ομάδα των ιστορικοπολιτισμικών συλλογισμών, ο Λεόντιεφ επιχειρεί κατ’ επανάληψη να πείσει τους αναγνώστες του ότι οι δεσμοί της Ρωσίας με τους Έλληνες είναι εξάπαντος στενότεροι και πολιτισμικά σημαντικότεροι από ό, τι με τους
Βουλγάρους.16 Αυτοί οι τελευταίοι μόλις τώρα ξεκινούν την ιστορική τους πορεία ως χειραφετημένο έθνος και μάλιστα εξ αρχής σε
μολυσματική επαφή με τη δυτική δημοκρατία. Οίκοθεν νοείται ότι
το ίδιο ισχύει και για το Βασίλειο της Ελλάδος, αλλά ο Λεόντιεφ,
όταν μιλά για την πολιτισμική βαρύτητα του Ελληνισμού και φτάνει στο σημείο να δηλώσει ότι «οι δύο κύριοι στύλοι της Ορθοδοξίας
είναι το ρωσικό κράτος και το ελληνικό έθνος»,17 έχει πρωτίστως
κατά νου τους Φαναριώτες,18 που τόσο θαυμάζει για το συντηρητικό ρόλο τους στην Ιστορία, και όχι το κράτος των Αθηνών, του
οποίου το «γενετικό ελάττωμα», δηλ. το γεγονός ότι ιδρύθηκε ως
αποτέλεσμα μιας εθνικής κίνησης στενά συνυφασμένης με την
ιδέα της δημοκρατίας και του εξισωτισμού, δεν θα παραλείψει να
στιγματίσει με άλλη ευκαιρία.19
Τέλος μια τρίτη κατηγορία συλλογισμών συνιστά η κατ’ εμέ ηθικολογικού χαρακτήρα θέση του Λεόντιεφ ότι η Ρωσία βοηθά τους
Βουλγάρους, όπως και πριν από αυτούς τους Έλληνες, επειδή υπακούοντας ακόμα και αθέλητα στην ιστορική της μοίρα αναλαμβάνει την προστασία των αδυνάτων και καταπιεσμένων. Βέβαια
οφείλω να σημειώσω ότι ειδικά σε σχέση με την ανακήρυξη της
βουλγαρικής Εξαρχίας ο Λεόντιεφ απορρίπτει τις ελληνικές αιτιάσεις περί ρωσικής υποκίνησης ή στήριξης·20 εντούτοις στη συ-

16
17
18
19
20

ενεργήματος, ενώ ένα χρόνο μετά καταφερόταν με υποτιμητικές εκφράσεις εναντίον των Βουλγάρων για την στάση τους έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου
σε άρθρο του με τίτλο «Наще болгаробесие» (Леонтьев 2010, 585), που απέστειλε στον αρχισυντάκτη της εφημερίδας «Восток» (Ανατολή)· πρβλ. και το κείμενο «О порокох фанариотов и о русском незнании» (Για τα ελαττώματα των
Φαναριωτών και την ρωσική άγνοια), στο: Леонтьев 1885, 275.
Σε άλλο κείμενό του ο Λεόντιεφ θα υποστηρίξει ότι η Ρωσία παρέσχε στους
Έλληνες προδήλως μεγαλύτερη υποστήριξη από ό, τι στους Τσέχους ή τους
Κροάτες· Хатунцев 2007, 125.
«... что главные два столпа Православия – это Русское государство и греческая
нация» (Леонтьев 2010, 579).
Леонтьев 2010, 580 και Леонтьев 1885, 269-275.
Πρόκειται για το άρθρο του «Τα αποτελέσματα των εθνικών κινημάτων στην
Ορθόδοξη Ανατολή», Леонтьев 2010, 611-612.
Αξίζει εδώ να παρατεθούν τα ίδια τα λόγια του συγγραφέα, ο οποίος αμέσως μετά
την εναντίον των Ελλήνων μομφή για άγνοια της σλαβικής ιστορίας και της δο-
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νάφεια που μας απασχολεί, ο συγγραφέας μας υπογραμμίζει την
ηθική υποχρέωση που κινεί τη Ρωσία σε βοήθεια των αδυνάμων
ομοδόξων της. Όμως η γεωπολιτική επανακάμπτει: Παρόλα αυτά η
Ρωσία είναι υποχρεωμένη να δράσει στην Ανατολή. Παρότι δεν θέλει -έτσι διατείνεται ο Λεόντιεφ- την διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, εντούτοις δεν μπορεί να μεταβληθεί και σε εγγυητή
των υπαρχόντων συνόρων της.21 Απέναντι στον ανταγωνισμό των
δυτικών Δυνάμεων για δημιουργία και συσσώρευση ερεισμάτων
στο χώρο της καταρρέουσας Τουρκίας, η Ρωσία οφείλει να προσεταιρισθεί τους επίδοξους κληρονόμους με απώτερο στόχο την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και την επιτέλεση της παγκόσμιας πολιτιστικής αποστολής. Εδώ οι Έλληνες αντί να στρέφονται
προς τη Δύση θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουν τα πραγματικά
συμφέροντά τους και να επιδιώξουν μια θέση στο σλαβικό συνασπισμό υπό την Ρωσία, που θα συμπηχθεί μελλοντικώς μετά την
ενδεχόμενη κατάρρευση των Οσμανλιδών και των Αψβούργων.
β) Κριτική αποτίμηση της επιχειρηματολογίας
1) Το πρώτο ενδιαφέρον σημείο έγκειται σε μια αναδίπλωση
που παρατηρώ στη συλλογιστική του Λεόντιεφ. Ο διπλωμάτης-πολιτικός αναλυτής επιτρέπει, μάλλον ανεπίγνωστα, στον βαθύτερο
εαυτό του, τον «αμοραλιστή» φιλόσοφο, να έλθει στην επιφάνεια
για να υπονομεύσει την ισχύ της επιχειρηματολογίας του. Τούτο
γίνεται στο βαθμό που ο συγγραφέας μας παραδέχεται ότι η πο-

μής του ρωσικού κράτους τους ρωτά: «Και ποιες αποδείξεις έχετε στα χέρια σας
για το ότι η Ρωσία συμμερίζεται κατά πάντα τους Βουλγάρους; Σε μας έγραψαν
τόσο υπέρ τους όσο και εναντίον τους, και τόσο υπέρ σας όσο και εναντίον σας.
Την συμπεριφορά τους (εννοείται: των Βουλγάρων εξαρχικών) την 6η Ιανουαρίου
δεν την επαίνεσε κανένας. Πολλοί θεώρησαν μόνο ότι ο Πατριάρχης, σκεπτόμενος
τη συμφιλίωση της Εκκλησίας, θα έπρεπε να συγχωρήσει τους ποιμένες και να
μην κηρύξει το σχίσμα». (Леонтьев 2010, 495). Παραβλεπομένης της κατοπινής
αλλαγής στάσης του Λεόντιεφ στο ζήτημα των ευθυνών για το Σχίσμα (που είδαμε ανωτέρω), η διαβεβαίωσή του προς στους Έλληνες ότι το βουλγαρικό εγχείρημα δεν έτυχε ιδιαίτερης υποστήριξης από ρωσικής πλευράς έρχεται να επιβεβαιωθεί ειδικώς όσον αφορά ειδικότερα τους χειρισμούς της ρωσικής διπλωματίας
κατά την κρίσιμη περίοδο. Όπως ήδη σημείωσα ανωτέρω (βλ. υποσημείωση 4)
η πρόσφατη έρευνα στη χώρα μας δεν βλέπει πια στον πρεσβευτή της Ρωσίας
στην Πύλη, Ν. Ιγνάτιεφ, τον δαιμόνιο agent provocateur του δράματος, αλλά τον
μετριοπαθή «διαλλακτή», που απέβλεψε στην αποτροπή της ρήξης μεταξύ των
Ορθοδόξων προς χάρη των ρωσικών συμφερόντων.
21 Леонтьев 2010, 504.
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λιτική της Ρωσίας στο ανατολικό ζήτημα κατ’ ανάγκη υπαγορεύεται από την raison d’etât που την εξαναγκάζει να αμυνθεί εξασφαλίζοντας ερείσματα ανάμεσα στους επιδόξους κληρονόμους
της Οθωμανίας με στόχο την άμυνά της εναντίον του μόνου, κατά
τον Λεόντιεφ, εχθρού της, της αστικοδημοκρατικής φιλελεύθερης Δύσης. Επομένως η ηθικολογία παρέλκει. Έπειτα, ο Λεόντιεφ
προτείνει και στους Έλληνες να ενταχθούν σε αυτό το αναφανδόν
αντιδυτικό πλαίσιο, εφόσον αναλογισθούν ότι τα συμφέροντά
τους ως εμπορικού και ναυτικού έθνους θα έλθουν αργά ή γρήγορα σε σύγκρουση με τις δυτικές δυνάμεις. Αντιθέτως, λαμβανομένου υπ’ όψη του ηπειρωτικού χαρακτήρα των σλαβικών λαών,
οι Έλληνες θα μπορούσαν κάλλιστα να ενώσουν την γεωπολιτική
και οικονομική τους τύχη με τον ενωμένο σλαβικό κόσμο που θα
αναδυθεί μετά την ενδεχόμενη κατάρρευση της Τουρκίας. Στην περίπτωση αυτή οι Έλληνες θα αναδειχθούν σε εμπορικούς παραγγελιοδόχους της Ανατολής με δυνατότητα πλήρους ελέγχου ακόμα
και του Σουέζ!

Απόφανση γεωπολιτικής διορατικότητας ή πομφόλυγα δημοσιογραφικού τυχοδιωκτισμού; Δεν θα αποφανθώ επί του παρόντος·
θα σημειώσω όμως ότι η θέση αυτή αντιπροσωπεύει την πλέον
επίκαιρη και μέχρι σήμερα εκρηκτικά διχαστική πρόταση για μας
τους Έλληνες, ιδίως σε εποχές οριακής κρίσης, που όπως η σημερινή μοιάζουν να θέτουν επιτακτικά το ερώτημα για την ορθότητα
των γεωπολιτικών και οικονομικών συμμαχιών μας.
2) Για έναν στοχαστή που, όπως ο Λεόντιεφ, περιορίζει την έννοια της ηθικής ευθύνης στο επίπεδο των δρώντων προσώπων
(η ηθική, δηλ., έχει τη δική της σφαίρα) και εξαιρεί τις συλλογικές
οντότητες και δη τα έθνη και τα κράτη από το πεδίο του ηθικού
καταλογισμού θεωρώντας τα ως οιονεί α-ηθικά μεγέθη υποκείμενα μόνον στον κοσμικό νόμο της τριαδικής προόδου (μια θεωρία
αρθρωμένη υπό την επίδραση του πανσλαβιστή θεωρητικού της
σύγκρουσης της Ρωσίας με τη Δύση, Ν. Ντανιλέφσκι, επί τη βάσει του βιολογικού μοντέλου της γένεσης, της ανάπτυξης, και της
παρακμής),22 η επίκληση της υπαγορευμένης από τη γεωπολιτική

22 Βλ. το θεμελιώδες έργο του Λεόντιεφ «Βυζαντισμός και Σλάβοι» (Леонтьев 2010,
34-172, εδώ κυρίως 104-112 και σποράδην)· επίσης Коноплянцев 1911, 89-92·
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raison d’etât είναι κάτι παρά πάνω από κατανοητή· εκθέτει όμως
την αναλυτική ικανότητα του Λεόντιεφ στο βαθμό που προδίδει
έλλειψη λογικής συνοχής στη σκέψη του: Σε μια τέτοια περίπτωση η ηθικολογικού χαρακτήρα επισήμανση του ρόλου που, υποτίθεται, πάντοτε αναλάμβανε η Ρωσία στη διεθνή σκακιέρα προς
υπεράσπιση των αδυνάτων εκπίπτει από το επίπεδο της άσαρκης
ρητορικής υπερβολής στο υπόγειο μιας προφανούς αντίφασης
προς την υπόρρητη πλην όμως δραστικά παρούσα νατουραλιστική προπαραδοχή.
3) Ένα σημείο στο οποίο ιδιαιτέρως επιμένει ο Λεόντιεφ είναι
η άγνοια των πραγμάτων που, κατά τη γνώμη του, επιδεικνύουν
οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την εσωτερική δομή της
Ρωσικής αυτοκρατορίας, όπως εξάλλου και των άλλων κρατών.
Αν έμπαιναν στον κόπο να την μάθουν, θα αντιλαμβάνονταν ότι
η Ρωσία δεν είναι και δεν υπήρξε ποτέ ένα ακραιφνώς σλαβικό
κράτος· στον οργανισμό της έχει μπολιαστεί το ασιατικό πνεύμα
και αίμα.23 Γι’ αυτό και οι Σλάβοι αποτελούν «αναγκαίο πολιτικό
κακό» για τη Ρωσία - αυτή τη φράση ακριβώς θα χρησιμοποιήσει
ο Λεόντιεφ σε κατοπινό κείμενό του24 - ο δε Πανσλαβισμός είναι
επιβλαβής όχι μόνον για τους Έλληνες αλλά και τους ίδιους τους
Ρώσους, καθόσον ο καθαρά σλαβικός χαρακτήρας ενός ενδεχόμενου πανσλαβικού κράτους θα «ήταν πάρα πολύ φτωχός για το
παγκόσμιο πνεύμα» της Ρωσίας.25 Η επέκταση μάλιστα της Ρωσίας
στην Ασία θα στρέφει διαρκώς την προσοχή της στην ενίσχυση της
ύψιστης πολιτικής εξουσίας, της κρατικής. Με άλλα λόγια, ο ολοένα εντεινόμενος ασιατικός χαρακτήρας της Ρωσίας θα ισχυροποιεί
διαρκώς, κατά τον Λεόντιεφ, την απόλυτη τσαρική εξουσία ή την
ρωσική «αυτοκρατία», όπως συνήθως αποδίδεται στη βιβλιογραφία ο όρος «самодержавие».
Όμως τα εθνικιστικά κινήματα των βαλκάνιων Σλάβων εμπνέονταν ακριβώς από τις ιδέες του δυτικού φιλελευθερισμού, οπότε
ο πυρήνας της επιχειρηματολογίας του συγγραφέας μας αποκαλύπτεται ευκρινώς: Η τόσο πολύτιμη για την επιβίωση του ρωσικού
κράτους «αυτοκρατία» θα εισερχόταν σε τροχιά μη ανασχέσιμης
Зеньковский 2009, 339.
23 Леонтьев 2010, 493.
24 Kologriwof 1948, 138.
25 Леонтьев 2010, 1155.
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παρακμής, εάν η Ρωσία επιχειρούσε τη συγκρότηση πανσλαβικού
κρατικού μορφώματος τη στιγμή που τα επί μέρους συστατικά
του θα έχουν μολυνθεί από την υιοθέτηση συνταγματικών πολιτευμάτων. Εδώ ο Λεόντιεφ δεν το δηλώνει σαφώς, αλλά φανερά
υπονοεί το ιστορικό προηγούμενο της αναγνώρισης φιλελεύθερων συνταγματικών θεσμών από τον τσάρο Αλέξανδρο τον Α΄
στην Πολωνία και την Φινλανδία μετά την προσάρτησή τους από
τη Ρωσία.26
Ο Λεόντιεφ είναι ειλικρινής και συνεπής προς την θεμελιώδη
προκείμενη της σκέψης του σχετικά με τις εθνικές κινήσεις της
εποχής του: Για τον Ρώσο αισθητιστή αληθινά εθνικό είναι το ιδιόμορφο, το ιδιοσύστατο, το πρωτότυπο και δημιουργικό και όχι
ο κοσμοπολιτισμός του δημοκρατικού εξισωτισμού εντός κρατών
συγκροτημένα απλώς και μόνον με όρους ομογλωσσίας. Στο άρθρο
του Πανσλαβισμός, που δημοσιεύθηκε στις αρχές του 1880 στην
Βαρσοβία γράφει τα εξής χαρακτηριστικά:
«Παντού λένε: “το έθνος, η εθνότητα, η εθνική αρχή”· παντού
πασχίζουν να αποκτήσουν για τη δική τους, την ιδιαίτερη εθνικότητα περισσότερη ελευθερία και δικαιώματα· παντού θέλουν να
εγείρουν το εθνικό πνεύμα, προκαλούν ίντριγκες, αγωνίζονται,
στασιάζουν, διεξάγουν πολέμους, χύνουν αίμα, προβαίνουν σε
κάθε είδους θυσίες είτε για την πλήρη κρατική απελευθέρωση του
έθνους είτε, τουλάχιστον, για μεγαλύτερη ευρυχωρία γι’ αυτό το
εθνικό πνεύμα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα; Προηγουμένως τα
κράτη δημιουργούνταν συνειδητά εν μέρει θείω δικαίω, εν μέρει
δυνάμει βίας (ή δικαίω κατακτήσεως) ή εν μέρει μόνον στη βάση
της γλώσσας και της φυλής· αυτά τα κράτη υπήρξαν σε υψηλότερο
βαθμό εθνικά κατ’ απόλυτη έννοια, πρωτότυπα λόγω της φύσης
26 Ειδικότερα όσον αφορά το πολωνικό ζήτημα πρόκειται για το τμήμα εκείνο της
Πολωνίας που αποκλήθηκε Πολωνία του Συνεδρίου, και προσκυρώθηκε υπό τον
τίτλο Βασίλειο της Πολωνίας από το Συνέδριο της Βιέννης του 1815 στη Ρωσική
αυτοκρατορία. Το σύνταγμα που παραχώρησε προς τούτο ο τσάρος Αλέξανδρος
Α΄ ήταν ένα από τα πλέον φιλελεύθερα της Ευρώπης, εφόσον πέραν της εγγύησης
των βασικών αστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών εισήγαγε, σε συνέχεια της
τοπικής πολωνικής παράδοσης, ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα που περιελάμβανε ευρέα τμήματα του πληθυσμού. Επιπλέον προέβλεπε τη δημιουργία στρατού υπό την ηγεσία Πολωνών αξιωματικών και αυτοδιοίκηση, ενώ η Πολωνική
καθιερωνόταν ως η επίσημη γλώσσα στη διοίκηση, το στρατό και το σχολικό
σύστημα του Βασιλείου 79-80. Kappeler 2008, 79-80· Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη
2008, 136· βλ. όμως και Riasanovsky 1977, 353.
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των θεσμών και των εθών, δυνάμει ακόμα και του κρατικού πατριωτισμού τους. Τώρα τα κράτη, που υπηρετούν συνειδητά και
προγραμματισμένα την εθνική αρχή, υπηρετούν, κατ’ ουσίαν, τον
κοσμοπολιτισμό».27
Είναι προφανές ότι ο Λεόντιεφ αποποιείται το διαφωτιστικό
αίτημα της δημιουργίας εθνικών κρατών στη βάση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης εθνοτικών ομάδων. Δεν αγνοεί όμως ούτε
αρνείται την έννοια του έθνους ή της εθνότητας· τουναντίον, τη
γνωρίζει και τη θέτει στο επίκεντρο της μέριμνάς του, με τη διαφορά ότι, επειδή ταυτίζει την γνήσια εθνικότητα με το δημιουργικώς ιδιότυπο και ξεχωριστό, προκρίνει την «κρατικότητα» τύπου
ancient regime ως προσφορότερο βιότοπο επιβίωσης και ανάπτυξης του αυθεντικά εθνικού.28 Στη βάση αυτή θα απορρίψει εξάλλου και τις αιτάσεις που δέχτηκε από τον Αστάφιεφ, ότι επιτίθεται
κατά της «εθνικής αρχής». Στη δεύτερη επιστολή του προς τον Βλ.
Σολοβιώφ για το θέμα θα ξεκαθαρίσει:
«Δεν θέλησα να επιτεθώ εναντίον εκείνου του ρωσικού (ή

27 Леонтьев 2010, 593.
28 Αυτό επιβεβαιώνεται από την διάκριση στην οποία προβαίνει μεταξύ εθνικής
απελευθέρωσης υπό την αιγίδα των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης (το αξιακό σύστημα του φιλελεύθερου εξισωτισμού) και εθνικής χειραφέτησης «αμόλυντης» από τέτοιες ιδέες. Ως παράδειγμα αυτής της δεύτερης περίπτωσης φέρνει
την απαλλαγή του ρωσικού έθνους από την ταταρική κυριαρχία και την περαιτέρω πορεία του από τον Ντμίτρι Ντονσκόι μέχρι τον Μ. Πέτρο. Το ότι εδώ χρησιμοποιεί τον όρο «έθνος» προς δήλωση των Ρώσων του ύστερου Μεσαίωνα, μιας
προνεωτερικής δηλ. περιόδου, καθιστά σαφές ότι η περί «έθνους» αντίληψή του
είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από την μεταμοντέρνα. Αν για τους μεταμοντέρνους
εθνοαποδομιστές του καιρού μας -τουλάχιστον αυτούς της ακροαριστερής πτέρυγας- το «έθνος» είναι ένα «φαντασιακό» κατασκεύασμα ενός κυρίαρχου λόγου
που προϋποθέτει το νεωτερικό κράτος με το ιδεολογικό και θεσμικό του οπλαστάσιο, για τον Λεόντιεφ το έθνος ως πραγματικό ιστορικό και ταυτόχρονα πολιτισμικό γεγονός καταστρέφεται, ή τουλάχιστον φαλκιδεύεται, από το «εθνικό»
κράτος. Εν συνόψει: Για του μεταμοντέρνους «προφήτες» πρόκειται κατ’ ουσίαν για ένα παιχνίδι δόμησης μιας «νοητής κειμενικότητας» από ένα «θεσμικό»
(κράτος) και αποδόμησής της από ένα «επιστημονικό» (ιστορικοί) αρχημήδειο
«πᾷ στῶ» (μια θέση δηλαδή που υπόκειται στην ένσταση της αυτοκατηγόρησης)·
για το Λεόντιεφ αντιθέτως πρόκειται για μια πραγματικότητα, την οποία πασχίζει να συντηρήσει εις πείσμα της ιστορικής εξέλιξης, το αναπότρεπτο της οποίας
ωστόσο αποδέχεται και ο ίδιος με βάση το εξελικτικό ιστοριοσοφικό του σχήμα.
Στην πρώτη περίπτωση η αντιφατικότητα είναι απόρροια ελλιπούς φιλοσοφικής
παιδείας (τουλάχιστον), στη δεύτερη απότοκο έλλειψης ρεαλισμού λόγω ιδιοσυγκρασίας (ο Lukashevich 1967, 82, προσεγγίζει υπό ψυχολογικό πρίσμα την διαμόρφωση της ιδεολογία του συγγραφέας μας· πρβλ. Παπαθανασίου χ.χ., 1-2).
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ακόμα και πανσλαβικού) εθνικού ιδεώδους, το οποίο σύμφωνα με
το πνεύμα του Ντανιλέφσκι πρέπει να σαρκωθεί σε αυτοδύναμο
πολιτισμό, αυτοδύναμη ζωή, αυτοδύναμη κρατική σύστημα κ.ο.κ.
Επιτέθηκα μόνον στο ιδεώδες του πολιτικού πανσλαβισμού».29
Εδώ έχουμε κατ’ ουσίαν να κάνουμε με τη διάκριση μεταξύ του «ιστορικοπολιτισμικού έθνους» (ιδέα απώτερης ίσως
χερντεριανής προέλευσης αλλά πάντως άμεσα επηρεασμένης
από τον Νταλινέφκσι) και του «πολιτικού έθνους» της Γαλλικής
Επανάστασης, εναντίον του οποίου στρέφεται ο συγγραφέας μας.
Επιπλέον, φιλελευθερισμός, δημοκρατία, σοσιαλισμός, επανάσταση είναι φαινόμενα που απειλούν τον πολιτισμό, γιατί ενσαρκώνουν την αντιχριστιανική και ταυτόχρονα παιδιάστικη πεποίθηση ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί επί της γης πρόοδος διά της
εξισωτιστικής αναγωγής όλων στον ολέθριο για τον πολιτισμό
μέσο όρο.30 Για τον Λεόντιεφ οι εισηγήσεις των νεωτερικών πολιτικών και κοινωνικών θεωριών συμποσούνταν σε αυτό που ο ίδιος
αποκαλούσε «ανθρωπολατρεία», την αποθέωση δηλ. του ανθρώπου ως ανθρώπου ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσδιοριστική
του ποιότητα.31 Γι’ αυτό και κατά την άποψή του το όραμα των
Σλαβοφίλων για την πνευματική αναγέννηση των Σλάβων μέσα
από την εθνική χειραφέτησή τους αποδείχθηκε -γράφει ο Λεόντιεφ
το 1880 στο κείμενό του Πανσλαβισμός- απραγματοποίητο όνειρο.32 Σε ένα μελέτημά του με τίτλο «Η εθνική πολιτική ως όργανο
της παγκόσμιας επανάστασης» θα απορρίψει κατηγορηματικά τον
γυμνό φυλετικό, «τριβαλικό εθνικισμό». Τα έθνη έχουν αξία μόνον
29 Леонтьев 2010, 985.
30 Πρβλ. το κείμενό του για τον φιλελευθερισμό «О либерализме вообще» (Γενικώς
για το φιλελευθερισμό), στο: Леонтьев 1885, 25-34.
31 Είναι πρόδηλη εδώ η ομοιότητα της αντι-διαφωτιστικής «ανθρωπολογίας» του
Λεόντιεφ με αυτήν εξεχόντων αντιδραστικών στοχαστών της δυτικής Ευρώπης
παρά την πρόδηλη ετερογένεια του φιλοσοφικού-θεολογικού υποβάθρου τους.
Πρόχειρα θυμούμαι εδώ τον Ζοζέφ Μαρί Κόμη ντε Μαίστρ, τον άλλοτε ελευθεροτέκτονα συνεργάτη ενός ντε Σαίν Μαρτέν, ο οποίος αναδείχθηκε σε ένας από
τους οξύτερους πολεμίους της Γαλλικής Επανάστασης και του δημοκρατικού εξισωτισμού (Ottmann 2009, 35-36· επίσης Sternhell 2009). Στην αντιουμανιστική
στάση του ντε Μαιστρ αντανακλάται κάτι από τον ανθρωπολογικό αισθητισμό
του Λεόντιεφ. Κατά τα άλλα ενδιαφέρουσες ομοιότητες μεταξύ του συγγραφέας
μας και φιλελεύθερων ακόμα δυτικών στοχαστών εντοπίζει ο Nelson 1975, 48·
πρβλ. Stamatopoulos 2013, 328 και Σταματόπουλος 2009, 237-240.
32 Леонтьев 2010, 594.
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στο βαθμό που αντιπροσωπεύουν πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.33
Και ο Λεόντιεφ, αποστασιοποιούμενος εμφανώς από τους στενόκαρδους εθνικιστές, ήταν σε θέση να αναγνωρίσει στη δυτική
Ευρώπη την ιδιαίτερη αξία και σημασία της ιστορίας της, εφόσον
και αυτή, όπως κάθε μεγάλος πολιτισμός, είχε φτάσει στο παρελθόν στην επίτευξη του ιδεώδους της αρμονίας. Η αρμονία όμως πάντοτε εμπερικλείει διαφορές και αντιθέσεις αντί να ομογενοποιεί
και να ισοπεδώνει, όπως η ισότητα, και γι’ αυτό υπακούοντας στον
«δεσποτισμό της εσωτερικής φόρμας» ανθίσταται στις δυνάμεις
της αποσύνθεσης.34 Είναι στη βάση αυτών και παρόμοιων απόψεων που φρονώ ότι ο συγγραφέας μας δεν μπορεί να συγκαταριθμηθεί ούτε καν ανάμεσα στους μετριοπαθείς Πανσλαβιστές35, παρότι συμμεριζόταν, υπό άλλες προϋποθέσεις, το φετίχ της σκέψης
τους, την κατάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως από τη Ρωσική
αυτοκρατορία.36
Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να κατανοηθεί η αποστροφή με την
οποία αντιμετωπίζει τα σλαβικά εθνικά κινήματα, κυρίως δε αυτό
των Βουλγάρων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η άποψη με
την οποία, εν τέλει, προβάλλει την δική του προσωπική εκδοχή
πανσλαβισμού: Η συνέχιση της ύπαρξης των πολυεθνικών αυτοκρατοριών των Αψβούργων και των Οθωμανών είναι ωφέλιμες

33 Walicki 1975, 521.
34 Utechin 1964, 165-166· πρβλ. Зеньковский 2009, 337-339· А. Белов, «Предисловие»,
στο: К. Леонтьев, Славянофильство и грядущие судбы России, Μόσχα 2010, 1113· και Παπαθανασίου χ.χ., 1-4.
35 Ένα άλλο ζήτημα είναι η διερεύνηση των σχέσεων του Λεόντιεφ με την σλαβοφιλική ιδεολογία, που πιο πρόσφατα εξετάζει ο Καπλίν (Каплин 2011, 446-458).
O Χατουντσώφ (Хатунцев 2007, 118) φρονεί ότι η περίοδος κατά την οποία ο
Λεόντιεφ βρισκόταν ιδεολογικώς εγγύτερα προς τους Σλαβόφιλους ήταν μεταξύ
των μεταξύ του τέλους του 1863 και τα μέσα του 1864. Από εκεί και μετά αρχίζει η σταδιακή απομάκρυνσή του από αυτούς στο βαθμό που υποχωρεί η πίστη
του στην ικανότητα των ομοδόξων και ομοφύλων της Ρωσίας πληθυσμών για
αυτοδύναμη πολιτισμική δημιουργικότητα. Σύμφωνα με την Λ. Γκέρτ (Герд 2008,
460), τα αντισώματα του Λεόντιεφ απέναντι στα σλαβοφιλικά κηρύγματα και ο
«φιλελληνισμός» του -στον οποίο παραπέμπει και η στενή φιλία του με τον φιλέλληνα Τ. Ι. Φιλίποφ- πρέπει να καλλιεργήθηκε υπό την επιρροή που άσκησαν
στο συγγραφέας μας οι καθηγητές της θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
36 Για το ρόλο του Τσάριγκραντ στη σκέψη των ρωσικών ελίτ της περιόδου και την
σχεδόν ψυχαναγκαστική εμμονή ότι η τύχη της Πόλης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν της Ρωσίας βλ. την πρόσφατη μελέτη της Γκεοργκίεβα (2014, 675690), όπου πέραν του Κ. Λεόντιεφ γίνεται αναφορά στους Φ. Ντοστογιέσκι, Φ.
Τιούτσιν, Μ. Πογκόντιν, Ν. Ντανιλέφσκι κ.α.
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για τους υποτελείς Σλάβους στο μέτρο και το βαθμό που, στερώντας τους την πολιτική ανεξαρτησία, λειτουργούν προστατευτικά
για την πολιτιστική ιδιαιτερότητά τους η οποία απειλείται από τον
ευρωπαϊκό φιλελευθερισμό.37 Εάν όμως τα πράγματα οδηγηθούν
στη διάλυση των αυτοκρατοριών αυτών, τούτο δεν πρέπει να γίνει
προτού η Ρωσία ωριμάσει αρκετά για την ανάληψη του ιστορικού
ρόλου της,38 την ενοποίηση του σλαβικού κόσμου με κέντρο την
Κωνσταντινούπολη (από τη μαγγανεία της Πόλης δεν ξέφυγε ούτε
ο sui generis στοχαστής Λεόντιεφ). Δηλ. η επιτέλεση του ιστορικού ρόλου της Ρωσίας δεν είναι προδιαγεγραμμένη με όρους «φυλετικής ειμαρμένης»· θα καταστεί εφικτή μόνον εφ’ όσον «αναζητήσει την πολιτιστική της ενότητα στις παλαιές ελληνορωσικές
ρίζες της», όπως γράφει Λεόντιεφ σε επιστολή του προς τον Βλ.
Σολοβιώφ, εκφράζοντας την βυζαντινοκεντρική ιδεολογία του.39
37 Βλ. Леонтьев 2010, 587: «Άρχισα να υποψιάζομαι ότι η αρνητική επενέργεια της
μουσουλμανικής πίεσης ήταν, ελλείψει κάτι καλύτερου, σωτήρια για τις σλαβικές
μας ιδιαιτερότητες και ότι δίχως το τουρκικό προστατευτικό καλπάκι η ολέθρια
δράση του φιλελεύθερου ευρωπαϊσμού θα απέβαινε ισχυρότερη» (πρβλ. και το
άρθρο «Τα αποτελέσματα των εθνικών κινήσεων στην Ορθόδοξη Ανατολή», που
δημοσιεύθηκε το 1888, Леонтьев 2010, 612). Δεν μπορεί να μη θυμηθεί εδώ κανείς το πασίγνωστο «Κρειττότερόν ἐστι εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἤ καλύπτραν Λατινικήν» του βυζαντινού Λουκά Νοταρά, αλλά και
να μην εκπλαγεί με τον αειθαλή χαρακτήρα τέτοιων συλλήψεων, όταν τις συναντά ακόμα και στη σύγχρονη βιβλιογραφία: Πρβλ. το σχόλιο του Хатунцев (2007,
119), ο οποίος δικαιώνει εδώ τον Λεόντιεφ, αν και όχι από θρησκευτικό-πνευματική οπτική γωνία αλλά από κοινωνικοοικονομική, στο μέτρο που υπογραμμίζει
τον ανασχετικό για την καπιταλιστική ανάπτυξη ρόλο που έπαιξε η οθωμανική
κυριαρχία στα Βαλκάνια! Μολονότι μπορώ να εκφράσω αμέριστη κατανόηση -αν
και όχι αποδοχή- για τον, έστω εξαναγκασμένο «φιλοοθωμανισμό» των Νοταρά
και Λεόντιεφ (και τόσων άλλων εξάλλου), τολμώ να αναρωτηθώ ποια βαρύτητα
θα μπορούσε να έχει στην συνάφειά μας η «αντικαπιταλιστική» τοποθέτηση του
Χατουντσόφ, όταν πια γνωρίζουμε (ή οφείλουμε να γνωρίζουμε) ότι η οθωμανοκρατούμενη καθ’ ημάς Ανατολή επέπρωτο να αντιληφθεί την ανάγκη ταχείας επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, προκειμένου να ξεφύγει από τα δυτικά
αποικιοκρατικά δεσμά, μόνον πολύ αργά. Εντέλει αδυνατώ να προσχωρήσω σε
οποιοδήποτε είδος «φετιχιστικού πριμιτιβισμού», αν έτσι πρόκειται να δικαιώσω την απουσία τυπογραφικού πιεστηρίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι
το 1727, οπότε και το εισήγαγε ο Ιμπραήμ Μουτεφερίκα (είχε προηγηθεί βέβαια
ο Κύριλλος Λούκαρης αλλά οι Γενίτσαροι έπιασαν… δουλειά), ή την προώθηση
σε ευρεία κλίμακα του εξηλεκτρισμού μόνον μετά την έκπτωση του ρομαντικά
«αντικαπιταλιστή» Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ - για να αναφέρω μόνον δύο ανάμεσα από
πολλά παρόμοια παραδείγματα.
38 Walicki 1975, 522
39 Kologriwof 1948, 134-135. Είναι ενδιαφέρουσα όσο και προκλητική η θέση του
Жуков 2006, 91, σύμφωνα με την οποία το μεγαλύτερο επίτευγμα του Λεόντιεφ

Έλληνες και Πανσλαβισμός με βάση την αρθρογραφία του Κονσταντίν...

539

3) Κατά τον αρθρογράφο μας, μια άλλη εκδοχή πανσλαβισμού
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω της βίαιης κατάκτησης
των σλαβικών εθνοτήτων από τη Ρωσία. Αλλά ούτε η Ρωσία είναι
Πρωσία, ούτε το σλαβικό ζήτημα αποτελεί μετάφραση σε ανατολικές συνάφειες του γερμανικού ζητήματος40 – θυμίζουμε ότι βρισκόμαστε λίγο μετά τη γερμανική ενοποίηση χάρη στην επιθετική
έκρηξη της επιδέξια καθοδηγούμενης από τον Μπίσμαρκ Πρωσίας:
Οι Γερμανοί είναι ένα έθνος διεσπαρμένο σε επιμέρους κρατικές
οντότητες με εθνικές δυναστείες· οι Σλάβοι αποτελούν φυλετική
ομάδα κατακερματισμένη σε επιμέρους έθνη. Η σπασμωδική, πλήρως γερμανική, πεπιεσμένη σα σιδερένιο ελατήριο Πρωσία των
Φρειδερίκου Β΄, Μπλύχερ και Μπίσμαρκ δεν είναι η ευρύχωρη, πολύχρωμη και αργοκίνητη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι η Πρωσία θα
είχε κάθε όφελος να καταλάβει και να ενοποιήσει τα επί μέρους
γερμανικά κράτη· για τη Ρωσία, αντιθέτως, η κατάκτηση των υπολοίπων Σλάβων θα σήμαινε μοιραία την αποσύνθεση και τον όλεθρό της: η εξήγηση απλή αλλά ευθύβολη: Εάν ο διαμελισμός της
Πολωνίας στοίχησε στην τσαρική Ρωσία τόσο αίμα και της προκάλεσε τόσα πολιτικά προβλήματα, τότε τι θα γινόταν στην περίπτωση 5 ή 6 Πολωνιών; Στο ρητορικό αυτό ερώτημα ο Λεόντιεφ
απαντά, ότι σε αυτή την περίπτωση, που καλό θα ήταν για τους
Έλληνες να μπουν στον κόπο να την αναλογισθούν, ολόκληρος ο
κόσμος, Ευρώπη και Ασία, θα στρεφόταν εναντίον της Ρωσίας.41 Η
πρόταση είναι τραγικά ειρωνική: Αυτό που δεν μπήκαν στον κόπο
να σκεφτούν οι Έλληνες για τους Ρώσους, φαίνεται ότι λίγο αργότερα δεν μπήκαν στον κόπο να σκεφτούν ούτε οι ίδιοι οι Ρώσοι
για τους εαυτούς τους: Η εκτίμηση του Λεόντιεφ διαψεύσθηκε και
επαληθεύθηκε ταυτόχρονα για διαφορετικούς λόγους μετά τον Β΄
Π.Π. Διαψεύσθηκε γιατί η σοβιετική ηγεσία επέλεξε τελικά να κρατήσει υποτελείς σε αυτήν τους Σλάβους manu militari· επαληθεύτηκε, γιατί εν τέλει ο εκφυλισμός της σοβιετικής αυτοκρατορίας
δεν ήταν άσχετος με το γεγονός αυτό.42
στην ανάλυση του ανατολικού ζητήματος ήταν ότι κατόρθωσε να μεταφέρει την
πραγμάτευσή του από το πεδίο του ανταγωνισμού των ευρωπαϊκών εθνών για
την αρπαγή της οθωμανικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των «ηθικών και νόμιμων
δικαιωμάτων» (sic) της Ρωσίας στην βυζαντινή κληρονομιά, συνδέοντάς το με τη
φυσική εξέλιξη του ρωσικού ιστορικοπολιτισμικού τύπου.
40 Леонтьев 2010, 488-9.
41 Леонтьев 2010, 489.
42 Να σημειωθεί ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης η «προφητική» διάσταση
της σκέψης του Λεόντιεφ: Корольков 1991· και Gasparini 1957.
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Όμως, πρέπει να ομολογήσουμε ότι για τους Έλληνες οι βολές
του Λεόντιεφ είναι άστοχες: Ουδείς νοήμων Έλλην της εποχής
του θα έπαιρνε στα σοβαρά το ενδεχόμενο της βίαιης κατάκτησης
όλων των Σλάβων από τους Ρώσους. Όταν οι Έλληνες μιλούσαν
για «Πανσλαβισμό» εννοούσαν την από μέρους της ρωσικής διπλωματίας έντεχνή χρησιμοποίηση των εθνικιστικών κινημάτων
των νότιων Σλάβων, κυρίως δε των Βουλγάρων, με στόχο την επιβολή των ρωσικών συμφερόντων στην Ανατολή κατά τρόπο που
θα έθετε αμετάκλητα τέλος στα ελληνικά όνειρα για εθνική ολοκλήρωση. Ο Λεόντιεφ, βέβαια, αυτό το γνωρίζει καλά·43 γι’ αυτό
και το κύριο μέλημά του είναι να καταδείξει ότι ακόμα και μια πανσλαβική ομοσπονδία, σαν αυτή που φαντάζονται οι Έλληνες, είναι
ανέφικτη ως επιβλαβής για την ίδια τη Ρωσία. Η πλειοψηφία των
επιχειρημάτων του στο σημείο αυτό συνεπώς νοηματοδοτείται έμμεσα ή άμεσα από το ανωτέρω εκτεθέν σκεπτικό, το οποίο όμως
είναι καταφανώς ασθενές, καθότι εδράζεται επί μιας προπαραδοχής μάλλον μεταφυσικής τάξεως (ότι δηλ. η υιοθέτηση φιλελεύθερων - εξισωτικών θεσμών θα επιταχύνει τον εκφυλισμό της ρωσικής κρατικής οντότητας). Εντούτοις η υπόδειξη των ετερογενών
συμφερόντων των επιμέρους σλαβικών εθνοτήτων έχει έρεισμα
στα πράγματα. Ο Λεόντιεφ βλέπει με ευκρίνεια αποκλίσεις που οι
Έλληνες, τουλάχιστον του Ελληνικού Βασιλείου, σίγουρα δεν ήταν
σε θέση να αντιληφθούν. Κατά τούτο σημειώνω με ιδιαίτερη έμφαση την οξυδερκή παρουσίαση της ελληνικής κοινής γνώμης του
2ου μισού του 19ου αιώνα και της ηγεσίας της. Γράφει:
«Οι Έλληνες γενικώς δεν κατανοούν ζητήματα εσωτερικής πολιτικής όχι μόνον όταν αποφαίνονται για την τόσο λίγο γνωστή
τους Ρωσία αλλά ακόμα και για τη δυτική Ευρώπη, της οποίας οι
γλώσσες, τα βιβλία και οι εφημερίδες τους είναι περισσότερο γνωστά. Για τα φοβερά κοινωνικά προβλήματα μιλούν στο περίπου
και τσαπατσούλικα (мельком и нибрежно). Όλη τους η προσοχή στρέφεται στις διεθνείς σχέσεις. Με βάση την κατάστασή τους
αυτό είναι κατανοητό. Ωστόσο ακριβώς το παράδειγμά μας μπορεί
να λειτουργήσει καλύτερα από οποιαδήποτε απόδειξη για το ότι
η εξωτερική πολιτική των κρατών προσδιορίζεται αναπότρεπτα
από την εσωτερική δομή του πολιτικού τους οργανισμού».44
43 Βλ. τον ορισμό του Πανσλαβισμού που δίνει ο ίδιος Леонтьев 2010, 487.
44 Леонтьев 2010, 494.
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Σχόλιο κατακλείδας:
Οι απόψεις του Ρώσου διπλωμάτη, στο βαθμό που αποκλίνουν
από αυτές των ελληνικών αρχουσών ελίτ της εποχής όντας παράλληλα διατυπωμένες από έναν γνώστη των ελληνικών πραγμάτων
που προσπαθεί να κρίνει αντικειμενικά αλλά και ταυτόχρονα απολογητικά υπέρ της πολιτικής δύναμης που εκπροσωπεί, παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον εφ’ όσον μπορούν να αναγνωσθούν αντιστικτικά προς την εδραιωμένη ελληνική πεποίθηση για τον ρόλο
της Ρωσίας στα βαλκανικά πράγματα και ειδικότερα στη διαδικασία της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης από τη λήξη του Κριμαϊκού
πολέμου και εντεύθεν. Από αυτή την άποψη οι πολιτικές αναλύσεις του Λεόντιεφ παρουσιάζονται στον σύγχρονο Έλληνα ερευνητή ως πρόκληση «ρηγμάτωσης» των συνειδησιακών βεβαιοτήτων
του, και άρα ως μια άσκηση αυτογνωσίας με αντεστραμμένους
τους όρους πρόσληψης: διερεύνηση της λειτουργικότητας του
ερμηνευτικού «παραδείγματος» του Πανσλαβισμού (παραμόνιμη
σταθερά στο νεοελληνικό φαντασιακό από την έξωση του Όθωνα
και μετά) μέσα από την κριτική αντιπαράθεση με την «αλήθεια»
ενός διαπρεπούς, αλλά μάλλον ξεχασμένου σήμερα, εκπροσώπου
της άλλης πλευράς.
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Παράδοση, εθνική ταυτότητα και εκσυγχρονιστικά οράματα
στην ελληνική και ρουμανική δοκιμιογραφία
του μεσοπολέμου: Θεοτοκάς και Cioran
Ekkehard W. Bornträger

Η μελέτη μας σκοπεύει να σκιαγραφήσει σε συγκριτική προοπτική ένα σπουδαίο σταθμό στην εξέλιξη του λόγου περί ταυτότητας
στην Ελλάδα και στην Ρουμανία. Εστιάζεται σε δυο δοκίμια που
σφράγισαν, στις δυο χώρες, την συζήτηση για τον εθνικό πολιτισμό και τη θέση του στον κόσμο. Προέρχονται από την πένα διανοουμένων που αργότερα διέπρεψαν στα γράμματα, τον Έλληνα
μελλοντικό πεζογράφο Γιώργο Θεοτοκά (1906-1966), έναν από
τους σπουδαιότερους εκπρoσώπους της γενιάς του 1930 που
συνέβαλε σημαντικά στην άνθηση του αστικού μυθιστορήματος
στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, και τον Emil Cioran (1911-1995),
που στην εξορία του στο Παρίσι (από το 1937) υπήρξε ένας παραγωγικός δοκιμιογράφος και κριτικός πολιτισμού, γνωστός για την
«λυρική» απαισιοδοξία, πλήρη αφορισμών, με τη οποία αντιμετώπισε βασικά προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης.
Φανερές είναι οι διαφορές νοοτροπίας, και ιδεολογικών φρονημάτων: ενώ ο Θεοτοκάς πάντα δήλωνε φιλελεύθερες συμπάθειες,
αποκρούοντας ταυτόχρονα μαρξισμό και εθνικισμό, ο Cioran δεν
έκρυβε, ως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένα είδος «αισθητικού»
ενθουσιασμού για ολοκληρωτικά καθεστώτα, φασιστικού αλλά
και σοβιετικού χαρακτήρα.
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που συμπλέουν
στα δύο δοκίμια, το Ελεύθερο Πνεύμα του 1929 και τη Μεταμόρφωση της Ρουμανίας του 1935-36. Πριν απ’ όλα η νεανική ηλικία των
συγγραφέων, 23 ετών ο Θεοτοκάς, 24 ετών ο Cioran στην στιγμή
της πρώτης δημοσίευσης. Έτσι τα κείμενα διακατέχονται όντως
από το νέο, και αναστατωμένο και εν πολλοίς αντιστασιακό πνεύμα μιας ανερχόμενης γενιάς, είναι γραμμένα με ορμή, «πάθος και
περηφάνια» (Cioran 2011, εισαγωγικό σημείωμα). Εκφράζουν μια
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Β΄ (ISBN: 978-960-99699-8-7)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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ριζική ρήξη με τις εύκολες «ιστορικοκεντρικές» βεβαιότητες της
προπολεμικής εποχής, θεωρούν την παράδοση σε πολλά σημεία
ως περιττό βάρος,1 έχουν επίγνωση της περιθωριακής θέσης του
έθνους και του πολιτισμού τους,2 επικρίνουν και απορρίπτουν τον
περιφερειακό επαρχιωτισμό της χώρας τους, ζητούν εκσυγχρονισμό και θετική, δραστήρια ενέργεια για να κατακτηθεί ένα μέλλον
πιο λαμπρό. Οι διαφορετικές συλλογικές εμπειρίες από τους πρόσφατους πολέμους –απόλυτος θρίαμβος του ρουμανικού αλυτρωτισμού, σημαντικές επιτυχίες αλλά και μικρασιατική καταστροφή
στην περίπτωση της Ελλάδας– δεν εμπόδισαν να κινηθούν οι δυο
συγγραφείς σε παρεμφερείς συντεταγμένες. Άρα δεν λείπουν τα
tertia comparationis.
Δεν εκπλήσσει ωστόσο ότι οι μέθοδοι διάγνωσης, οι οπτικές γωνιές, οι στρατηγικές ανάλυσης και επίλυσης, και βέβαια η ρητορική
αποκλίνουν, αλλά ακριβώς έτσι τα κείμενα προσφέρουν, μέσω ορισμένων αναλογιών, και μια σειρά από ενδιαφέρουσες αντιθέσεις.
Δεν έχουμε αξιώσεις να συγκρίνουμε εδώ pars pro toto τον λόγο
ταυτότητας από το μεσοπόλεμο στην Ελλάδα με αυτόν της Ρουμα1

2

Έτσι, κηρύττει ο Θεοτοκάς εμβληματικά: «στη Βαλκανική (…) παραφωνεί σήμερα
η Ελλάδα που πετά μονομιάς στην θάλασσα όλες τις βυζαντινές και βαλκανικές
παραδόσεις της και γυρεύει ένα δρόμο καινούριο.» (Θεοτοκάς 1973, 6) Ο Cioran
κατηγορεί λ.χ. το ρουμανικό εθνικισμό για τον αντιδραστικό του χαρακτήρα, γιατί ξεκίνησε από το ερώτημα «τί πρέπει να μένει» από τη «subistorie» της χώρας
αντί να αναρωτηθεί «τί πρέπει να γίνει η Ρουμανία». Όποιος από πάθος για τις
ιστορικές «σταθερές ενός λαού, εγκαταλείπει τους σύγχρονους δρόμους ανόδου
στον κόσμο» αποτυγχάνει στο να καταλάβει το υπαρξιακό νόημα ενός έθνους.
(Cioran 2011, 100) Η αναζήτηση του «αυθεντικού» της ρουμανικής ταυτότητας μόνο στο παρελθόν εύκολα οδηγεί σε αδιέξοδο. Διαφορετικά από την Ελλάδα, ο σκεπτικισμός αυτός μπροστά στην χρήση (και χρησιμότητα) της ιστορίας
για εθνικούς σκοπούς είχε μεγαλύτερη ιστορία στη Ρουμανία, έτσι ήδη το 1843
ένας διανοoύμενος δήλωσε ότι: « (…) μόνο τα χρεωκοπημένα έθνη μιλάνε συνεχώς για τους προγόνους τους, δηλαδή όπως το κάνουν οι ξεπεσμένοι ευγενείς.»
(Kogălniceanu 1997, 173)
Σκληρή η διάγνωση του Θεοτοκά: «Η Νέα Ελλάδα δεν πρόσφερε τίποτα στον
πνευματικό πολιτισμό της Ευρώπης.» (Θεοτοκάς 1973, 38) Πρόκειται για μια–
ασυνείδητη μάλλον – αναπαραγωγή ενός μοτίβου κριτικής πολιτισμού που
μαρτυρείται ήδη στο Ρώσσο συγγραφέα Čaadaev (1794-1856) για τη δική του
πατρίδα. Με το χαρακτηριστικό αφοριστικό του τόνο κάνει τον απολογισμό του
πολιτισμού της Ρουμανίας και ο Cioran : «Θεέ μου, τί άρα θα έχουμε κάνει χίλια
χρόνια; Όλη η ζωή μας από έναν αιώνα δεν ήταν παρά η διαδικασία χάρη στην
οποία καταλήξαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν κάναμε τίποτα. Η σύγκριση με
όσα επιτεύχθηκαν αλλού μας αποκάλυψε … την ανυπαρξία του πολιτισμού μας.»
(Cioran 2011, 37)
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νίας στηριγμένοι μόνο σε δύο δοκίμια. Αυτά είναι μεν χαρακτηριστικά από ορισμένες απόψεις, και προτιθέμεθα να τα τοποθετήσουμε –πολύ συνοπτικά– σε σχέση με τις καθ’ έκαστες παραδόσεις, λ.χ. ως προς τη διατύπωση του εθνικού χαρακτήρα. Ας σημειωθεί ωστόσο ότι τα δύο δοκίμια δεν αντιπροσωπεύουν ούτε την
σκέψη όλης της γενιάς των συγγραφέων ούτε, κατά μείζονα λόγο,
οριστικοποιούν ορισμένες ερμηνείες ή προεξοφλούν μεταγενέστερους προσανατολισμούς.
Η «φιλολογική» προσέγγιση του ελληνικού εθνικού χαρακτήρα στον Θεοτοκά

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι δυο συγγραφείς δίνουν άλλο βάρος
στον «εθνικό χαρακτήρα» και τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά.
Εν μέρει οι διαφορές αυτές, όπως θα φανεί, αντικαθρεφτίζουν παλαιότερες εθνικές παραδόσεις ως προς τις απόψεις περί συλλογικής ταυτότητας.
Ο Θεοτοκάς θέτει το θέμα αυτό ήδη στα δυο πρώτα κεφάλαια,
υπογραμμίζοντας ότι ήδη ένας μεταφορικός περίπατος στην Ευρώπη αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι με όλα τα κοινά στοιχεία
που συμμερίζεται η Παλαιά Ήπειρος, υπάρχουν καθαρά ευδιάκριτοι εθνικοί χαρακτήρες. Περνώντας τα σύνορα μιας ευρωπαϊκής
χώρας, ο ταξιδιώτης αντιλαμβάνεται «πως όλα αλλάζουν τριγύρω» του, «όχι μόνο η γλώσσα και οι κοινωνικές συμβάσεις», αλλά
το τοπίο και άλλα στοιχεία της φύσης αλλάζουν, έτσι και ο «χαρακτήρας των ανθρώπων»:
«Σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα αισθανόμαστε αμέσως μια ιδιαίτερη
έκφραση, μοναδική και αμίμητη, μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ζωντανή και αεικίνητη, δημιούργημα της φύσης, των αιώνων και της
ιδιοφυΐας ενός λαού.»3 (Θεοτοκάς 1973, 5)
Με περιέργεια περιμένει ο αναγνώστης τώρα έναν πίνακα των
ιδιοτήτων που αποτελούν τον χαρακτήρα του ελληνικού λαού. Δεν
3

Αξιοσημείωτο ότι ο Θεοτοκάς –δεδηλωμένος αντίπαλος του εθνικισμού και του
μαρξισμού– προτείνοντας μια κάπως ντετερμινιστική σχέση ανάμεσα στο φυσικό
περιβάλλον και την εθνική νοοτροπία, υιοθετεί, ίσως ασυνείδητα, μια επιχειρηματολογία που χαρακτήριζε εκείνο τον ξεπερασμένο «ρομαντικό εθνικισμό» της
εποχής του Δραγούμη, και που βρήκε το αποκορύφωμά του στα συγγράμματα
του Περικλή Γιαννόπουλου, ο οποίος εξυμνούσε το ελληνικό τοπίο των καθαρών
«διαυγέστατων» γραμμών και του «άυλου χρώματος» ως βάση και εγγύηση του
ελληνικού μεγαλείου. (Γιαννόπουλος 1988, 110,115-116)
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βρίσκει όμως, ούτε στο κεφάλαιο περί εθνικού χαρακτήρα, εικασίες για τον λαό, βρίσκει, μεταξύ άλλων, σκέψεις και εξηγήσεις για το
«χαρακτήρα» ορισμένων δυτικο-ευρωπαϊκών λογοτεχνιών καθώς
και της ελληνικής.
Για τον Θεοτοκά είναι η λογοτεχνία, στα άριστα ή πιο αντιπροσωπευτικά της έργα, που πιστά αντικαθρεφτίζει έναν λαό. Έτσι
αναφέρει το παράδειγμα του Dickens που για μερικούς ήταν ο πιο
πετυχημένος πορτραιτίστας «του αγγλικού νοικοκυριού και των
ηθικών παραδόσεων του έθνους του», δηλαδή της αγγλικής νοοτροπίας (Θεοτοκάς 1973, 18). Φαίνεται ωστόσο να έχει επίγνωση
του ότι η λογοτεχνία, και κυρίως η υψηλή πεζογραφία, δύσκολο να
θεωρηθεί αποκλειστική και επαρκής πηγή για το χαρακτήρα του
λαού, ιδιαίτερα στη χώρα της λαογραφίας. Περιορίζεται μόνο σε
μια σύντομη, αλλά εύγλωττη σημασιολογική διευκρίνιση όταν γίνεται λόγος για τον «εθνικό χαρακτήρα» της γαλλικής λογοτεχνίας
όπως τον όρισε ο Γάλλος κριτικός Thibaudet:
«Ένας Γερμανός τον ρωτούσε ποιος συγγραφέας εκφράζει πληρέστερα το πνεύμα των γαλλικών γραμμάτων, το «χαραχτήρα»
της Γαλλίας όπως θα λέγαμε εμείς. Ο Γάλλος κριτικός αποκρίνεται σ’ αυτήν την ερώτηση με μια σειρά από αντιθέσεις: Μονταίνιος-Πασκάλ-Βολταίρος-Σατωμπριάν...» (Θεοτοκάς 1973, 17).
Η ερώτηση εδώ είναι τουλάχιστον το ίδιο ενδιαφέρουσα όπως
και η απάντηση. Η εξίσωση του πνεύματος των γραμμάτων με τον
εθνικό χαρακτήρα στην οποία προβαίνει ο Θεοτοκάς είναι η ίδια
χαρακτηριστική. Δεν υπάρχει, εννοεί, στην Ελλάδα ενασχόληση
με την εθνική νοοτροπία εκτός των γραμμάτων. Αν και στον όρο
αυτό συγκαταλέγονται βέβαια και η κριτική και η δοκιμιογραφία,
γίνεται έκδηλο ότι στρέφει το βλέμμα του σε έργα λογοτεχνικής
φαντασίας και καλλιτεχνικής κυρίως δημιουργίας, δηλαδή η λογοτεχνία τον ενδιαφέρει ως πηγή και καθρέφτης, όχι ως χώρος ανάλυσης και επιστημονικής μελέτης του φαινομένου. Έτσι αναφέρει
συγγραφείς σαν τον Dickens, τον Σολωμό και τον Chateaubriand
ως εκπροσώπους, στα έργα τους, των διάφορων εθνικών χαρακτήρων. Μόνο ένας, ο Δραγούμης, επιχείρησε, στο δοκίμιο Ελληνικός πολιτισμός (1914) μεταξύ άλλων, να δώσει μια περιγραφή
μερικών γνωρισμάτων του εθνικού χαρακτήρα.
Είναι μεν πρωτότυπο ότι ο Θεοτοκάς υιοθετεί, και για την Ελλάδα, το «διαλεκτικό» σχήμα που προτείνει ο Thibaudet στην προα-
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ναφερόμενη ερώτηση για το ειδικό πνεύμα των γαλλικών γραμμάτων. Όπως ο Γάλλος, ο Έλληνας συγγραφέας δηλώνει πεπεισμένος
πως και ο ελληνικός «χαρακτήρας είναι κάτι το ασύλληφτο που
δεν χωρεί μέσα σ’ένα σύστημα, που συνεχώς ανενεώνεται». Κατά
συνέπεια, και στην Ελλάδα ισχύει ότι τη στιγμή που η πνευματική
ζωή υφίσταται την επίδραση ενός μεγάλου συγγραφέα, εμφανίζεται η «αντίθετη μορφή και εμποδίζει τα (...) γράμματα να σταματήσουν την εξέλιξή τους». (Θεοτοκάς 1973, 17-18)
Επομένως, ο εθνικός χαρακτήρας των Ελλήνων (προφανώς όχι
μόνο των ελληνικών γραμμάτων) κατά τον Θεοτοκά εκφράζεται
καλύτερα με τη διαλεκτική σειρά Κοραής-Σολωμός-Ψυχάρης-Παλαμάς-Δραγούμης. (Θεοτοκάς 1973, 18). Δεν έχει νόημα να συζητηθεί εδώ το βάσιμο αυτής της επιλογής που εκφράζει υποκειμενικές
επιλογές του νεανικού συγγραφέα.
Αυτό που εκπλήττει είναι ότι με καμία λέξη δεν κάνει τον κόπο
να δώσει κάποιο κοινό παρονομαστή, κάποιο γενικό γνώρισμα
του ελληνικού εθνικού χαρακτήρα όπως εκφράζεται από τις προσωπικότητες του νεοελληνικού πολιτισμού που αναφέρει. Σε τί
εκδηλώνονται οι αντιθέσεις που ενσωματώνουν τη νοοτροπία ή
την ψυχολογική ιδιοσυγκρασία που τις ενώνει; Γι’ αυτά ούτε μια
λέξη, τίποτε. Σαν να είχαν διαλυθεί οι λέξεις με τις οποίες είχε υπενθυμίσει με γλαφυρές μεταφορές την ύπαρξη ευδιάκριτων εθνικών
χαρακτήρων ως συστατικά στοιχεία του ευρωπαϊκού τοπίου.
Αντί στοιχειώδους ψυχολογικής ανάλυσης τυπικών γνωρισμάτων του ελληνισμού και της ελληνικότητας, ο Θεοτοκάς εξαπολύει
μια σφοδρή επίθεση εναντίον μιας άλλης –κατά τη γνώμη του όχι
μόνο λανθασμένης, αλλά και επικίνδυνης– αντίληψης του εθνικού
χαρακτήρα στο χώρο της λογοτεχνίας.
Απορρίπτει κάθε μορφή σχολαστικισμού, μιας νοοτροπίας που
κατά τη διάγνωσή του εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές και έχει
πολλή πέραση στην πνευματική ζωή της Ελλάδας, την οποία και
θεωρεί έκφραση ακραίου επαρχιωτισμού. (Θεοτοκάς 1973, 7)
Εστιάζει τα βέλη του στον κριτικό Φώτο Πολίτη και στη σχολή
του. Τον κατηγορεί για μια στενή και οπισθοδρομική ιδέα ως προς
τον αληθινό χαρακτήρα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αρνούμενος
να αναγνωρίσει τη δυναμική φύση του, θέλει να την εγκλωβίζει
σε ένα στείρο σύστημα σχολαστικού ακαδημαϊκού δογματισμού.
(Θεοτοκάς 1973, 7 και 22)
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«Ο νεοελληνικός χαρακτήρας», όπως τον φαντάζεται, είναι το
σύνολο των συναισθημάτων και των «ιδεών» που περιέχονται στα
μνημεία της δημοτικής παράδοσης, στον Σολωμό και στον Παπαδιαμάντη. Δηλαδή είναι κάτι που διατυπώθηκε οριστικά σε ορισμένα κείμενα, κάτι «ασάλευτο, αλύγιστο, τετελεσμένο.» (Θεοτοκάς 1973, 22)
Τί περιέχει όμως αυτό το «σύνολο συναισθημάτων» που επιχειρεί να προβάλει ο Πολίτης, και ποιο άλλο μοντέλο τυπικών συναισθημάτων θα προτιμούσε ο Θεοτοκάς;
Πάλιν δεν κάνει ούτε έναν λόγο γι’ αυτό, αντί τούτου παρατηρεί
πως η μείωση της ελληνικής λογοτεχνικής ταυτότητας σε τέτοια
κλίνη του Προκρούστη όχι μόνο δεν αντικρούει το πιο ανοιχτό και
ρεαλιστικό σχήμα του Τhibaudet, αλλά θυμίζει, με την άρνηση του
καλλιτεχνικού και κοινωνικού παρόντος, την στάση των υποστηρικτών της καθαρεύουσας: μάλιστα πρόκειται για έναν «νέο καθαρευουσιανισμό, όχι μορφικό βέβαια αλλά στην ουσία πολύ κοντά στο πνεύμα των παλιών διδασκάλων του Γένους». Οι «είκοσι
καθαρευουσιάνικοι αιώνες» σφράγισαν, κατά τον Θεοτοκά, πολύ
βαθιά την πνευματική ζωή των Ελλήνων και μόνο με μεγάλο κόπο
τώρα μπορούν να απαλλαγούν από αυτήν τη νοοτροπία (Θεοτοκάς 1973, 23) που δεν τους αφήνει «να χαρούν τη ζωή δίχως τις
συμβουλές των νεκρών» (Θεοτοκάς 1973, 25). Ακόμη, παραλύει
την εξάπλωση της μοντέρνας ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας αυτή η –τώρα δημώδης πια– προγονολατρεία.
Άλλο χαρακτηριστικό, που εμφανίζεται όχι μόνο επί της πολιτισμικής σκηνής, εντοπίζει ο Θεοτοκάς στον «κομματισμό»,4 που δεν
αφήνει περιθώριο για ανοιχτή συζήτηση, αφού ο αντίπαλος πάντα
δυσφημίζεται ως ανάξιος, κακοήθης ή απλούστατα αδαής βλάκας.
Όλες αυτές οι παρατηρήσεις ενδέχεται να είναι εν πολλοίς αν
όχι εντελώς πρωτότυπες, τουλάχιστον εύστοχες. Αλλά μια κάπως συναφής περιγραφή ή ανάλυση του εθνικού χαρακτήρα –κι
ας ήταν μόνο του τυπικού «πνεύματος της νεοελληνικής λογοτεχνίας», όπως υπόσχεται ό τίτλος του κεφαλαίου– δεν επιχειρείται
πουθενά, μάλιστα αποφεύγεται. Η έννοια επιστρατεύεται μεν από
τον συγγραφέα για την πολεμική διαμάχη με τις θεωρίες του Πολίτη, αλλά παραμένει ουσιαστικά κενή ασχέτως του ότι ο Θεοτοκάς
4

Πιθανόν υπαινίσσεται και τον εθνικό διχασμό, όταν μιλά για την πολιτική
έκφανση του φαινομένου αυτού.
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της προσδίδει δυναμικές ιδιότητες. Οι σκόρπιες πιο συγκεκριμένες
παρατηρήσεις για τον εθνικό χαρακτήρα του ελληνικού λαού δεν
ξεπερνούν το επίπεδο γενικοτήτων και φανερώνουν ακόμη περισσότερο την έλλειψη οποιουδήποτε συνθετικού ψυχογραφήματος.
Επιπλέον αναρωτιέται κανείς εάν η πολεμική του εναντίον του
νέο-καθαρευσιανισμού και του σχολαστικισμού δεν παραγνωρίζει
το γεγονός ότι, κατά το μοντέλο του Τhibaudet, οι δημιουργικές
αντιθέσεις θα έπρεπε να παίζουν κι ένα ρόλο θετικό για την εξέλιξη της ελληνικής ταυτότητας. Επίσης παραξενεύει γιατί αυτός
ο καθαρευουσιανισμός δεν θα έπρεπε να περικλείεται στα τυπικά
αμετάβλητα γνωρίσματα του Ελληνισμού, αφού υπήρχε επί δύο
χιλιετίες, και εφόσον ορίζεται ο εθνικός χαρακτήρας, κατά τον Θεοτοκά, μόνο με βάση τα γράμματα.
Ο ίδιος, με τον περιορισμό της έννοιας στα λογοτεχνικά συμφραζόμενα, προδίδει ένα ελληνικό παράδοξο που δεν το συνειδητοποίησε: την μακρόχρονη έλλειψη εκτενέστερης ενασχόλησης με
τον «εθνικό χαρακτήρα» των Ελλήνων. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη η μελέτη του εθνικού χαρακτήρα –με επιστημονικές αξιώσεις
σαν την ακαδημαϊκή Völkerpsychologie του Γερμανού Wilhelm
Wundt, ή υπό μορφήν λογοτεχνικού μάλλον τύπου δοκιμίων σαν
το Le peuple (1846) του Γάλλου ιστορικού Jules Michelet– είχε βάλει τις ρίζες της από καιρό και σε πιο περιφερειακές χώρες σαν την
Ισπανία5 και την Ρουμανία, υστερούσε πολύ να εμφανιστεί στην
Ελλάδα. Πλανάται τότε ο Θεοτοκάς όταν ισχυρίζεται πως «το ζήτημα του νεοελληνικού χαραχτήρα απασχολεί πολύ τους Έλληνες
διανοουμένους». Όχι, τους απασχόλησε τόσο λίγο (εάν εξαιρέσουμε μεμονωμένες απόψεις του γλωσσικού ζητήματος) ώστε η πρώτη εκτενέστερη «μελέτη» από ελληνική πένα, η δημοσιευμένη με
πολιτικούς σκοπούς Ψυχολογία του αθηναϊκού λαού του Νεοκλέους Καζάζη, να βγεί μόνο γύρω από το 1910, όταν δημοσιεύονται
και ορισμένα κείμενα του Ίωνος Δραγούμη με εθνο-ψυχολογικές
αναφορές, ενώ η πιο ογκώδης σχετικά «πρόσφατη» (1975) μονογραφία για το θέμα, Ο χαρακτήρας των Ελλήνων του Ε. Αποστόλου
Βακαλόπουλου, βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ξένους παρατηρητές.
5

Για μια προσέγγιση στον λόγο περί ελληνικού και ισπανικού εθνικού χαρακτήρα
βλ. και την ανακοίνωσή μας από το Δ΄συνέδριο της ΕΕΝΣ. (Bornträger 2010)
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Η ψυχολογική προσέγγιση του εθνικού χαρακτήρα των Ρουμάνων στον Cioran
Στην Ρουμανία, αντίθετα, οι ψυχολογικές παρατηρήσεις ξεκίνησαν ήδη στο πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα, με δοκίμια και σκίτσα
(αν και συχνά εστιασμένα στη νοοτροπία της Μολδαβίας) των Alecu Russo (π.χ. η νοσταλγική Μολδαβική μελέτη, 1851, Mihail Kogălniceanu (π.χ. το λογοτεχνικό σκίτσο Τα μυστικά της καρδιάς, 1850)
και Alexandru Dimitrie Xenopol (π.χ. Ο εθνικός πολιτισμός, 1868).
Το 1930 υπήρχε ήδη πλήθος έργων «σοβαρών» –σαν τη μονογραφία Από την ψυχολογία του ρουμανικού λαού6 (1907) του κοινωνιολόγου Dumitru Drăghicescu– καθώς και λιγότερο σοβαρών δοκιμίων και μελετών για την συλλογική ψυχολογία του ρουμανικού
λαού.
Αντίθετα από τον Θεοτοκά, αλλά ακολουθώντας και ο ίδιος ένα
πρότυπο καθιερωμένο από καιρό στο λόγο περί ταυτότητας στη
χώρα του, ο Cioran αναφέρεται αρκετά στις συγκεκριμένες ψυχολογικές ιδιότητες του ρουμανικού «εθνικού χαρακτήρα». Και ίσως
γι’ αυτό δεν νιώθει, σαν τον Έλληνα, την ανάγκη να διευκρινίσει
και να εικονογραφήσει εκ προοιμίου, με παραδείγματα και από το
εξωτερικό, την ακριβή σημασία και το περιεχόμενο του «εθνικού
χαρακτήρα» δια μέσου παραδειγμάτων, ούτε εκφράζεται για την
πραγματική ισχύ μιας τέτοιας έννοιας και κοινωνιολογικού «σχήματος».
Εάν το δοκίμιό του βρίθει από αναφορές και παραπομπές σε
στοχαστές και συγγραφείς κυρίως του εξωτερικού, δεν νιώθει καμιά διάθεση ή ανάγκη να συντάξει μια λίστα αντιπροσωπευτικών
για το «πνεύμα» των ρουμανικών γραμμάτων κορυφών. Διαφορετικά από τον Θεοτοκά, δεν ξεκινά από μια λογοκεντρική έως λογοτεχνική αφετηρία, το θέμα της «φιλολογικής» κριτικής δεν τον
παθιάζει. Εντρυφεί, σε αντάλλαγμα και εδώ στις συνηθισμένες του
θεωρήσεις ηθικο-«θρησκευτικής» και γεωπολιτικής φύσεως συνοδευμένες από παρατηρήσεις περί φιλοσοφίας του πολιτισμού.
Δεν ψάχνει δικαιολογίες ή εξηγήσεις για αληθινά ή υποθετικά
ελαττώματα των συμπατριωτών του. Με διόλου συγκαλυμμένη
ευχαρίστηση βάζει το νυστέρι σε σχεδόν όλα όσα αποτελούσαν,
6

Οι πρωτότυποι τίτλοι: Studie moldovană,Tainele inimii, Cultura naţională, Din
psihologia poporului român.
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κατά τη γνώμη του, την συλλογική ψυχολογική ιδιοσυγκρασία
τους. Ένα λάιτμοτιβ στην περιγραφή του εθνικού χαρακτήρα είναι
ο φαταλισμός που σημαδεύει όλη την ιστορική τους ύπαρξη του
ρουμανικού λαού.
Γενικά, οι Ρουμάνοι έχουν παρά πολλή ταπεινοφροσύνη και
υπερβολικά λίγη ευσέβεια . Ενώ την τελευταία την θεωρεί μάλλον
μια αρετή, αφού στολίζει με τη γοητεία της υπερβατικότητας τις
καθημερινές πράξεις, προσφέροντας έτσι ένα αιώνιο νόημα στις
ματαιότητες της ζωής. Η ταπεινοφρoσύνη, αντίθετα, υποτάσσει
τον άνθρωπο στα πράματα. Για τον Cioran είναι το πιο α-ιστορικό
συναίσθημα που μπορεί κανείς να φανταστεί. (Cioran 2011, 84)
Είναι και μια από τις πολλές αιτίες του ρουμανικού σκεπτικισμού
που τον αναφέρει επανειλημμένως ως βασικό ελάττωμα του εθνικού χαρακτήρα.
«Σαν να μην είχαμε αντιπαρατάξει στα δεινοπαθήματα που μας
έρχονταν από άλλους λαούς παρά την απάντηση της παθητικής διανόησης του χωριάτη: Θα περάσει κι αυτό». (Cioran 2011, 85)
Με ένα από τα τυπικά του «φρασεολογικά οξύμωρα» συνοψίζει το κακό που εκφύεται από ένα προσόν που γενικά ερμηνεύεται
θετικά: αφού η ταπεινοφροσύνη εκτιμάται ως καλή ανθρωπιστική στάση, δηλώνει μεν ότι δεν υπάρχει ον πιο ανθρώπινο από τον
Ρουμάνο. Αλλά ακριβώς αυτό είναι η συμφορά, σε οποιοδήποτε τερατούργημα ο χωριάτης θα απάντησει με τη φόρμουλα «Ανάμεσα
σε ανθρώπους όλα γίνονται». Αυτή η «υπερβάλλουσα κατανόηση,
προς αποφυγήν σύγκρουσης και δράματος» χαρακτηρίζει, κατά
τον Cioran, και γενικά τον σκεπτικισμό (Cioran 2011, 85), που τον
αντιπαθεί με την ίδια σφοδρότητα όπως ο Θεοτοκάς.
Αντίθετα απ’ αυτόν, κι’ ο ίδιος ο Cioran υποκύπτει (ευτυχώς) σε
αυτό το «ελάττωμα» που διαπερνά όντως και την δική του έκθεση,
δημιουργώντας ένα αντίβαρο στις αστραφτερές του εθνικιστικές
θεωρήσεις. Ίσως γι’ αυτό το εξορκίζει με τόση ορμή ως κεντρική
αμαρτία και δεν εξοικονομεί ούτε άλλα δραματικά επίθετα όπως
«συνεχές πένθος» ή «γάγγραινα» που παραλύει το έθνος – αλλά
προφανώς όχι τη δική του δοκιμιογραφία. Τόσο βαθιά ριζωμένος
είναι ο σκεπτικισμός, κατά τον Cioran, στον λαό του ώστε να μην
είναι αποτέλεσμα ιστορικών αντιξοοτήτων και βασάνων, αλλά
πρέπει να προϋπήρχε ήδη ως διάθεση από την αρχή, για να ενδυναμωθεί αργότερα αφού «η τύχη μας είναι ευνοϊκή για όλες τις αρ-
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νητικές τάσεις της ρουμανικής ψυχολογίας». (Cioran 2011, 62-63)
Ωστόσο αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα καλό «φόντο» του έθνους
που έχει και τις αρετές του. Για παράδειγμα, εγκωμιάζει τους Ρουμάνους ως τον πιο συνετό-φρόνιμο (înţelept) λαό της Ευρώπης.
Κάτι που είναι καλό στο ατομικό επίπεδο, αρνητικό πάλιν ως συλλογική νοοτροπία γιατί εκφράζει μια «έλλειψη τόλμης για επιβολή». (Cioran 2011, 61)
Ο Cioran επιχειρεί μια «μεταμόρφωση» και των ιδιοτήτων του
ρουμανικού χαρακτήρα τονίζοντας το παράδοξο των συμβατικών εκτιμήσεων περί (συλλογικών) αρετών και ελαττωμάτων.
Το πορτραίτο του εθνικού χαρακτήρα διακυμαίνεται ανάμεσα σε
στιγμές ψυχολογικής ευαισθησίας και γεωπολιτικής διαύγειας στη
διάγνωση, και εθνικιστικής μεγαλομανίας στα οράματα. Πάντως η
σκιαγράφησή του αποκτά μεγαλύτερο βάθος («φιλοσοφικό» μάλιστα) και αλληλουχία σε σύγκριση με όσα αναφέρει ο Θεοτοκάς
για την ψυχολογική ταυτότητα του ελληνικού λαού ή πολιτισμού.
Από Βαλκάνιους αγρότες σε αστούς δυτικού τύπου – ένας σκληρός δρόμος
Στο κλασσικό του δοκίμιο από το 1867 ο Ρουμάνος κριτικός και
πολιτικός Titu Maiorescu είχε σκιαγραφήσει, με δραματικό τόνο,
τις κοινωνικές συνέπειες που συνεπαγόταν, κατά τη γνώμη του, ο
(γρήγορος) εκσυγχρονισμός στη βαλκανική περιφέρεια.
« Kατά τα φαινόμενα, (…) οι Ρουμάνοι σήμερα έχουν αφομοιώσει σχεδόν όλο τον δυτικό πολιτισμό. Έχουμε πολιτική και επιστήμη, έχουμε περιοδικά και ακαδημίες, έχουμε σχολεία και λογοτεχνία, έχουμε μουσεία, ωδείο, έχουμε μάλιστα και θέατρο. Αλλά
στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι νεκρά δημιουργήματα, ισχυρισμοί χωρίς θεμέλιο, φαντάσματα χωρίς σώμα, αυταπάτες χωρίς
αλήθεια, και έτσι ο πολιτισμός των ανώτερων τάξεων των Ρουμάνων είναι μηδενικός και χωρίς αξία, και η άβυσσος που μας χωρίζει από τον κατώτερο λαό γίνεται μέρα με τη μέρα πιο βαθειά. Η
μοναδική πραγματική τάξη σε μας είναι ο Ρουμάνος αγρότης, και
η πραγματικότητά του είναι οδύνη, κάτω από την οποία στενάζει
εξαιτίας των φαντασιώσεων των ανώτερων τάξεων. Από τον καθημερινό του ιδρώτα βγαίνουν τα υλικά μέσα για την υποστήριξη
του φανταστικού οικοδομήματος που το αποκαλούμε ρουμανικό
πολιτισμό, και με τον τελευταίο όβολό του τον αναγκάζουμε να
πληρώσει τους ζωγράφους και μουσικούς μας, τους ακαδημαϊκούς
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(…) από το Βουκουρέστι, τα λογοτεχνικά βραβεία (…), και ως αναγνώριση δεν παράγουμε ούτε ένα μοναδικό έργο για να του εξυψώσουμε την ψυχή και να τον κάνουμε να ξεχάσει μια στιγμή την
καθημερινή αθλιότητα. » (Maiorescu 143, 2008)
Πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις ανησυχίες και κρίσεις οι δυο νεανικοί συγγραφείς, δυο γενιές αργότερα;
Μπροστά στις προκλήσεις της μεταπολεμικής εποχής, και οι
δυο θεωρούν τον εκσυγχρονισμό απαραίτητο και παίρνουν τις
αποστάσεις τους από την νοσταλγική παγιοποίηση του αγροτικού
κόσμου και των παραδόσεών του ως θεματοφυλάκων της ανόθευτης εθνικής ταυτότητας στα διάβα των αιώνων.
Η μοντέρνα πόλη –όχι πια το χωριό– είναι, ή θα έπρεπε να είναι
το θέατρο της εθνικής προόδου.
Εάν συγκλίνουν οι πεποιθήσεις των δυο δια-εθνικώς, δέον να
σημειωθεί ότι στα συμφραζόμενα της Ρουμανίας, ιδιαίτερα με την
άνοδο της σιδηράς φρουράς η συμβολική (και κάποτε και συγκεκριμένη, με την αγροτική φορεσιά-στολή του Codreanu) ιδιοποίηση στοιχείων και παραδόσεων του αγροτικού πληθυσμού έχαιρε
μεγάλης απήχησης στο στρατόπεδο των εθνικιστών και φιλο-φασιστικών κομμάτων.
Έτσι, ενώ ο Θεοτοκάς, με τον «αντι-αγροτισμό» του είχε μεν
αντιπάλους σαν τον Πολίτη, ταυτόχρονα εξέφραζε ένα ευρύτερο
ρεύμα μετριοπαθούς ή ριζοσπαστικού εκσυγχρονισμού που τουλάχιστον στον πολιτισμικό χώρο είχε πολυάριθμους οπαδούς, εκ
των οποίων και ο ποιητής Ηλίος Ηλιού που εξυμνούσε και την αισθητική της «μοντέρνας πολυκατοικίας». (Τζιόβας 1989, 114)
Διαφορετικός είναι ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο οι δυο ανερχόμενοι διανοούμενοι απορρίπτουν μια αγρο-κεντρικό εθνική ταυτότητα.
Η πόλη ως κινητήρας εκσυγχρονισμού στον Θεοτοκά

Ο Θεοτοκάς, πιστός στη ροπή του για μια τεχνο- και λογοκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων η οποία εκδηλώθηκε ήδη σχετικά
με την ιδιόμορφη διατύπωση που έδωσε στον εθνικό χαρακτήρα,
εφιστά την προσοχή του όχι στον λαϊκό κόσμο κατ’ ευθείαν, αλλά
στην καλλιτεχνική του αξιοποίηση και «εκμετάλλευση» υπό τη
μορφή της ηθογραφίας.
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Παρατηρεί ότι οι αγροτικοί (και κάποτε μικροαστικοί) χαρακτήρες που περιγράφονται εκεί είναι αποκλειστικά «μικροί άνθρωποι, ταπεινοί στην ψυχή, στο πνεύμα, στη ζωή, άθλιες υπάρξεις χωρίς κανένα βάθος, καμιά ομορφιά». (Θεοτοκάς 1973, 45).
Εάν αποκρούει ο Θεοτοκάς την απλοϊκή εξίσωση ότι ένα μίζερο
περιβάλλον αντικαθρεφτίζεται αυτόματα από μια εξίσου μίζερη
λογοτεχνική επεξεργασία, υπογραμμίζει εν τούτοις ότι τα μεγαλύτερα ταλέντα του πεζού λόγου όπως ο Ψυχάρης και ο Δραγούμης
στράφηκαν στην κριτική, όχι στην ηθογραφία. Από την άλλη πλευρά, αφήνει ανοιχτό το θέμα εάν οι αγροτικοί τύποι που «κατοικούσαν» το είδος αυτό ήταν στην πραγματικότητα τόσο ελεεινοί όπως
σκιαγραφούνται.
Για την καινούργια, μεταπολεμική εποχή ρητώς αποκλείει
οποιαδήποτε χρησιμότητα εκείνης της επιστροφής στις αυθεντικές «ηθογραφικές» πηγές του χωριού κατά το πρότυπο των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη και άλλων, όπως την διεκδικούν οι
υποστηρικτές του Πολίτη. (Θεοτοκάς 1973, 25)
Η αληθινή ζωή του έθνους δεν διαδραματίζεται πια στο χωριό,
αλλά στον (φρέσκο τότε) αέρα της «νεανικής και ζωηρής» Αθήνας, εκεί που ο κυκεώνας των αλλαγών της μοντέρνας εποχής έφερε τους πρώτους του καρπούς. Τα «αδύνατα νεύρα» των ξηρών,
στείρων σχολαστικών που νοσταλγούν τη «μικρή ήρεμη πρωτεύουσα που παλιού καλού καιρού» αναταράσσονται από την ορμή
της ανανέωσης, ενώ θριαμβεύει η «εφηβικότητα αειθαλής» της
Ελλάδας, «πιο ζωηρή από πάντα» (Θεοτοκάς 1973, 24), που με ενθουσιώδη ζάλη βλέπει «αυτό το πανδαιμόνιο των συνοικιών που
γκρεμίζουνται και των συνοικιών που χτίζουνται, των δρόμων
που σκάβουνται, των τουνελιών που ανοίγουνται, των βρώμικων
προσφυγικών πόλεων, των αεροπλοίων, των χιλιάδων αυτοκινήτων, των μεγάλων ανθρώπινων μαζών. (…) τα πρώτα βήματα, τα
άταχτα μα τολμηρά, της αυριανής πρωτεύουσας της ανατολικής
Μεσογείου». (Θεοτοκάς 1973, 24-25)
Το δυναμικό για την άνοδο του έθνους, για τη μελλοντική του
ακτινοβολία, εξελίσσεται στην Αθήνα, αλλά με κανένα λόγο στην
επαρχία.
Η πρωτεύουσα θα πάρει «φόρα» χάρη και δια μέσου του υλικού και πνευματικού εκδυτικισμού, θα γίνει ο πόλος έλξεως του
εκσυγχρονισμού, ενώ τα επαρχιώτικα απομεινάρια βαλκανικής
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και βυζαντινής προέλευσης διοχετεύονται σαν απορρίμματα στη
θάλασσα. (Θεοτοκάς 1973, 6)
Επομένως το παλαιό δίλημμα εάν η Ελλάδα ανήκει στην Ανατολή ή στη Δύση επιλύεται από τον Θεοτοκά με μια φράση, ενώ ο
Ρενιέρης, το 1842, χρειαζόταν ακόμη σχεδόν 50 σελίδες, και την
περίπλοκη απόδειξη ότι ο σύγχρονος πνευματικός πολιτισμός της
Εσπερίας αφού είναι βασικά ο αρχαίος ελληνικός εν εξορία, θα μεταφυτευόταν εύκολα στην παλιά, πάλιν ελεύθερη πατρίδα του.
(Ρενιέρης 1998, 68 και 97)
Το ριζικό άνοιγμα στο δυτικό πολιτισμό δεν ισοδυναμεί πνευματικά, για τον Θεοτοκά, με την παραδοσιακή επιπόλαια, «σχολαστική» απομίμηση ξένων ακαδημαϊκών σχολών, αλλά προϋποθέτει κριτική αντιμετώπιση και επιλογή, καθώς και προσαρμογή στα
ελληνικά δεδομένα, να μην παραμένουν «μορφές χωρίς βάση» (Θεοτοκας 1973, 7-8). Αλλά πώς και πού να χαραχθεί η διαχωριστική
γραμμή μεταξύ πολιτιστικού ανοίγματος και «αρχοντοχωριατικής» ξενομανίας, την οποία έψεξε ο Δελμούζος; (Τζιόβας 1989, 58)
Το μέλλον του ρουμανικού έθνους βρίσκεται στη βιομηχανία
και στη Δύση, όχι στο βαλκανικό χωριό

Ούτε ο μελλοντικός Ρουμάνος φιλόσοφος ανακαλύπτει κάτι το
περίφημο, το αξιοθαύμαστο στο ότι οι συμπατριώτες του διέσχισαν την ιστορία τους υπό την ιδιότητα ενός λαού αγροτών,7 ούτε
βλέπει στο γεγονός αυτό μια επαρκή βάση μελλοντικής ανόδου. Η
γεωργική τους υπόσταση δεν του δίνει καθόλου αφορμή για νοσταλγικές ονειροπολήσεις απλής, ενάρετης ζωής με πατροπαράδοτες αξίες. Ούτε του προκαλούν συναισθήματα συγκίνησης και
συμπόνιας οι μίζερες συνθήκες ιστορικής διαβίωσής τους, η κατάσταση κοινωνικής καταπίεσης, ούτε τα επί πλέον πλήγματα της
«άδικής» τους μοίρας. Aποφεύγει, ή δεν νιώθει το ρητορικό πάθος,
αλλά και την πραγματική συμπάθεια (με πατερναλιστική χροιά)
που ο Maiorescu και οι οπαδοί του στη Junimea (τον σημαντικό
φιλολογικό σύλλογο που ιδρύθηκε το 1863 στο Ιάσιο) είχαν εκφράσει προς την αγροτική τάξη.
7

Δεν κάνει ακόμη την διάκριση μεταξύ ποιμένων και αγροτών που καλλιεργούν,
μια διάκριση που την διατύπωσε λ.χ. ο φιλόσοφος Noica (Noica 2010, 36-40).
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Για τον Cioran δεν υπήρχε, ιστορικά μιλώντας, ένα ειδικό στρώμα αγροτών, αφού όλοι οι Ρουμάνοι ήταν ένας λαός αγροτών. Άρα
το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει αφορά το σύνολο του
«έθνους».
Με τον τυπικό του σαρκαστικό αφορισμό διαπιστώνει ότι τους
έκανε μεγάλη ευχαρίστηση να μη επεμβαίνουν στην εξέλιξη του
κόσμου [cursul lumii] (Cioran 2011, 83). Ούτε πολιτικά ούτε πολιτιστικά οι αγρότες δεν άφησαν μεγάλα ίχνη στην ιστορία, εκτός
του να διασφαλίζουν την συνέχεια γλώσσας και λαϊκού πολιτισμού, και βέβαια του αίματος. Σήμερα πια, με την κοινωνική διαφοροποίηση, «η αγροτιά δεν μπορεί να είναι παρά η βιολογική
αποθήκη του έθνους, μια απλή πηγή επισιτιστική» (Cioran 2011,
118). Αλλά όχι πια περισσότερο:
«Οι λαϊκοί πολιτισμοί που στηρίζονται σε γεωργικούς λαούς,
είναι αφοπλισμένοι, τόσο πνευματικά όσο υλικά μπροστά στην ευρύτητα των βιομηχανικών εθνών. Από τη μια πλευρά ο χωριάτης
και το χωριό, από την άλλη ο εργάτης και η πόλη. Ένας κόσμος
κλεισμένος στον εαυτό του, ένας κόσμος ανοιχτός σε όλα.» (Cioran
2011, 114)
Μόνο με την βιομηχανοποίηση και τον πολιτισμό της πόλης η
Ρουμανία θα είναι σε θέση να κατακτήσει μια άξια θέση στον σημερινό κόσμο, και να αποκτήσει στρατιωτική δύναμη.
Ως προς το άλλο σκέλος της κριτικής πολιτισμού [Κulturkritik]
του Maiorescu, τις «μορφές χωρίς βάση» [forme fără fond], ο Cioran
εκφράζει επίσης άλλες εκτιμήσεις, εν μέρει μάλιστα αντίθετες, ενώ
ο Θεοτοκάς κατηγορούσε επανειλημμένως τον επιπόλαιο τρόπο
πρόσληψης δυτικών ιδεών στη σύγχρονη Ελλάδα.
Και δεν διστάζει να επικρίνει κατ’ευθείαν τον «μεγάλο και αξιότιμο» καθηγητή επειδή του έλειπε η κατανόηση για το δημιουργικό
(και αναπόφευκτο) χάος στο οποίο γεννιέται ένας νέος πολιτισμός
«που ο αναβρασμός του καθαρίζεται μόνο αργότερα, στις κλασσικές του εποχές». Αυτό ξέφευγε από την «ψυχρή και παραλυτική
διαύγεια» του Maiorescu. (Cioran 2011, 103)
Εκείνη η αρχική δίνη ασαφών ιδεών, μισο-χωνεμένων, ξενόφερτων κυρίως γνώσεων και δυνατών, αλλά χωρίς ακριβή στόχο παθών έχει ωστόσο καταλυτική δράση στην αφύπνιση του έθνους.
Δεν καταμετράται, δηλώνει ο εξίσου ορμητικός νέος διανοούμενος,
με κρύα ακαδημαϊκά κριτήρια.
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Με τον τρόπο αυτό ο Cioran καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η
μεταφορά «μορφών» και μόνο από την Ευρώπη υπήρξε απαραίτητη για την εμπέδωση και ανάπτυξη του ρουμανικού πολιτισμού:
«Χωρίς μορφές, δηλαδή χωρίς την Ευρώπη (πλην της ουσίας
της), όλη η Ρουμανία δεν θα ήταν παρά ένα σύνολο από προαισθήματα πολιτισμού» (Cioran 2011, 104). Ακριβώς αυτές οι εξωτερικές μορφές μόνες τους είχαν μια σχεδόν θαυματουργή επίδραση,
ανανέωσαν και κινητοποίησαν τόσες ενέργειες που δεν τις υποψιαζόταν κανένας «ώστε να έχει εξαγοραστεί τις τελευταίες δεκαετίες, ένα μέρος της υπνηλίας τόσων αιώνων»: «Μας έσωσαν
οι δυτικές μορφές, όχι η ανατολική μας βάση» (Cioran 2011, 104).
Δεν κατορθώνει ο Cioran να εξηγήσει ωστόσο γιατί τότε να μην
έπρεπε να δυτικοποιηθεί και η βάση, τουλάχιστον εν μέρει, για να
παραμείνει και κάτι το ιδιαίτερο ρουμανικό.
Παρ’ όλες τις επιφυλάξεις για τις υλιστικές, ανθρωπιστικές και
μάλιστα εκφυλιστικές τάσεις της Δύσης, ανεξάρτητα και από τις
ρωσσόφιλες και φιλοϊαπωνικές του συμπάθειες, και για τον Cioran
δεν χωρά αμφιβολία ότι το μέλλον της χώρας δεν μπορεί παρά να
βρεθεί στον δυτικό πολιτισμό. Μια εναλλακτική επιλογή μεταξύ
Ανατολής και Δύσης δεν υπάρχει πια για την Ρουμανία, επιμένει ο
στοχαστής. Αντίθετα από τον Θεοτοκά, που δεν κάνει πια λόγο γι’
αυτό και για τον οποίο η δυτική επιλογή είναι πια ουσιαστικά ένα
κεκτημένο, ο Cioran –ίσως και αφού δεν συμμερίζεται τα φιλελεύθερα φρονήματα του πρώτου– θεωρεί ανάγκη να προβεί σε μια
θεαματική συνηγορία υπέρ της Εσπερίας ως μόνου κατάλληλου
πόλου προσανατολισμού για την Ρουμανία, όπου και ο (μεταφορικός) ήλιος της πρέπει να ανατέλλει, ποτέ πια ex oriente lux:
«Το να ανήκουμε εξωτερικά και γεωγραφικά στον κόσμο της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης ήταν μια από τις πιο μεγάλες κατάρες. Ο
πολιτισμικός κύκλος της Μικράς Ασίας, οι τουρκικές και ελληνικές
κληρονομιές στα ήθη, η αγωνία του βυζαντινού πολιτισμού, ανίκανη να μας δώσει πνευματική ζωτικότητα, όλα αυτά αποτελούν
συστατικά αυτής της βαλκανικής κατάρας από την οποία πρέπει
να μας απελευθερώσει το μέλλον.» (Cioran 2011, 104)
Η Ρουμανία πρέπει να απαλλαγεί από όλες τις αλυσίδες της νοτιο-ανατολικής κληρονομιάς, εάν θέλει να γίνει η κεντρική εστία
εξουσίας και πολιτισμού ακριβώς στην νοτιο-ανατολική Ευρώπη.
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Οι δρόμοι σωτηρίας
Στην κριτική για τις πολιτισμικές και γεωπολιτικές (κυρίως
στον Cioran) καταστάσεις, όσο οξεία και υπερβολική και να είναι,
διαγράφεται, στα δυο δοκίμια, μια προσπάθεια αντιμετώπισης
των πραγματικών φαινομένων και «παθολογιών». Ανασκευάζονται και απορρίπτονται τα εθνοκεντρικά ιδεολογήματα και προγονολατρικές αυταπάτες ή απλούστατα δεν λαμβάνονται πια υπ’
όψη.
Αλλά όπως συχνά συμβαίνει με τέτοιου είδους δοκίμια, η δύναμη κριτικής ανάλυσης είναι ανώτερη από την ικανότητα να διατυπωθούν έξοδοι από την περιγεγραμμένη με τόσο ζήλο μιζέρια.
Οι λύσεις που προτείνουν ο Θεοτοκάς και ο Cioran μπορούν
μεν να εντυπωσιάζουν με την θεαματική ρητορική τους, ένα βλέμμα στα περιεχόμενα προδίδει όμως μια μεγάλη δόση «ποιητικής
άδειας» η οποία επενδύεται σε ωραίες φόρμουλες που προτείνουν
μια πανάκεια για όλα τα παθήματα του έθνους.
Για τον Θεοτοκά, πιθανόν να πάρουν «της τύχης τα γυρίσματα»
πιο θετική στροφή για τους Έλληνες. Τόσο μεγάλη είναι η απόγνωση και παραλυτική ηττοπάθεια στην οποία περιέπεσε ο ελληνικός
λαός μετά το 1922, ώστε «κανένας δεν περιμένει [πια] κάτι καλό
από την Ελλάδα. Καμιά ελπίδα δε χαράζει πουθενά.» Αλλά ακριβώς
αυτή είναι η «θαυμάσια στιγμή» της λύτρωσης. (Θεοτοκάς 1973,
63)
Είναι οι νέοι που θα σώσουν την πατρίδα. «Πολύ όμορφα πράματα» θα γίνουν από «νεανικές δυνάμεις, αδέσποτες, χαμένες»
που «περιπλανιούνται μες στην ατμόσφαιρα, χωρίς σκοπό.» Εάν
δεν ξέρουν ακόμη ακριβώς τί θέλουν, θέλουν ωστόσο «με δύναμη».
(Θεοτοκάς 1973, 63-64)
Μπροστά σε τέτοια θετική νεανική, ζωτική ενέργεια ο σκεπτικισμός ενός Καβάφη, που «αρνείται με τον πιο απόλυτο τρόπο να
ζήσει» (Θεοτοκάς 1973, 67), φαίνεται να είναι μόνο ένα μαύρο φάντασμα, δεν έχει πια θέση στην «ανόρθωση ψυχής». Αυτό θα είναι
το έργο της «νέας ελληνικής γενεάς πιο δυνατής,» αφού περισσότερο «σκληραγωγημένης, που ανατράφηκε στην ατμόσφαιρα του
πολέμου». (Θεοτοκάς 1973, 74)
Και ο Cioran αναφέρεται σε θετικές επιπτώσεις του πολέμου, ή
μάλλον της στρατιωτικής δύναμης, αλλά ως προς το μέλλον. Αν και
ήδη ο άλλωστε μετριοπαθής φιλελεύθερος Θεοτοκάς επιστρατεύει
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το θαύμα μιας «εκ του μηδενός» ανάστασης του ελληνισμού χάρη
στην ορμητική δύναμη και δημιουργική ψυχή μιας «πολεμόδαρτης» νεολαίας, δεν εκπλήσσει ότι και o πιο ακραίος στη γλώσσα
και σκέψη Cioran φαντάζεται ακόμη πιο δραματικό σενάριο εθνικής εξύψωσης.
Και όντως, εγκαταλείποντας τις πεδιάδες ρηχού ορθολογισμού
αναρριχάται, εννοιολογικά, σε ουράνια ύψη – προβάλλει την λύτρωση της Ρουμανίας από την περιφερειακή της αφάνεια όχι μέσω
μιας γήινης ομάδας, αλλά μέσω της ιδέας του μεσσιανισμού. Μόνο
ένα έθνος που διακατέχεται από μεσσιανική ιδέα μπορεί να κατορθώσει κάτι το μεγάλο. Και τώρα ο συγγραφέας καταφτάνει και σε
γεωπολιτικά πλάτη: η μεσσιανική ιδέα θα έπρεπε να εμπνέει τον
μελλοντικό ρουμανικό ιμπεριαλισμό, έτσι η χώρα θα ήταν σε θέση
να συμμετάσχει στον κόσμο ως δραστήριο έθνος, με όλη τη δόξα
αλλά και τα τραγικά παθήματα που θα συνεπαγόταν τέτοιος ρόλος. Αυτός ο ιμπεριαλισμός θα είναι όχι δικτατορικός, αλλά του καθενός πολίτη. (Cioran 2011, 126)
Ένας τέτοιος επεκτατισμός δεν θα είχε μόνο στρατιωτική διάσταση, θα συνεπέφερε και την άνθηση του ρουμανικού πολιτισμού, άν δεν θα ήταν μάλιστα η προϋπόθεσή της: «Η ιστορία δεν
γνωρίζει λαό με δοξασμένο στρατό –το οποίο να άντεξε σε επανειλημμένες δοκιμασίες– που να μη δημιούργησε και πολιτισμό.»
(Cioran 2011, 126)
Το όραμα ρουμανικού ιμπεριαλιστικού μεσσιανισμού, δέχεται ο
συγγραφέας σε μια στιγμή ρεαλισμού, θα μπορούσε να φανεί παράτολμο, αλλά και να ήταν όντως, από την σημερινή σκοπιά, μια
ουτοπία, πάντως θα ήταν ο μοναδικός δρόμος για την σωτηρία του
έθνους. Χωρίς αυτό το ιδανικό η Ρουμανία θα ήταν καταδικασμένη
να παραμείνει αιώνιο έρμαιο της ιστορίας. Έτσι όμως θα μπορούσε
να γίνει, κάποια στιγμή αν όχι η πατρίδα μεγάλου, τότε μεσαίου
πολιτισμού, κάτι σαν την «Ισπανία της νοτιοανατολικής Ευρώπης», κατά προτίμηση «χωρίς έναν Cervantes που να μας περιγράφει έναν Don Quijote των πικριών μας». (Cioran 2011, 99)
Τηρουμένων των αναλογιών, θα έλεγε κανείς ότι η Μεγάλη ιδέα
άλλαξε έθνος, και πράγματι την «νέα Κωνσταντινούπολη» την
οραματίζεται ο Cioran στο Βουκουρέστι, και την Ρουμανία την
φαντάζεται ως την «ενοποιητική χώρα των Βαλκανίων». (Cioran
2011, 126)
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Το εγχείρημα της ελληνοτουρκικής φιλίας στην ιστορική
του προοπτική: οι μορφωτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές
μεταξύ των δύο χωρών στο διάστημα 1955-1964

Εισαγωγή

Χρήστος Γραμματίκας *

Το εγχείρημα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης εγκαινίασαν οι
ιστορικοί ηγέτες των δύο χωρών Κεμάλ Ατατούρκ και Ελευθέριος Βενιζέλος στις αρχές της δεκαετίας του 1930, λίγα μόλις χρόνια μετά από μια σειρά αιματηρών πολεμικών αναμετρήσεων, που
έκριναν την οριστική διαμόρφωση των συνόρων των νέων εθνικών κρατών. Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο χωρών, ποτέ δεν εξομαλύνθηκαν πλήρως. Στην αναθέρμανση των σχέσεων αυτών, που
επιχειρήθηκε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1950, αποφασιστική σημασία διαδραμάτισαν οι αμυντικοί σχεδιασμοί των Δυτικών συμμάχων. Οι ηγέτιδες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, Μεγάλη Βρετανία
και Η.Π.Α., θεωρούσαν την Ελλάδα και την Τουρκία απαραίτητο
«ανάχωμα» για την ανάσχεση της εξάπλωσης της Σοβιετικής επιρροής στις λεγόμενες «θερμές» θάλασσες1.
Έτσι, πρωτοβουλίες όπως η ίδρυση στη Θεσσαλονίκη Συνδέσμου Ελληνοτουρκικής Φιλίας ήδη το Μαρτίου 1948, με προσωπική ανάμιξη στο εγχείρημα του ίδιου του Σοφοκλή Βενιζέλου, δε
θα πρέπει να ιδωθούν ως εκδήλωση κάποιας μορφής αυθόρμητου
κοινωνικού ακτιβισμού, αλλά να ερμηνευθούν ως δράσεις απορρέουσες από κεντρικές πολιτικές επιλογές, αποβλέπουσες στην
σφυρηλάτηση φιλικών δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Στόχος του
εν λόγω Συνδέσμου, σύμφωνα με το εγκριθέν από το Πρωτοδικείο καταστατικό, αποτελούσε η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και
η καλλιέργεια κοινωνικών και πνευματικών επαφών μεταξύ των
∗
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δύο λαών. Οι δράσεις του Συνδέσμου μεταξύ άλλων θα περιλάμβαναν ενημέρωση μέσω του τύπου, της κοινής γνώμης των δύο
χωρών, για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τη διοργάνωση
εκδρομών και διαλέξεων, τη δημιουργία βιβλιοθήκης αλλά και την
προσπάθεια ίδρυσης όμοιων σωματείων σε άλλες πόλεις2.
Τη σύντομη αυτή περίοδο βελτίωσης του κλίματος μεταξύ των
δύο χωρών διαδέχτηκε νέα περίοδος όξυνσης, εξαιτίας κυρίως της
ανακίνησης του Κυπριακού Ζητήματος από την κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπάγου. Ο άλλοτε στρατάρχης και νυν πρωθυπουργός
φαίνεται πως υποτίμησε την πιθανή αντίδραση της Τουρκίας σε
αυτήν την πρωτοβουλία του, παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις στενών του συνεργατών3. Τα γεγονότα της 6-7 Σεπτεμβρίου του 1955 έχουν ερμηνευτεί κατά το παρελθόν ως μια ηχηρή
τουρκική προειδοποίηση προς την Ελλάδα, για το ενδιαφέρον με
το οποίο αντιμετώπιζε το μελλοντικό καθεστώς της Κύπρου η γειτονική χώρα4. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να υποθέτουμε
ότι το θέμα της αυτοδιάθεσης της Μεγαλονήσου, αποτέλεσε στην
πραγματικότητα μόνο την αφορμή και όχι τη βαθύτερη αιτία για
τις περιοριστικές πολιτικές έναντι του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, τις οποίες η τουρκική ηγεσία φαίνεται πως είχε προαποφασίσει5. Σε κάθε περίπτωση, τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη κλόνισαν ανεπανόρθωτα το οικοδόμημα της ελληνοτουρκικής φιλίας και οι προσπάθειες των επόμενων χρόνων για
ελληνοτουρκική προσέγγιση δεν ανέκτησαν ποτέ την πρότερή
τους αισιόδοξη δυναμική. Στο πεδίο των μορφωτικών και πολιτιστικών σχέσεων, ωστόσο, καταβάλλονται τα αμέσως επόμενα
χρόνια μετά τα Σεπτεμβριανά σοβαρές προσπάθειες, ώστε η ελληνοτουρκική συνεργασία να συνεχιστεί, ίσως για να διατηρηθούν
έστω τα προσχήματα ύπαρξης φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο
τυπικά ακόμα σύμμαχων κρατών.

Μορφωτικές και πολιτιστικές σχέσεις
Την επαύριο των γεγονότων της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955, τότε
που σειρά εμπρηστικών δημοσιευμάτων και επίμονων φημών
2
3
4
5

Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών (Α.Υ.Ε.) / 25 / 11, τμηματάρχης Α.Τ.
Σγουρδαίος προς πρεσβεία Άγκυρας, Αθήνα 4.3.1948.
Τσιούμης 2006, 88. Αναλυτικότερα βλ. Σβολόπουλος 2007, 80-87.
Alexandris 1992, 263.
Aarbakke 2000, 95.
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στην Τουρκία ήθελαν όχι μόνο την απομάκρυνση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και την εκτόπιση ολόκληρης της ελληνικής
κοινότητας από την Κωνσταντινούπολη, με τη διαρροή του ελληνικού στοιχείου να βρίσκεται σε εξέλιξη και τα δύο κατ’ ευφημισμό
σύμμαχα κράτη, κοντά σε οριστική ρήξη των μεταξύ τους σχέσεων6, οι ελληνοτουρκικές μορφωτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές
πέρασαν σε φάση σοβαρής δοκιμασίας.
Μια διαφωτιστική μαρτυρία για την κατάσταση στο πεδίο των
μορφωτικών σχέσεων, τα αμέσως μετά τα Σεπτεμβριανά χρόνια,
αποτελεί ένα εμπιστευτικό υπόμνημα του Γενικού Επιθεωρητή Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, Αθανάσιου Παπαευγενίου, απευθυνόμενο προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπογεγραμμένο στις 30 Απριλίου 19577. Το υπόμνημα αφορά στην κύρωση
διεθνούς συμφώνου, στο πλαίσιο δράσεως του Ο.Η.Ε., υπέρ της
ευνοϊκής μεταχείρισης μειονοτήτων σε ζητήματα εκπαίδευσης. Ο
επιθεωρητής εισηγείται προς την ελληνική πολιτεία, να μην υπογράψει το σχετικό κείμενο. Ειδικά για την Τουρκία, με βάση την
εμπειρία του από τις συνεδριάσεις της Μικτής Ελληνοτουρκικής
Μορφωτικής Επιτροπής, που έλαβαν χώρα τον Απρίλιο του 1954,
όπου και προήδρευσε, θεωρεί δεδομένο ότι θα χαράξει την εκπαιδευτική της πολιτική για την ελληνική μειονότητα, ανεξάρτητα
από την πορεία των διμερών σχέσεων με την Ελλάδα. Παρά τις παραχωρήσεις της ελληνικής πλευράς και την καλή διάθεση που εκδηλώθηκε για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, μόνιμη επωδός της τουρκικής
αντιπροσωπείας στις συζητήσεις της Μικτής Επιτροπής ήταν η
απάντηση «δεν δυνάμεθα».
Ο Έλληνας ανώτατος εκπαιδευτικός παράγοντας, συνεχίζει παρακάτω στο ίδιο υπόμνημα, λέγοντας ότι δεν πρόκειται οι Τούρκοι
αρμόδιοι να σεβαστούν ένα νέο διεθνές σύμφωνο, καθότι παραβιάζουν συστηματικά τα ήδη υπάρχοντα. Παραδείγματα που τεκμηριώνουν την παραπάνω άποψη, υπάρχουν δυστυχώς πολλά, όπως
η πλήρης απουσία της ελληνικής γλώσσας σε επιγραφές, προγράμ6
7

Sarioglou 2004, 177-178. Οκτώ χιλιάδες ομογενείς, τόσο Έλληνες όσο και Τούρκοι υπήκοοι, είχαν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου
1955 και Δεκεμβρίου 1956, ενώ συνέχιζαν να μεταναστεύουν κατά εκατοντάδες.
Α.Υ.Ε. / 12 / 8, Εμπιστευτικό Υπόμνημα Αθανασίου Παπαευγενίου ως προς τη
διακριτική μεταχείριση μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη 30.4.1957.
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ματα και τίτλους σπουδών στα μειονοτικά εκπαιδευτήρια της
Τουρκίας8, κατά παράβαση όλων των διατάξεων των περί Μειονοτήτων Συνθηκών αλλά και η άρνηση να πραγματοποιείται πρωινή
προσευχή, με πρόσχημα τη θεσμοθετημένη ανεξιθρησκία. Ακόμα
και ο νόμος που απαγόρευε την ανέγερση νέων μειονοτικών σχολικών κτηρίων ή την επισκευή παλαιοτέρων, ενώ αδρανοποιήθηκε, δεν καταργήθηκε πλήρως, προφανώς για να δύναται να επαναφερθεί στο μέλλον, αν κριθεί σκόπιμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κακοπιστίας και της άκαμπτης στάσης της τουρκικής
διοίκησης αναφορικά με τις εσωτερικές της υποθέσεις σε θέματα
μειονοτήτων, ήταν η άρνηση να δεχθούν τη χρήση της ονομασίας «ελληνική» για τη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, έστω
και ανεπίσημα, όπως συνέβαινε παλαιότερα, ενώ η Ελλάδα είχε
ήδη προβεί μονομερώς σε αντίστοιχες παραχωρήσεις στη δυτική
Θράκη. Αλλά και η άρνηση στην ελληνική πρόταση, να διδάσκονται όλοι οι μειονοτικοί μαθητές, αμοιβαίως, σε δυτική Θράκη και
Κωνσταντινούπολη, παράλληλα με την ιστορία του κράτους στο
οποίο διαβιούν και την αποκαλούμενη ως «φυλετική» τους ιστορίας, δηλαδή την ιστορία της συγγενικής προς αυτούς εθνότητας,
την οποία διδάσκονται οι ομοεθνείς τους από την άλλη πλευρά
των συνόρων.
Σύμφωνα με ένα άλλο απόρρητο σημείωμα, συνταγμένο δύο
περίπου χρόνια αργότερα9, διαφαίνεται και πάλι η διάχυτη αίσθηση της ελληνικής πλευράς, ότι παρά τις χειρονομίες καλής θέλησης
στις οποίες προβαίνει, δεν διαπιστώνει κάποια θετική ανταπόκριση από την Τουρκία. Συγκεκριμένα, διαβάζουμε ότι η ελληνοτουρκική ένταση εξαιτίας του Κυπριακού οδήγησε σε παντός είδους
τουρκικές καταπιέσεις σε βάρος της ελληνικής μειονότητας στην
Κωνσταντινούπολη, ενώ αντίθετα στην ελληνική Θράκη οι μουσουλμάνοι συνέχισαν να απολαμβάνουν πλήρους ισοπολιτείας.
Από τα έτη 1951-1952 και εξής, οπότε αναζωογονήθηκε η ελληνοτουρκική φιλία, απολάμβαναν μάλιστα πλεονεκτημάτων που ενίοτε τους έθεταν, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, ακόμη και σε
θέση ευνοϊκότερη από αυτήν της ελληνικής πλειονότητας. Επίσης,
8
9

Ό.π., «πάντα εις την Τουρκικήν, ουδέ το ελάχιστον εις την Ελληνικήν».
Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμανλή (Ι.Κ.Κ.) / Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή
(Α.Κ.Κ.) / 9Α, Απόρρητο Σημείωμα, «Αι Ελληνοτουρκικαί Σχέσεις και αι Εκατέρωθεν Μειονότητες», Αθήνα 21.2.1959.
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μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Παρίσι, το Δεκέμβριο του 1958, η
ελληνική κυβέρνηση προσπαθούσε να ικανοποιήσει κάθε πιθανό
αίτημα των μουσουλμάνων, ενώ η τουρκική πλευρά, με εξαίρεση
τον περιορισμό των εμπρηστικών ανθελληνικών δημοσιευμάτων
του τουρκικού τύπου, δεν προέβη σε καμιά εμφανή μεταβολή της
πολιτικής της έναντι της «Ελληνικής Ομογενείας».
Τέλος, η ελληνική διοίκηση σύμφωνα με την ανωτέρω πηγή,
έλαβε σειρά χαριστικών μέτρων υπέρ των μουσουλμάνων όπως
την εξαίρεσή τους από τις αφαιρέσεις ιθαγένειας, έπειτα από τη διενέργεια λαθραίας μετανάστευσης, την αποδοχή μιας μικρής υπέρβασης του αριθμού των Τούρκων μετακαλούμενων δασκάλων
στη Θράκη και την παροχή διευκολύνσεων στα τουρκικά προξενεία Κομοτηνής και Ρόδου, για την ενίσχυση τουρκικών μορφωτικών εκδηλώσεων. Επίσης, έγιναν ανεκτές εκατοντάδες τουρκικές
υποτροφίες σε μουσουλμανόπαιδες εκ Θράκης και Δωδεκανήσου,
υπερβαίνουσες το πνεύμα της ελληνοτουρκικής μορφωτικής συμφωνίας, επετράπη η ίδρυση νέων μουσουλμανικών σωματείων
και χορηγήθηκε πλήρης συνταγματική ελευθερία στον τουρκόφωνο τύπο της Θράκης, παρά το γεγονός ότι συχνά ασκούσε φανερά ανθελληνική προπαγάνδα. Αντίθετα, η τουρκική πλευρά προέβη στη λήψη πλήθους καταπιεστικών μέτρων, όπως οι σποραδικές απελάσεις Ελλήνων υπηκόων, η μη καταβολή του συνολικού
ύψους των αποζημιώσεων στους πληγέντες των Σεπτεμβριανών,
τα εμπρηστικά δημοσιεύματα και η διαρροή φημών και απειλών
για την εκδίωξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ελληνικής
κοινότητας από τη χώρα.
Ένα άλλο σημαντικό πεδίο στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας είναι αυτό των πέραν των εκατέρωθεν μειονοτήτων, μορφωτικών ανταλλαγών. Μία ενδιαφέρουσα πτυχή της κινητικότητας
που σημειώνεται στο χώρο αυτό κατά την υπό εξέταση περίοδο,
απαντά σε υπηρεσιακό έγγραφο με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου
1957, που υπογράφει ο Τ. Ναούμ10. Στο έγγραφο αυτό, ο κ. Ναούμ,
απευθυνόμενος προς το Υπουργείο Προεδρίας της Ελληνικής Κυβερνήσεως, αναφέρει ότι ο καθηγητής Ιατρικής και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως κ. Κιαζίμ Ισμαήλ
10 Α.Υ.Ε. / 12 / 1, Τ. Ναούμ προς Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως «Περί επαναλήψεως των Ελληνοτουρκικών επιστημονικών σχέσεων», Κωνσταντινούπολη
24.9.1957.
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Γκιουρκάν, γνωστός για τα φιλικά του αισθήματα προς τη χώρα
μας και τιμηθείς ήδη από τον Βασιλιά Παύλο με την διάκριση του
Ταξιάρχου του Φοίνικος, επισκέφτηκε κατόπιν μεσολάβησής του
τον Έλληνα Πρέσβη κ. Γ. Πεσμαζόγλου. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν
τότε απόψεις σχετικά με την αναζωογόνηση των ελληνοτουρκικών
σχέσεων, μέσω της επανέναρξης της συνεργασίας του επιστημονικού κόσμου των δύο χωρών. Ο κ. Γκιουρκάν, επίσης, του παρέδωσε μια ιατρική του ανακοίνωση μεταφρασμένη στα ελληνικά, από
το βοηθό και στενό του συνεργάτη ομογενή κ. Ψωμόπουλο, για να
διαβιβαστεί μέσω του Ελληνικού Προξενείου στον Έλληνα ιατρό
Τηλέμαχο Πέρρα, διευθυντή του Δημοτικού Νοσοκομείου Ελπίς,
στην Αθήνα, «ίνα λάβη γνώσιν αυτής ο επιστημονικός κόσμος της
Ελλάδος». Η πρωτοβουλία αυτή του κ. Γκιουρκάν, χαρακτηρίζεται
από το συντάκτη του εγγράφου ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική, προς
την κατεύθυνση της διεύρυνσης του κύκλου των προσώπων, των
διατεθειμένων να συμβάλουν στην επανασύνδεση των επιστημονικών τουλάχιστον δεσμών, μεταξύ των δύο χωρών.
Την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, πληροφορούμαστε από επιστολή του Γενικού Προξένου Κωνσταντινουπόλεως κ. Άγη Ι. Καψαμπέλη προς την ελληνική κυβέρνηση, με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 195711. Ο Γενικός Πρόξενος αναφέρει ότι ο ομογενής ιατρός
και χειρουργός κ. Νικηφόρος Ψωμόπουλος, επιμελητής της Α΄
Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως,
του παρέδωσε συνημμένη επιστολή προς ασφαλή διαβίβαση στον
Έλληνα Ιατρό κ. Τ. Πέρρα και τη Χειρουργική Εταιρεία της Αθήνας.
Σε συνομιλία τους οι Καψαμπέλης και Ψωμόπουλος, συμφώνησαν
στην ανάγκη επαναλήψεως της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Τέλος, ο Έλληνας διπλωμάτης εισηγείται προς
την ελληνική κυβέρνηση, ότι εφ’ όσον είναι σύμφωνη με την καταβαλλόμενη προσπάθεια, να προβεί σε συστάσεις προς τους Έλληνες επιστήμονες, ώστε να επανεκκινήσουν στον τομέα τους τη διακοπείσα επιστημονική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Μέσα από την ως άνω υπόθεση, προσεγγίζουμε
τον τρόπο διεκπεραίωσης των μορφωτικών ανταλλαγών από την
πλευρά του επίσημου κράτους, το βαθμό της άνωθεν υποκίνησής
τους προς εξυπηρέτηση κεντρικών πολιτικών επιλογών αλλά επί11 Α.Υ.Ε. / 12 / 1, Γενικός Πρόξενος Κωνσταντινουπόλεως, Ά. Καψαμπέλης, προς την
Ελληνική Κυβέρνηση, Κωνσταντινούπολη 23.9.1957.

Το εγχείρημα της ελληνοτουρκικής φιλίας στην ιστορική του προοπτική

571

σης και τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζουν προσωπικότητες από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, με την ατομική πρωτοβουλία
και την ενεργό συμμετοχή τους, για την υλοποίηση του φιλόδοξου
οράματος της εμπέδωσης της ελληνοτουρκικής φιλίας.
Αναφορικά με τις διαλαμβανόμενες διεργασίες μεταξύ των δύο
χωρών στο πεδίο των πολιτιστικών σχέσεων, στο πρώτο μισό της
δεκαετίας του 1960, μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ενδεικτική
των καταβαλλόμενων προσπαθειών για τη διεύρυνση των ελληνοτουρκικών πνευματικών ανταλλαγών, έλαβε χώρα το Μάρτιο του
1961. Πρόκειται για μια έκθεση εντοπισμένη στο Διπλωματικό
και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, κατατεθειμένη
στις ελληνικές διπλωματικές αρχές από τον κ. Σουκρού Κουργκάν,
όπου παρατίθεντο οι σκέψεις του για την περαιτέρω ανάπτυξη,
σε ευρεία κλίμακα, πνευματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και
της Τουρκίας. Η έκθεση αυτή περιλάμβανε γενναίες παρεμβάσεις
σε πεδία όπως αυτά της φιλολογίας, της μουσικής, της γλυπτική
και της ζωγραφικής, του κινηματογράφου και της πολιτικής12.
Στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης, εντοπίζεται την ίδια περίοδο ανάλογη κινητικότητα. Από ένα άλλο σημείωμα, πληροφορούμαστε την πραγματοποίηση εντός του ίδιου έτους σύσκεψης, μετά
από αίτημα του Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα των Κρατικών Θεάτρων της Τουρκίας, κ. Γκιοκτσέρ και κ. Αΐ, στο γραφείο
του Διευθυντή Μορφωτικών Σχέσεων κ. Σπ. Τετενέ13. Παρίσταντο
επίσης ο Διευθυντής Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, κ. Γ. Κουρνούτος, και ο συνεργαζόμενος με τη
Διεύθυνση Μορφωτικών Σχέσεων, κ. Ναούμ. Βάσει του εγγράφου
αυτού, εκδηλώθηκε η έντονη επιθυμία των Τούρκων εκπροσώπων, για διεύρυνση των καλλιτεχνικών και τουριστικών σχέσεων
μεταξύ των δύο χωρών. Πρότειναν μάλιστα την αποστολή σημαντικών Τούρκων καλλιτεχνών και υψηλόβαθμων τουριστικών
παραγόντων στην Αθήνα, για να επωφεληθούν διδασκόμενοι από
τις προόδους που σημείωσε η Ελλάδα την εν λόγω περίοδο, στους
τομείς αυτούς.
12 Α.Υ.Ε. / 69 / 1, Έκθεση του Σουκρού Κουργκάν, για την ανάπτυξη πνευματικών
σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, Αθήνα 5.3.1961.
13 Α.Υ.Ε. / 62 / 4, Σημείωμα Διεύθυνσης Μορφωτικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα 22.7.1963.
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Κατά την ανωτέρω σύσκεψη, εξετάσθηκε η ανταλλαγή σολίστ
της Λυρικής Σκηνής Αθηνών και της Όπερας της Άγκυρας. Διερευνήθηκε η δυνατότητα διοργάνωσης μικτών παραστάσεων όπερας.
Προτάθηκε ακόμη να περιληφθεί τουρκικό μπαλέτο στο Φεστιβάλ
Αθηνών. Επίσης, οι κ. Γκιοκτσέρ και Αΐ πρότειναν, η μία από τις
τέσσερις υποτροφίες που παρείχε η χώρα μας σε Τούρκους φοιτητές, να διατίθεται αποκλειστικά σε θεατρικές σπουδές. Τέλος, ο
κ. Αϊ, με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα ως θεατρικός κριτικός
των εφημερίδων Τζούμχουριέτ της Κωνσταντινουπόλεως και Ουλούς της Άγκυρας, εξέφρασε την ευχή, τρεις με τέσσερις καταξιωμένοι δημοσιογράφοι από καθεμιά από τις δύο χώρες, να καλούνται κατ’ έτος από τη γειτονική χώρα, προς παρακολούθηση των
καλλιτεχνικών δρωμένων και των Φεστιβάλ, περιγράφοντας από
τις στήλες των εφημερίδων τους τις προόδους που σημειώνονται
στις σχέσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, στα πεδία αυτά. Τέλος,
οι δύο Τούρκοι αντιπρόσωποι, δήλωσαν στους Έλληνες συναδέλφους τους, ότι επιστρέφοντας στην Άγκυρα θα κατέθεταν αίτημα
στους αρμόδιους της τουρκικής διοίκησης για περαιτέρω διεύρυνση, στο άμεσο μέλλον, των καλλιτεχνικών ανταλλαγών μεταξύ
των δύο χωρών.
Αποτελεί γενική διαπίστωση για τους μελετητές, η άποψη ότι,
αν και στην ελληνική κοινή γνώμη, το κρίσιμο ορόσημο για τη
φυγή του ελληνικού στοιχείου της Πόλης θεωρείται το Πογκρόμ
των Σεπτεμβριανών του 1955, ωστόσο είναι οι απελάσεις των αρχών του 1964, που σηματοδοτούν την οριστική παρακμή της σημαντικής αυτής εστίας του ελληνισμού14. Μέσα από αδημοσίευτο
αρχειακό υλικό του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, φωτίζονται πτυχές των πολιτιστικών και μορφωτικών ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία της περιόδου αυτής, πεδία που
όπως προκύπτει από το σχετικό υλικό, δεν διαφεύγουν της συνεχούς υποβάθμισης των διμερών σχέσεων αλλά αντίθετα, επηρεάζονται αποφασιστικά από αυτήν. Έτσι, στις 28 Μαρτίου 1964, ο
κ. Σπύρος Τετενές, απευθυνόμενος προς το Προξενείο Κωνσταντινουπόλεως, εισηγείται τη μη συμμετοχή ελληνικού καλλιτεχνικού
ομίλου, στο ένατο Διεθνές Φεστιβάλ Κων/πόλεως15. Η συμμετοχή
14 Aarbakke 2000, 103.
15 Α.Υ.Ε. / 71 / 8, Σπ. Τετενές προς Ελληνικό Προξενείο Κωνσταντινουπόλεως, Αθήνα 28.3.1964.
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«Ελληνικού καλλιτεχνικού ομίλου όστις αξιοπρεπώς ν’ αντιπροσωπεύση την χώραν μας», καθίστατο σχεδόν αδύνατη, αφενός εξαιτίας του βεβαρυμμένου προγράμματος, καθώς κατά την εποχή εκείνη τα διάφορα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ήταν απασχολημένα
με άλλες καλλιτεχνικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και αφετέρου,
λόγω του κλίματος και της επικρατούσας έντασης της περιόδου
αυτής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που καθιστούσαν τέτοιου είδους εκδηλώσεις απαγορευτικές.
Αναφορικά με τις μορφωτικές σχέσεις της περιόδου αμέσως
μετά τις απελάσεις του 1964, ενδιαφέρουσα πληροφόρηση μας
παρέχει η επίσημη αλληλογραφία του Γενικού Προξένου στην
Κωνσταντινούπολη Θ. Λ. Χρυσανθόπουλου, με υπηρεσιακούς παράγοντες της ελληνικής κυβέρνησης16. Ο Πρόξενος, το Σεπτέμβριο
του 1964, κάνει λόγο για απροθυμία των Ελλήνων εκπαιδευτικών
να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης,
φαινόμενο ενδεικτικό της ατμόσφαιρας τρόμου και φόβου που
κυριαρχεί πλέον εκεί. Ωστόσο, είναι απογοητευτικό που το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αποστείλει 14 επιπλέον δημοδιδασκάλους, που συμβατικά δικαιούται η ελληνική πλευρά να μετακαλέσει από την Ελλάδα. Η παράβλεψη αυτή δεν επιτρέπει μεταξύ
άλλων, σύμφωνα με την ανάλυση του Προξένου, την αποδέσμευση
ομογενών εκπαιδευτικών ώστε να φοιτήσουν σε παιδαγωγικές
ακαδημίες στην Ελλάδα, για την αναγκαία σταδιακή εξύψωση της
ομογενειακής εκπαίδευσης και την επίτευξη της επιδιωκόμενης
αυτάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Η απροθυμία των Ελλήνων εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν την ομογενειακή εκπαίδευση
στην Τουρκία και η εν γένει επιδειχθείσα αδιαφορία της Ελληνικής
Κυβέρνησης, έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη δημιουργία κενών
θέσεων στη στοιχειώδη εκπαίδευση των μειονοτικών σχολείων
αλλά συμβάλλει και στην αίσθηση απαξίωσης ως προς τις ανάγκες
του εκεί ελληνισμού, στις κρίσιμες αυτές συνθήκες.
Επίλογος

Η γενική εντύπωση που σχηματίζει κανείς μελετώντας τις σχετικές πηγές της εποχής, είναι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις υπο-

16 Α.Υ.Ε. / 71 / 8, Γενικός Πρόξενος Κωνσταντινουπόλεως, Θ. Λ. Χρυσανθόπουλος,
προς την Ελληνική Κυβέρνηση, Κωνσταντινούπολη 28.9.1964.
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βαθμίζονται σε τόσο χαμηλό επίπεδο στο διάστημα 1955-1964,
που παρά τις καταβαλλόμενες προσπάθειες, ακόμα και σε πεδία
της λεγόμενης «χαμηλής πολιτικής» όπως αυτά της παιδείας και
του πολιτισμού, διαπιστώνεται έντονος σκεπτικισμός και κάποτε
αμηχανία, ενώ μόνιμα και αναπόδραστα θύματα της κλιμακούμενης διαμάχης είναι πάντα οι εκατέρωθεν μειονότητες και η παρεχόμενη σε αυτές εκπαίδευση. Η νέα κρίση στις σχέσεις Ελλάδας
και Τουρκίας εξαιτίας των εξελίξεων στην Κύπρο και οι απελάσεις
από την Τουρκία, το 1964, αποτελούν μία καμπή για την ταραγμένη αυτή περίοδο αλλά και για τους ευσεβείς πόθους που με τόσο
κόπο καλλιεργήθηκαν, για να καταλήξουν στη δραματική τους διάψευση.
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Συνέχειες και ασυνέχειες στις ελληνοαλβανικές σχέσεις:
η ελληνική πολιτική σε περιφερειακές εντάσεις
Ηλίας Γ. Σκουλίδας *

Η παρούσα μελέτη αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μία συνέχεια ανάλογης προσπάθειας αναστοχασμού, η οποία έχει προηγηθεί με
αφορμή τα εκατό χρόνια από τους Βαλκανικούς πολέμους.1 Η αφήγηση ως προς τον «άλλο» κατά την εξεταζόμενη περίοδο περιλαμβάνει και τις κρατικές πολιτικές, όπως εκδηλώνονται με τη διπλωματία και την ενίσχυση δικτύων αλληλέγγυων με την προώθηση
των εθνικών προγραμμάτων. Παράλληλα με τις έννοιες της συνέχειας και της ασυνέχειας στις κοινωνικές επιστήμες, σύμφωνα με
την περιγραφή από τον Michel Foucault στην ανάλυση του λόγου,2
πρέπει να λάβουμε υπόψη τα μεθοδολογικά εργαλεία των διεθνών
σχέσεων. Οι διαφορετικές προτάσεις στη θεωρία των διεθνών σχέσεων στις αρχές του 21ου αιώνα είτε στη βάση του ορθολογισμού
([νέο-]ρεαλισμός, [νέο-]φιλελευθερισμός, [νέο-]μαρξισμός) είτε
του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού ή των εναλλακτικών προσεγγίσεων (μεταξύ άλλων μεταμοντερνισμός και μετα-αποικιοκρατική θεώρηση) ασχολούνται κατά μεγάλο μέρος με τις πολιτικές των
εθνικών κρατών.3 Η έννοια των περιφερειακών εντάσεων θεωρούμε ότι είναι εκείνη η οποία περιγράφει το πλαίσιο των σχέσεων
που μας απασχολεί.
Ιστοριογραφικά ως προς την εξέλιξη των ελληνικών πολιτικών
απέναντι στην Αλβανία και στους Αλβανούς καταγράφεται μία
αξιόλογη βιβλιογραφική παραγωγή. Διαπιστώνονται συνέχειες και
ασυνέχειες στη σχετική θεματολογία, οι οποίες συνδέονται με την
∗

1
2
3

Ιστορικός, ΤΕΙ Ηπείρου.

(Σκουλίδας 2012). Στη νέα μελέτη διατυπώνονται σκέψεις ιδιαίτερα για την περίοδο του Ψυχρού πολέμου.
Foucault 1994.
Για μία σύντομη παρουσίαση των κυριότερων θέσεων των συγκεκριμένων θεωριών βλ. Baylis και Smith 2007, 39-56.
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ανάλογη πολιτική συγκυρία, κυρίως την περίοδο του Ψυχρού πολέμου αλλά και την αντίστοιχη μεταψυχροπολεμική. Η ακαδημαϊκή ιστοριογραφία ασχολήθηκε κυρίως με τις εθνικές αφηγήσεις
και με θέματα πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας, ενώ σχετικά
πρόσφατα θίγονται ζητήματα με τη χρήση μεθοδολογικών εργαλείων από το χώρο των μειονοτικών και διασπορικών σπουδών.
Θέλουμε να σημειώσουμε ιδιαίτερα την παρουσίαση μίας σειράς
από νέες μεταπτυχιακές εργασίες για τον Ψυχρό πόλεμο, οι οποίες
αλλάζουν αρκετά την πρόσληψή μας για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Επίσης, είναι ενδιαφέρουσα η παρουσία μιας νεώτερης γενιάς ιστορικών και πολιτικών επιστημόνων, η οποία περιλαμβάνει μέλη της
ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία ή παιδιά μεταναστών στην
Ελλάδα, αλλά και Αλβανών με σπουδές, είτε στην Ελλάδα, κυρίως,
είτε στην Αλβανία, οι οποίοι διαμένουν στην Αλβανία. Παράλληλα
αναπτύσσεται και μία ιστοριογραφία, μη ακαδημαϊκή, με μη αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, η οποία συχνά προωθεί εθνικιστικές επιδιώξεις. Στα τέλη του εικοστού αιώνα αλλά και ιδιαίτερα
την πρώτη δεκαετία του εικοστού πρώτου γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και ο χώρος της δημόσιας ιστορίας.
Επιπρόσθετα, η αρχειακή διαθεσιμότητα έχει αυξηθεί σημαντικά: στην αλβανική περίπτωση υπάρχει πρόσβαση στα αρχεία μέχρι
τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ στην αντίστοιχη ελληνική
περίπτωση ασθμαίνοντας έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της έρευνας
και η περίοδος της χούντας των συνταγματαρχών, 1967-1974.
Με την παρούσα μελέτη και στην προσπάθεια κατανόησης
συνεχειών και ασυνεχειών προτείνεται ως τρόπος ανάγνωσης η
χρήση μίας περιοδολόγησης, ακολουθώντας τις εξελίξεις στη διεθνή πολιτική αλλά και στην αλβανική, κυρίως, ιστορία και έχοντας υπόψη τη σχετικότητα των τομών στην ιστορική διαδικασία.
Σαφώς μπορεί να υπάρξουν τομές ή υποπερίοδοι στη συγκεκριμένη κατηγοροποίηση, όπως η αναγνώριση του αλβανικού κράτους
από ελληνική κυβέρνηση ή η αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων των δύο κρατών από την ελληνική χούντα των συνταγματαρχών. Επίσης, τα ζητήματα προς διερεύνηση δεν εξαντλούνται
αυστηρά στα όρια μιας περιόδου, ούτε τα προβλήματα ταυτίζονται με συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και αρκετά συχνά είναι δύσκολο να διακριβώσει κανείς με ακρίβεια την ενδεχόμενη έναρξη
ή λήξη ενός ιστορικού φαινομένου. Παρά ταύτα η περιοδολόγηση
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κρίνεται χρήσιμη, καθώς μετά από έναν περίπου αιώνα ταυτόχρονης ύπαρξης και γειτνίασης των δύο κρατών θεωρούμε ότι πρέπει
να υπάρξει προσπάθεια αναστοχασμού, η οποία να μη βασίζεται σε
μία γραμμική αντίληψη της Ιστορίας. Στη συγκεκριμένη αναζήτηση η πρώτη φάση περιλαμβάνει την περίοδο από τη συγκρότηση
του αλβανικού κράτους μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Η δεύτερη,
αρκετά μικρότερη είναι ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος. Η τρίτη αφορά
την κομμουνιστική – «σοσιαλιστική» περίοδο στην Αλβανία και η
τέταρτη τη μεταψυχροπολεμική. Η τελευταία περίοδος αποτελεί
ακόμα, όπως ίσως είναι ευνόητο, προνομιακό επίπεδο άλλων κοινωνικών επιστημών, όπως η κοινωνική ανθρωπολογία και η πολιτική επιστήμη. Το αντικείμενο της μελέτης περιορίζεται στις πολιτικές επιλογές και πράξεις των κρατικών ελίτ, καθώς, στο βαθμό
που αντιλαμβάνονται και εξυπηρετούν τα κρατικά συμφέροντα
των κρατών τους, αποτελούν τους εκφραστές της περιφερειακής
έντασης στην περιοχή.
Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα, στον ελληνικό δημόσιο λόγο, οι αλβανόφωνοι πληθυσμοί του βασιλείου, οι
Αρβανίτες, αντιμετωπίστηκαν αρχικά στο πλαίσιο εθνοφυλετικών
θεωριών ως «εθνικώς άστεγοι»4 και σύμφωνα με έλληνες λογίους
εντάχθηκαν στο σχήμα της ελληνικής «συνέχειας» στην ιστορία
ως συστατικό φύλο του ελληνικού έθνους. Μεταγενέστερα, οι
Αρβανίτες της Ελλάδας αποτέλεσαν «όχημα» του ελληνικού επεκτατισμού για την προσέγγιση των Αλβανών, ιδιαίτερα των μουσουλμάνων. Οι δύο έννοιες «Αλβανός» και «Αρβανίτης» μέχρι τους
Βαλκανικούς πολέμους δήλωναν κατ’ ουσία τον αλβανόφωνο
εντός και εκτός ελληνικών συνόρων και ανεξάρτητα από τη θρησκεία, με κάποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη χρονική συγκυρία.5
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913) διαμόρφωσαν νέες πραγματικότητες. Η συγκρότηση του αλβανικού κράτους αποτελεί, όπως
είναι ευνόητο, θεμέλιο λίθο στις διακρατικές σχέσεις Ελλάδας και
Αλβανίας. Κατά την πρώτη περίοδο τα σημαντικότερα προβλήματα στις διακρατικές σχέσεις υπήρξαν: α. η χάραξη των συνόρων β.
τα δικαιώματα της υπό συγκρότηση ελληνικής μειονότητας στην
Αλβανία γ. η ίδρυση της αλβανικής ορθόδοξης Εκκλησίας και δ. το
ζήτημα των Τσάμηδων.
4
5

Σκοπετέα 1988.
Baltsiotis - Embirikos 2007, 417-448.
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Ως προς τη χάραξη της γραμμής των συνόρων χρειάστηκαν περισσότερα από δέκα έτη, ώστε να υπάρξει πραγματική λύση και η
Αλβανία να αποκτήσει σύνορα και στο έδαφος εκτός από το χάρτη.
Κατά τη γνώμη μας η έννοια του συνόρου στην πράξη εφαρμόστηκε τη «σοσιαλιστική» περίοδο και έως το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου τα σύνορα ήταν μία περισσότερο τυπική κατάσταση,
καθώς δεν εμπόδιζαν τη μετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων.
Με τη χάραξη των συνόρων συνδέεται και η δημιουργία του
«Βορειοηπειρωτικού» ζητήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι ευρεία
χρήση του όρου «Βόρειος Ήπειρος» γίνεται τη συγκεκριμένη περίοδο στην προσπάθεια περιγραφής των περιοχών που, σύμφωνα με
τις ελληνικές διεκδικήσεις, είχαν κατά πλειοψηφία ελληνόφωνους
ή «ελληνίζοντες», με όρους εθνικής συνείδησης, κατοίκους και δεν
είχαν ενσωματωθεί στο ελληνικό εθνικό κράτος.6 Όπως όλοι οι όροι
που συνδέονται με την πολιτική και τη γεωγραφία ο όρος «Βόρειος
Ήπειρος» επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Σχηματικά, μία ελληνική ανάγνωση ταυτίζει την περιοχή με την περιοχή της Δρυινούπολης (Δερόπολη/Δρόπολη), χωριών του Δελβίνου και του Βούρκου, της αλβανικής πλευράς του
Πωγωνίου και χωριών της Χειμάρρας. Ενίοτε περιλαμβάνει και τα
αστικά σύνολα Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα. Μία δεύτερη
ανάγνωση περιλαμβάνει την περιοχή και την πόλη της Κορυτσάς,
καθώς και τις ενδιάμεσες περιοχές αναφορικά με την πρώτη ανάγνωση, όπως της Πρεμετής. Αυτή η θέση υπήρξε κυρίαρχη στις
πολιτικές διαπραγματεύσεις τη συγκεκριμένη περίοδο. Μία τρίτη
ταυτίζει τη «Βόρειο Ήπειρο» με την περιοχή νότια του ποταμού
Σκούμπι (Γενούσου). Η χρήση του όρου σε μεγάλο βαθμό αναφέρεται στην προώθηση του ελληνικού αλυτρωτισμού.7
Στη χάραξη των συνόρων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας ειρήνης μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, ο Βενιζέλος ζήτησε η «Βόρειος Ήπειρος» να προσαρτηθεί στην Ελλάδα έπειτα
από δημοψήφισμα και με κριτήριο την εθνική συνείδηση, κάτι το
οποίο δεν έγινε αποδεκτό από τις νικήτριες δυνάμεις, καθώς δεν
6
7

Σε κείμενα της σύγχρονης αλβανικής ιστοριογραφίας οι «ελληνίζοντες» χαρακτηρίζονται ως «γραικόφιλοι Αλβανοί» βλ. Meta 2006, 16. Πιθανόν η αναφορά
περιλαμβάνει αλβανόφωνους χριστιανούς ορθόδοξους αλλά και Αρωμούνους
(Βλάχους).
Για περαιτέρω προσλήψεις βλ. Καλλιβρετάκης 1995, 26-58.
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υπήρχε συμφωνία μεταξύ τους ενώ και η ιταλική πολιτική ήταν
αντίθετη. Γενικά, το μεγαλύτερο διάστημα του εικοστού αιώνα οι
επιλογές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής δεν συνέπιπταν με
τις ιταλικές προτεραιότητες. Στις 17 Δεκεμβρίου 1920 η Αλβανία
έγινε δεκτή στην Κοινωνία των Εθνών και στις 9 Νοεμβρίου 1921
η πρεσβευτική συνδιάσκεψη στο Παρίσι (αντιπρόσωποι Μεγάλης
Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας) επιβεβαίωσε τα αλβανικά σύνορα του 1913, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου
της Φλωρεντίας, το οποίο κατοχύρωνε τη «Βόρειο Ήπειρο» στην
Αλβανία.8 Ένα νέο πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (25 Ιανουαρίου
1925) και μία τελική πράξη στο Παρίσι (30 Ιουλίου 1926) με τις
υπογραφές των εκπροσώπων της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας,
της Ιταλίας, της Ελλάδας και του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών
και Σλοβένων οδήγησαν στον τελικό καθορισμό των αλβανικών
συνόρων.
Το δεύτερο ζήτημα σε σχέση με περιφερειακές εντάσεις ήταν η
αναγνώριση του καθεστώτος της ελληνικής μειονότητας στο νότο
του αλβανικού κράτους. Η μειονότητα απέκτησε εμβληματικό χαρακτήρα στην αντιπαράθεση Ελλάδας και Αλβανίας, σε επίπεδο
πολιτικής πρακτικής αλλά και εθνικής ιδεολογίας. Το αλβανικό
κράτος αναγνώριζε μία ελληνόφωνη χριστιανική ορθόδοξη μειονότητα και όχι μία αμιγώς εθνική μειονότητα.9 Επίσης, αναγνώριζε
ως μέλη της μειονότητας πληθυσμούς που κατοικούσαν στις περιοχές του Αργυροκάστρου και των Αγίων Σαράντα, καθώς και τριών ελληνόφωνων χωριών στην περιοχή της Χειμάρρας (Χειμάρρα,
Δρυμάδες [Δέρμι] και Παλιάσα), αλλά δεν περιελάμβανε στο καθεστώς προστασίας επίσημης μειονότητας κατοίκους άλλων περιοχών, όπως π.χ. των αστικών κέντρων (Αργυροκάστρου, Αγίων
Σαράντα κ.λπ.).
Το τρίτο θέμα άπτεται των σχέσεων των αλβανών χριστιανών
ορθοδόξων (Αλβανών, Ελλήνων και Βλάχων αλλά και Σλάβων)
με το αλβανικό κράτος και το Οικουμενικό πατριαρχείο στην
Κωνσταντινούπολη. Το καθεστώς της αλβανικής ορθόδοξης
Εκκλησίας, καθώς και η γλώσσα της λειτουργίας και των λοιπών
τελετουργικών πρακτικών ήταν τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα
στις σχέσεις του αλβανικού εθνικού κράτους με το Οικουμενικό
8
9

Κόντης 1994, 120-151.
Τσιτσελίκης - Χριστόπουλος 2003, 24-28.

580

Ηλίας Γ. Σκουλίδας

πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη.10 Αλβανοί εθνικιστές πρόκριναν την ιδέα της αυτοκέφαλης ορθόδοξης Εκκλησίας ως το
πλέον αποφασιστικό μέσο για την απομάκρυνση των χριστιανών
ορθόδοξων από την επιρροή της Ελλάδας και του Οικουμενικού
πατριαρχείου. Το ζήτημα επιλύθηκε μερικά χρόνια αργότερα, το
1937, έπειτα από διαπραγματεύσεις. Το Οικουμενικό πατριαρχείο
εξέδωσε έναν πατριαρχικό και συνοδικό τόμο, με το οποίο απένειμε επίσημα στην ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας το καθεστώς
της αυτοκέφαλης εκκλησίας και σύστησε ως ανώτατη διοικητική
της αρχή τη Σύνοδο, η οποία έπρεπε να επανασυγκροτηθεί από κανονικούς ορθόδοξους ιεράρχες.11 Οι δύο από τους τέσσερεις ήταν
ο Ευλόγιος Κουρίλας, επίσκοπος Κορυτσάς και ο Παντελεήμων
Κοτόκος, επίσκοπος Αργυροκάστρου, οι οποίοι μεταγενέστερα θα
αποτελέσουν ηγετικές μορφές του ελληνικού αλυτρωτισμού ως
προς τη νότια Αλβανία.12
Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου ένα άλλο ζήτημα, το οποίο
απασχόλησε τις σχέσεις των δύο κρατών, αυτή τη φορά από την
ελληνική πλευρά των συνόρων, ήταν το ζήτημα των Τσάμηδων.
Στον αλυτρωτικό λόγο των Αλβανών υπάρχουν ανάλογες αναγνώσεις με τις αντίστοιχες ελληνικές για τη «Βόρειο Ήπειρο». Μία
αλβανική ανάγνωση περιλαμβάνει περιοχές των σημερινών διοικητικών ενοτήτων Θεσπρωτίας, κυρίως, και Πρέβεζας, μία δεύτερη εκτείνεται έως την πόλη της Πρέβεζας και τα σύνορα Ελλάδας
και Οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1881, ενώ μία τρίτη εκτείνεται
μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και συμπεριλαμβάνει την πόλη της
Άρτας. Οι Τσάμηδες ήταν αλβανόφωνοι, κυρίως μουσουλμάνοι,
αλλά υπήρχαν και χριστιανοί ορθόδοξοι.13 Μερικοί από τους μουσουλμάνους έφυγαν στην Τουρκία με την αναγκαστική ανταλλαγή
των πληθυσμών, η οποία υπογράφηκε στη Λωζάννη της Ελβετίας
(1923), δείγμα και της βούλησης του ελληνικού κράτους να απαλλαγεί από «ανεπιθύμητους» συμπατριώτες.14 Οι Τσάμηδες είχαν
εξαιρεθεί από την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών
10 Για το εκκλησιαστικό ζήτημα βλ. ενδεικτικά Γιανουλόπουλος υπό έκδοση, 7-10.
11 Για τη συγκρότηση της αλβανικής ορθόδοξης Εκκλησίας βλ. μεταξύ άλλων
Γλαβίνας 1989, Della Rocca 1990, 44-62 και 189-195, Clewing 2000, 303-316.
12 Skoulidas 2011, 265-283.
13 Μπαλτσιώτης 2009, 113-121.
14 Μαργαρίτης 2005: 132-215.
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σταδιακά διαπιστώνεται η μετάλλαξη μιας μουσουλμανικής κοινότητας σε εθνική.15 Ο έλληνας δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος,
αρβανίτης στην καταγωγή, ήταν αποφασισμένος να βελτιώσει τις
σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία. Έτσι, αποφάσισε να χορηγήσει αμνηστία σε εκείνους τους Τσάμηδες που είχαν καταδικαστεί για διάδοση πολιτικής προπαγάνδας, ουσιαστική επιβεβαίωση προγενέστερων διώξεων. Το ζήτημα των Τσάμηδων συνδέεται
και με τη δυσαρέσκειά τους αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τα
απαλλοτριωθέντα κτήματα. Η περιγραφή του πλαισίου πιέσεων
και βίας δεν πρέπει να εστιάζει στον κρατικό μηχανισμό αλλά σε
ένα «πεδίο» εξουσίας γύρω από το κράτος, το οποίο ουσιαστικά
μπορεί να οικειοποιείται τις μεθόδους του και να επωφελείται από
αυτές.16 Ζήτημα υπήρξε και με τις περιουσίες αλβανών υπηκόων
στην Ελλάδα.17
Μαζί με τα προαναφερθέντα θέματα οι διακρατικές σχέσεις
Ελλάδας και Αλβανίας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις
αντίστοιχες ιταλοαλβανικές. Περαιτέρω εξομάλυνση παρατηρείται με την επάνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία (Ιούλιος 1928).
Αναγνωρίζεται η Αλβανία ως βασίλειο και ο Ζώγου ως βασιλιάς. Σε
μία χειρονομία καλής θέλησης ο Βενιζέλος διέταξε τη διάλυση των
βορειοηπειρωτικών συλλόγων που δρούσαν στο ελληνικό κράτος,
κάτι που είχε εισηγηθεί και ο Πάγκαλος.18
Η επέκταση της ιταλικής επιρροής στην Αλβανία επέφερε και τη
στρατιωτική κατοχή του αλβανικού κράτους (Απρίλιος 1939). Με
αυτό το σημείο αναφοράς ξεκινά η δεύτερη περίοδος στην περιοδολόγηση που προτείνεται. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου ελληνικά στρατεύματα κατέλαβαν για μία ακόμα φορά
περιοχές στη νότια Αλβανία, αυτή τη φορά φθάνοντας μέχρι το
Τεπελένι και το Πόγραδετς. Κατά τη διάρκεια των παράλληλων
κατοχών σε Ελλάδα και Αλβανία από τις δυνάμεις του Άξονα, διαπιστώνονται κινήσεις συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών
αλλά και αντιπαλότητας. Στο πλαίσιο των ευρύτερων ιδεολογικών
συμμαχιών ήδη από το 1943 υπήρξαν επαφές μεταξύ διαφόρων
ομάδων ανταρτών. Έτσι, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο της
15
16
17
18

Βλ. μεταξύ άλλων Μαντά 2004, Διβάνη 1995, 218-258, Naska 1999.
Μπαλτσιώτης 2009, 420.
Για μία νομική προσέγγιση βλ. Κτιστάκις 2006, 171-204.
Κόντης 1997, τόμ. 3, 24.
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Αλβανίας, υπό την ηγεσία Αλβανών κομμουνιστών, ήταν σε επαφή
με το ελληνικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (όπου οι κομμουνιστές διαδραμάτιζαν ένα σημαντικό ρόλο, επίσης).19 Περίπου 1500
αντάρτες της ελληνικής μειονότητας ήταν οργανωμένοι σε τρία
μειονοτικά τάγματα που δημιουργήθηκαν από το Αλβανικό Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο (Θανάσης Ζήκος, Παντελής Μπότσαρης,
Λευτέρης Τάλιος).20 Αξίζει να τονιστεί η ύπαρξη Τσάμηδων οι οποίοι είχαν ανάλογους ιδεολογικούς προσανατολισμούς και συνεργάστηκαν με το ελληνικό ΕΑΜ.21 Στο χώρο της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία βραχύβια δραστηριοποιήθηκε μία ακόμη μειονοτική ομάδα εθνικιστικού προσανατολισμού και χαρακτήρα, το
Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου (ΜΑΒΗ), το
οποίο ήταν σε επαφή με τους έλληνες αντάρτες του ΕΔΕΣ. Ωστόσο,
πολύ σύντομα οι αλβανικές αντιστασιακές ομάδες (εθνικιστές και
παρτιζάνοι) ανέλαβαν δράση εναντίον της και τελικά διέλυσαν τη
συγκεκριμένη ομάδα. Πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμη και οι κυβερνήσεις «δωσιλόγων» στην Ελλάδα και Αλβανία επιχείρησαν,
χωρίς αποτέλεσμα ωστόσο, να έλθουν σε επαφή μεταξύ τους, στις
αρχές του 1944, σε μία απόπειρα να αντιμετωπίσουν τον ανερχόμενο «κομμουνιστικό κίνδυνο».22
Κατά τη διάρκεια της ιταλικής και έπειτα της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα (1941-1943), Τσάμηδες με επικεφαλής μουσουλμάνους γαιοκτήμονες, κυρίως της οικογένειας Ντίνο και ιδιαίτερα
στις περιοχές Μαργαριτίου και Παραμυθιάς, συνεργάστηκαν ως
«δωσίλογοι» με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Μετά την ιταλική παράδοση, αρκετοί Τσάμηδες συνέχισαν τη συνεργασία με τους
Ναζί. Ο «κύκλος του αίματος» που ξεκίνησε από την οθωμανική
περίοδο και συνεχίστηκε με την επέκταση του ελληνικού κράτους
στην περιοχή είχε νέα θύματα. Ομάδες «δωσίλογων» Τσάμηδων σε
συνεργασία με κατοχικά στρατεύματα πραγματοποίησαν επιχειρήσεις εναντίον των Ελλήνων και των χριστιανών της ευρύτερης
περιοχής. Στο πλαίσιο της αποχώρησης των κατοχικών δυνάμεων
στρατιωτικά τμήματα του ΕΔΕΣ πραγματοποίησαν νέες επιχειρή19
20
21
22

Κυργιάννης - Παπαδημητρίου 1982.
Δαλιάνης 2000, Νάστος 2009.
Isufi 2002.
Μία βιβλιογραφική θεώρηση των κινήσεων συνεργασίας βλ. Σκουλίδας 2012,
217-218.
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σεις με θύματα αρκετούς Τσάμηδες, και άμαχους.23 Οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή τους
και να εισέλθουν σε αλβανικό έδαφος, καθώς είτε εκδιώχθηκαν
από την πίεση και τις εκτελέσεις των δυνάμεων του Ζέρβα είτε
αποχώρησαν λόγω του φόβου και των φημών για εκκαθαρίσεις.24
Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου σηματοδοτεί και το τέλος του επίσημου ελληνικού αλυτρωτικού λόγου για τη «Βόρειο
Ήπειρο». Η ελληνική κυβέρνηση επιχείρησε στο συνέδριο ειρήνης
(1946) να επιτύχει μία συμφωνία των Συμμάχων στην προσάρτηση της «Βορείου Ηπείρου» στην Ελλάδα, αλλά απέτυχε. Οι βρετανοί και οι αμερικανοί αντιπρόσωποι είχαν να αντιμετωπίσουν τις
νέες πραγματικότητες του Ψυχρού πολέμου αλλά και την αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να προβάλει με επιτυχία τις επιδιώξεις της, ενώ οι σοβιετικοί εκπρόσωποι είχαν διαφορετικές προτεραιότητες.25
Μπορούμε να διακρίνουμε δύο ακόμη σημαντικές φάσεις στην
εξέλιξη των ελληνο-αλβανικών σχέσεων. Η τρίτη κατά σειρά σχετίζεται με τη «σοσιαλιστική» περίοδο στην Αλβανία (1944 έως
1991). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η προσοχή μας εστιάζεται σε δύο ζητήματα: α) τις σχέσεις των δύο κρατών στο πλαίσιο
του Ψυχρού πολέμου και β) την ελληνική – έκτοτε εθνική μειονότητα στην Αλβανία.
Στη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου η Ελλάδα και η Αλβανία ήταν
σε διαφορετικούς πολιτικούς και στρατιωτικούς σχηματισμούς.
Όταν οι κομμουνιστές ανήλθαν στην εξουσία στην Αλβανία, παρείχαν βοήθεια στο Δημοκρατικό Στρατό στην Ελλάδα στον αγώνα
του ενάντια στον Εθνικό Στρατό της Ελλάδας κατά τη διάρκεια
του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου. Μετά τη ρήξη του Τίτο με την
Κομινφόρμ, ο κομμουνιστής ηγέτης Ενβέρ Χότζα συνέχισε να παρέχει σημαντική υποστήριξη και επέτρεψε στους στρατιώτες του
Δημοκρατικού Στρατού, καθώς είχαν ηττηθεί να εισέλθουν, σε περίπτωση που το επιθυμούσαν, στην Αλβανία.26 Τον Αύγουστο του
1949 πολλοί ηττημένοι αντάρτες διέσχισαν την ελληνο-αλβανική
μεθόριο.
23
24
25
26

Μαντά 2004, 133-233.
Βλ. μεταξύ αρκετών άλλων Kotini 2000-2001, Dervishi 2009, Elsie – Destani 2013.
Γιανουλόπουλος υπό έκδοση, 283-284.
Ντάγιος 2004.
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Η ελληνική εξωτερική πολιτική βρίσκεται να ακροβατεί μεταξύ του πολιτικού ρεαλισμού και της αναγνώρισης του αλβανικού
κράτους με «σοσιαλιστική» διακυβέρνηση ή μελλοντική φιλοδυτική και του αλυτρωτισμού (τα ζητήματα του εμπολέμου αλλά
και της αλλαγής των συνόρων ή η αναγνώριση αυτονομίας και με
ποιους όρους για τη μειονότητα θα παρέμεναν στην ατζέντα των
διεκδικήσεων).
Η υποστήριξη μυστικών δικτύων γοήτευε αρκετά ένα μέρος του
πολιτικού συστήματος, όσο και εάν επισήμως δεν αποδεχόταν την
ύπαρξή τους.27 Μετά το τέλος του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου
Αμερικανοί και οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν την Ελλάδα και την
Ιταλία ως βάσεις, από τις οποίες Αλβανοί μη κομμουνιστές στέλνονταν στην Αλβανία σε μία απόπειρα να πετύχουν ανατροπή του
καθεστώτος. Η όλη επιχείρηση απέτυχε. Η Ελλάδα επισήμως δήλωνε ότι δεν είχε επιθετικές βλέψεις ενάντια στην Αλβανία. Ωστόσο,
υπήρχαν στελέχη στον κρατικό μηχανισμό, κυρίως στρατιωτικοί,
οι οποίοι επεξεργάζονταν λύση του «Βορειοηπειρωτικού ζητήματος» με στρατιωτική επέμβαση στην Αλβανία, είτε στο πλαίσιο
του ΝΑΤΟ είτε σε συνεννόηση με τη Γιουγκοσλαβία και την Ιταλία.
Επιπρόσθετα, το ελληνικό κράτος ενίσχυε οικονομικά τις οργανώσεις και έντυπα που ασχολούνταν με το «βορειοηπειρωτικό». Η
ίδρυση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής με συμμετοχή
τοπικών οργανώσεων στις ΗΠΑ από απόδημους Έλληνες και από
τις περιοχές της Αλβανίας αποτέλεσε έναν νέο παράγοντα επηρεασμού της αμερικανικής και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Οι
βορειοηπειρωτικοί σύλλογοι στις ΗΠΑ είχαν ως στόχο την ένωση
της «Βορείου Ηπείρου» με την Ελλάδα.28
Οι ελληνο-αλβανικές σχέσεις βελτιώθηκαν μερικώς μετά το
θάνατο του Στάλιν. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 το
«Βορειοηπειρωτικό ζήτημα» υποχώρησε στις ελληνικές «εθνικές
διεκδικήσεις», καθώς στην πολιτική ατζέντα προτάχθηκε η εκστρατεία για την «Ένωση» της Κύπρου με την Ελλάδα.29 Ωστόσο,
οι ελληνοαλβανικές σχέσεις διαταράχθηκαν τον Ιούνιο του 1960
έπειτα από τις συνομιλίες του Σοφοκλή Βενιζέλου (πρωθυπουργού
της Ελλάδας) με το Χρουστσόφ στη Μόσχα. Ο Χρουστσόφ παρείχε
27 Χατζηβασιλείου 2009, 127-132.
28 Κολιού 2014, 274 και 276.
29 Stefanidis 2007, 71.
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υποσχέσεις στο Βενιζέλο ότι θα συνομιλήσει με τον Ενβέρ Χότζα
σχετικά με τη δυνατότητα να παραχωρήσει η Αλβανία στην ελληνική μειονότητα αυτονομία μεγαλύτερου βαθμού, όσον αφορά την
εκπαίδευση και την Εκκλησία . Η αλβανική κυβέρνηση ερμήνευσε
αυτές τις συνομιλίες ως ένδειξη ότι οι Σοβιετικοί δεν ήταν εντελώς
αντίθετοι στα ελληνικά αιτήματα. Ωστόσο, η σοβιετο-γιουγκοσλαβική επαναπροσέγγιση και ο φόβος ότι η Ελλάδα μπορεί να προσαρτούσε τη «Βόρειο Ήπειρο» υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες
στη ρήξη της Αλβανίας με τη Σοβιετική Ένωση και την προσέγγισή της με την Κίνα.30 Το 1962 η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι οι σχέσεις με την Αλβανία μπορούσαν να αποκατασταθούν εάν
βρίσκονταν τα κατάλληλα μέσα και οι (κατάλληλοι) τρόποι. Σε μία
κίνηση καλής θέλησης οι Αλβανοί επέτρεψαν σε ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων να επιστρέψουν στην Ελλάδα, καθώς το ζήτημα των
αιχμαλώτων υπήρξε σημαντικό αυτή την περίοδο.
Ουσιαστική μεταβολή στην ελληνική εξωτερική πολιτική διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της χούντας των συνταγματαρχών,
στο πλαίσιο μίας διαφορετικής πολιτικής απέναντι στην ανατολική Ευρώπη, η οποία τώρα μελετάται αναλυτικά.31 Το 1970 οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών στα Ηνωμένα Έθνη
οδήγησαν σε μία εμπορική συμφωνία που υπογράφτηκε από τα
εμπορικά επιμελητήρια και των δύο χωρών. Οι διπλωματικές σχέσεις αποκαταστάθηκαν το Μάιο του 1971.32 Τον Οκτώβριο του
1972 υπογράφτηκε στα Τίρανα η πρώτη διακρατική εμπορική
συμφωνία· μία δεύτερη ακολούθησε το Μάιο του 1976.33
Κατά τη διάρκεια της ελληνικής Μεταπολίτευσης και μετά
τα «ανοίγματα» κατά την περίοδο της «απομόνωσης» της
Αλβανίας μετά τη διακοπή των επαφών της χώρας με την Κίνα,
ο Ενβέρ Χότζα εξέδωσε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Δύο λαοί – φίλοι» και προσπάθησε να πραγματοποιήσει μία νέα προσέγγιση
με την Ελλάδα.34 Τον Αύγουστο του 1987, η ελληνική κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και του τότε υπουργού εξωτερικών
Ηπειρώτη Κάρολου Παπούλια (μεταγενέστερου προέδρου της
30
31
32
33

Lalaj - Ostermann - Gage, 183-240.
Βαλντέν 2009.
Σφέτας, 555- 573.
Για τις μεταπολεμικές σχέσεις και τη μεταψυχροπολεμική αλβανική ιστοριογραφία βλ. Meta 2007.
34 (Χότζα [1985].
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Ελληνικής Δημοκρατίας) τερμάτισε μονομερώς, επισήμως, την
εμπόλεμη κατάσταση με την Αλβανία (η οποία είχε δημιουργηθεί
από το 1940), θεωρώντας ότι μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να
οδηγήσει στην επίλυση ζητημάτων που αφορούσαν, κυρίως, την
Ελληνική μειονότητα. Έλληνες πολιτικοί, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες επισκέφθηκαν την Αλβανία.35 Την ίδια περίοδο ο μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Σεβαστιανός
αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή των βορειοηπειρωτικών σωματείων και του ελληνικού αλυτρωτισμού, με εκφορά λόγου που συχνά
δε συμβάδιζε με την ελληνική κρατική πολιτική.36
Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, τη θέση της ελληνικής μειονότητας υπό το καθεστώς του Ενβέρ Χότζα στην Αλβανία, ο τελευταίος
προσπάθησε να ενσωματώσει την ελληνική μειονότητα στο αλβανικό κράτος. Το 1945 η κυβέρνηση περιόρισε την επίσημα καθορισμένη περιοχή, όπου κατοικούσε ο ελληνικός πληθυσμός. Αυτή η
περιοχή επίσημα χαρακτηριζόταν ως «μειονοτική ζώνη» και περιελάμβανε 99 χωριά στην επαρχία του Αργυροκάστρου (σημειώνεται ότι τα τρία χωριά της Χειμάρρας που αναγνωρίστηκαν ως μειονοτικά χωριά το 1921, αποκλείστηκαν από τη «μειονοτική ζώνη»).
Όλοι οι Έλληνες που ζούσαν εκτός των ορίων της μειονοτικής αυτής ζώνης (π.χ. στην πόλη του Αργυροκάστρου ή στην περιφέρεια
της Κορυτσάς ή ακόμη και στην πρωτεύουσα τα Τίρανα) δε θεωρούνταν πλέον ότι είχαν το καθεστώς του μειονοτικού Έλληνα.37
Οι Έλληνες που ζούσαν στη «μειονοτική ζώνη» απολάμβαναν
ορισμένα στοιχειώδη δικαιώματα. Φοιτούσαν σε ελληνικά μειονοτικά δημοτικά σχολεία, αλλά από το πέμπτο έως και το όγδοο έτος
των σπουδών τους μπορούσαν να διδαχθούν την ελληνική ως ξένη
γλώσσα. Υπήρχε μία ακαδημία στο Αργυρόκαστρο όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονταν για να γίνουν δάσκαλοι και με την ολοκλήρωση
των σπουδών τους μπορούσαν να διοριστούν σε ελληνικά μειονοτικά σχολεία. Τα σχολικά τους εγχειρίδια ήταν αποκλειστικά και
μόνο μεταφράσεις των αλβανικών, και κατά συνέπεια οι μαθητές
διδάσκονταν μόνο την αλβανική ιστορία και τον (αλβανικό) πολιτισμό, όντας εκτός επαφής με οτιδήποτε αφορούσε την Ελλάδα.
Μία ελληνόγλωσση εφημερίδα κυκλοφορούσε στα μειονοτικά χω35 Δαλιάνης 2008, 99-111.
36 Κολιού 2014, 276.
37 Boçi, 133-157, (Boçi, 83-102 και Boçi, 105-129.

Συνέχειες και ασυνέχειες στις ελληνοαλβανικές σχέσεις

587

ριά, προωθώντας τις απόψεις του αλβανικού κόμματος Εργασίας,
όπως μετονομάστηκε το κομμουνιστικό κόμμα. Επιπλέον, όπως
όλοι οι Αλβανοί πολίτες βίωναν την κατάργηση της θρησκείας από
το 1967. Η καταπίεση δικαιωμάτων της μειονότητας δε συνεπαγόταν απαραίτητα ότι οι μειονοτικοί πληθυσμοί δεν ήταν ενταγμένοι
στην αλβανική κοινωνία. Αντίθετα, αυτός ήταν ο στόχος του Ενβέρ
Χότζα.38
Σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα οι Έλληνες και οι Αλβανοί
φαίνεται ότι επιδόθηκαν στην καταμέτρηση του αριθμού των μελών της ελληνικής μειονότητας. Οι Έλληνες από τη μία πλευρά,
εκτιμούσαν ότι ο αριθμός αυτός ήταν ιδιαίτερα υψηλός, συχνά συμπεριλαμβάνοντας στη μειονότητα Βλάχους ή τους χριστιανούς
ορθόδοξους Αλβανούς, ενώ οι Αλβανοί επιχειρούσαν να μειώσουν
τον αριθμό μη αναγνωρίζοντας ως ελληνικούς τους πληθυσμούς
που δεν κατοικούσαν στις επίσημα αναγνωρισμένες μειονοτικές
ζώνες.
Το τέταρτο τμήμα της προτεινόμενης περιοδολόγησης σχετίζεται με την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και τη μετάβαση στη μεταψυχροπολεμική περίοδο. Ένα νέο και τελείως διαφορετικό πρόβλημα προέκυψε από την ταυτόχρονη μετανάστευση
μεγάλου αριθμού Αλβανών και Ελλήνων μειονοτικών πληθυσμών
σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Η Ελλάδα αντιμετώπισε μία νέα εμπειρία ως χώρα υποδοχής μεταναστών. Μία
σειρά «αρνητικών» στερεοτύπων διαμορφώθηκε και κοινωνικές
ομάδες στην ελληνική κοινωνία δεν έχουν προσδιορίσει με ακρίβεια τη στάση τους απέναντι σε μία σειρά από ζητήματα, όπως η
δεύτερη γενιά μεταναστών, δηλαδή τα παιδιά των μεταναστών, τα
οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα.39
Η ανάδυση νέων εθνικισμών προκάλεσε ένταση κατά περιόδους στα θέματα των ελληνο-αλβανικών σχέσεων40 και έφερε στο
προσκήνιο το ζήτημα των Τσάμηδων, κυρίως σε μία οικονομική
βάση – διεκδίκηση αποζημιώσεων για τις περιουσίες. Αξίζει να
σημειωθεί ότι την προηγούμενη περίοδο ο Χότζα δεν υποστήριζε
και δεν ενέκρινε τις διεκδικήσεις των Τσάμηδων, καθώς θεωρούσε
τους ηγέτες των κοινοτήτων τους ρεβιζιονιστές (αναθεωρητές).
38 Τσιτσελίκης 2003, 165-225.
39 Μιχαήλ 2014.
40 Τζίμας 2010.
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Στην Ελλάδα, ο αλυτρωτικός λόγος υπήρξε ιδιαίτερα περιθωριοποιημένος, στον πολιτικό χώρο κυρίως της άκρας δεξιάς, ενώ μία
αναζωπύρωση απέκτησε με την ένταξη ελλήνων μειονοτικών σε
συλλόγους βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα και τη διασπορά.
Η ίδια η αλβανική κοινωνία, αφού βίωσε μία σοβαρή οικονομική κρίση (χρεοκοπία του 1997), επιχείρησε να αλλάξει τον τρόπο
ανάπτυξης, όπως και άλλα κράτη, τα οποία βίωσαν την αποκαλούμενη «περίοδο της μετάβασης», σε καπιταλιστικό μοντέλο οικονομικής πρακτικής. Η ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ και η προοπτική ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και χωρίς σαφές
χρονοδιάγραμμα, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας λειτούργησαν ως δέλεαρ συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών ελίτ των δύο
κρατών. Όμως και οι νέοι εθνικισμοί έχουν επίσης εισέλθει σε νέα
φάση. Η διαχείριση του εθνισμού των Κοσοβάρων και του ζητήματος της συλλογικής τους ταυτότητας, οι αλβανικές μειονότητες
σε γειτονικά βαλκανικά κράτη, ο έντονος αλυτρωτισμός των κατακερματισμένων οργανώσεων των Τσάμηδων στην Αλβανία και
στην αλβανική διασπορά, οι δυσκολίες στη χάραξη οικονομικών
ζωνών εκμετάλλευσης (γνωστών ως ΑΟΖ) είναι μερικά από τα
ζητήματα που συνέχισαν να απασχολούν τους σχεδιασμούς των
ελληνικών ελίτ στην αρχή της δεύτερης εκατονταετηρίδας του αλβανικού κράτους. Ο ρεαλισμός όμως δείχνει να αποτελεί την κύρια
επιλογή σε μία γειτονία, η οποία δεν αποδεικνύεται εύκολη, και
με τις περιφερειακές εντάσεις να έχουν επεκταθεί στο χώρο της
Μεσογείου.
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Ο κουμπάρος-βασιλιάς και η διαφύλαξη της εδαφικής
ακεραιότητας: από τη βουλγαροκτονία
των Βαλκανικών Πολέμων στη γερμανόφιλη αναδίπλωση
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Στράτος Ν. Δορδανάς *

«Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, τιμημένε βασιληά μας,
νέες δόξες Σε προσμένουν, νέες δάφνες νικητού,
εις το διάβα Σου φυτρώνουν νέοι πόθοι ’σ την καρδιά μας,
λαχταρά για Σε του Έθνους η ψυχή και του Στρατού.
-----Στο πανώρηο Σου κεφάλι τόσα όνειρα κ’ ελπίδες,
φωτοστέφανο Σου πλέκουν, που θαμβώνει τες ματιές,
μπρος ’σ λάμψη Σου σκορπούν του Βορρά οι Νυχτερίδες,
σαν ιδούν να ξεπετιούνται απ’ τα μάτια Σου φωτιές.
-----Καλώς ήρθες, Στρατηλάτη, παλ’ η δόξα σ’ αγκαλιάζει,
παλ’ η νίκη ’ματωμένη τάσπρο μέτωπο φιλεί,
η χαρά του Έθνους όλου εις την όψι Σου χαράζει,
νέα τρόπαια να στήσης η πατρίδα Σε καλεί.
-----Τρέχα εκεί, που τόσ’ αδέλφια, σκλαβωμέν’ αναστενάζουν,
’κει που ο Βούλγαρος του Έθνους την τιμή ποδοπατεί,
κι’ όταν θα γυρίσης πάλι μύρια στόματα θα κράζουν:
καλώς ήρθες, βασιληά μας, καλώς ήρθες, νικητά!».1

Λίγο πριν από την αποφασιστική μάχη που θα οδηγούσε στην απελευθέρωση του Κιλκίς και στην εκδίωξη του βουλγαρικού στρατού
∗
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και πληθυσμού από το «μακεδονικό λίκνο» τους,2 ένας επώνυμος
στιχουργός καλωσόριζε τον βασιλιά Κωνσταντίνο στη Θεσσαλονίκη μέσα από τις στήλες της εφημερίδας Μακεδονία και, διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλου του λαού, τον καλούσε να τεθεί και πάλι
επικεφαλής του στρατού για να τον οδηγήσει σε νέες περιφανείς
νίκες. Η φήμη που είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, από τη θέση του διαδόχου ακόμη, ήταν αυτή του
χαρισματικού ηγέτη, του ικανότατου στρατιωτικού καθοδηγητή,
του αρχηγού που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του πυρός και
συνέπασχε με τους στρατιώτες του, ταλαιπωρούταν και ο ίδιος
από τις κακουχίες και που στο τέλος η στρατιωτική του διάνοια
είχε θριαμβεύσει με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Η μεγαλειώδης είσοδος στην πόλη του Αγίου Δημητρίου είχε καταγραφεί
ως προσωπικός θρίαμβος του διαδόχου, αυξάνοντας κατακόρυφα
τη φήμη του και τον βαθμό αποδοχής του από την κοινωνία, ενώ η
βάπτιση της κόρης του τον ένωσε με τα δεσμά της κουμπαριάς με
τον στρατό και τον στόλο.3
Δαφνοστεφανωμένος από τον «τουρκικό πόλεμο», ο στρατηλάτης βασιλιάς Κωνσταντίνος έμελλε να δρέψει νέους καρπούς δόξας κατά τη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου, όταν πολλοί ζητούσαν όχι μόνο να εκδιώξει τους Βουλγάρους από τα μακεδονικά
χώματα αλλά και να εξαφανίσει από προσώπου γης το έθνος αυτό.
Με τα δημοσιεύματα των εφημερίδων να έχουν μετατρέψει από
νωρίς την επικείμενη σύγκρουση σε αγώνα του πολιτισμού κατά
της βαρβαρότητας4 και να περιγράφουν συνεχώς φρικαλεότητες
σε βάρος των Ελλήνων που αποδείκνυαν πως οι Βούλγαροι ήταν
τελικά χειρότεροι από τους Τούρκους, καθώς επρόκειτο για άγρια
θηρία,5 η κοινή γνώμη προετοιμαζόταν μεθοδικά για όσα θα επακολουθούσαν στα πεδία των μαχών. Ο πόλεμος ήταν επιβεβλημένο να διεξαχθεί με φανατισμό και χωρίς κανόνες απέναντι σε έναν
αδίστακτο αντίπαλο: «Οι Βούλγαροι ούτε υπήρξαν ποτε ούτε ποτέ
θα γίνουν φίλοι μας. Είδατε ποτέ ανθρώπους να έχουν φιλίαν με
τίγρεις; Ήταν, είναι και θα είναι εχθροί μας άσπονδοι, εχθροί μας
θανάσιμοι. Οι αιώνιοι Βούλγαροι».6
2
3
4
5
6

Για την εξέλιξη της φονικής αυτής μάχης που κατέληξε με την πλήρη καταστροφή
της πόλης βλ. ενδεικτικά, (Γενικό Επιτελείο Στρατού-Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού
1987, 216-223). (Κωστόπουλος 2007, 50-54) (Βαφειάδης 2013, 24-175)
(Τρίχα 1993, 141)
Μακεδονία, 21 Ιουνίου 1913.
Μακεδονία, 13 Ιουνίου 1913.
Μακεδονία, 8 Ιουνίου 1913.
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Με αυτά τα δεδομένα, ο ελληνικός στρατός και ο στόλος ήταν οι
εγγυητές της εθνικής τιμής και ο επικεφαλής βασιλιάς εκείνος που
θα οδηγούσε στη νίκη και στην εξόντωση του αντιπάλου, καθώς
πάνω από όλους ίστατο ο «Βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Βουλγαροκτόνος».7 Και μπορεί το τέλος του πολέμου να μην οδήγησε στην
«Delenda Bulgaria»8 αλλά η νικηφόρα έκβασή του επρόκειτο να
προσθέσει έναν ακόμη τίτλο τιμής στον τροπαιούχο ανώτατο άρχοντα: μετά την τουρκοφαγία ο Κωνσταντίνος είχε ανακηρυχθεί
και σε μέγα βουλγαροκτόνο.
Έκτοτε, ο βασιλιάς παρουσιάστηκε ως ο κυριότερος θεματοφύλακας των εθνικών δικαίων και κατακτήσεων έναντι του βουλγαρικού αναθεωρητισμού, ως εκείνος που διέθετε «πικρή εμπειρία»
από τις επαφές του με την αντίπαλη πλευρά και ακριβώς γι’ αυτόν
τον λόγο σε κρίσιμες στιγμές είχε επιμείνει στο ζήτημα των εγγυήσεων για να αποδεχτεί τον τερματισμό του πολέμου.9 Η λαϊκή
αγιογράφησή του δεν περιοριζόταν μόνο σε ύμνους για τον μέγα
στρατηλάτη που «[…] πετών από νίκης εις νίκην επεξέτεινε τα όρια
της Ελλάδος μέχρις εκεί όπου ουδείς ανέμενε και ουδείς υπώπτευε,
και ούτω έδωκε την ελευθερίαν εις τόσας χιλιάδας αδελφών μας,
και έγραψε χρυσάς σελίδας δόξης εις τας δέλτους της στρατιωτικής ιστορίας της Ελλάδος».10 Περιλάμβανε κυριότερα εικόνες από
την είσοδο στην Αγία Σοφία προς εκπλήρωση των σχεδίων της
Θείας Πρόνοιας που ήθελαν τον «πορφυρογέννητο» Κωνσταντίνο
να «είνε […] ο επανερχόμενος σωτήρ, ο εκδικητής των δικαιωμάτων του Γένους· […] η ενσάρκωσις της Μεγάλης Ιδέας, την οποία
εκφράζει η πανελλήνιος λαϊκή παράδοσις περί του μαρμαρωμένου
βασιλέα Κωνσταντίνου».11 Για να στεφτεί «Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ των Ελλήνων εις τον Ναόν της Αγίας Σοφίας» και να εκπληρωθούν «οι θρύλοι, τα ιδανικά, τα όνειρα και οι βλέψεις του Γένους»
η θεία οικονομία θα φρόντιζε και πάλι έτσι ώστε κατά τον παγκόσμιο πόλεμο και την καταστροφή των άλλων ο Κωνσταντίνος και
ο στρατός του να παραμείνουν αμέτοχοι.12
Έμελλε, λοιπόν, η ουδετερότητα να αποτελέσει τη στρατηγική
εκείνη επιλογή που θα παρείχε το αποφασιστικό πλεονέκτημα στη
7
8
9
10
11
12

Μακεδονία, 22 Ιουνίου 1913.
Μακεδονία, 26 Ιουνίου 1913.
(Δορδανάς-Καλογρηάς 2012, 315)
(Παπαφλέσσας 1937, 5)
(Βογιατζίδης 1939, passim)
(Γιαννούκος 1921, 36)
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χώρα έναντι των αντιπάλων της, όταν οι πάντες θα παρασύρονταν
στη δίνη του Μεγάλου Πολέμου; Ήταν πράγματι αυτό το κριτήριο
που υποκρύπτονταν πίσω από την πρόθεση να κρατηθεί η χώρα
σε κατάσταση ουδετερότητας για να διασωθεί από την καταστροφή ή αποτελούσε την πρόφαση για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτικών δεσμεύσεων;
Σε προφητικό σχόλιό της λίγες ημέρες πριν από την έκρηξη του
Β΄ Βαλκανικού Πολέμου η Μακεδονία κατέκρινε τη συζήτηση που
είχε ανοίξει «περί του αν έπρεπε να προσεγγίση η Ελλάς προς την
Τριπλήν Συμμαχίαν ή Τριπλήν Συνεννόησιν», συμπληρώνοντας
πως μια τέτοια συζήτηση αφενός δεν εξυπηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα και αφετέρου ήταν άκαιρη. Η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τη διεθνή θέση της χώρας ήταν η υπεύθυνη κυβέρνηση, η
οποία και θα λογοδοτούσε εν καιρώ για τις επιλογές της, κατέληγε
στο πρωτοσέλιδο σχόλιό του ο δημοσιογράφος της εν λόγω εφημερίδας.13 Και είχε απόλυτο δίκιο, με μια μικρή αθέλητη αστοχία:
το καλοκαίρι του 1914 οι αποφάσεις για τη χάραξη της εξωτερικής
πολιτικής δεν θα περνούσαν μόνο από το πρωθυπουργικό γραφείο
αλλά και από τα ανάκτορα, διαφοροποιώντας καταφανώς τον χαρακτήρα της καταρχάς επιβεβλημένης ουδετερότητας.
Στις αρχές Αυγούστου 1914 ο Γερμανός πρέσβης Arco von Quadt
είχε έναν πρώτο κρίσιμο κύκλο επαφών με τον πρωθυπουργό, τον
υπουργό Εξωτερικών και τον βασιλιά, με σκοπό να βολιδοσκοπήσει τις ελληνικές προθέσεις. Από τη συζήτηση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο προέκυψαν αμέσως δύο σημαντικά συμπεράσματα: α) πως
ο πρωθυπουργός δεν φαινόταν να συμμερίζεται η γερμανική αισιοδοξία για την έκβαση και κατάληξη της μάχης και, β) εμφανιζόταν
αποφασισμένος να οδηγήσει τη χώρα στον πόλεμο σε περίπτωση
βουλγαρικής εξόδου. Παρά τις απειλές πως η Γερμανία σε μια τέτοια περίπτωση θα πριμοδοτούσε τη μεγέθυνση της Βουλγαρίας
σε βάρος της Ελλάδας στο συνέδριο ειρήνης, ο Βενιζέλος δεν φάνηκε να μετακινείται από τις αρχικές απόψεις του.14
Από την πλευρά του ο Γεώργιος Στρέιτ ήταν εξαρχής ξεκάθαρος
απέναντι στον συνομιλητή του όταν διαβεβαίωνε πως σίγουρα
13 Μακεδονία, 9 Ιουνίου 1913.
14 Politisches Archiv Auswärtiges Amtes [στο εξής PA AA], R 19880 [Der Weltkrieg, 6
August 1914]: Der K. Gesandte [Quadt] an Auswärtiges Amt, „Entzifferung“, Αριθ.
246, Αθήνα, 5 Αυγούστου 1914.
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θα βρισκόταν μια φόρμουλα, ώστε η Ελλάδα, χωρίς να χρειαστεί
να εγκαταλείψει την ουδετερότητά της, να προσφέρει πολύτιμες
υπηρεσίες στη Γερμανία. Στη δύσκολη ερώτηση για τη στάση της
Ελλάδας σε περίπτωση βουλγαρικής επίθεσης εναντίον της Σερβίας, ο υπουργός Εξωτερικών επιφυλάχθηκε να απαντήσει πριν συμβουλευτεί τον βασιλιά. Για τον Quadt αυτή η υπεκφυγή σήμαινε
κατά πάσα πιθανότητα πως η Ελλάδα και σε αυτήν την περίπτωση
θα παρέμενε ουδέτερη, παρέχοντας ταυτόχρονα την εγγύηση πως
δεν θα παρεμπόδιζε καμία δύναμη που θα επιθυμούσε να συνδράμει στρατιωτικά τη Γερμανία.15
Τελευταίος και σημαντικότερος στη σειρά των επαφών του
πρέσβη ήταν ο Κωνσταντίνος, ο οποίος εμφανίστηκε ευνοϊκά διακείμενος στη γερμανική υπόθεση, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η
στρατιωτική εμπλοκή της χώρας δεν θα πρόσφερε το παραμικρό
πλεονέκτημα στο Βερολίνο εξαιτίας της βρετανικής ναυτικής κυριαρχίας. Στη συνέχεια της συζήτησης και χωρίς καν να ερωτηθεί, δεσμεύτηκε πως η Ελλάδα δεν θα στρεφόταν εναντίον της Τουρκίας
αλλά ούτε και της Βουλγαρίας στην περίπτωση που οι δύο αυτές
χώρες προσδένονταν στο άρμα των Κεντρικών Αυτοκρατοριών
και εξέρχονταν στον πόλεμο. Κατέληξε, τονίζοντας πως η Ελλάδα
μπορούσε να φανεί χρήσιμη στη Γερμανία μόνο από τη θέση της
ουδετερότητας.16
Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων αυτών και την άφιξη
από την Αθήνα των ευχάριστων νέων, το Βερολίνο εμφανίστηκε
να θριαμβολογεί για μια σειρά επιτυχιών που είχε καταγάγει ανά
την Ευρώπη· μια από αυτές αναφερόταν στους επιτυχείς διπλωματικούς χειρισμούς έναντι της Ελλάδας: «η πολύτιμη ελληνική ουδετερότητα έχει διασφαλιστεί», παρά το γεγονός πως η βουλγαρική
συμμαχία δεν είχε ακόμη εξασφαλιστεί, σημειωνόταν σε σχετική
έκθεση με τα πρώτα πολιτικά και στρατιωτικά πεπραγμένα.17
Δεν ήταν επομένως καθόλου δύσκολο για τον έμπειρο Quadt να
επισημάνει τα αρχικά αλλά διόλου αμελητέα ψήγματα μιας αδιόρατης ακόμη για την κοινή γνώμη διχογνωμίας μεταξύ του Βε15 PA AA, R 19880 [Der Weltkrieg, 6 August 1914]: Der K. Gesandte [Quadt] an Auswärtiges Amt, „Entzifferung“, Αριθ. 249, Αθήνα, 5 Αυγούστου 1914.
16 PA AA, R 19881 [Der Weltkrieg, 7 August 1914]: Der K. Gesandte [Quadt] an Auswärtiges Amt, „Entzifferung“, Αριθ. 252, Αθήνα, 6 Αυγούστου 1914.
17 PA AA, R 19881 [Der Weltkrieg, 7 August 1914]: Freiherr von Maltzahn an dem
Kronprinzen Saabrücken, „Telegramm“, 8 Αυγούστου 1914.
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νιζέλου και του Κωνσταντίνου. Ήταν απόλυτα ξεκάθαρο πως ο
τελευταίος δεν προτίθετο να σπεύσει σε βοήθεια της Σερβίας, αν
αυτή δεχόταν επίθεση από την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Μόνο η
ρουμανική συμμετοχή ήταν ικανή να μεταβάλλει τη ροή των γεγονότων προς το δυσμενέστερο για τα γερμανικά στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, ο Κωνσταντίνος δεν
επρόκειτο να αιφνιδιάσει τον γυναικάδελφό του και να υπαναχωρήσει από τις αναληφθείσες δεσμεύσεις του: «θα πολεμούσε μόνο
αν κάποιος του έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό».18
Από τη θέση αυτή πράγματι δεν μετακινήθηκε ούτε μια στιγμή και ας υπήρξαν αργότερα στιγμές που η γερμανική πλευρά τού
έδωσε πολύ καλές αφορμές για κάτι τέτοιο. Αντίθετα, άρχισε σταδιακά να εγκαταλείπει το δοξασμένο και πολύ πρόσφατο ακόμη
παρελθόν, όσο περισσότερο αυξανόταν η γερμανική πίεση που
απέβλεπε στον συντονισμό όλων των συμμαχικών ερεισμάτων
στα Βαλκάνια και τη μαζική κινητοποίησή τους κατά της Αντάντ.
Η διολίσθηση από τον αντιβουλγαρισμό στην αναγκαστική συνύπαρξη με τον βουλγαρικό παράγοντα εντός της γερμανικής αγκάλης περιγράφηκε με τον πιο γλαφυρό τρόπο από τον γραμματέα
του Γεώργιο Μελά. Πριν αποχωρήσει από το παλάτι ο Μελάς είχε
συχνά την ευκαιρία να συνομιλεί με τον βασιλιά και την πολυτέλεια να έχει το θάρρος της γνώμης και κυρίως να τη διατυπώνει
ευθαρσώς στις συζητήσεις τους.
Στο μέρος του ημερολογίου του που αφορά στις επαφές του
Κωνσταντίνου με τη βουλγαρική πλευρά πριν και κυρίως μετά την
έκρηξη του πολέμου επισημαίνεται δεόντως αυτή η αλλαγή πλεύσης, ξεκινώντας από την εποχή που ο Κωνσταντίνος δεν κατέβαλε
καμία απολύτως προσπάθεια να κρύψει τα αντιβουλγαρικά αισθήματά του. «Και μάλιστα μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε ησθάνετο χαράν όταν τον απεκάλουν ‘βουλγαροκτόνον’» για να συνεχίσει
ο Μελάς: «Όταν δε του έλεγα ότι το επίθετον αυτό ήτον αηδές και
αντιπολιτικόν, εθύμωνε και μου απηγόρευε να υποδείξω καν εις
τον Τύπον ότι προτιμότερον θα ήτο, αφού ήθελε τόσον ναναπολούν τας εναντίον των Βουλγάρων νίκας του, να τον ονομάζουν
‘βουλγαρομάχο’ αντί ‘βουλγαροκτόνον’».19 Μάλιστα, με κόπο κα18 PA AA, R 19898 [Der Weltkrieg, 4-6 September 1914]: Der K. Gesandte [Quadt] an
Auswärtiges Amt, „Entzifferung“, Αριθ. 393, Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1914.
19 (Μελάς 2000, 31)
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τάφερνε να τον συγκρατεί για να μη προκληθεί διπλωματικό επεισόδιο, αποτρέποντας ενίοτε προσβλητικές συμπεριφορές απέναντι στον Βούλγαρο πρέσβη Γεώργιο Πασσάρωφ (G. Passarov).20
Λίγο πριν από την είσοδο της Βουλγαρίας στον πόλεμο στο
πλευρό των Κεντρικών Αυτοκρατοριών και τον εξαναγκασμό για
δεύτερη φορά σε παραίτηση του Βενιζέλου, ο Κωνσταντίνος είχε
ήδη καταστήσει τον Πασσάρωφ άμεσο κοινωνό των προθέσεών
του αλλά και δυνάμει σύμμαχό του στην επιχειρούμενη οριστική
εξουδετέρωση του ενοχλητικού πρωθυπουργού του. Στο γνωστό
τηλεγράφημά του προς τον πρωθυπουργό Ραδοσλάβωφ (Vasil
Radoslavof) ο πρέσβης μετέφερε επακριβώς τα λόγια του Έλληνα
μονάρχη:
«[…] Έχω σίγουρες πληροφορίες ότι θα ενεργήσετε από κοινού και
σε συμφωνία με τη Γερμανία και την Αυστρία. Στην περίπτωση αυτή
δεν θα υπάρξει καμία αντίθεση εκ μέρους μας. Σας παρακαλώ να δηλώσετε στην Αυτού Μεγαλειότητα τον τσάρο σας ότι στη δράση σας
κατά της Σερβίας δεν θα υπάρξει καμία αντίθεση εκ μέρους μας. Δεν
θα χύσουμε αίμα για να σώσουμε τη Σερβία ενάντια σε εσάς και τη
Γερμανία. Διαβεβαιώστε απόλυτα γι’ αυτό το μονάρχη και την κυβέρνησή σας […]. Στο τέλος ο Βασιλιάς, έχοντας επαναλάβει να σας
μεταφέρω τη δήλωσή του, με παρακάλεσε να του διευκολύνω τον
αγώνα για να ξεφορτωθεί χωρίς θόρυβο τον Βενιζέλο. Γνωρίζοντας
ότι ο Βενιζέλος έχει γίνει τώρα τυφλό όργανο της Αντάντ, λαμβάνω
την τιμή να εκφράσω την άποψη να ληφθεί υπόψη το αίτημα της
Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλιά. Ο Βασιλιάς ζητάει η προαναφερθείσα δήλωσή του να μείνει απολύτως μυστική […]».21

Για να ερμηνεύσει κανείς τη βασιλική μεταστροφή χρειάζεται
να λάβει υπόψη του τη βαθιά διαιρετική τομή που συνέστησε ο
Εθνικός Διχασμός, διακόπτοντας την προηγούμενη ανοδική πορεία μέσα σε κλίμα συναίνεσης, και ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση την αποφασιστική γερμανική συμβολή στη διάνοιξη και
διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των δύο κυρίαρχων προσωπικοτήτων της ελληνικής πολιτικής σκηνής των αρχών του 20όυ αιώνα.
Πράγματι, ο γερμανικός παράγοντας επέδρασε καταλυτικά και ερ-

20 (Μελάς 2000, 29-32)
21 (Θεοδούλου 2011, 234-237 και κυρίως υποσημ. 470, όπου παρατίθεται αυτούσιο
το τηλεγράφημα Passarov).
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γάστηκε εντατικά για να γεφυρωθεί – σε μια αντίστροφη αυτή τη
φορά πορεία – το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ του Κωνσταντίνου
και της βουλγαρικής πλευράς, ακόμα και αν επρόκειτο να εξαπατηθεί ο πρώτος για να διατηρηθεί αρτιμελής η βαλκανική συμμαχία.
Από τα τέλη του 1915 και μέχρι την παράδοση της Καβάλας τον
Αύγουστο του 1916 η γερμανική συμπαιγνία σε βάρος του Κωνσταντίνου και η ταυτόχρονη άσκηση έντονων πιέσεων αποδείχθηκαν αποτελεσματικά μέσα. Η αρχική σφοδρή αντίδραση στην πιθανότητα συμμετοχής και βουλγαρικών δυνάμεων στην επικείμενη τελική επίθεση των Κεντρικών Αυτοκρατοριών για την εκδίωξη
της Αντάντ από το ελληνικό έδαφος, με τελικό φυσικά προορισμό
τη Θεσσαλονίκη, παραχώρησε γρήγορα τη θέση της στη μερική
αποδοχή για να καταλήξει στην υπό όρους συγκατάθεση.
Για το Βερολίνο και τη Βιέννη ο πραγματισμός ήταν χρήσιμος
μόνο στις μεταξύ τους σχέσεις, όπως και στις διαπραγματεύσεις
με τους συμμάχους τους, ενώ στην ελληνική περίπτωση η εξαπάτηση συνέβαλε αναμφίβολα στη διαρκή υποχωρητικότητα και την
ασφαλή παγίδευση. Ήταν απόλυτα σαφές πως από τη στιγμή της
εισβολής και μετά κανείς δεν θα είχε την πρόθεση να εκδιώξει τους
Βουλγάρους από τα καταληφθέντα ελληνικά εδάφη, καθιστώντας
τους όποιους εγγυητικούς όρους κενούς περιεχομένου. Με άλλα
λόγια όσα επί του παρόντος παρουσιάζονταν ως προσωρινά, προορίζονταν να έχουν μόνιμο χαρακτήρα με βάση το δίκαιο του πολέμου.
Τα εδάφη που τρία χρόνια νωρίτερα είχε απελευθερώσει ο ελληνικός στρατός του Κωνσταντίνου, επρόκειτο τώρα να «απελευθερωθούν» από τους Γερμανοβούλγαρους, στον νέο «απελευθερωτικό πόλεμο» για την αποτίναξη της «ανταντικής κατοχής».
Χρειαζόταν μόνο να πειστεί ο Κωνσταντίνος πως η συγκεκριμένη
επιχείρηση γινόταν για το καλό της Ελλάδας και όχι για να εκπληρωθεί μέρος εκ των βασικών γερμανικών υποσχέσεων, ώστε να
υπογράψει η Σόφια το σύμφωνο προσχώρησης στο στρατόπεδο
της Τριπλής Συμμαχίας. Μάταια ο Μεταξάς και περιστασιακά ο
ίδιος ο Κωνσταντίνος τόνιζαν προς τους Γερμανούς συνομιλητές
τούς κινδύνους που απέρρεαν για το ελληνικό στέμμα από την παραμονή βουλγαρικών στρατευμάτων στη Μακεδονία.22 Όταν δεν
22 Αναλυτικότερα βλ. (Δορδανάς, «‘Ο εχθρός προ των πυλών’», υπό δημοσίευση
στον συλλογικό τόμο «Θεσσαλονίκη: Μια πόλη σε μετάβαση, 1912-2012»).
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το έκαναν αυτό επιδίδονταν, ιδιαίτερα ο Μεταξάς, σε προτάσεις
για τη σύναψη συμμαχίας με τη Βουλγαρία, με το σκεπτικό πως
αφενός τα δύο μέρη ένωνε η γερμανόφιλη πολιτική και αφετέρου
πως η ειρήνη και η φιλία μεταξύ των γειτόνων είχαν μεγαλύτερη
αξία από τις όποιες εδαφικές διεκδικήσεις.23
Όσο για το αντίπαλο δέος, οι Ραδοσλάβωφ και Φερδινάνδος είχαν κάθε λόγο να παρουσιάζονται ευχαριστημένοι από τη διαμορφούμενη ή αλλιώς «δουλεμένη» ελληνική στάση και να απαντούν
στις προτάσεις προσέγγισης με στοχευμένες επιθέσεις φιλίας, κατόπιν ασφαλώς των σχετικών γερμανικών συμβουλών. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ τον Ιανουάριο του 1916 ο βασιλιάς Φερδινάνδος διαβεβαίωνε πως η Βουλγαρία ήθελε να βοηθήσει απλώς
την Ελλάδα να απαλλαγεί από την Αντάντ και δεν έτρεφε εδαφικές βλέψεις σε βάρος της,24 τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου ήταν
εκείνος που, μεθυσμένος ακόμα από την κατάληψη της Καβάλας,
αναφωνούσε: «και στη Θεσσαλονίκη».25
Στις 2 Ιανουαρίου 1917 η Εσπερινή του Πέτρου Γιάνναρου
απηύθυνε προσκλητήριο προς τον λαό να παραμείνει συσπειρωμένος γύρω από τον βασιλιά του που αποτελούσε τη μόνη εγγύηση
για τη σωτηρία της πατρίδας από τον εδαφικό ακρωτηριασμό και
την πλήρη καταστροφή. Για του λόγου το αληθές είχε ασφαλείς
πληροφορίες πως
«εις την Καβάλλαν κυματίζει η Ελληνική σημαία, εις την Δράμα υπάρχουν Ελληνικαί Αρχαί και εις τα λοιπά μέρη της Μακεδονίας υφίσταται η Ελληνική κυριαρχία. Και όμως τι έγραφον και τι
έλεγον και τι διέδιδον οι Βενιζελικοί προ μηνός; Ότι απολέσθη η
Ανατολική Μακεδονία, διότι ούτε ίχνος υφίσταται Ελληνικής κυριαρχίας και ότι αι εγγυήσεις της Γερμανίας ήσαν λόγια μόνον!».26
Ωστόσο, ο προασπιστής της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας
είχε κατέβει προ πολλού «τη σκάλα του κακού» κατά τον Ενεπεκίδη, παραβιάζοντας την εθνική κόκκινη γραμμή για χάρη των πολιτικών και συναισθηματικών εξαρτήσεών του από το Βερολίνο.27
23 PA AA, R 7508: Der K. Gesandte [Mirbach/Falkenhausen] an Auswärtiges Amt,
„Entzifferung“, Αριθ. 5, Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1915.
24 PA AA, R 22196: Der Staatssekretär (Jagow) an Ges. v. Treutler, „Telegramm“, Αριθ.
20, Βερολίνο, 20 Ιανουαρίου 1916.
25 PA AA, R 22197: Der Staatssekretär (Jagow) an Legationsrat Freiherr von Gruenau,
Αριθ. 967, Βερολίνο, 23 Αυγούστου 1916.
26 Εσπερινή, 2 Ιανουαρίου 1917.
27 (Ενεπεκίδης 1992, 450 κ.έ)
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Παραχωρώντας στην ουσία όσα εδάφη και ο ίδιος είχε μοχθήσει
για να απελευθερωθούν, εξακολουθούσε τουλάχιστον να παραμένει κύριος της «μικράς πλην εντίμου Ελλάδος».28 Το καλοκαίρι του
ίδιου έτους (1917) τον βρήκε να ατενίζει εκ του μακρόθεν (από
την ουδέτερη Ελβετία) ακόμα και αυτή τη μικρή επικράτεια.
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από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή
στον Ψυχρό Πόλεμο και την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
Δημήτρης Κ. Αποστολόπουλος *

Εισαγωγή. Το τραύμα του Πολέμου και της γερμανικής κατοχής
Στο πλαίσιο της οικονομικής και ευρύτερης κρίσης των τελευταίων ετών, με την Ελλάδα να προβάλλεται ως ο «φτωχός συγγενής»
και το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης και η Γερμανία ως ισχυρός
παίκτης με πρωταρχικό (και για κάποιους αυταρχικό) ρόλο στις
εξελίξεις, η διερεύνηση της συνέχειας στη σχέση Ελλήνων-Γερμανών μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
την ώρα μάλιστα που η σημερινή διαρκής αναφορά στην κυβέρνηση του Βερολίνου έχει πολλές φορές προεκτάσεις στο παρελθόν
της γερμανικής κατοχής. Στη μελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι μετά
το σοκ που προκάλεσε στη συναναστροφή Ελλήνων και Γερμανών
η γερμανική εισβολή του Απριλίου 1941 και τα τριάμισι χρόνια κατοχής κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από τη δεκαετία του 1950 οικοδομήθηκε σε νέες βάσεις μία στενή σχεδόν
αδιατάρακτη σχέση, με μηδαμινές ασυνέχειες.
Η ναζιστική κατοχή 1941-44 αποτελεί ασφαλώς τη μεγαλύτερη
ρήξη στη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας στη νεότερη ιστορία. Τα στρατιωτικά αντίποινα, καθώς και η οικονομική εξαθλίωση και η πείνα, που ήλθαν ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης της
χώρας από τις δυνάμεις κατοχής θα παρέμεναν για δεκαετίες στη
μνήμη των Ελλήνων. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους, ενώ όταν οι Γερμανοί αποχώρησαν από τη χώρα το φθινόπωρο του 1944, εκατοντάδες χωριά και επαρχιακές πόλεις ήταν
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ολοκληρωτικά κατεστραμμένες, ένα εκατομμύριο πολίτες ήταν
άστεγοι, λειτουργούσε μόνο το ¼ του σιδηροδρομικού δικτύου και
όλες οι δημόσιες υποδομές, μεταξύ των οποίων τα τόσο σημαντικά
για τη χώρα λιμάνια, είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές.1
Η πρώτη μεταπολεμική περίοδος

Ωστόσο, αυτή η κληρονομιά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν κράτησε μακριά την Ελλάδα από τη Γερμανία στα μεταπολεμικά χρόνια. Καθοριστικό ήταν ότι και τα δύο κράτη βρέθηκαν στο ίδιο
στρατόπεδο, αυτό του δυτικού συνασπισμού και μάλιστα στην
πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με τον αντίπαλο σοβιετικό κόσμο, στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου.
Ταυτόχρονα, οι διμερείς σχέσεις επηρεάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου υπό την κυριαρχία
των οικονομικών συμφερόντων των δυο χωρών. Η καταστροφή
της Ελλάδας και η ανοικοδόμησή της προώθησε ιδιαιτέρως τη
σταδιακή και συνεχή ανάπτυξη των ελληνογερμανικών επαφών. Η
Γερμανία αποτελούσε δυνατό εμπορικό προμηθευτή και μπορούσε
να υποστηρίξει την Ελλάδα στην εκμετάλλευση πρώτων υλών και
στη δημιουργία βιομηχανικής και δημόσιας υποδομής. Αν και για
τη Γερμανία οι οικονομικές παράμετροι των σχέσεων ήταν ιδιαίτερα ελκυστικές, μια και η βιομηχανία της (που βρισκόταν και αυτή
σε φάση ανάρρωσης) εξοικονομούσε οφέλη από την ελληνική
ανοικοδόμηση, πρώτη προτεραιότητα της Βόννης δεν ήταν τα οικονομικά συμφέροντα. Οι δυτικογερμανικές κυβερνήσεις έβλεπαν
στην Ελλάδα εξαιτίας γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών και ιδεολογικών λόγων έναν «ακρογωνιαίο λίθο του ΝΑΤΟ», μια έπαλξη
απέναντι στον κομμουνισμό. Για τη Βόννη προέκυπτε μάλιστα και
το ανεκτίμητο πλεονέκτημα, ότι όλες οι ελληνικές μεταπολεμικές
κυβερνήσεις (Αλέξανδρου Παπάγου, Κωνσταντίνου Καραμανλή,
Γεωργίου Παπανδρέου) υποστήριζαν χωρίς επιφύλαξη σε διεθνές
επίπεδο την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Γερμανικό Ζήτημα.2
Πολύ νωρίς μετά τον πόλεμο η Δυτική Γερμανία θέλησε να δείξει
στην πράξη την καλή της θέληση, προκειμένου οι παλιοί εχθροί, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να μπορέσουν να ξεχάσουν τις φρι1
2

(Fleischer 1986, 117), (Fleischer 1998, 65 κ.ε.), (Eichholtz 1999, 45) και (Ιστορία
του Ελληνικού Έθνους-ΙΣΤ-2000, 63).
(Apostolopoulos 2004, 136)
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καλεότητες του πολέμου. Δεν ήταν τυχαίο, ότι μια από τις έξι πρώτες διπλωματικές αποστολές που έστειλε η νεοσύστατη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έφτανε στα τέλη του 1950 στην
Αθήνα. Λίγο νωρίτερα τον Οκτώβριο του 1950 ο αντιπρόεδρος της
ελληνικής κυβέρνησης, Γεώργιος Παπανδρέου, είχε επισκεφθεί τη
Δυτική Γερμανία στο πλαίσιο γενικότερων οικονομικών επαφών
και ειδικότερα προκειμένου να ξανακερδίσουν τα ελληνικά καπνά
την παραδοσιακή τους θέση στη γερμανική αγορά.3
Τρία χρόνια αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου 1953 υπογράφτηκε
η πρώτη μεταπολεμική ελληνογερμανική σύμβαση για οικονομική συνεργασία, με την οποία θα άρχιζαν γερμανικές εταιρίες να
συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας (εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα, δημιουργία διυλιστηρίων πετρελαίου κλπ.)4 και την άνοιξη του επόμενου έτους
(Μάρτιος 1954) ο καγκελάριος Κόνραντ Άντεναουερ (Konrad Adenauer) ήταν ο πρώτος Γερμανός κυβερνήτης που επισκέφτηκε την
Ελλάδα.5 Την επίσκεψη του Άντεναουερ ανταπέδωσε λίγους μήνες
αργότερα ο Έλληνας πρωθυπουργός, στρατηγός Αλέξανδρος Παπάγος, ο οποίος μάλιστα το 1943 είχε ο ίδιος μεταφερθεί αιχμάλωτος και φυλακιστεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Φλόσενμπουργκ (Flossenburg) και Νταχάου (Dachau).6 Δέκα μόλις χρόνια
μετά τη λήξη της γερμανικής κατοχής διαφαίνονταν ξεκάθαρα από
ελληνικής πλευράς, τουλάχιστον από τους συντηρητικούς πολιτικούς κύκλους και το παλάτι, οι συμπάθειες προς τη Γερμανία παρά
το πρόσφατο ακόμα τότε παρελθόν του πολέμου.
3

4

5
6

(Εμπορική Συμφωνία, στη γερμανική γλώσσα - Abkommen über den Warenverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Griechenland und Protokoll zum Abkommen über den Warenverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Griechenland, στο Πολιτικό Αρχείο
του Γερμανικού Υπουργείου των Εξωτερικών - Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes / στο εξής: PA AA, Ref. 304, Bd. 891) και (Υπόμνημα της Ελληνικής
Πρεσβείας στη Βόννη - Aide-Mémoire, 15. Oktober 1951 seitens der griechischen
Botschaft in Bonn, στο: PA AA, Bestand B2).
(Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Τύπου και Πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης - Τίτλος: Deutsch-griechisches Abkommen unterzeichnet. Deutsche Industrie beteiligt sich an der Verwirklichung des griechischen Aufbauplans, στο:
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 13. November
1953).
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 11.3.1954, Nr.
47, σελ. 377).
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 30.6.1954, Nr.
118, σελ. 1059) και (Diplomatische Korrespondenz, Jahrgang IV, Nr. 37, 8.7.1954).
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Η ανταλλαγή επισκέψεων, που συνεχίστηκε με την επίσκεψη
του Γερμανού Προέδρου Τέοντορ Χόυς (Theodor Heuss) στην Ελλάδα και την σε ανταπόδοση αυτής επίσκεψη του ελληνικού βασιλικού ζεύγους στη Γερμανία το 1956, έδειχνε ξεκάθαρα, ότι στο
επίπεδο τουλάχιστον των πολιτικών ελίτ οι μεταπολεμικές διμερείς σχέσεις είχαν βελτιωθεί αισθητά. Το ίδιο έτος (17 Μαΐου 1956)
υπογράφτηκε ελληνογερμανική συμφωνία με την οποία ξανάρχισαν επισήμως οι πολιτισμικές διμερείς σχέσεις, που είχαν διακοπεί
από τον πόλεμο. Το σύμφωνο ρύθμιζε μεταξύ άλλων τις δυνατότητες εργασίας του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην
Αθήνα, την επαναλειτουργία των Γερμανικών Σχολών σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, καθώς και την άδεια λειτουργίας πολιτισμικών
ινστιτούτων και στις δύο χώρες.7
Είναι βέβαιο, ότι η συμπόρευση των δύο χωρών δεν θα ήταν
εφικτή, αν δεν υπήρχαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η προσκόλληση στη Δύση και η πίστη στην Ευρωπαϊκή Ιδέα, οι οποίες
επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις τους. Το Γερμανικό Ζήτημα και η σύγκρουση των δύο αντίπαλων συνασπισμών βρίσκονταν
στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής και αυτή η ατμόσφαιρα θα
επηρέαζε έντονα τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Η Ελλάδα έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 1952 – μαζί με την Τουρκία, κατά το δεύτερο κύμα
της διεύρυνσης της Συμμαχίας – προκειμένου να αντιμετωπίσει
τον «κομμουνιστικό κίνδυνο», αλλά και η Δυτική Γερμανία επωφελήθηκε από την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ανατολικού-δυτικού μπλοκ και δείχνοντας πίστη στον «ελεύθερο» κόσμο εισήλθε
στο ΝΑΤΟ το 1955, κερδίζοντας – μία μόλις δεκαετία μετά τη λήξη
του πολέμου – και την εθνική της κυριαρχία, η οποία μέχρι τότε
περιοριζόταν αυστηρά από το καθεστώς της συμμαχικής κατοχής.
Δύο χρόνια αργότερα (1957) η Γερμανία του Κόνραντ Άντεναουερ
θα γινόταν ένα από τα έξι ιδρυτικά μέλη της ΕΟΚ.
Ήταν η περίοδος, κατά την οποία ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Καραμανλής, θεώρησε αναγκαία τη συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, αναγνωρίζοντάς την ως μεγάλη δύναμη – τουλάχιστον οικονομική – στην
καρδιά της Ευρώπης και θέλοντας να εξαργυρώσει το ρόλο της
Ελλάδας, ως πιο προωθημένου στην Ανατολή «προμαχώνα» του
«ελεύθερου κόσμου».
7

(Κείμενο της Συμφωνίας στη γερμανική γλώσσα - Text des Kulturabkommens von
1956, στο: Jahrbuch der auswärtigen Kulturbeziehungen 1964, σελ. 76-78)
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Τη μεγαλύτερη τομή στις μεταπολεμικές ελληνογερμανικές σχέσεις αποτελεί η επίσκεψη του Καραμανλή στη Βόννη (Νοέμβριος
1958), η οποία αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία στο οικονομικό επίπεδο, με τη χορήγηση δανείου ύψους 200 εκ. μάρκων και την παροχή
επενδύσεων (ύψους 100 εκ.) και επιπλέον τεχνικής βοήθειας. Με
αυτή τη βοήθεια προς την Ελλάδα η γερμανική κυβέρνηση θέλησε
να ενισχύσει τη δεξιά κυβέρνηση Καραμανλή, η οποία βρισκόταν
σε δύσκολη θέση και απομόνωση λόγω του Κυπριακού. Γι’ αυτό
και για πρώτη φορά και παρά την αντίδραση του υπουργού των
οικονομικών χορηγήθηκε πίστωση καλυπτόμενη από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Έτσι, δημιουργήθηκε για την Ελλάδα
η προοπτική να μετριάσει κάπως την οικονομική και ταυτόχρονα
πολιτική εξάρτηση από τις Η.Π.Α.8
Το ζήτημα των εγκληματιών πολέμου και των πολεμικών
αποζημιώσεων

Οι διαπραγματεύσεις του 1958 επιβεβαίωσαν ότι Ελλάδα και Γερμανία εναρμονίζονταν σε επίπεδο ιδεολογικοπολιτικό και εγκαινίασαν μια νέα φάση στις διμερείς σχέσεις, όχι μόνο λόγω της οικονομικής ενίσχυσης που σήμαινε πολλά για την Αθήνα, την ώρα που
άλλες δυτικές Δυνάμεις της γύριζαν την πλάτη λόγω του Κυπριακού, αλλά και γιατί το θέμα των εγκληματιών πολέμου και η επίκαιρη τότε υπόθεση Μέρτεν ξεκαθαρίστηκαν οριστικά κλείνοντας
αυτό το κεφάλαιο της αντιπαράθεσης με το πολεμικό παρελθόν.
Δύο μήνες μετά την επίσκεψή του στη Γερμανία ο Καραμανλής,
παρά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, πέρασε
νόμο στην ελληνική Βουλή, με τον οποίο η ελληνική πλευρά παραιτούνταν από τη δίωξη εγκληματιών πολέμου.9
Σε αντίθεση με το θέμα των εγκληματιών πολέμου, η γερμανική πλευρά δεν κατάφερε, όπως ήταν προγραμματισμένο, κατά
την επίσκεψη Καραμανλή το 1958, να αποσπάσει από τον Έλληνα
8
9

(Apostolopoulos 2004, 77), («Ανακοινωθέν επί τη επισκέψει του Έλληνος πρωθυπουργού», Νοέμβριος 1958, στο: Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής, Αρχείο
Κωνσταντίνου Καραμανλή, Φάκελος 7Α/001046) και (Bulletin des Presse- und
Informationsamtes der Bundesregierung, 12.11.1958, Nr. 210, σελ. 2085).
(Υπόμνημα της πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην
Αθήνα, στο οποίο επισυνάπτεται το κείμενο του νόμου / Bericht der Botschaft der
BRD in Athen - Nr. 238/59, 11. 2.1959, στο: PA AA, Ref. 206, Bd. 133) και (Meynaud 1965, 409).
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πρωθυπουργό την υπόσχεσή του για μια οριστική παραίτηση της
ελληνικής πλευράς από τις αξιώσεις για πολεμικές αποζημιώσεις.10
Η προβληματική των πολεμικών αποζημιώσεων είχε απασχολήσει από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια τις ελληνικές κυβερνήσεις και φυσικά τη δημοσιότητα. Οι απαιτήσεις της ελληνικής
πλευράς από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι πιστώσεις, τις οποίες έλαβε το Τρίτο Ράιχ από την Τράπεζα
της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της κατοχής (το γνωστό κατοχικό
δάνειο), απορρίπτονταν συνεχώς από τη γερμανική πλευρά με την
υπόδειξη του συμφώνου του Λονδίνου της 27ης Φεβρουαρίου 1953,
το οποίο απάλλασσε τη Γερμανία από την καταβολή πολεμικών
αποζημιώσεων από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι την οριστική
ρύθμιση του Γερμανικού Ζητήματος (μέχρι δηλαδή τη γερμανική
επανένωση).11
Μοναδική εξαίρεση στο ζήτημα των αποζημιώσεων αποτελεί η
Συμφωνία της 18ης Μαρτίου 1960, με την οποία η γερμανική κυβέρνηση διέθεσε στην Ελλάδα – ως «εθελούσια επανόρθωση» και
όχι ως πολεμική αποζημίωση για να μη δημιουργηθεί προηγούμενο
– το συμβολικό ποσό των 115 εκ. μάρκων ως παροχή αποκλειστικά στα θύματα του ναζισμού (κυρίως προς Έλληνες πολίτες εβραϊκής καταγωγής).12
Η σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ

Από τη δεκαετία του 1960 (και μέχρι σήμερα) οι ελληνογερμανικές σχέσεις εξελίσσονται στο πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης.
Όταν στις 9 Ιουλίου 1961 υπογράφτηκε η συμφωνία σύνδεσης
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1962 και ήταν η πρώτη συμφωνία
σύνδεσης της Κοινότητας με τρίτο κράτος, η κυβέρνηση της Αθήνας αναγνώριζε ότι η Γερμανία έδειξε ιδιαίτερη κατανόηση για τις
ανάγκες της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.13
10 (Fleischer 1999)
11 (Surmann 1999, 116)
12 (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 22.3.1960, Nr.
55, σελ. 533), (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.3.1960) και (The Times-London, 21.3.1960).
13 (Svolopoulos 1990, 137) και (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.4.1961, τίτλος
άρθρου: „Erfüllte griechische Wünsche. Anerkennung für das Verständnis der
deutschen Verhandlungspartner“).
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Η Βόννη θεωρούσε την Ελλάδα ακρογωνιαίο λίθο του ΝΑΤΟ και
την υποστήριξε απέναντι στους άλλους εταίρους της Κοινότητας
με υποδειγματικό τρόπο. Αλλά και σε πρακτικό επίπεδο η σημασία
της σύνδεσης για τις ελληνο-γερμανικές εμπορικές σχέσεις ήταν
σαφής, μια και η Δυτική Γερμανία δεν ήταν μόνο ο πιο σημαντικός
εξαγωγέας προϊόντων για την Ελλάδα και ο δεύτερος πιο σημαντικός εισαγωγέας προϊόντων από την Ελλάδα, αλλά και γιατί μεταξύ
των χωρών της Ε.Ο.Κ. ήταν ο πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος.
Παράλληλα, η Βόννη φαινόταν πρόθυμη να ανταποκριθεί και
πάλι με παροχή πιστώσεων και τεχνικής βοήθειας στις ανάγκες
για δημιουργία υποδομών στην Ελλάδα, όπως συνέβη το 1962 με
την παροχή πίστωσης 150 εκ. μάρκων και τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να κατασκευαστεί εργοστάσιο εκμετάλλευσης του λιγνίτη στη Μεγαλόπολη για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.14
Σε κάθε περίπτωση η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δήλωνε πρόθυμη να παράσχει τεχνική βοήθεια και η ελληνική κυβέρνηση έδινε προτεραιότητα στις γερμανικές εταιρείες σε διαγωνισμούς για
την ανάληψη δημοσίων έργων. Εξάλλου, η γερμανική πλευρά θα
υποστήριζε τα επόμενα χρόνια τις ελληνικές επιθυμίες για εναρμόνιση της ελληνικής γεωργίας με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ και
μάλιστα θα δεχόταν το 1965 να βελτιώσει τους όρους του δανείου
του 1958 κατεβάζοντας το επιτόκιο από 6 σε 4 %, αναδιαμορφώνοντας τις τοκοχρεολυτικές δόσεις σύμφωνα με τις επιθυμίες της
ελληνικής κυβέρνησης.15
Οι διμερείς σχέσεις κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των
συνταγματαρχών
Η επιβολή δικτατορικού καθεστώτος στην Ελλάδα τον Απρίλιο του
1967 προκάλεσε σχετική αμηχανία στη Βόννη, η οποία όμως διατήρησε την επαφή με την Αθήνα, προκειμένου να διασφαλιστούν
τα ίδια γερμανικά συμφέροντα, την ώρα που και η κυβέρνηση των

14 (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 1.8.1962, Nr.
139, σελ. 1196) και (Handelsblatt- 31.7.1962), (Die Welt- 31.7.1962) και (Frankfurter Allgemeine Zeitung - 31.7.1962).
15 (Επιστολή του Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομίας προς τον Έλληνα Υπουργό
Συντονισμού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, 6.12.1965 / Brief des Bundesministers
für Wirtschaft an Seine Exzellenz den Koordinationsminister des Königreichs
Griechenland, Herrn Konstantin Mitsotakis, vom 6. Dezember 1965, στο: PA AA,
Ref. I A 4, Bd. 312).
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συνταγματαρχών δεν αποστασιοποιήθηκε ουσιαστικά από την οικονομική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, δείχνοντας
πρόθυμη να συνεργάζεται οικονομικά μόνο με τη Δύση.16 Πάντως,
ιδιαίτερα μετά το 1969, σαφής ήταν εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης η καταδίκη του δικτατορικού καθεστώτος και η ξεκάθαρη θέση υπέρ της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Δεν ήταν, εξάλλου, λίγοι και οι επώνυμοι που είχαν ζητήσει και λάβει άσυλο στη Γερμανία.
Αδιαμφισβήτητη, εξάλλου, ήταν η ηθική συμπαράσταση και αλληλεγγύη, αλλά και η πρακτική βοήθεια στους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενους στη Γερμανία, στους χιλιάδες φοιτητές
και επιστήμονες.17 Έτσι, ενώ η στενή συνεργασία σε επίπεδο κυβερνήσεων είχε εδραιωθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1950,
η περίοδος της επταετίας έδωσε την ευκαιρία οι δύο χώρες να έρθουν πιο κοντά σε επίπεδο λαών και μεμονωμένων ατόμων.
Η μεταπολίτευση στην Ελλάδα και η ευρωπαϊκή ενοποίηση

Όταν έπεσε η δικτατορία τον Ιούλιο του 1974, με τραγικές συνέπειες για τη χώρα στο μέτωπο του Κυπριακού, ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής κλήθηκε να επαναφέρει τη χώρα σε συνθήκες δημοκρατικής νομιμότητας, ασφάλειας και ανάπτυξης. Σε αυτή την
κρίσιμη ιστορική συγκυρία και υπό την απειλή πολέμου με την
Τουρκία ο Καραμανλής θεώρησε και πάλι τη γερμανική υποστήριξη πρωταρχικής σημασίας. Το Μάιο του 1975 πραγματοποίησε
επίσημη επίσκεψη στη Βόννη, όπου συνάντησε για πρώτη φορά
τον καγκελάριο Χέλμουτ Σμιτ (Helmut Schmidt). Στις μεταξύ τους
συζητήσεις ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε χωρίς περιστροφές
άμεση οικονομική βοήθεια, προκειμένου να καλύψει τα ελλείμματα που είχε κληροδοτήσει στη χώρα του η χούντα, καθώς και την
προχρηματοδότηση τεσσάρων υποβρυχίων, τα οποία θεωρούσε
άμεση προτεραιότητα του εξοπλιστικού προγράμματος της Ελλάδας στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονταν στο Αιγαίο.18 Ο

16 (Έκθεση του Γερμανού Πρέσβη Σλίτερ με θέμα την ανάλυση της κατάστασης μετά
το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου / Aufzeichnung des Botschafters
Schlitter, Betreff: Griechenland; hier: Analyse der Lage nach dem Militärputsch
vom 20./21. April 1967, 26.5.1967, στο: PA AA, Bestand B 150).
17 (Ματζουράνης Την περίοδο της δικτατορίας 1998, 9)
18 (Schmidt 1990, 402) και (Σβολόπουλος, 1997, 381)
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Γερμανός καγκελάριος έδειξε εμπιστοσύνη στον Καραμανλή και
ανταποκρίθηκε στα αιτήματά του, παρέχοντας οικονομική και
στρατιωτική βοήθεια στην Ελλάδα. Μάλιστα, η αναλογία παροχής
στρατιωτικού εξοπλισμού από γερμανική πλευρά σε Ελλάδα-Τουρκία έφτασε σε αναλογία 3 προς 5 (με κάποιες αποκλίσεις κατά καιρούς), ιδιαίτερα ευνοϊκή για την Ελλάδα αν αναλογιστεί κανείς την
έκταση και τον πληθυσμό των δύο χωρών.19
Σημαντική, εξάλλου, την περίοδο εκείνη ήταν η συνεισφορά
της Δυτικής Γερμανίας στο δύσκολο δρόμο της Ελλάδας προς την
πλήρη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Όπως
και στις αντίστοιχες διαπραγματεύσεις δύο περίπου δεκαετίες νωρίτερα για τη σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ, έτσι και για την
υπογραφή της Συνθήκης της 28ης Μαΐου 1979, που τέθηκε σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 1981, η γερμανική στάση ήταν καθοριστική.
Έτσι, αν χωρίς τον Κόνραντ Άντεναουερ η Ελλάδα δεν θα γινόταν
το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΟΚ το 1962, χωρίς τον Χέλμουτ
Σμιτ δεν θα γινόταν μέλος της Κοινότητας με πλήρη δικαιώματα
και υποχρεώσεις.20 Παρά τις οικονομοτεχνικές δυσκολίες, ο Δυτικογερμανός Καγκελάριος τάχθηκε για πολιτικούς λόγους υπέρ της
ένταξης της Ελλάδας στην Κοινότητα. Το σημαντικότερο ρόλο για
αυτό το αποτέλεσμα έπαιξαν ασφαλώς οι διαπροσωπικές σχέσεις.
Η προσωπική σχέση του Καραμανλή με τον Σμιτ (όπως στο παρελθόν με τον Άντεναουερ), ο σεβασμός, η κατανόηση και η φιλία που
αναπτύχθηκε μεταξύ τους και επηρεαζόταν θετικά και από το Γάλλο πρόεδρο Ζισκάρ ντ’ Εστέν (Valéry Giscard d’ Estaing), ήταν στοιχεία καθοριστικά όσον αφορά την τήρηση συγκεκριμένης στάσης
εκ μέρους της Γερμανίας. Στο εξής Ελλάδα και Γερμανία θα παρέμεναν στενά συνδεδεμένες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Αν και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 το κλίμα άλλαξε προς το χειρότερο απέναντι στην Ελλάδα, λόγω της αρνητικής
εικόνας που είχε σχηματιστεί σε ευρωπαϊκούς κύκλους και ιδιαίτερα στη Γερμανία απέναντι στον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, οι δύο χώρες προχωρούσαν πλέον αναγκαστικά χέρι-χέρι στο
δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο ίδιος ο σοσιαλδημοκράτης
– ιδεολογικά συγγενής προς το ΠΑΣΟΚ – Χέλμουτ Σμιτ περιγράφει
με δυσφορία σε βιβλίο του την τακτική του Ανδρέα Παπανδρέου,
19 (Αποστολόπουλος 2007, 54)
20 (Kontogeorgis 1991, 56)
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πριν αλλά και μετά την εκλογή του, να κατηγορεί με ευκολία τη
Γερμανία και άλλες σύμμαχες χώρες για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας του. Ωστόσο στις δύσκολες
ώρες απαιτούσε την υποστήριξη της Βόννης στην αντιπαράθεση
με την Τουρκία, ή απαιτούσε την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά τρόπο που συνιστούσε συμπεριφορά
προκλητική.21 Στο κλίμα αυτό γίνεται κατανοητή και η διένεξη μεταξύ Παπανδρέου και Χέλμουτ Κολ (Helmut Kohl) – διαδόχου του
Σμιτ – σε διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα τέλη
του 1984, όταν ο τελευταίος αρνήθηκε να αυξήσει το χρηματικό
ποσό ενίσχυσης προβληματικών περιοχών των μεσογειακών χωρών.22
Η φιλική σχέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Χέλμουτ
Κολ, έδωσε νέα πνοή στη σχέση των δύο χωρών, όταν ο πρώτος
έγινε πρωθυπουργός το 1990. Η ελληνική κυβέρνηση χαιρέτισε
εγκάρδια την επανένωση των δύο Γερμανιών την ίδια χρονιά και ο
Χέλμουτ Κολ παρέστη ο ίδιος στις εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, ένα έτος αργότερα.23 Παρά την καλύτερη επικοινωνία των δύο πλευρών, η αναστάτωση στα Βαλκάνια
στις αρχές εκείνης της δεκαετίας, έδειξε ότι διαμετρικά αντίθετα
ήταν τα γερμανικά και τα ελληνικά συμφέροντα. Η Γερμανία επέμενε στην άμεση αναγνώριση από πλευράς Ευρωπαϊκής Κοινότητας των δημοκρατιών της Σλοβενίας και της Κροατίας, την ώρα
που η Ελλάδα υποστήριζε τη διατήρηση μίας ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας.
Μάλιστα το γεγονός ότι η Γερμανία πρωτοστάτησε, το Φεβρουάριο του 1993, στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Αθήνα και
Σκόπια και ο Γερμανός υπουργός των Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ
(Klaus Kinkel) υπήρξε ο εμπνευστής της συμβιβαστικής ονομασίας
FYROM (Former Yugoslavian Republic Of Macedonia-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας-ΠΓΔΜ) που τελικά υιοθετήθηκε για το κράτος των Σκοπίων, προκάλεσε ποικίλα σχόλια
για το ρόλο της Γερμανίας στη σύγχρονη Ευρώπη και τη φιλία της
προς την Ελλάδα, δημιουργώντας, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής
γνώμης, μία κάπως αρνητική ατμόσφαιρα. Προφανώς, τα σχόλια
21 (Schmidt 1990, 409)
22 (Der Spiegel, 10.12.1984, σελ. 25)
23 (Europa-Archiv, Zeitschrift für Internationale Politik, 1990, z106 και 1991, z125)
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για το ρόλο της Βόννης σχετίζονταν εκτός από τη συμβιβαστική
της πρόταση στο Μακεδονικό και με την ουδέτερη στάση που είχε
τηρήσει απέναντι στην αντιπαράθεση της Ελλάδας με την Τουρκία
στις δύο δεκαετίες που είχαν μεσολαβήσει από το 1974 και την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο.24
Γενικά, πάντως, τη δεκαετία του 1990 οι επαφές των δύο χωρών έλαβαν χώρα μέσα σε θετικό κλίμα, παρά τη μη υποστήριξη της Γερμανίας στα ελληνικά εθνικά θέματα, αλλά και κάποιες
άλλες ατυχείς στιγμές των διμερών σχέσεων, όπως το επεισόδιο
που δημιουργήθηκε το 1993 όταν ο τότε αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος δήλωσε ότι «η Γερμανία είναι γίγαντας με μυαλό μικρού παιδιού», προκαλώντας την έντονη αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης και την επιμονή του Κλάους
Κίνκελ να ζητήσει ο ομόλογος του δημόσια συγγνώμη. Στα τέλη
της δεκαετίας του 1990 το θετικό κλίμα των διμερών επαφών επιβεβαιώθηκε με τον πιο καθοριστικό τρόπο στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, από την θετική στάση της κυβέρνησης Γκέρχαρντ
Σρέντερ (Gerhard Schröder) στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη
της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, που ολοκληρώθηκαν το 2000.
Έτσι, το ξεκίνημα του 21ου αιώνα βρήκε τις δύο χώρες να ανήκουν στο στενό πυρήνα της Ενωμένης Ευρώπης, έχοντας κοινό
νόμισμα. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε μία μακρά πορεία
τεσσάρων και πλέον δεκαετιών διμερούς συνεργασίας και γερμανικής υποστήριξης προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
ενοποίησης.
1944-2014: εξωτερική πολιτική, οικονομία, πολιτισμός

Από τη μελέτη του πρωτογενούς αρχειακού υλικού (διμερείς συμβάσεις, υπομνήματα συνομιλιών, εκθέσεις πρέσβεων κλπ.) και
άλλων πηγών της μεταπολεμικής περιόδου (εφημερίδες, απομνημονεύματα πολιτικών ανδρών) διαπιστώνουμε ότι μετά τη ρήξη
που έφερε η ναζιστική κατοχή, οικοδομήθηκε σε νέες βάσεις μία
σταθερή και συνεχής σχέση των δύο χωρών. Μπορεί σε ζητήματα
εξωτερικής πολιτικής (ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, Μακεδονικό)
η Γερμανία να μην εγκατέλειψε επί της ουσίας ποτέ την αυστηρά
24 (Αποστολόπουλος 2007, 58)
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ουδέτερη στάση της απέναντι στην Ελλάδα, αφού αυτή υπαγορευόταν τόσο από τις διεθνείς υποχρεώσεις της, όσο και από τα ίδια
συμφέροντα. Ωστόσο, καθοριστική ήταν η θετική στάση της σε όλα
τα στάδια της πορείας της Ελλάδας προς την Ενωμένη Ευρώπη,
ενώ και στο οικονομικό πεδίο η συνεργασία των δύο χωρών υπήρξε ιδιαίτερα στενή. Η Γερμανία υπήρξε διαχρονικά μέχρι σήμερα ο
κυριότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας, συντηρώντας μία παράδοση που υπήρχε και προπολεμικά, ενώ από αυτήν προέρχεται
μεγάλο μέρος των ξένων επενδύσεων που έχουν γίνει στη χώρα.
Στην παραδοσιακή οικονομική-εμπορική συνεργασία των δύο
πλευρών πρέπει να συνυπολογίσει κανείς την παρουσία πολλών
Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες και εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, κυρίως από το 1960 και
μετά.25 Μάλιστα, η παρουσία Ελλήνων εργαζομένων στη Γερμανία,
μετά από μία εικοσαετία σημαντικής μείωσης έχει και πάλι αυξητική τάση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Αν στην πολιτική και την οικονομία προσθέσει κανείς και τη
διμερή συνεργασία σε πνευματικό επίπεδο τόσο από γερμανικά
ιδρύματα στην Ελλάδα (όπως το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών το οποίο ιδρύθηκε το 1874, το ινστιτούτο Goethe
και οι Γερμανικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης), όσο και από
τα νεοελληνικά ινστιτούτα σε αρκετά πανεπιστήμια (Βερολίνου,
Μονάχου, Κολωνίας) και από τη γερμανική εταιρεία Νεοελληνικών
Σπουδών (Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in der Bundesrepublik Deutschland), που από το 1988 προωθεί την έρευνα και την
περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου στα γερμανικά πανεπιστήμια,26
αντιλαμβανόμαστε ότι – παρά τις όποιες διακυμάνσεις κυρίως στο
επικοινωνιακό επίπεδο των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο της
πρόσφατης κρίσης – είναι τελικά πολλά αυτά που παραδοσιακά
κρατούν ενωμένες τις δύο χώρες σε διμερές επίπεδο, αλλά και στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας.

25 (Ματζουράνης, Μετανάστες 1998, 8)
26 (Δημάδης 1998, 18)
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Συμπεράσματα
Από την ουσιαστικά μοναδική ρήξη στη σχέση των δύο λαών, κατά
τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, παραμένει ως κατάλοιπο το
ανοικτό ακόμα ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων και κυρίως
του κατοχικού δανείου. Αν και η γερμανική πλευρά αποφεύγει με
κάθε τρόπο τη σχετική συζήτηση, αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι
ότι η Ελλάδα ποτέ δεν αποζημιώθηκε ουσιαστικά για την πλήρη
καταστροφή της κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Έλαβε, ασφαλώς, οικονομική βοήθεια από την Ευρώπη μεταπολεμικά, μεγάλο μέρος της οποίας προερχόταν από τη συνεισφορά
της Γερμανίας στον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά και βοήθεια
απευθείας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο πλαίσιο οικονομικών διαπραγματεύσεων. Επρόκειτο, ωστόσο, για πιστώσεις, που
έπρεπε να επιστραφούν, για έργα υποδομής από τα οποία επωφελήθηκε η γερμανική βαριά βιομηχανία και άλλες γερμανικές επιχειρήσεις. Λόγω της Συμφωνίας του Λονδίνου του 1953, που αναφέρθηκε παραπάνω, η Αθήνα δεν μπορούσε να εγείρει αξιώσεις
για πολεμικές επανορθώσεις μέχρι το 1990 και μετά τη γερμανική
επανένωση το ζήτημα μπήκε στο «ψυγείο», με τις ομοσπονδιακές
κυβερνήσεις να επικαλούνται τον μισό και πλέον αιώνα που πέρασε από τον πόλεμο, τη μεγάλη γερμανική συμμετοχή στον κοινοτικό προϋπολογισμό από τον οποίο λαμβάνει επιδοτήσεις η Ελλάδα
κλπ. Ακόμα και αυτά τα επιχειρήματα, όμως, δεν απαντούν στην
μη αποπληρωμή εκ μέρους της ενιαίας Γερμανίας του κατοχικού
δανείου, το οποίο δεν έχει σχέση με πολεμικές αποζημιώσεις και
αποτελεί τραπεζική πράξη, ανάμεσα στο Τρίτο Ράιχ και την κατεχόμενη Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης
που μαστίζει ιδιαίτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνον, τα διδάγματα
από την ουσιαστικά συνεχή και αδιατάρακτη σχέση Ελλήνων-Γερμανών μεταπολεμικά αποδεικνύονται πολύτιμα, ιδιαίτερα τις ώρες
που κάποιες φωνές και από τις δύο πλευρές, κυρίως από δημοσιογραφικούς κύκλους, προσπαθούν να καθιερώσουν λάθος στερεότυπα και να δημιουργήσουν μία εικόνα του ενός λαού προς τον
άλλον, η οποία απέχει από την πραγματικότητα.
Οι σημερινοί Έλληνες πρέπει να λάβουν υπόψη ότι αφενός η
στενή συνεργασία με τη Γερμανία υπήρξε επιλογή όλων των μεταπολεμικών κυβερνήσεων (ΕΡΕ, Ένωση Κέντρου, Νέα Δημοκρατία,
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ΠΑΣΟΚ) για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, αφετέρου για να
φτάσει η Ελλάδα να ανήκει σήμερα στο στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε σε διάφορες χρονικές περιόδους την καθοριστική υποστήριξη της Γερμανίας: του Κόνραντ Άντεναουερ (για
την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΟΚ το 1961), του
Χέλμουτ Σμιτ (για την υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης στην ΕΟΚ
το 1979) και του Γκέρχαρντ Σρέντερ (για την ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση το 2000). Προφανώς, η παραμονή στο στενό πυρήνα της ευρωπαϊκής οικογένειας και η στήριξη
αυτής της πολιτικής που χρονολογείται από το δεύτερο μισό της
δεκαετίας του 1950, καθώς και η αγαστή συνεργασία με τη Γερμανία σε όλους τους τομείς έχει για την Ελλάδα μόνο πλεονεκτήματα.
Από την άλλη πλευρά η γερμανική κοινή γνώμη και η κυβέρνηση του Βερολίνου δεν πρέπει να παραγνωρίζουν τα οικονομικά
οφέλη που προκύπτουν για την ίδια τη Γερμανία από τη στήριξη αδύναμων χωρών της ευρωζώνης. Εξάλλου, το παρελθόν του
καταστροφικού Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν είναι τόσο μακριά,
όσο οι σύγχρονοι Γερμανοί θέλουν να νομίζουν. Σε συνάρτηση με
το παρελθόν αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο το γεγονός
ότι μεταπολεμικά η διεθνής κοινότητα αντιμετώπισε με επιείκεια
την ηττημένη Γερμανία, όσο και το ότι χώρες που υπέστησαν καταστροφές από τον πόλεμο όχι μόνον δεν αποζημιώθηκαν, αλλά
έδειξαν μεταπολεμικά καλή θέληση απέναντι στους πρώην αντιπάλους τους.
Στη σημερινή δύσκολη και πολύπλοκη συγκυρία, που δεν αγγίζει μόνο την Ελλάδα, αλλά μεγάλο μέρος της Ευρώπης και κατά
συνέπεια και τη Γερμανία, είναι προς όφελος όλων οι δύο χώρες να
παραμείνουν αλληλέγγυες στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και στην επίτευξη κοινών στόχων.
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Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΏΝ ΑΛΛΑΓΏΝ
Ζητήματα ιστορίας της εκπαίδευσης, μειονοτική εκπαίδευση
και σύγχρονες εκπαιδευτικές αλλαγές

Η ηθική διαπαιδαγώγηση των αγοριών και κοριτσιών
τον 19ο και αρχές 20ού αιώνα μέσα από εγχειρίδια Ηθικής
και Παιδαγωγικά κείμενα: μία πρώτη προσέγγιση

I. Εισαγωγικά

Ευστράτιος Βαχάρογλου *

Η ηθική διάσταση της παιδείας αποτελεί έναν βασικό άξονα προβληματισμού στη σύγχρονη εκπαίδευση. Στα εγχειρίδια Φιλοσοφίας της Παιδείας αφιερώνονται ολόκληρες ενότητες για την ηθική
αγωγή και μόρφωση των νέων.1 Στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής επίσης, ένας σημαντικός άξονας σχετίζεται με θέματα ηθικής.2 To ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, σε θέματα ηθικής και
εκπαίδευσης καταγράφεται με την κυκλοφορία ειδικών περιοδικών όπου θίγονται σύγχρονες διαστάσεις του σχετικού προβληματισμού.3 Η προσέγγιση της θεωρίας της Ηθικής και η εφαρμογή
της στην εκπαιδευτική πράξη κατά τον 19ο και αρχές 20ού αιώνα
δίνει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη της
θεωρίας της ηθικής στην εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών. Σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται διερεύνηση αποτελούν οι
διαφορετικές επιδιώξεις ως προς την ηθική διαπαιδαγώγηση των
αγοριών και των κοριτσιών την εποχή εκείνη που εναρμονίζονται
με την επικρατούσα αντίληψη για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά
και τον απόλυτα διαχωρισμένο κοινωνικό ρόλο των δύο φύλων. Η
διαφοροποίηση αυτή της ηθικής διάστασης της εκπαίδευσης των
αγοριών και των κοριτσιών χαρακτηρίζει τόσο το Ελληνικό Κράτος, όσο και τον έξω ελληνισμό. Μελετάται ο κατάλογος αρετών
της εποχής και το θέμα της δικαιολόγησης της αρετής και των
∗
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ηθικών συμπεριφορών μέσα από την θρησκευτική ή την κοσμική
διάσταση. Η διαμόρφωση, ανάπτυξη και αποκρυστάλλωση της
έννοιας της Ηθικής και η σύνδεσή της με την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικο-οικονομικό, ιστορικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της κάθε περιόδου, συνδέεται, οπωσδήποτε, άμεσα με την έκδοση των εγχειριδίων αυτών
στα οποία καταγράφεται η σχετική συζήτηση και αποτυπώνεται
ο προβληματισμός των λογίων και εκπαιδευτικών.4 Ως προς τον
χρόνο, θα μας απασχολήσουν οι αιώνες 19ος και αρχές 20ού, περίοδος ιδιαίτερη δύσκολη, διότι έχουμε τη μετάβαση από την οθωμανική κυβέρνηση στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, ενώ αρχίζει να
συστηματοποιείται και η γυναικεία εκπαίδευση. Την περίοδο αυτή
οι βαθμίδες εκπαίδευσης που θα μας απασχολήσουν αφορούν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση-Δημοτικά σχολεία-και την μέση
εκπαίδευση δηλαδή τα Ελληνικά σχολεία και τα Γυμνάσια, αλλά
και τα Παρθεναγωγεία όπου διδάσκονται οι μαθητές και οι μαθήτριες το μάθημα της Ηθικής. Επίσης μελετούμε εγχειρίδια Παιδαγωγικής που διδάσκονται στο Διδασκαλείο Αθηνών οι μελλοντικοί
διδάσκαλοι και διδασκάλισσες. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι
η ιστορική-ερμηνευτική και ως προς τα δύο της επίπεδα: α) το συστηματικό ιστορικό – ιστοριογραφικό: καταγράφονται και παρουσιάζονται τα βασικά κείμενα Ηθικής καθώς και Παιδαγωγικά κείμενα του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, και β) το αναλυτικό
– ερμηνευτικό: αναλύονται και ερμηνεύονται τα συγκεκριμένα κείμενα με βάση τα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά
συμφραζόμενα.
ΙΙ. Η έννοια της ηθικής όπως διαμορφώνεται στον ελληνικό
χώρο το 19ο αιώνα -Θεωρητικό πλαίσιο και σημαντικοί εκπρόσωποι των εκδόσεων που σχετίζονται με την Ηθική (19ος
αιώνας)

Στις αρχές του 19ου αιώνα τα προβλήματα της εκπαίδευσης έπειτα και από τις επιδράσεις της Δύσης περνούν σε πρώτο πλάνο.
Τα χρόνια που ακολουθούν ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος του
Αγώνα προκαλούν βαθιά τομή στην πνευματική ανάπτυξη της χώρας. Η νέα αυτή περίοδος και οι τάσεις των νέων αποτυπώνονται
4

(Δαλακούρα 2008, 267)
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κυρίως στα εγχειρίδια της Ηθικής με στροφή προς την έννοια του
χρηστού πολίτη και της συμμετοχής του στα κοινά και τον δημόσιο
βίο. Τον 18ο αιώνα ο όρος Χρηστοήθεια, αποτελεί μία έννοια οικεία
με όχι αυστηρά οριοθετημένο περιεχόμενο, που δηλώνει την καλή
συμπεριφορά. Η Χρηστοήθεια ειδικότερα του Αντώνιου Βυζαντίου χρησιμοποιήθηκε ως σχολικό εγχειρίδιο του οποίου η διδασκαλία εξυπηρετούσε δύο σκοπούς: την «διακόσμησιν των ηθών των
νέων» όπως αναφέρει και ο τίτλος της αλλά και η εκμάθηση της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας, στην οποία ήταν γραμμένο το κείμενο. Αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά κοσμική Χρηστοήθεια που
διδάσκονται τα ελληνόπουλα έπειτα από τα παραινετικά κείμενα
και τη Χρηστοήθεια με θεολογικό περιεχόμενο που τυπώνονταν
έως την περίοδο αυτή. Η ιδέα της ευδαιμονίας στη μέλλουσα ζωή
περνά σε δεύτερη μοίρα στις συνειδήσεις της εποχής, μετατοπιζόμενη από την θέληση για επίγεια ευτυχία. Εδώ αξίζει να τονίσουμε
τη διαφορετικότητα της ηθικής σκέψης την περίοδο αυτή ιδιαίτερα επηρεασμένη από τις ουμανιστικές απόψεις του Διαφωτισμού.
Το 1810 κυκλοφορεί ένα πολύ σημαντικό έργο του Διονυσίου
Πύρρου με τίτλο: «Χειραγωγία των παίδων, ήτοι Πραγματεία Στοιχειώδης περί χρεών του Ανθρώπου» που αποτελεί μετάφραση έργου του Φραγκίσκου Σοαύιου (1743-1806). Ακολουθούν πολλές
επανεκδόσεις του έργου αυτού, στο οποίο περιέχονται κεφάλαια
με αντικείμενο «τα φυσικά και ηθικά αυτού» (του ανθρώπου)
χρέη, τα οποία αυτός έχει προς τον Θεό, προς τον εαυτό του, προς
την πατρίδα του. Οι αρετές εμφανίζονται συχνά με τη μορφή καθηκόντων, τα οποία ιεραρχούνται ανάλογα με τον αποδέκτη που
μπορεί να είναι ο Θεός, ο εαυτός, οι γονείς και λοιπά. Η ηθική πλαισιώνει τη χρηστοήθεια. Αξίζει να αναφέρουμε δύο τάσεις: «αρετή
της ψυχής»-ηθική παραδοσιακού τύπου χριστιανικού και αρετή
του πολίτη.
Ο Νεόφυτος Δούκας5, αν και δεν έκανε ιδιαίτερες σπουδές στη
Θεολογία, εντούτοις επιχείρησε να συγγράψει εγχειρίδιο Ηθικής
για τις ανάγκες των μαθητών της Ηγεμονικής Ακαδημίας Βουκουρεστίου.6 Το εγχειρίδιο αυτό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ίδιος
αν και γράφτηκε το 1818, εκδόθηκε το 1834 στην Αίγινα για τις
5
6

Ο Ν. Δούκας είναι κληρικός, λόγιος, παιδαγωγός και διδάσκαλος του Γένους.
(Αθανασιάδης 1858. Κούκκου, 271-278. Σκουβαράς, 257-270)
(Δούκας 1834, 322)
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ανάγκες των ελλήνων μαθητών με τον τίτλο: «Τετρακτύς ήτοι Ρητορική, Λογική, Μεταφυσική και Ηθική». Ο συγγραφέας για τη συγγραφή του εγχειριδίου ακολουθεί τη μέθοδο, όπως ο ίδιος ομολογεί, τριών προγενεστέρων διδασκάλων, του J. G. Heineccius, του
Ευγ. Βούλγαρη και του Fr. Soave. Το εγχειρίδιο της Ηθικής του Ν.
Δούκα περιλαμβάνει και στοιχεία Ψυχολογίας, Λογικής και Ηθικής
Φιλοσοφίας, όπως συνέβαινε σε παρόμοια συγγράμματα της εποχής του. Στο πρώτο μέρος της Ηθικής ο Ν. Δούκας ορίζει την έννοια
της Ηθικής ως εξής: «Έστι τοίνυν Ηθική επιστήμη προς το άκρον
αγαθόν, και την ενυπάρχουσαν αυτώ ευδαιμονίαν προοδοποιούσα,
και επί την απόλαυσιν αυτού αφικέσθαι προάγουσα».7 Ο συγγραφέας διευκρινίζει, επίσης, τι είναι «άκρον αγαθόν» και τι «ευδαιμονία», διότι οι δύο έννοιες συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Στο
δεύτερο μέρος ο Ν. Δούκας έρχεται να καταδείξει ότι με την αρετή
επιτυγχάνεται η καθαίρεση της αμαρτίας, που εμποδίζει τον άνθρωπο να «κοινωνήσει» καλύτερα με τον Θεό και τον συνάνθρωπό
του.8 Στον επίλογο ο Ν. Δούκας περιλαμβάνει τα κύρια σημεία της
Ηθικής του και απευθύνεται προς τον Θεό, ο οποίος προσφέρει όλα
τα μέσα στον άνθρωπο για την απόλαυση των αιωνίων αγαθών.
Πρώτιστο ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών έχουν οι γονείς
και έπονται οι δάσκαλοι. Γενική αρχή της διαπαιδαγώγησης θα
πρέπει να είναι η καλλιέργεια των ηθών. Ευσέβεια, αρετή και παιδεία είναι ο δρόμος μέσω του οποίου ο άνθρωπος οδηγείται προς
την τελειότητα.9
Η ευρύτατη κυκλοφορία «Χρηστοηθειών», τα ονόματα των
συγγραφέων-μεταφραστών, τις μεταφράσεις κυρίως από εκδόσεις γερμανικές και γαλλικές, τις επανειλημμένες εκδόσεις και
τη συνεχή παρουσία μέρους των Χρηστοηθειών σε εκδόσεις που
χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα ελληνικά σχολεία την περίοδο
αυτή, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην ελληνική εκπαίδευση
δίνεται, κατά την περίοδο αυτή, ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία
συμπεριφορών (“Κανόνες χρηστοηθείας”, “Κανόνες πολιτισμού”).
Σημαντικό στόχο της εκπαίδευσης αποτελεί η διαμόρφωση ενός
συστήματος με πρότυπα συμπεριφοράς που είχε σχέση: α) με τις
λειτουργίες και τις τεχνικές του σώματος, β) τον περιορισμό των
7
8
9

(Δούκας 1834, 245)
(Δούκας 1834, 301-303. Νικολαΐδης, 94-101)
(Δούκας 1834, 285)
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παρορμήσεων του ατόμου, τον συγκινησιακό έλεγχο, γ) τη διαμόρφωση του χαρακτήρα / καθήκοντα, χρέη του ατόμου απέναντι
στον εαυτό του, στο συνάνθρωπο, στην κοινωνία.10
Μέσα στο ευρύτερο αυτό θεωρητικό πλαίσιο του 18ου αιώνα,
όπου είναι σαφής η κυριαρχία της “Χρηστοήθειας”, εμφανίζονται
και οι πρώτες “Παιδαγωγίες” που περιέχουν στο πρώτο στάδιο,
σε μεγάλο βαθμό, “νουθεσίες” για την ανατροφή των παιδιών και
“κανόνες” για τη συμπεριφορά τους στην οικογένεια, το σχολείο
και την κοινωνία, με βάση τη διδασκαλία της γλώσσας. Πρόκειται
για τα έργα: Ι. Μοισιόδαξ, Πραγματεία περί παίδων αγωγής ή Παιδαγωγία, Βενετία 1779, και Γ. Καλλονάς, Παιδαγωγία περιέχουσα
πάνυ ωφελίμους νουθεσίας και οίον δη κανόνας περί του πως δει
ανατρέφεσθαι τα παιδία, Βιέννη 1800. Οι κατευθυντήριες αρχές
της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας απηχούν πλέον φανερά την επιδίωξη του εκσυγχρονισμού και της χρησιμότητας της παιδείας κατά
τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Κατά τον Ιώσηπο Μοισιόδακα, στόχος της
“Παιδαγωγίας προσδιορίζεται αρχικά «το ήθος των παιδίων» και
δευτερευόντως «η αντίληψις των μαθημάτων».11 Τα όρια, όμως
δεν προσδιορίζονται ακόμη με σαφήνεια. Η αλληλοεπικάλυψη των
δύο χώρων «Χρηστοήθειας» και «Παιδαγωγίας» είναι εμφανής στο
έργο του Δημ. Δαρβάρεως που τυπώνεται το 1804 στη Βιέννη με
τον τίτλο: Παιδαγωγός, ήτοι Ηθικοί Κανόνες του ζην εις χρήσιν των
Νεανίσκων και Κορασίων, καθώς και στο έργο του Στ. Κομμητά με
τίτλο: Παιδαγωγικά Μαθήματα. Αναγνωστικά. Χρηστοήθεια, περιέχουσα όσα συμβάλλουσιν εκάστω ου μόνον εις γνώσιν των Καθηκόντων, αλλά και της Συμπεριφοράς, των χρησιμωτάτων εν τω κοινωνικώ βίω. Πέστη, 1827, όπου συνδέονται στενά η Παιδαγωγία με τη
μελέτη της γλώσσας (Αναγνωστικά) και τη Xρηστοήθεια.12
Ο Βενιαμίν Λέσβιος συνέγραψε το έργο: «Στοιχεία Ηθικής» στις
Κυδωνιές και επρόκειτο να πραγματοποιήσει την έκδοση, σύμφωνα με δική του γνωστοποίηση στο περιοδικό Λόγιος Ερμής το 1819,
εποχή κατά την οποία διευθύνει την Ηγεμονική Σχολή του Ιασίου.
Η γνωστοποίηση αυτή αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν δίδεται άλλο
μάθημα τοσούτον ουσιώδες εις τον άνθρωπον, όσον η εκπλήρωσις
των χρεών αυτού προς εαυτόν, προς τους ομοίους αυτού, και προς
10 (Ζιώγου-Καραστεργίου 2010, 76-80)
11 (Μοισιόδαξ 1779, 3)
12 (Ζιώγου-Καραστεργίου 2010, 78)
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τον δημιουργόν αυτού Θεόν…..Η επιστήμη λοιπόν η τον άνθρωπον
διδάσκουσα πως πρέπει να φέρηται προς τους περί αυτόν: τουτέστι προς τους ομοίους αυτού, προς τους ιδίους γεννήτορας, τέκνα,
σύμβιον, και προς το θείον, ώστε να γένη ομοίωσις αυτού, λέγεται
Ηθική. Αύτη λοιπόν μόνη και ουδέν άλλο εκτελεί τον άνθρωπον άνθρωπον…».13
Στις αρχές έως και τα μέσα του 19ου αιώνα σύμφωνα με τους
περισσότερους παιδαγωγούς, η ηθική αγωγή συμβάλλει στη βελτίωση όλων των φρονημάτων και στην εσωτερική αρμονία των
πραγμάτων. Τονίζεται ιδιαίτερα η φιλοπατρία και η φιλαλήθεια,
λέγοντας ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο να ενεργεί βάσει της
αλήθειας και ότι η φιλοπατρία και το εθνικό φρόνημα αποτελούν
μέρος της ηθικής αγωγής και της εκπαίδευσης που αφορά στην
προσφορά του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο. Τονίζεται ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτικού στον κύριο σκοπό της
δημόσιας ανατροφής και το χρέος το οποίο αναλαμβάνει, ώστε
να μορφώσει φωτισμένους και χρηστούς πολίτες, και όχι απλά
γραμματισμένους, διορθώνοντας ακόμη και συμπληρώνοντας την
κατ’ οίκον ανατροφή. Οι Χρηστοήθειες προτείνουν ένα σύστημα
συμπεριφοράς κατασκευασμένο ώστε να παρέχει τη δυνατότητα
πρόσβασης σε ανώτερη βαθμίδα κοινωνικής κλίμακας. Το αποτέλεσμα της διδασκαλίας των εγχειριδίων αυτών ήταν ο περιορισμός
των έντονων συναισθηματικών εκδηλώσεων του ατόμου με ταυτόχρονη ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο διαμορφώνοντας την
ταυτότητα του πολίτη αρχικά μέσα από την ατομικότητα και έπειτα μέσα από την κοινωνικότητα.
Ο Κωνσταντίνος Κούμας πρώτα από όλα διαχωρίζει την Ηθική σε καθαρά και εφαρμοσμένη, και στην μεν πρώτη υπάγονται
οι ιδέες και θεωρίες περί Ηθικής στη δεύτερη ο συγγραφέας εισάγει την πρακτική πλευρά της Ηθικής, όπως αυτή παρουσιάζεται
μέσα από πράξεις και σχέσεις του ατόμου στον αισθητό κόσμο.
Η αξιοπρέπεια του ατόμου, η οποία καθορίζει και τα καθήκοντά
του, εξαρτάται από τη λογικότητα και την ελευθερία. Τα καθήκοντα προς τα άλλα άτομα ταυτίζονται ως τα καθήκοντα προς την
κοινωνία: είναι η προστασία της ζωής του άλλου, η χρηματική του
βοήθεια, η συμμετοχή στην εξάπλωση της παιδείας, στη διάδοση
13 (Αργυροπούλου 2003, 17)

Η ηθική διαπαιδαγώγηση των αγοριών και κοριτσιών τον 19ο...

629

της πίστης. Ξεχωρίζει ακόμη τα καθήκοντα της φιλίας και τα κοινωνικά καθήκοντα, τα οποία διαχωρίζονται σε καθήκοντα «οικιακής» κοινωνίας και σε καθήκοντα πολιτικής κοινωνίας, στα οποία
περιλαμβάνονται ο πατριωτισμός και ο κοσμοπολιτισμός.14
ΙΙΙ. Η έννοια της ηθικής μέσα από παιδαγωγικά κείμενα του
19ου αιώνα: από τον Γεώργιο Παγώντα στον Α. Σπαθάκη και
στην Κ. Κεχαγιά

Είναι επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς πως
προσεγγίζουν τα παιδαγωγικά κείμενα της εποχής την έννοια
της ηθικής αφού σιγά σιγά περιορίζονται τα εγχειρίδια που αφορούν την ηθική και αυξάνονται οι Παιδαγωγίες ή Παιδοδηγίες που
αφιερώνουν κεφάλαια στο θέμα της ηθικής. Με το Διάταγμα του
1834 οργανώνεται η Δημοτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.15 H όσο
το δυνατόν πληρέστερη εκπαίδευση των δασκάλων οδηγεί στην
ίδρυση του πρώτου Διδασκαλείου ή Διδασκαλοδιδακτηρίου16 με
έδρα αρχικά το Ναύπλιο και στη συνέχεια την Αθήνα. Το μάθημα
της Παιδαγωγικής καθιερώνεται και διδάσκεται από το 1837 με
πρώτο καθηγητή τον Γεώργιο Παγώντα.17 Ο Γ. Παγών διδάσκει το
μάθημα αυτό κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του Διδασκαλείου (1834-1864), αρχικά από χειρόγραφη μετάφραση, όπως ο ίδιος
επισημαίνει, και στα 1853-1854 εκδίδει το σύγγραμμα «Περίληψις
της Παιδαγωγικής και Διδακτικής…».18 Η Παιδαγωγική που διδάσκει ο Γ. Παγών έχει ως στόχο την ενημέρωση των σπουδαστών
για ψυχολογικά, παιδαγωγικά και γενικά διδακτικά «αξιώματα».19
Το σύγγραμμα, το οποίο αποτελεί μετάφραση του συγγράμματος
του August Hermann Niemeyer, διαιρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο
περιλαμβάνει τις επικρατούσες αντιλήψεις για την τριπλή αγωγή
(σωματική, ψυχική ή ηθική και λογική ή διανοητική), μια σειρά θεμάτων της ψυχολογίας και το δεύτερο μέρος περιέχει γενικές ιδέες
διδακτικής και οδηγίες για τη διδασκαλία των επιμέρους μαθημά-

14
15
16
17

(Κούμας 1843, 57-60)
(Δημαράς 19992, 45-50)
(Νόμος «Περί δημοτικών σχολείων» της 3ης Μαρτίου 1834, άρθρα 6 και 65)
(Νόμος «Περί δημοτικών σχολείων» του 1834, άρθρο 65. ΠαπακωνσταντίνουΑνδρέου 1992, 67. Αντωνίου 2002, 28-29)
18 (Niemeyer 1796)
19 (Τζήκας 1996, 240-241)
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των (γλώσσα, γραμματική, συντακτικό, ιχνογραφία, ιστορία, μουσική, θρησκευτικά, ηθική κλπ). Ο συγγραφέας συνδέει την αισθητική αγωγή με το ηθικό αίσθημα, το οποίο εκφράζεται με τη δική
μας ευαρέστηση σε κάθε καλό και δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται
στην ψυχή του νηπίου. Η αισθητική αγωγή αναφερόμενη στην
ηθική προπαρασκευάζει την υψηλότερη αγωγή και εκπαίδευση.
Η ηθική των παιδιών βελτιώνεται, όταν αυτά καλούνται να διακρίνουν το δίκαιο από το άδικο και τα περιστατικά που άμεσα
ή έμμεσα αναφέρονται σε αυτά. Το ιδανικό ή ιδεώδες του καλού
και ενάρετου υπάρχει στην ίδια τη φύση και αυτό ο παιδαγωγός
οφείλει να διεγείρει στους μαθητές αναπτύσσοντας σε αυτούς τα
χρήσιμά τους προτερήματα. Απώτερος σκοπός του δασκάλου-παιδαγωγού είναι να συνεισφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο στην
τελειότερη ηθική των νέων και γι’ αυτό θα πρέπει να ενεργεί πολύ
προσεκτικά.20 Η συνήθεια εθίζει τα παιδιά στην καθαριότητα, την
τάξη, την ακρίβεια αλλά και στις ηθικές αρετές όπως τη φιλεργία,
τη μετριότητα, τη διάκριση, την ευγενή ελευθεριότητα, την ευεργεσία, την ευπείθεια, την υπομονή, την καρτερία κτλ.21 Ο άνθρωπος πράτει το καλό για τον δικό του εαυτό και την ευδαιμονία του
και όχι από ανθρωπαρέσκεια, ενώ ευφραίνεται όταν κάνει το καλό
στον πλησίον και εκδηλώνει έτσι την αγάπη του στον Θεό.22
Το ενδιαφέρον για την παιδαγωγική κατάρτιση των δασκάλων
εντατικοποιείται ξανά τη δεκαετία 1870-1880, με την ανασύσταση
του Διδασκαλείου Αθηνών στα 1878. Πρώτος διευθυντής του Διδασκαλείου διορίζεται ο Χρήστος Παπαδόπουλος, μετέπειτα καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από
τους πρώτους διδάσκοντες Παιδαγωγικών μαθημάτων σε αυτό.
Κατά τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του Διδασκαλείου Αθηνών,
η Παιδαγωγική διδάσκεται μέσα από τα συγγράμματα των: Χ. Παπαδόπουλου και Α. Σπαθάκη. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος στα 1879
μεταφράζει την «Γενική Παιδαγωγική και Διδακτική» του καθηγητή της Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου της Πράγας G. A. Lindner, την οποία εκδίδει για πρώτη φορά στα 1880. Ο
Χ. Παπαδόπουλος θεωρεί την Ψυχολογία, τη Λογική και την Ηθική
βοηθητικές επιστήμες προς την Παιδαγωγική, την οποία κατατάσ20 (Παγών 1853-1854, 48-51)
21 (Παγών 1853-1854, 58-59)
22 (Παγών 1853-1854, 66-67)
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σει στις πρακτικές/εφαρμοσμένες επιστήμες. Ο συγγραφέας ορίζει
την Παιδαγωγική ως επιστήμη αλλά και ως τέχνη με αντικείμενο
την αγωγή. Έργο της Ηθικής αποτελεί ο προσδιορισμός αυτού που
εγχαράσσει την απόλυτη αξία στη βούληση και πράξη του ανθρώπου. Όπως η Ηθική διδάσκει πως οφείλει να ζει κανείς, έτσι και η
Παιδαγωγική διδάσκει πως οφείλει κανείς να παιδεύη. Η παρακολούθηση της παιδαγωγικής ενέργειας στη βιογραφία του ατόμου
καταδεικνύει ότι η βελτίωση της εκπαίδευσης προάγει την εθνική
ευημερία και τη δημόσια ηθικότητα.23 Η επιστημονική (φυσική)
Ηθική διδάσκει ότι το περιεχόμενο του ηθικού προτύπου αποτελεί
σειρά ιδεών, προς τις οποίες ρυθμίζεται η εκτίμηση της βούλησης
σε όλες τις περιστάσεις του ανθρώπινου βίου. Οι ιδέες αυτές είναι
πέντε: η ευσυνειδησία, η τελειότητα, η αγάπη, η δικαιοσύνη και η
ανταπόδοση. Η ηθικότητα αποτελεί το κύριο αντικείμενο της επιστήμης, την οποία ονομάζουμε Ηθική. Ο συγγραφέας διακρίνει την
Ηθική σε: α) φυσική ή φιλοσοφική Ηθική και β) σε θρησκευτική.24
Η πραγμάτωση του ηθικού προτύπου στη συνείδηση του ανθρώπου λαμβάνει τη μορφή ηθικού χαρακτήρα. Και εδώ συνδέεται η
αγωγή με την πραγμάτωση του ηθικού προτύπου στη συνείδηση
του ανθρώπου. Μέσα από την αγωγή ο παιδαγωγούμενος εθίζεται
στην καθαρότητα των ηθών και την ευσέβεια. Αυτός που πράττει
λογικά πράττει και ηθικά, διότι το περιεχόμενο της λογικότητας
συνίσταται στις απαιτήσεις του ηθικού νόμου.25
Στα 1836 ιδρύεται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, η οποία θα πρωταγωνιστήσει στον τομέα της γυναικείας εκπαίδευσης ολόκληρο
τον 19ο αιώνα. Από το 1871 και εξής στο Διδασκαλείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας το μάθημα της Παιδαγωγικής διδάσκει ο
Αριστείδης Σπαθάκης. Στα 1875 ο Α. Σπαθάκης εκδίδει «Εγχειρίδιον Παιδαγωγικής προς χρήσιν των επιτετραμμένων την των παίδων
αγωγήν».26 Στο εγχειρίδιο του Α. Σπαθάκη αίσθηση προκαλεί η έλλειψη ειδικού κεφαλαίου για την Ηθική αγωγή, ενώ έμφαση δίνεται στη νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και σε
πρακτικά θέματα διατροφής και φροντίδας των διαφόρων τύπων
των ανθρωπίνων κράσεων. Ο ρόλος της γυναίκας-εκπαιδευτικού
23
24
25
26

(Παπαδόπουλος 1880, 13-15)
(Παπαδόπουλος 1880, 54-55)
(Παπαδόπουλος 1880, 65-66)
(Φούκας 2005, 177-182)
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συνδέεται αμεσότερα με τη σωματική, πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και υπογραμμίζεται η ιδιαίτερη
φροντίδα που πρέπει να επιδείξει η δασκάλα στη σωματική αγωγή
και ανάπτυξη των μαθητριών της, ως συνέχεια του ρόλου της μητέρας. Κατά τον Α. Σπαθάκη οι καθαρές εποπτείες της γνωστικής
δύναμης καλούνται ιδέες και διακρίνονται σε θεωρητικές (π.χ. ιδέα
της θεότητας), συναισθηματικές (π.χ. ιδέα του καλού), και ηθικές
(π.χ. ιδέα της αρετής). Μέσω του λόγου, λοιπόν, ο άνθρωπος υψώνεται υπεράνω του αισθητού κόσμου, καταλαμβάνει τις ύψιστες
ιδέες του καλού, του αγαθού, της αλήθειας, εξευγενίζεται η καρδιά του και μορφώνεται το ήθος του.27 Ο συγγραφέας διαχωρίζει
το καλό σε τρεις κατηγορίες: το αισθητικό καλό (το οποίο πηγάζει
από τη φύση ή τη τέχνη), το διανοητικό (το οποίο πηγάζει από την
αλήθεια) και το ηθικό καλό (το οποίο πηγάζει από την αρετή).28
Το αγαθό χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αποδέκτη
των αγαθών πράξεων, δηλαδή το αγαθό που αναφέρεται σε εμάς
τους ίδιους (στον εαυτό), στον πλησίον και στον Θεό.29
Στη σημασία της ηθικής διαπαιδαγώγησης των αγοριών και κοριτσιών αναφέρεται η Κ. Κεχαγιά, η οποία υποστηρίζει ότι: «….το
γενναίον και το ατρόμητον κατά τους αγώνας» πρέπει να χαρακτηρίζει τους άνδρες, ενώ «…η αφοσίωσις, η αυταπάρνησις, η του πλησίον αγάπη» τις γυναίκες.30 Σκοπός της ηθικής διαπαιδαγώγησης
των κοριτσιών είναι να γίνουν ηθικές μητέρες και σύζυγοι, ενώ
των αγοριών να γίνουν ηθικοί πολίτες. Η ηθική διαπαιδαγώγηση
των μαθητριών προσβλέπει στη γυναίκα-μητέρα-σύζυγο-θυγατέρα. Δε στοχεύει στη διαμόρφωση ηθικών δεξιοτήτων αλλά ηθικών
μητέρων, συζύγων, θυγατέρων σε αντίθεση με τα αγόρια που προετοιμάζονται για τον δημόσιο βίο. Έτσι η ηθική διαπαιδαγώγηση
των κοριτσιών συναρτάται μέσα με την κοινωνική διάσταση και
λειτουργεί ως πλαίσιο ανάπτυξης των προς «εκμάθηση» και αποδοχή κοινωνικών ρόλων, προσδιορίζοντας την ηθική ποιότητα και
τον τρόπο άσκησης αυτών. Οι δυο αυτές διαστάσεις, ηθική και κοινωνική, συνιστούν βασική στόχευση και κύριο άξονα οργάνωσης
της γυναικείας εκπαίδευσης κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.31
27
28
29
30
31

(Σπαθάκης 1875, 79-80)
(Σπαθάκης 1875, 86-90)
(Σπαθάκης 1875, 95-96)
(Κεχαγιά 1880, 39, 98)
(Δαλακούρα 2008, 268)
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Η ηθική διάσταση της αγωγής και της εκπαίδευσης των κοριτσιών είναι η κυρίαρχη στην οργάνωση και στη λειτουργία των
σχολείων θηλέων κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα. Τόσο στο
Ελληνικό Κράτος, όσο και στον έξω ελληνισμό δίνεται έμφαση στην ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών και ιδιαίτερα των
μαθητριών, οι οποίες θα γίνουν στο μέλλον σύζυγοι, μητέρες και
οικοδέσποινες. Η ηθική αυτή διαπαιδαγώγηση αναφέρεται και
προσδιορίζει τόσο τον χαρακτήρα όσο και τη συμπεριφορά των
μαθητριών, άλλες φορές τονίζονται ιδιαίτερα οι αρετές που πρέπει αποκτηθούν και άλλες φορές η στόχευση επικεντρώνεται σε
θέματα συμπεριφοράς, μέσα από την οποία διαγράφεται το επιδιωκόμενο να αποκτηθεί ήθος. Το ήθος των κοριτσιών πρέπει να
χαρακτηρίζεται από φρονιμάδα, ευπείθεια, σεμνότητα, χρηστοήθεια, κοσμιότητα, διακριτικότητα, αφοσίωση στην οικογένεια, θεοσέβεια, αίσθημα ευσέβειας, ελεημοσύνη και άλλες -όπως τονίζεται- χριστιανικές αρετές.32 Ο Κ. Ξανθόπουλος σημειώνει ότι δεν θα
πρέπει να δίνεται έμφαση μόνο στη μετάδοση γνώσεων στα κορίτσια, αλλά και στην ηθική τους διαπαιδαγώγηση και την καλλιέργεια της ψυχής τους, κάτι το οποίο θεωρεί ότι παραμελείται.33 Το
ηθικό πρότυπο της γαλήνιας, ήσυχης, πειθαρχικής, δεκτικής στον
έλεγχο και αυτοπεριοριζόμενης γυναίκας, που προβλήθηκε από
τον Διαφωτισμό ως το πρότυπο της γυναικείας αρετής αυτό και
κληροδοτήθηκε στον 19ο αιώνα.34 Στο πρότυπο αυτό συντελεί και
η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Στο Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο προς
Χρήση των Παρθεναγωγείων της Σταματούλας Βουτυρά το 1874
τονίζεται ότι: «Η αθανασία και η αιωνιότης είναι ο αληθής προορισμός του ανθρώπου, εφήμερος δε και διαβατικός είναι ο επίγειος
βίος αυτού˙ όθεν δια τον μέλλοντα οριστικόν και αιώνιον αυτού βίον
ιδίως οφείλει έκαστος να προπαρασκευάζηται δια της παιδαγωγίας.
Αλλά μόνον δια της ηθικής τελειοποιήσεως δύναται να συνδεθή η
παρούσα μετά της μελλούσης ζωής, και ο άνθρωπος μετά του πλάστου αυτού. Όθεν η ηθική και θρησκευτική τελειοποίησις των παίδων έστω ο κύριος και τελικός σκοπός των παιδαγωγούντων».35
Το ενδιαφέρον στοιχείο την περίοδο αυτή είναι η άμεση σύνδεση της ηθικής διάστασης της εκπαίδευσης με τον κοινωνικό ρόλο
32
33
34
35

(Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον 1904, 271)
(Ξανθόπουλος 1873, 232)
(Δαλακούρα 2008, 273)
(Βουτυρά 1874, 13)
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των γυναικών. Ο κοινωνικός ρόλος συνδεόμενος με την ηθική
κυρίως μετά το 1860, προσδιορίζεται ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αλλά και ως προς το περιεχόμενο του. Έτσι από
θυγάτηρ, σύζυγος οικοδέσποινα και μήτηρ, απολήγει σε «φρόνιμη,
σεμνοπρεπή, χρηστοήθη νεανίδα, καλή, συνετή, χρηστή, ενάρετη και
ευσεβή σύζυγο, οικοδέσποινα και μητέρα». Άμεσα, το περιεχόμενο
του ρόλου στη διάσταση αυτή προσδιορίζεται ως το έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, της φροντίδας για την ομαλή ζωή
της οικογένειας, της οικονομικής διαχείρισης του οίκου (αγορά
τροφίμων, ένδυσης, συντήρηση αυτών), και, για τις προερχόμενες
από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, της αναγκαίας και καθορισμένης -για την κοινωνική ζωή τους- καλλιέργειας (γνώση ξένων
γλωσσών, μουσικής, ζωγραφικής). Το 1880 η Αγγ. Παπαδοπούλου
υποστηρίζει ότι ο ρόλος της γυναίκας στην ανατροφή των παιδιών
είναι πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα μάλιστα, όταν ο σύζυγός της δεν
αντιλαμβάνεται την ευθύνη του απέναντι στα παιδιά του. Σημειώνει ότι είναι απαραίτητο να μορφώνονται τόσο τα αγόρια, όσο
και τα κορίτσια, διότι το να υπάρχει μεγάλη πνευματική διαφορά
ανάμεσα στα δύο φύλα έχει αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία. Επιπλέον, επισημαίνει ότι και το κορίτσι θα πρέπει να εθίζεται στην εργασία, έτσι ώστε αν βρεθεί κάποτε σε δυσάρεστη θέση
εξαιτίας του θανάτου του πατέρα ή του συζύγου: «….ευθύς από της
πρώτης αρχής δια της εργασίας θα επιχειρήσει να κερδίσει τον επιούσιον άρτον». Για πρώτη φορά τονίζεται η ανάγκη της σύνδεσης
εκπαίδευσης και εργασίας στη διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών με
τη διεύρυνση του ρόλου της γυναίκας σε κοινωνικό επίπεδο στον
χώρο εργασίας. Επίσης δίνεται έμφαση στο φιλανθρωπικό ρόλο
της γυναίκας στην κοινωνία, ο οποίος υλοποιείται με την «ελεημοσύνη» και την «αγαθοεργία».36 Η φιλανθρωπία προβάλλεται
ως εγγενής τάση της γυναικείας φύσης και συνιστά ουσιαστικά
«πρακτική» προέκταση των «φύσει», επίσης, γυναικείων αρετών
της αγάπης, της αφοσίωσης, της αυταπάρνησης. Η φιλανθρωπία
λοιπόν αποτελεί κοινωνική διέξοδο ουσιαστικά μόνο των γυναικών της ανώτερης τάξης, που θα επιθυμούσαν κάποιου είδους κοινωνική δραστηριότητα. Η κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης
των αγοριών και των κοριτσιών από τα μέσα του 19ου ως τις αρχές
36 (Παπαδοπούλου 1880, 27-55)
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του 20ού αιώνα στο Ελληνικό κράτος εναρμονίζεται με τον ρόλο
που αναμένεται να επιτελέσουν τα δύο φύλα στην κοινωνία. Η εκπαίδευση των αγοριών αποβλέπει στην προετοιμασία τους για τη
δημόσια ζωή, ενώ των κοριτσιών στη βελτίωση του ρόλου της γυναίκας ως συζύγου, μητέρας και οικοδέσποινας.37
IV. Επιλογικά

Τον 18ο αιώνα ο όρος Χρηστοήθεια, αποτελεί μία έννοια οικεία με
όχι αυστηρά οριοθετημένο περιεχόμενο, που δηλώνει την καλή συμπεριφορά. Η Χρηστοήθεια χρησιμοποιήθηκε ως σχολικό εγχειρίδιο του οποίου η διδασκαλία εξυπηρετούσε δύο κυρίως στόχους:
τη χρηστότητα των ηθών και την κοσμιότητα μέσα στο πλαίσιο
της κοινωνικής ζωής. Ο κώδικας αυτός συμπεριφοράς, όπως εκφράζεται μέσα από τις Χρηστοήθειες, μαθαίνει στους νέους τις
αρετές και τα ελαττώματα των άλλων, κανόνες συμπεριφοράς για
να μπορέσουν να ανταποκριθούν ισότιμα στις απαιτήσεις του δημόσιου βίου που συνέχεια εξελίσσεται. Γνωρίζοντας τον κώδικα
αυτό ο άνθρωπος μπορεί να επιζητήσει την επίγεια ευδαιμονία και
να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας ήδη πολυσύνθετης κοινωνίας σε κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Εάν
δεν καταφέρει να επιτύχει την επίγεια ευδαιμονία ακολουθώντας
των κώδικα συμπεριφοράς, σίγουρα ο Θεός θα τον ανταμείψει
στην επουράνια ζωή του.
Μέσα στο ευρύτερο αυτό θεωρητικό πλαίσιο του 18ου αιώνα,
όπου είναι σαφής η κυριαρχία της “Χρηστοήθειας”, εμφανίζονται
και οι πρώτες “Παιδαγωγίες” που περιέχουν στο πρώτο στάδιο,
σε μεγάλο βαθμό, “νουθεσίες” για την ανατροφή των παιδιών και
“κανόνες” για τη συμπεριφορά τους στην οικογένεια, το σχολείο
και την κοινωνία, με βάση τη διδασκαλία της γλώσσας. Οι εκπρόσωποι της νεοελληνικής σκέψης προσπάθησαν μέσα από τα κείμενα της ηθικής να ξεφύγουν από τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
του ηθικώς ενεργείν με τα καλά του Θεού και την επουράνια επιβράβευση του ανθρώπου σε πιο άμεσα αποτελέσματα της ηθικής
ικανοποίησης μέσα από τις καλές πράξεις.
Στα σχετικά εγχειρίδια Παιδαγωγικής, η Ψυχολογία, η Λογική
και η Ηθική θεωρούνται βοηθητικές επιστήμες για την Παιδαγωγι37 (Ζιώγου-Καραστεργίου 1986, 108)
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κή. Η ηθική διάπλαση εμπεριέχεται σε όλα τα εγχειρίδια Παιδαγωγικής. Στον 19ο αιώνα πλέον καθαρά μέσα από τα εγχειρίδια Παιδαγωγικής, η έννοια της Ηθικής αποκτά άλλο εννοιολογικό περιεχόμενο σε σχέση με αυτό που είχε τον 18ο και στις αρχές του 19ου
αιώνα. Φαίνεται καθαρά μέσα από τις Παιδαγωγίες ότι οι αξίες της
ηθικής προσδιορίζονται από τον εαυτό και την ευδαιμονία του εγώ
σε επίγεια κατάσταση, αποδέκτης δηλαδή των ηθικών μας πράξεων αποτελεί ο εαυτός σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο ο πλησίον. Σε τρίτο επίπεδο αποδέκτης των ηθικών πράξεων
αποτελεί ο Θεός και η επουράνια ευδαιμονία, αντικείμενο όμως με
το οποίο ασχολείται καθαρά η θρησκευτική αγωγή. Σαφώς και η
έννοια της ηθικής δεν αφορά ή δεν περιγράφεται μόνο στην αγωγή των παιδιών αλλά και στα χαρακτηριστικά των παιδαγωγών.
Τονίζεται ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτικού στον
κύριο σκοπό της δημόσιας ανατροφής και το χρέος το οποίο αναλαμβάνει, ώστε να μορφώσει φωτισμένους και χρηστούς πολίτες,
και όχι απλά γραμματισμένους, διορθώνοντας ακόμη και συμπληρώνοντας την κατ’ οίκον ανατροφή, αποτελώντας πρότυπο για τα
παιδιά.
Από τη μελέτη των πηγών προέκυψε ότι τόσο στην εκπαίδευση
των αγοριών, όσο και των κοριτσιών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη
δημιουργία ηθικών και ενάρετων ατόμων από τα μέσα του 19ου ως
τις αρχές του 20ού αιώνα. Αρετές που θεωρούνται ότι πρέπει να
χαρακτηρίζουν και τα δύο φύλα είναι η ευταξία, η ειλικρίνεια, η
υπακοή και η ευσέβεια. Ωστόσο, υπάρχουν και αρετές, οι οποίες
θεωρούνται ότι ταιριάζουν περισσότερο στους άνδρες και άλλες,
οι οποίες απαιτούνται κυρίως από τις γυναίκες. Οι άνδρες πρέπει
να ανατραφούν, ώστε να είναι φιλόπονοι, γενναίοι και θαρραλέοι,
ενώ οι γυναίκες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται κυρίως από υπομονή, μετριοφροσύνη, υπακοή και ευσέβεια. Οι διαφορετικές επιδιώξεις ως προς την ηθική διαπαιδαγώγηση των αγοριών και των
κοριτσιών την εποχή εκείνη εναρμονίζονται με την επικρατούσα
αντίληψη για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τον απόλυτα
διαχωρισμένο κοινωνικό ρόλο των δύο φύλων. Τα μέσα για την
πραγμάτωση της ηθικής διάστασης της εκπαίδευσης είναι καταρχήν οι γονείς και οι παιδαγωγοί, οι οποίοι με την ηθική και ενάρετη
ζωή τους μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ηθική
διαπαιδαγώγηση των μαθητών και των μαθητριών. Η ηθική δια-
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παιδαγώγηση των μαθητών και μαθητριών ήταν στενά συνδεδεμένη με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης. Στις πηγές είναι
διάχυτη η αντίληψη ότι τα αγόρια πρέπει να προετοιμαστούν δια
μέσου της εκπαίδευσης για τον δημόσιο βίο, ενώ τα κορίτσια για
την οικογενειακή ζωή και τη ζωή μέσα στο σπίτι. Σκοπός της εκπαίδευσης των κοριτσιών ήταν να γίνουν καλές σύζυγοι, μητέρες
και οικοδέσποινες, ενώ η μόνη κοινωνική δραστηριότητα που θεωρείται ότι ταιριάζει στη γυναίκα είναι η φιλανθρωπία.
Η ανάλυση του θέματος αλλά και ο μεγάλος όγκος των πηγών
μας έδωσε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε μόνον εξελικτικά την έννοια της ηθικής στα σχολεία τον 19ο και αρχές 20ού
αιώνα μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια. Σήμερα ένα άλλο ζήτημα
που προκύπτει προς διερεύνηση μέσα από την ιστορική θεώρηση
της έννοιας της ηθικής αποτελεί η σύνδεση της εκπαίδευσης με
εκπαιδευτικά ιδανικά ή ηθικούς στόχους. Πρωτίστως οι γνώσεις
πρέπει να συνυφαίνονται με την κατάκτηση ορισμένων αξιών και
αναμφίβολα με την ανάπτυξη μιας ηθικής στάσης ως θεμελιώδους
συμπεριφοράς του ατόμου. Αφού πρώτα κάνουμε την ανατομία
της ηθικής θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αλλαγή συνείδησης και
προβολή προτύπων στα παιδιά και τους νέους.
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Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για την τεχνική
εκπαίδευση: από την πολιτική των προθέσεων στη
νομοθεσία (1860-2013)

Εισαγωγή

Ευαγγελία Καλεράντε *

Στο άρθρο μας εξετάζεται συγκριτικά η εκπαιδευτική πολιτική του
ελληνικού κράτους για την τεχνική εκπαίδευση αναδεικνύοντας
το σύνθετο περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνεται η εκπαιδευτική
κουλτούρα. Ειδικότερα, διερευνάται πώς η ανορθολογική σχεδιοποίησή της, που εντάσσεται σε ένα μοντέλο ανισορροπίας του εκπαιδευτικού συστήματος, αναπαράγει την απαξίωση και την υποτίμηση της τεχνικής εκπαίδευσης.
Παρουσιάζουμε τις προθέσεις των κυβερνήσεων ως σύνθετο
πολιτικό λόγο, που ενθυλακώνει το λόγο των ομάδων πίεσης, τις
διεθνείς τάσεις και τις απόψεις των διανοούμενων. Προσπαθούμε
να απομυθοποιήσουμε την κυρίαρχη άποψη για τη μονοσήμαντη
εκπαιδευτική πολιτική, αναδεικνύοντας τη συγχώνευση των τάσεων που ρητά ή υπόρρητα διαμορφώνουν μια «απολιθωμένη φόρμουλα» τεχνικής εκπαίδευσης.
Επικεντρωνόμαστε στις μεταβολές της τεχνικής εκπαίδευσης,
που πραγματοποιούνται με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και παρακολουθούμε το θεωρητικό επαναπροσδιορισμό και την επιλεκτική
απορρόφηση ιδεολογικών σχημάτων για την επιστημονική και την
τεχνική πρόοδο. Μας ενδιαφέρει, πώς εναλλακτικές εκπαιδευτικές
προτάσεις ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική νομοθεσία και διαμορφώνουν τον κυρίαρχο λόγο για την εκπαιδευτική κατάσταση
στην τεχνική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, αναζητείται το «αμετάφραστο» περιεχόμενο της πολιτικής των προθέσεων, που τελικά
δεν εκφράζεται στην νομοθεσία.
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Η εξέλιξη της νομοθεσίας για την τεχνική εκπαίδευση αποτυπώνει τις ευρύτερες διχοτομήσεις μεταξύ των δυο ανομοιογενών τύπων εκπαίδευσης, της γενικής και της τεχνικής, που διαμορφώνει
και θεσμοποιεί κατηγοριοποιήσεις ατόμων μέσα από μια εκπαιδευτική κουλτούρα, που εννοιολογεί αναγκαιότητες και αποκλεισμούς. Παράλληλα, με τη νομοθεσία διερευνώνται εκπαιδευτικά
έντυπα σε διαφορετικές περιόδους, που φαίνεται ότι ως κειμενικός λόγος προτρέπει σε εκπαιδευτικές αλλαγές και εκφράζει ένα
σύμπλεγμα αρχών και θέσεων με δεσμευτικό χαρακτήρα, ανάλογαμε το ρόλο της ομάδας ή των ομάδων σε μια οπερασιοναλιστική
θεώρηση της εκπαιδευτικής κατάστασης.
Επίκεντρο της εισήγησής μας θα είναι η σχέση μεταξύ της νομοθεσίας ως θεσμικού κειμένου και των ομάδων που διατυπώνουν
προθέσεις και των εκπαιδευτικών που υλοποιούν την νομοθεσία.
Έτσι, θα προβάλλουμε και θα νοηματοδοτήσουμε την πολιτική
των προθέσεων ως διαμορφούμενη κατάσταση, τη νομοθεσία ως
πολιτική συγκρότηση ή συσχέτιση και το σύμπλεγμα των εφαρμογών των αρχών και θέσεων της νομοθεσίας από τους εκπαιδευτικούς, ως βάση αυτονόμησης ή αποδοχής.
Θεωρητικές εκπαιδευτικές διαστάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Στο άρθρο μας ασχολούμαστε με την εξέλιξη της τεχνικής εκπαίδευσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το 1860 έως το 2013.
Προσπαθούμε να διασυνδέσουμε τα διαφορετικά θεωρητικά παραδείγματα, που εννοιολογούν τη κατασκευή ενός ειδικού μοντέλου εκπαίδευσης. Απεικονίζεται η συμβολική αλληλόδραση εσωτερικών, πολιτισμικών, πολιτικών και οικονομικώνθέσεων σε άμεση
συσχέτιση με εξωτερικές επιρροές. Παρουσιάζεται το ζήτημα της
τεχνολογικής εκπαίδευσης μέσα σε δι-εκπαιδευτικές κατανοήσεις,
που λειτουργούν στην μικρο-εκπαιδευτική πραγματικότητα και
στην μακρο-εκπαιδευτική πολιτική (Catts, Falk & Wallace, 2011).
Θεωρητικά η τεχνική εκπαίδευση εντάσσεται στη γενικότερη
προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαμόρφωση και
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Μας ενδιαφέρουν οι
κανονικότητες που διαμορφώνονται μέσω της νομοθεσίας, που
εκφράζουν τις έλλογες πρακτικές οργάνωσης της τεχνικής εκπαίδευσης. Οι εκάστοτε κατασκευές της τεχνικής εκπαίδευσης σχετί-
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ζονται με κρυφούς κώδικες και πρακτικές, που συμβάλλουν στη
διαμόρφωση των κοινωνικών υποκειμένων με την έννοια ότι διαμορφώνουν επαγγελματικούς ρόλους, που σε συμβολικό επίπεδο σχηματοποιούν ταυτότητες μέσω του αντίστοιχου κοινωνικού
status.
Τα θεωρητικά παραδείγματα της τεχνικής εκπαίδευσης σχετίζονται με θεωρητικές παραδόσεις για την τεχνική εκπαίδευση στην
Ελλάδα(Δενδρινού- Αντωνακάκη, 1959, ώστε να αναδεικνύονται
οι πολιτικές και κοινωνικές δομές, που παρέχουν δυνατότητες είτε
ενίσχυσης ή αποδοχής της τεχνικής της εκπαίδευσης είτε ακύρωσης της με τους περιορισμούς που θέτονται. Η τεχνική εκπαίδευση
στην Ελλάδα φαίνεται να θεσμοποιείται με βάση τα κανονιστικά
προαπαιτούμενα του εκπαιδευτικού προσανατολισμού(Δημαράς,
3-8) και των λειτουργικών απαιτήσεων του τεχνικού τομέα σε ένα
πολιτικό παίγνιο που άλλοτε προκρίνεται η αποκέντρωση των
ατόμων από την τεχνική εκπαίδευση και άλλοτε η επανακέντρωση
τους στους τεχνικούς τομείς.
Έτσι, διαμορφώνεται μια ιδιότυπη μορφή εκπαίδευσης, η οποία
δεν χαρακτηρίζεται από τη συνέχεια και από τη συνέπεια, αντίθετα λειτουργούν ρευστές στρατηγικές, χαλαρές διαδράσεις σε μια
επιλεκτική σύνδεση και επανασύνδεση πολιτικών, κοινωνικών και
πολιτισμικών στοιχείων. Η εκπαιδευτική νομοθεσία 1860- 2013
ως θεσμοποιημένος λόγος αναδεικνύει τις στρεβλώσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής,τις κυμαινόμενες πολιτικές εννοιολογήσεις, τα
συμβολικά κατασκευασμένα συμφέροντα είτε των ομάδων είτε
του κράτους, που τελικά καταλήγουν σε νομοθετικές πρακτικές
άρθρωσης, ώστε να κατασκευάζεται μια μορφή εκπαιδευτικής πολιτικής για την τεχνική εκπαίδευση.
Η νομοθετική εξέλιξη επικαιροποιεί πολιτικές στιγμές και εκπαιδευτικές θέσεις μέσα σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμών που σχετίζονται με την αλλαγή ή την υπεράσπιση συγκεκριμένων ρόλων.
Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στον πολιτικό
συγκρουσιακό λόγο της φιλοσοφικής σχολής, ως συμβολική κατασκευή ομάδας συμφερόντων, που εκτυλίσσουν στον ιστορικό
χρόνο σενάρια για την εκπαίδευση ως πολιτικές αφηγήσεις συντήρησης και αναπαραγωγής του ίδιου μοντέλου εκπαίδευσης, που
βασίζεται σε ιδεολογήματα για την ελληνικότητα, την πολιτισμική συνέχεια, δίνοντας έμφαση στην εγγραφή λόγων με την προ-

644

Ευαγγελία Καλεράντε

βολή της καθαρεύουσας ως γλώσσας που ως συμβολικό στοιχείο
εκφράζει ένα σύστημα νοημάτων για την ιστορική συνέχεια του
ελληνισμού, την πολιτισμική παράδοση, την πολιτική ηθική μέσω
και της συμβολαιοποίησης της θρησκείας, ώστε χώρος, χρόνος και
γλώσσα να απεικονίζουν ως κειμενισμό τον ερμηνευόμενο διανοητισμό, όπως παρουσιάζεται από τους θεωρητικούς της φιλοσοφικής σχολής.
Οι συμβατικές θέσεις για την γλώσσα και οι εγγενείς κανόνες
λειτουργίας της τεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και η διαμορφούμενη κουλτούρα για τους επαγγελματικούς χώρους, ρόλους και
ταυτότητες, σταδιακά αποδομούν πολιτικές και στόχους για μια
αποτελεσματική τεχνική εκπαίδευση. Φαίνεται ότι το γενικότερο
σύστημα ανορθόδοξης λειτουργίας του οικονομικού μοντέλου σε
συσχέτιση με τη συνάρθρωση δυσλειτουργιών στην εκπαίδευση,
μέσα σε μια γενικότερη κουλτούρα υποβάθμισης των τεχνικών
επαγγελμάτων ακύρωσε την οργάνωση και λειτουργία της τεχνικής εκπαίδευσης (Νικολινάκος, 1977; Πεσμαζόγλου,1987). Ειδικότερα, δομικές και λειτουργικές πραγματικότητες συσχετιζόμενες
με θεωρητικές και εμπειρικές ελλείψεις κατασκεύασαν μια τυπική
μορφή τεχνικής εκπαίδευσης, που δεν βασίστηκε στην επιστημονική κατανόηση της τεχνικής εκπαίδευσης και ούτε συνδέθηκε με τις
έλλογες πρακτικές λειτουργίας της οικονομίας, δηλαδή δεν εντάχθηκε μέσα στις ανταγωνιστικές, αντιθετικές πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας των επαγγελματικών χώρων.
Η θεωρητική προσέγγιση που διακρίνει το εκπαιδευτικό σύστημα διεισδύει σε όλους τους τομείς και στην τεχνική εκπαίδευση
αποπροσανατολίζοντας το ρόλο της, παρουσιάζοντας την ως ένα
εναλλακτικό μοντέλο εκπαίδευσης διαμορφώνοντας «εκπαιδευτικά επεισόδια» στην εξέλιξη της, ώστε σταδιακά να μην διακρίνεται
από τον άλλο τύπο εκπαίδευσης.
Προθέσεις και πρακτικές για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση

Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έχουμε τις πρώτες
αποσπασματικές προσπάθειες για την ίδρυση τεχνικών σχολών.
Φαίνεται το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στο γεωργικό

Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για την τεχνική εκπαίδευση

645

κλάδο1, ενώ μεμονωμένες περιπτώσεις έχουμε και για την ίδρυση
εμπορικών σχολών2. Σε επίπεδο πολιτικής για την εκπαίδευση, στα
νομοσχέδια του 1899 και του 1913 αρχίζουν να προβάλλονται τα
αστικά αιτήματα για ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης όπου
το ζήτημα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης συνδέεταικαι με την πολιτική μείωσης του αναλφαβητισμού, την ίδρυση
λαϊκής εκπαίδευσης και τη θεσμοποιημένη εκπαίδευση και για τα
δυο φύλα.
Στο «Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον»(1904) γίνεται αναφορά σε ένα μοντέλο τεχνικής εκπαίδευσης, που θα απευθύνεται σε αυτούς, που θα εργαστούν σε εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς. Σε αυτό το Συνέδριο έμμεσα ασκείται κριτική για τη
μονομερή οργάνωση των επαγγελματικών ιδρυμάτων κυρίως των
γεωργικών σχολείων, των εμπορικών σχολών αλλά και των ναυτικών σχολών. Η κριτική εστιάζεται στην ατελή εκπαίδευση που
δεν ικανοποιεί το αίτημα για την επαρκή μόρφωση των μαθητών,
αλλά ούτε και την ανάγκη του κράτους σε ανθρώπινο παραγωγικό
δυναμικό. Οι εισηγητές εκφράζουν εκπαιδευτικούς προβληματισμούς για την οργάνωση αποτελεσματικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά επισημαίνουν την αδυναμία οργάνωσης της από το
κράτος, στις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Είναι καθοριστικό
ότι αυτήν την περίοδο διατυπώνεται η ανάγκη συμβολής των ιδιωτών στην τεχνική εκπαίδευση, καθώς και η παράλληλη αξιοποίηση
εθνικών δωρεών3, προκειμένου το κράτος μελλοντικά να οργανώσει την επαγγελματική εκπαίδευση.
Στο στάδιο αυτό «νομιμοποιείται» η ιδιωτική πρωτοβουλία, ως
προς την ανάληψη και οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ταυτόχρονα όμως το κράτος προτείνεται να αποκτήσει το ρόλο
του συντονιστή, ρυθμιστή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των
ιδιωτών. Η προστασία και υποστήριξη των σχετικών ιδρυμάτων
εμπεριέχει τον έλεγχο και εκτιμάται ως στάδιο προετοιμασίας του
κράτους πριν από τη συστηματική οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η πρόταση για την αξιοποίηση μελλοντικά των
1
2
3

Βλ. (Ενδεικτικά) Ν. ΑΖ΄ της 28 Μαΐου/ 10 Ιουνίου 1846, Περί συστάσεως γεωργικού σχολείου εις Τίρυνθον.
Βλ. (Ενδεικτικά) Ν. ΒΑ΄της 18/23 Ιουλίου 1903, Περί συστάσεως εμπορικών σχολών.
Βλ. Γ. Γιαβάση, Μ. Βολονάκη, (Υπομνήματα), περ. Εθνική Αγωγή, πβ΄, ετ.Α΄, 1904.
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εθνικών δωρεών από το κράτος με στόχο την οργάνωση δημόσιων
επαγγελματικών σχολών σχετίζεται με την αργή βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας και τον μεταπρατικό της χαρακτήρα (Τσουκαλάς,
1986), ώστε να μη θεωρείται αναγκαία «επένδυση» από το κράτος
η ανάληψη πρωτοβουλίας για την παροχή παράλληλης κατεύθυνσης σπουδών προς τις θεωρητικές.
Αν στο πρώτο συνέδριο τονίζεται η αναγκαιότητα οργάνωσης
της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κυρίως στα νομοσχέδια του 1913 προσδιορίζεται η ανάγκη οργανωμένης κρατικής μέριμνας για τη μορφή αυτής της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της πρότασης για οργανωμένη τεχνολογική εκπαίδευση απορρίπτονται οι
αποσπασματικές επιλογές, που λειτουργούσαν συμπληρωματικά
στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Ουσιαστικά γίνεται λόγος για
ένα κρατικό «εκπαιδευτικό δίκτυο», που θα αποβλέπει στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού.
Οι εκπαιδευτικές προτάσεις του 1913 είναι απόρροια των οικονομικών εκτιμήσεων και θέσεων για αλλαγή των οικονομικών
επιλογών με τη στήριξη και ενδυνάμωση της βιομηχανίας. Μετά
τους βαλκανικούς πολέμους, παράλληλα με την αύξηση της εσωτερικής αγοράς, παρατηρείται και αύξηση της ζήτησης των βιομηχανικών προϊόντων, που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω της διεθνούς ύφεσης. Την περίοδο αυτή ενισχύεται η βιομηχανία αν και
το εμπορικό, εφοπλιστικό και τραπεζιτικό κεφάλαιο έχει πάντα
την πρωτοκαθεδρία (Κορδάτος, 1989).
Η παρουσία του Βενιζέλου, καθώς και η αξιοποίηση των διανοουμένων στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής εκφράζονται με τις νεωτερικές απόψεις σχετικά με την εκπαίδευση. Την
περίοδο αυτή το κράτος θεωρείται απαραίτητο να αναλάβει και
να συντονίσει την εκπαίδευση των νηπίων, των γυναικών, και των
«λαϊκών» στρωμάτων. Προτείνεται η ανάληψη από το κράτος των
εκπαιδευτικών αυτών τομέων, που συντόνιζαν οι ιδιώτες.
Η ανάληψη της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης από το
κράτος παρουσιάζεται στα πλαίσια ενός μελετημένου εκπαιδευτικού σχεδίου που συνδέεται με την παροχή αρωγής στη βιομηχανία4,
4

Πρβλ. «Μόλις όμως η βιομηχανία προήχθη και ήρχισεν εφαρμόζουσα νεωτέρας
μεθόδους […] αμέσως παρουσιάσθη η δυσχέρια της επιτοπίου εξευρέσεως τεχνικώς μορφωμένου εργατικού προσωπικού, ούτως ηναγκάσθησαν οι βιομηχανικοί
κλάδοι […] να μετακαλέσωσι ειδικούς εργάτας εκ του εξωτερικού» (Ζολώτας,
1926).
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το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τη γεωργία, ώστε να αναπτυχθούν
με την εξασφάλιση κατάλληλου προσωπικού και να επιτευχθεί
και η μείωση της μετανάστευσης5. Η επαγγελματική εκπαίδευση
σύμφωνα με τον εισηγητή (Δ. Γληνό) είναι αναγκαία προκειμένου
να αποφευχθεί η «υπερπαραγωγή» πτυχιούχων που «ρίπτονται
στην κοινωνία [ως] πνευματικοί προλετάριοι.». Τα νομοσχέδια του
1913 δεν θα ψηφιστούν, αλλά θα αξιοποιηθούν, όπως θα δούμε,
ως βάση για το μεθοδικότερο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης από την κυβέρνηση Βενιζέλου με τη μεταρρύθμιση του
1929.
Το 1920 θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντικός χρόνος- αφετηρία για την προσπάθεια οργάνωσης μιας μορφής γεωργικής εκπαίδευσης6 και παράλληλα φαίνεται να σχεδιάζεται μια αντίστοιχη
μορφή ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Αρχίζει να συσχετίζεται η οργάνωση του πρωτογενούς τομέα με την οργάνωση αντίστοιχης εκπαίδευσης. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εισάγονται γνωστικές
ενότητες, που σχετίζονται με παροχή υποτυπωδών γνώσεων για
την καλλιέργεια φυτών. Ως πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών
γνώσεων οργανώνονται οι σχολικοί κήποι. Αυτή τη περίοδο προωθείται μια υποτυπώδης διαβαθμισμένη γεωργική εκπαίδευση, που
περιλαμβάνει τη κατώτερη δίχρονη μορφή πρακτικής εκπαίδευσης
και τη μέση τρίχρονη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση μετά τη
δεύτερη τάξη του γυμνασίου. Παράλληλα στις μεγάλες επαρχιακές
πόλεις λειτουργούν πρακτικά γεωργικά σχολεία, που παρέχουν
εξειδίκευση σε γεωργικούς τομείς. Με σύγχρονους όρους θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στα μεταβατικά «κυριακά γεωργικά
σχολεία», που είναι σεμιναριακού τύπου εκπαίδευση και πιθανά
μια στοιχειώδης μορφή δια βίου κατάρτισης.
Στο ζήτημα της ναυτικής εκπαίδευσης η ίδρυση της πρώτης
δημόσιας σχολής εμπορικής ναυτιλίας το 19257 υποδηλώνει το
5
6

7

«Παρ΄ημίν χιλιάδες […] αγροτών κατ’ έτος μη ανοιβομένων αρκούντως εκ της μητρός γης […] φεύγουσιν πέραν του ωκεανού προς αναζήτησιν τύχης». (Καλεράντε, 2005γ).
Βλ. (Ενδεικτικά) Ν. 1956 της 27 Ιανουαρίου/ 3 Φεβρουαρίου 1920, Περί μέσων
γεωργικών σχολών και κυρώσεως των από 31 Ιουλίου και 23 Σεπτεμβρίου 1919
ΝΔ.
Ν. 2155 της 25 Μαρτίου/ 7 Απριλίου 1920, Περί πρακτικού γεωργικού σχολείου
Γόρτυνος Μεσσαράς Κρήτης.
Ν. 2203 της 1/24 Ιουνίου 1920, Περί κατώτερων Πρακτικών Γεωργικών Σχολείων.
Βλ. (Ενδεικτικά) ΝΔ της 14 Σεπτεμβρίου/ 17 Οκτωβρίου 1925 (ΦΕΚ Α΄310), Περί
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ενδιαφέρον για τις ναυτιλιακές σχολές, που σχετίζεται και με την
αντίστοιχη οικονομική οργάνωση8. Αργότερα,η εμπορική εκπαίδευση ως οργανωμένος τύπος δημόσιας εκπαίδευσης από το 1937
θα απασχολήσει το Υπουργείο Παιδείας (Καλεράντε, 2005β). Στην
εξέλιξη της εμπορικής εκπαίδευσης η διαφοροποίηση μαθημάτων
και οργάνωσης των εμπορικών σχολών θα δικαιολογήσει τη μετονομασία τους σε οικονομικά γυμνάσια το 1961 και με τη μεταρρύθμιση του 1964-1965 τα οικονομικά γυμνάσια θα λειτουργήσουν ως ισότιμα γυμνάσια με τους άλλους τύπους των γυμνασίων
(Μπουζάκης, 2002).
Μια διαφορετική μορφή τεχνικής εκπαίδευσης προτείνεται στη
μεταρρύθμιση του 1929 όπου εκφράζεται το αίτημα της μαζικής
εκπαίδευσης, που συνδέεται με την αφομοίωση του αγροτικού
πληθυσμού των νέων χωρών, αλλά και του εργατικού δυναμικού
στη διαδικασία της καπιταλιστικής παραγωγής.
Στο Ν. 5197/1931 «περί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως»9 αναπτύσσεται η ιδεολογική θέση της κυβέρνησης, σχετικά με την
επαγγελματική εκπαίδευση και προβάλλονται οι φιλελεύθερες
απόψεις για την εκπαίδευση και την εργασία, όπου η επαγγελματική κατάρτιση συμπληρώνεται με την πειθαρχημένη εργασιακή
αντίληψη. Στο πλαίσιο αυτό ουσιαστικά υποστηρίζεται, η αναγκαιότητα της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη
μεγιστοποίηση της υπεραξίας (Μαρξ, 1972).
Με το νόμο αυτό διαβαθμίζεται η τεχνική και επαγγελματική
εκπαίδευση σε κατωτέρα, μέση και ανωτέρα. Επίσης προσδιορίζεται η διάρκεια της φοίτησης, οι παρεχόμενες γνώσεις και το είδος
της κατάρτισης. Η όλη πολιτική θεωρείται ορθολογική,στην πρώιμη αξιοποίηση «ανθρώπινου κεφαλαίου» (Schultz, 1971), καθώς
το σχολείο καλείται να συμβάλλει μεθοδικά στην παραγωγική διαδικασία. Αυτή η εκπαιδευτική διεργασία και επιλογή στα νομοθετήματα του 1929 συναρτάται με τις συγκεκριμένες λειτουργίες
8
9

Ναυτικής Εκπαιδεύσεως. ΠΔ της 11 Ιουνίου/ 14 Ιουλίου 1927 (ΦΕΚ Α΄143), Περί
Ναυτικής Εκπαιδεύσεως. Ν. 4511 της 8/10 Απριλίου 1930 (ΦΕΚ Α΄106), Περί συστάσεως Σχολής Εμπορικής Ναυτιλίας.
Πρβλ. Από το 1926 από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εκδίδονται ετήσιες εκθέσεις στατιστικών αποτελεσμάτων με τίτλο: Στατιστική της Εκπαιδεύσεως: Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευσις. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει το έτος 19261927. (Αρχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας).
Ν. 5197/7 Αυγούστου 1931 «Περί Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως» ΦΕΚ 259.
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του εκπαιδευτικού συστήματος με την οπτική του οικονομικού
ενδιαφέροντος.
Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης θα θεωρηθεί απαραίτητη η συμβολή των
φορέων. Με τροποποίηση των εξωτερικών συνιστωσών (Τερζή,
1981) και με μεταρρύθμιση των λειτουργικών δομών του συστήματος, όπως η αυστηρή ιεραρχία και ο έλεγχος, προωθείται έμμεσα
μια τυπική απελευθέρωση του συστήματος με τη νομοθετική ρύθμιση που καθορίζει τους οργανωμένους φορείς Δήμους, Κοινότητες, Επιμελητήρια και Επαγγελματικά Σωματεία, ως πυρήνες της
τεχνικής εκπαίδευσης, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης
σχολών. Πρόκειται για ένα σύστημα, όπου εξασφαλίζεται η πλατιά
συμμετοχή στη διαμόρφωση των αποφάσεων σύμφωνα με γενικές κατευθύνσεις που επιτρέπουν την ανάληψη πρωτοβουλιών με
σχετική αυτονομία των τοπικών κρατικών οργάνων διαμορφώνοντας ένα σύστημα οριζόντιας οργάνωσης, όπου ο έλεγχος ασκείται
από την ίδια την κοινωνία.
Είναι αξιοσημείωτο ότι στη μεταρρύθμιση του 1929 για την καλύτερη οργάνωση της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης θα
θεωρηθεί απαραίτητη η παρακολούθηση των συστημάτων ανάλογης εκπαίδευσης της Γερμανίας και του Βελγίου. Για το σκοπό
αυτό ο Γ. Παπανδρέου θα ζητήσει την έγκριση δαπάνης προκειμένου να μεταβεί ο Κ. Παπαζαχαρίου, Επιθεωρητής Εμπορικής Εκπαίδευσης, στη Γερμανία και ο Κ. Λαμπίρης, Διευθυντής της Βαλιανείου Εμπορικής Σχολής, στο Βέλγιο10. Την περίοδο αυτή διαπιστώνεται ιδιαίτερος προβληματισμός για την οργάνωση δικτύου
επαγγελματικής εκπαίδευσης σε κατώτερες και μέσες επαγγελματικές σχολές, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά η
ενιαία επαγγελματική εκπαίδευση. Η γενικότερη πολιτική στην
επαγγελματική εκπαίδευση το 1929 εκφράζεται με την οργάνωση
των δημόσιων επαγγελματικών σχολών. Προωθείται η επαγγελματική κατάρτιση, ως μορφωτική λειτουργία με στόχο να παράσχει στους εκπαιδευόμενους στοιχεία επαγγελματικής μόρφωσης,
όσο και στοιχεία γενικότερης γνώσης (Κακούρος 1932, 7-16) για
την κατανόηση του κόσμου και την ένταξη τους στην κοινωνία.
Επιδιώκεται ο συνδυασμός των δυο προκειμένου να δημιουργού-

10 Γενικό ταμείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεδρίαση 6η, 9 Νοεμβρίου 1930,
Αρχείο Υπουργείου Παιδείας (καταγραφή ΚΕΕ Α/Α87/1627).
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νται προϋποθέσεις εξασφάλισης, μέσω της γνώσης, της ικανότητας προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.
Αργότερα την περίοδο 1936-1940 είναι χαρακτηριστικό ότι και
στις δυο μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται την τετραετία
η κυβέρνηση Μεταξά επιδιώκει να περιορίσει την πρόσβαση στη
Μέση Εκπαίδευση. Με μια διαφορετική οπτική η Κυβέρνηση Μεταξά συνδέει την τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση με τη μείωση
των αποφοίτων πανεπιστημιακών σχολών. Το διανοητικό προλεταριάτο το θεωρεί επικίνδυνο διότι «οδηγεί εις την απελπισίαν
και τον Κομμουνισμόν»(Μεταξάς,1969, 267). Αντίθετα, το 1913 ο
Δ. Γληνός εκτιμούσε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση ήταν αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η «υπερπαραγωγή» πτυχιούχων που «ρίπτονται στην κοινωνία [ως] πνευματικοί προλετάριοι». Δηλαδή η κυβέρνηση Μεταξά, προτάσσει του οικονομικού
κριτηρίου, που ήταν σύνηθες στις φιλελεύθερες κυβερνήσεις, το
πολιτικό κριτήριο.
Ενδεικτικά, η γεωργική εκπαίδευση που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση Μεταξά, χαρακτηρίζεται από τη διαφορετική της οργάνωση
ως προς τη νομοθεσία του 1929. Η διαφορετική πολιτική της κυβέρνησης Μεταξά συνίσταται στη δημιουργία φορέων, που αποβλέπουν στην προβολή των πολιτικών θέσεων της κυβέρνησης
στην ύπαιθρο και λιγότερο στην προώθηση τεχνογνωσίας και κατάρτισης των αγροτών. Την ίδια περίοδο θα θεωρηθεί απαραίτητη
η διακίνηση εντύπων με προτάσεις για την οργάνωση της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Ένα από τα έντυπα, που θα κυκλοφορήσουν
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είναι μια γεωργοκτηνοτροφική επιθεώρηση, η «Αγροτική»11. Τα θέματα της επικεντρώνονται
σε απόψεις περί «αγροτικού πολιτισμού», καθώς και στις σχέσεις
των αγροτών με το καθεστώς. Χαρακτηριστική είναι η ανάλυση
ζητημάτων οικονομικής πολιτικής, όπου επιχειρείται η εκλαΐκευση
θεωριών και προτάσεων για την οικονομία. Στο ζήτημα της τεχνικής εκπαίδευσης εμπλέκεται και η πολιτική οργάνωση της ΕΟΝ.
Στις επαρχιακές πόλεις οργανώνονται εργαστήρια που παρέχουν
επαγγελματική εξειδίκευση και υποκαθιστούν την αδυναμία του
κράτους να ιδρύσει τεχνικές σχολές. Τη συγκεκριμένη περίοδο η
ΕΟΝ συνδυάζει τον πολιτικό της ρόλο με μια ιδιότυπη εκπαιδευτική αποστολή (Καλεράντε, 2005β).
11 ΑΝ. 770/3-13 Ιουλίου 1937 «Περί των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ
263, αρ. 4.
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Προβληματισμοί για την οργάνωση της Δημόσιας Τεχνικής
Εκπαίδευσης
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τη δεκαετία του ’50 προβληματισμοί
για την τεχνική εκπαίδευση, που εντάσσονται στο ριζοσπαστικό
παράδειγμα οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους (Χατζηβασιλείου, 2010). Το θέμα της ανασυγκρότησης της εκπαίδευσης αφορά και την οργάνωση της τεχνικής εκπαίδευσης. Τα διαφορετικά
μοντέλα τεχνικής εκπαίδευσης της Ευρώπης παρουσιάζονται σε
εκπαιδευτικά έντυπα12. Ήδη εκπαιδευτικοί που έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, κυρίως μέσω του Ι.Κ.Υ. δραστηριοποιούνται και εκφράζουν απόψεις για γενικότερα θέματα εκπαίδευσης13.
Αργότερα, τα νομοσχέδια του 1959 μπορούν να ενταχθούν
στην πληρέστερη επιχειρηματολογία για την οργάνωση τεχνικής
εκπαίδευσης14, όμως δεν φαίνεται να απαγκιστρώνονται από τη
θέση της μεμονωμένης, αποσπασματικής προώθησης ενός σχεδίου
τεχνικής εκπαίδευσης, που αν και ερμηνεύεται ως αναγκαιότητα
για την οικονομική ανάπτυξη,τελικά, δεν φαίνεται να προωθείται

12 Βλ. Το Δελτίον Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού (1957-1964). Από το 1955 λειτουργεί η υπηρεσία συντονισμού και μελετών του Υπουργείου Παιδείας. Το Δελτίο επικεντρώνεται στη προώθηση ζητημάτων για την τεχνική εκπαίδευση. Είναι
σημαντικό ότι προβάλλει τα πορίσματα συνεδρίων και εκπαιδευτικών ερευνών.
Φαίνεται ένας από τους στόχους να είναι η προώθηση μιας εξωστρεφούς πολιτικής για την τεχνική εκπαίδευση με πρόταση το Υπουργείο Παιδείας να λάβει
υπόψη του τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της εθνικής εκπαίδευσης. Βλ. (Ενδεικτικά) Νίκη Δενδρινού- Αντωνακάκη «Συνέδριον επί των εκπαιδευτικών σχέσεων των χωρών του ΝΑΤΟ», τχ. 3. τομ. Β΄ (1958), «21ον Διεθνές Συνέδριον της
Δημόσιας Εκπαιδεύσεως της UNESCO», τχ. 5. τομ. Γ΄ (1959), , «Η διάρθρωσις της
τεχνικής εκπαιδεύσεως εις το εξωτερικό», τχ. 28. τομ. ΣΤ΄ (1964), Καίτη Χρυσοχόου-Δήμητρακοπούλου «Η εκπαίδευσις εις την Γερμανίαν» τχ. 7. τομ. Γ΄ (1959),
«Έκθεσις εις την επιστημονικήν επιτροπήν επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του ΟΟΣΑ», τχ. 23. τομ. ΣΤ΄ (1964).
13 Πρβλ. Νίκη Δενδρινού-Αντωνακάκη (1908-1997). Πραγματοποίησε σπουδές
στην Αμερική (Πανεπιστήμιο Columbia) από το 1946 έως το 1954 κάνοντας
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην εκπαίδευση. Το θέμα του διδακτορικού της είχε να κάνει με την διοικητική αναδιοργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης, προτείνοντας πρωτοποριακές για την εποχή της μεθόδους, και ήταν
η πρώτη ελληνίδα που απόκτησε ποτέ τον τίτλο του διδάκτορα σε αμερικανικό
πανεπιστήμιο.
14 Βλ. (Ενδεικτικά) Ιδρύθηκαν μέσες σχολές Τεχνικών Βοηθών- Εργοδηγών, Πειραματικό Γενικό Γυμνάσιο. Ιδρύθηκε η Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (Ανθογαλίδου- Βασιλακάκη,
1980)
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αντίστοιχη επαγγελματική κουλτούρα, δηλαδή περιορίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις, προσπαθώντας να αναδείξει μια μορφή
σχολείου, που είναι μια παραλλαγή του θεωρητικού γενικού σχολείου. Δημιουργούνται δημόσιες μέσες σχολές, οι οποίες προβλέπεται να οργανωθούν σε πρακτικό επίπεδο με εργαστήρια, ώστε
να ανταποκρίνονται στις προσδιορισμένες ανάγκες για την επαγγελματική εκπαίδευση, που τελικά δεν επιτυγχάνεται. Το νομοθετικό ενδιαφέρον περιορίζεται στη μέση τεχνική εκπαίδευση, ενώ
δεν υπάρχει σύνδεση μέσης και ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης.
Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται μια κατάσταση πόλωσης μεταξύ
των ατόμων που εμπλέκονται στην τεχνική εκπαίδευση, αναφορικά με το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων ζήτημα που
διαιωνίζεται με παρεμφερές περιεχόμενο μέχρι και σήμερα. Παρατηρείται ότι το θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης, αν και προωθείται νομοθετικά, δεν διαμορφώνονται εκπαιδευτικές και πολιτικές
συνθήκες, οι οποίες να ενισχύσουν μια μορφή τεχνικής εκπαίδευσης, που θα συμβάλει σε ένα νέο παράδειγμα τεχνικής ανάπτυξης,
δηλαδή και αυτή τη περίοδο συνεχίζεται ο θεωρητικός προσανατολισμός και η τεχνική εκπαίδευση απευθύνεται στο πληθυσμό
των μαθητών που αποτυγχάνουν στο γυμνάσιο. Έτσι, τα τεχνικά
σχολεία στιγματίζονται ως σχολεία των κατώτερων κοινωνικών
στρωμάτων.
Στη μεταρρύθμιση του 1964 το ζήτημα της τεχνικής εκπαίδευσης επανεξετάζεται μέσα σε διαφορετικά ιδεολογικο-πολιτικά
πλαίσια. Η ανάγκη αξιοποίησης του ανθρώπινου παράγοντακαι ο
εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων για μια αποτελεσματική τεχνική εκπαίδευση συσχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη σε
μια προσπάθεια προώθησης της ιδέας ότι η θεωρητική και η τεχνική κατεύθυνση εκπαίδευσης είναι ισότιμες (Προβατά, 2002). Επίσης με σύγχρονους όρους προβάλλεται η έννοια της καινοτομίας
και της επιχειρηματικότητας. Η έννοια της καινοτομίας παρουσιάζεται ως προϋπόθεση για τον οικονομικό εκσυγχρονισμό και η
έννοια της επιχειρηματικότητας διασυνδέεται με τον οικονομικό
τομέα αλλά και με την προσωπική, δημιουργική σχέση του ανθρώπου με την ύλη.
Αυτό που επιδιώκεται είναι η τεχνική πρόοδος και ως προϋπόθεση τίθεται η αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού που θα ενταχθεί στους οικονομικούς τομείς ορίζοντας μέσα σε αυτούς και την
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ατομική του πρόοδο. Η διαφορά από τη μεταρρύθμιση του ΄50
βρίσκεται στην ανάδειξη του ατόμου, της δυναμικής και της προσωπικής του συγκρότησης. Η τεχνική εκπαίδευση εκτιμάται ότι θα
τον βοηθήσει να δημιουργήσει, να ικανοποιηθεί ο ίδιος και να λειτουργήσει μέσα σε ένα οικονομικό χώρο, σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει.
Στη μεταρρύθμιση του 1950 το κέντρο ήταν η ανάπτυξη της οικονομίας (Senes, 1958), τα άτομα παρουσιάζονταν σαν μονάδες
σε μια διεκπεραίωση ενός οικονομικού σχεδίου (Βογιατζής, 1961).
Ειδικά, για την τεχνική εκπαίδευση στη μεταρρύθμιση του 1964
αναδεικνύονται ιδέες, θέσεις και επιδιώξεις, που συνδυάζουν οικονομικές με ουμανιστικές αρχές σε ένα μοντέλο δημοκρατικής
λειτουργίας15 και ταυτόχρονης εναρμόνισης με τα αιτήματα της
δεκαετίας του ΄60, όπως διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πεδίο (Καλεράντε 2005α, 389 – 404.).
Την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974 αυξήθηκαν οι τεχνικές σχολές και ιδρύθηκαν και τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε, που από το καθεστώς
προβλήθηκαν ως ο νέος τύπος ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (Μπουζάκης, 2002). Παρατηρήθηκε ότι ως τύπος
εκπαίδευσης αποδυναμώθηκε από ότι θα συνέδεε την τεχνική εκπαίδευση με τη δημοκρατία, τον ανθρωπισμό και τη συγκρότηση
πολιτικών υποκειμένων, που θα εργάζονταν για την οικονομική
πρόοδο και την κοινωνική ευημερία. Η οργάνωση των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
εξυπηρέτησε στενά τα συντεχνιακά συμφέροντα ομάδων, που
έχουν σκοπό να ελέγξουν πολιτικές διαδικασίες και να ενισχύσουν
ένα πελατειακό σύστημα απασχόλησης καθηγητών σε μια ανώτερη μορφή εκπαίδευσης.
Αργότερα στη μεταπολίτευση κυρίως η κυβέρνηση Α. Παπανδρέου θα εντάξει την τεχνική εκπαίδευση σε ένα ενοποιημένο σχέδιο αναμόρφωσης της εκπαίδευσης επαναφέροντας σε συζήτηση
αιτήματα που είχαν παρουσιαστεί το ΄64 (Κασσωτάκης, 1985)
για τη δημοκρατική οργάνωση της κοινωνίας, για την κοινωνική
ισότητα και τον ανθρωπισμό σε ένα μοντέλο προσδιορισμού των
ατόμων με βάση το έργο με το οποίο συντελούν στην ευημερία
του κοινωνικού συνόλου (Δημαράς 1995, 475-490). Προβλήθηκε
η συλλογικότητα και η αποδοτικότητα σε σχέση με τη δυναμική
15 Βλ. (Ενδεικτικά) Εισηγητική έκθεση, Επί του Σχεδίου Νόμου «Περί της Τεχνικής
Εκπαιδεύσεως», Προς την Βουλή των Ελλήνων (Μάιος, 1965).
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της κοινωνίας και τη δυναμική της χώρας. Στόχος ήταν η ανατροπή ενός διαβαθμισμένου συστήματος ανισότητας, ώστε οι χειρονακτικές εργασίες να συσχετιστούν με το δημιουργικό έργο σε μια
διαφορετική αφήγηση για την εμπράγματη συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνική και πολιτική ζωή (Gray & Herr, 1997).
Ο κοινωνικός και πολιτικός μετασχηματισμός συσχετίζεται με
τη διαμόρφωση ενός άλλου τύπου εκπαίδευσης και μια συνθετική
προσέγγιση διαφορετικών απόψεων για την τεχνική εκπαίδευση,
όπου η τεχνική εκπαίδευση θεωρείται προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας (Βεργόπουλος 1986, 61-105.). Ταυτόχρονα η οικονομία ως μέσο με εργαλειακή χρήση διαμορφώνει
κοινωνικά και πολιτικά υποκείμενα με γνώση μέσα από την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους με την επιμέλη κατάρτιση τους. Ειδικά, η περίοδος της πρώτης δεκαετίας του ΠΑΣΟΚ οριοθετείται
με τις πολιτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Κασιμάτη, 1981) και
μετασχηματισμούς των εκπαιδευτικών δομών, διαδικασιών και
λειτουργιών (Καλεράντε 2011, 758-771).
Στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1985 θα παρουσιαστεί
ένα ενοποιημένο σχέδιο που καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Μπουζάκης, 1991) και εν μέρει αποτυπώνονται οι αρχικοί
στόχοι για μια αποτελεσματική τεχνική εκπαίδευση που να κινείται παράλληλα προς την γενική εκπαίδευση, η οποία να έχει βαθμίδες, να παρέχει γενικές γνώσεις και να είναι αξιόπιστη.
Η περίοδος από το 1990 έως το 2013 χαρακτηρίζεται από την
αναποτελεσματική προσπάθεια οργάνωσης της μέσης τεχνικής
εκπαίδευσης. Τα τεχνικά λύκεια, οι τεχνικές σχολές και τα Ι.Ε.Κ.
φαίνεται να έχουν αποτύχει διότι δεν είναι επιλέξιμα από τους
μαθητές όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Τα τεχνικά σχολεία
θεωρούνται σχολεία υποβαθμισμένα από τις οικογένειες και ειδικά μετά την πρόσφατη κατάργηση 53 ειδικοτήτων των τεχνικών
σχολείων με αφορμή την οικονομική κρίση, φαίνεται να αποδυναμώνονται και πιθανά αναζητείται νέο μοντέλο τεχνικής εκπαίδευσης. Τα τεχνικά λύκεια με τους διαφορετικούς τίτλους που τους
δόθηκαν από το 1990 έως το 2013 παλινωδούν σε παρωχημένες
μορφές λειτουργίας, εγκλωβισμένα σε υποτυπώδη υλικοτεχνική
υποδομή, παρέχοντας κυρίως αναποτελεσματική θεωρητική εκπαίδευση, η οποία δεν συνδέεται με αντίστοιχη πρακτική σε εργαστήρια ή χώρους εργασίας.
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Σήμερα, για την οργάνωση αποτελεσματικής τεχνικής εκπαίδευσης, που να ενσωματώνονται τα αιτήματα για την κοινωνία
της γνώσης, τη διά βίου κατάρτιση, την αποτελεσματική εκπαίδευση που να συνδυάζει τον ουμανισμό με την αγορά εργασίας
(Finch & Crunkilton, 1998). Ίσως επιβάλλεται η μελέτη μιας άλλης
μορφής τεχνικής εκπαίδευσης, που πιθανά να απεγκλωβιστεί από
την υποβαθμισμένη τεχνική εκπαίδευση, όπως λειτουργεί σήμερα,
προκειμένου να εναρμονιστούν οι στόχοι που προβάλλονται από
τις κυβερνήσεις της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με
τη δομική οργάνωση τεχνικών σχολείων, που θα καλλιεργούν το
ενδιαφέρον και τη δημιουργικότητα.
Συμπεράσματα

Η τεχνική εκπαίδευση ως θεσμικό πλαίσιο από το 1860 έως
το 2013 χαρακτηρίζεται από αποσπασματικές και ασύνδετες πολιτικές επιβολής μορφών τεχνικής εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική
κουλτούρα υποβαθμίζει την τεχνική εκπαίδευση σε μια γενικότερη κουλτούρα σύνδεσης της εκπαίδευσης με το κοινωνικό status
μέσω της επαγγελματικής ενασχόλησης στον τριτογενή τομέα.
Ειδικότερα, οι θεωρητικοί προσανατολισμοί βασίζονται σε καθολικές γενικότητες για το ρόλο της τεχνικής εκπαίδευσης στην
ανάπτυξη της οικονομίας και στην αλλαγή του προσανατολισμού
σπουδών, δηλαδή την αποδέσμευση από την μονόπλευρη θεωρητική εκπαίδευση. Η τεχνική εκπαίδευση θεωρήθηκε ότι μπορεί να
διαμορφώσει μια άλλη συμπεριφορά των ατόμων και να προσανατολίσει άτομα προς τους τεχνικούς τομείς.
Από το 2000 δόθηκε έμφαση στη προβολή της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας. Παρατηρήθηκε μια προσπάθεια αλλαγής των επαγγελματικών ρόλων, ώστε να φυσικοποιηθούν επαγγελματικές επιλογές εκτός του τριτογενή οικονομικού τομέα. Η
προβολή των εννοιών καινοτομία και επιχειρηματικότητα συνδέθηκε με την προβολή των ιδεατών τύπων επένδυσης σε μια μορφή
εκπαίδευσης που θα διαμόρφωνε επιλογές που να εντάσσονται σε
αντίστοιχους επαγγελματικούς ρόλους στο πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα. Διαμορφώθηκαν θεωρητικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για ένα τύπο αντισυμβατικού homoeconomicus (Wang&King,
2008), που ως homorationalisειδικά κατά τη περίοδο κρίσης μετά
τη συρρίκνωση του τριτογενή τομέα θα επέλεγε να μεγιστοποιή-
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σει την ωφέλεια του από το εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της επιλογής τεχνικών τομέων.
Παρατηρήθηκε αδυναμία οργάνωσης της τεχνικής εκπαίδευσης
ώστε ο σχεδιασμός της να μη συνδυαστεί με την πρακτική λειτουργία της και τη διασύνδεση της με τους επαγγελματικούς χώρους. Οι
υποθέσεις για μια αποτελεσματική τεχνική εκπαίδευση εξακολουθούν να μη θεωρούνται δεδομένες, καθώς η οργάνωση της τεχνικής εκπαίδευσης είναι αποσυνδεδεμένη από το φυσικό της χώρο,
τους χώρους εργασίας (Μήλιος, 1977. Μουζέλης, 1978). Ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός δεν βασίστηκε στην αναμόρφωση της
ταυτότητας των εκπαιδευόμενων. Η διαμόρφωση των προτιμήσεων και των επιλογών βασίστηκε σε ένα σύνολο στρατηγικών και
ερμηνευτικών στοιχείων, που οδηγούν τα άτομα είτε στην ανεργία
είτε στην άμεση ή έμμεση επιλογή τομέων που σχετίζονται με τις
υπηρεσίες.
Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι στην τεχνική εκπαίδευση
διαμόρφωσαν εργαλειακούς προσανατολισμούς διαχείρισης της
γνώσης χωρίς να μπορούν να δομήσουν στάσεις και συμπεριφορές, που να ανταποκρίνονται στο πλαίσιο οργάνωσης μιας αποτελεσματικής τεχνικής εκπαίδευσης. Οι μιμήσεις ξένων προτύπων, η
συμβατική θεωρητική θεσμοποίηση κανόνων οργάνωσης και δομής της τεχνικής εκπαίδευσης διαμόρφωσαν ένα μοντέλο τεχνικής
εκπαίδευσης, που βασίζεται σε θεωρητική γνώση επιφανειακά νοήματα, δεν αναδιαμορφώνει μια αντι-θεωρητική κουλτούρα, αντίθετα οι εκπαιδευτικές διασυνδέσεις τόσο σε επίπεδο γνωστικών
αντικειμένων, όσο και διασυνδέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών
φορέων ενισχύει την ταύτιση του με μια συμβατικής μορφής εκπαίδευση.
Ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την εκπαιδευτική πολιτική είναι ότι στη μακρόχρονη πορεία λειτουργίας της τεχνικής
εκπαίδευσης τα τεχνικά σχολεία στιγματίστηκαν ως σχολεία των
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, των περιθωριακών και των
ατόμων που δεν είχαν τα προαπαιτούμενα για να ενταχθούν σε
ένα «κανονικό» γενικό σχολείο (Φραγκουδάκη, 9-22). Επομένως,
παρατηρείται ότι οι πραγματικές διαδικασίες οργάνωσης και συγκρότησης των τεχνικών σχολείων ρητά ή υπόρρητα εμπλέκονται
στις διαδικασίες συγκρότησης αναπαραγωγής του ταξικού συστήματος και μάλιστα την περίοδο από το 2000 και έπειτα συντελούν
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στη μεγιστοποίηση της ανεργίας αυτών των ατόμων και στη ταυτόχρονη περιθωριοποίηση τους. Ο τύπος γνώσης που αποκτούν τα
άτομα δεν εντάσσεται στις λειτουργικές υποδηλώσεις των επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς. Οι δεξιότητες και η μορφή
κατάρτισης τους δεν μπορούν να ενταχθούν στις δομικές ανάγκες
του συστήματος (Sarkees-Wircenski & Scott, 2003).
Μετά τις πρόσφατες ακυρώσεις τεχνικών τομέων στα τεχνικά
επαγγελματικά λύκεια η υποβάθμιση των σχολείων είναι αναντίστοιχη με την θεωρητική προβολή του εκσυγχρονισμού της οικονομίας και της τεχνικής εκπαίδευσης που προβάλλεται από τις κυβερνήσεις, που επισημαίνουν την προσαρμογή τους στις ευρωπαϊκές, εκπαιδευτικές, θεσμικές καινοτομίες. Παρατηρείται ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις ακολουθούν μια επιλεκτική πολιτική σχετικά
με την εκπαίδευση, δεν υπάρχει ένα οργανωμένο μοντέλο τεχνικής
εκπαίδευσης και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης τα άτομα
των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων που ωθούνται στην τεχνική εκπαίδευση εντάσσονται σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης που
δεν λειτουργεί και δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις αλλαγής του
κοινωνικού τους status καθώς δεν υπάρχει μια τάση σύγκλισης
των εκπαιδευτικών δομών με τις αντίστοιχες οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές δομές (Ηλιού, 1990. Καζαμίας, 1983).
Στην ουσία δεν λειτουργεί η αρχή της δημοκρατικής «συγκρότησης», διότι διαμορφώνεται μια ενίσχυση των μορφών κοινωνικής
ανισότητας μέσω της απουσίας διορατικής τεχνικής εκπαίδευσης.
Στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα που εντάσσονται στην τεχνική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και μεγάλος αριθμός μεταναστών, που φαίνεται να εγκλωβίζονται σε μια αναποτελεσματική
μορφή εκπαίδευσης, που δεν τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν ούτε στη χώρα καταγωγής ούτε στη χώρα υποδοχής. Έτσι
αποδυναμώνονται και οι μηχανισμοί ενσωμάτωσης και προσαρμογής στην κοινωνία με την αύξηση των ατόμων που εντάσσονται
στις ευάλωτες ομάδες και σταδιακά περιθωριοποιούνται.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη ίδρυσης επαγγελματικών
σχολών16 από ιδιώτες που παρατηρείται την τελευταία πενταετία,
όπως και των ιδιωτικών κολεγίων μετά την παραχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους. Ίσως βρισκόμαστε
16 Βλ. (Ενδεικτικά) Τη δημιουργία ναυτικών σχολών επαγγελματικής τεχνικής κατάρτισης (ΝΕΚΕ). Οι κανονιστικές διατάξεις απορρέουν από το Ν. 3153/2003.
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σε μια περίοδο αναίρεσης του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και το κράτος εγχωρεί σταδιακά την τεχνική εκπαίδευση σε
ιδιώτες και πιθανά επανερχόμαστε σε παρωχημένα μοντέλα τεχνικής εκπαίδευσης.
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Πολιτικές Διαχείρισης της μειονοτικής παρουσίας
στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000
Κωστής Τσιούμης *

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα το ρεύμα του ρομαντικού ελληνικού εθνικισμού και οι υποστηρικτές του στο ελληνικό
κράτος υποστήριξαν την προσπάθεια διεύρυνσης του κράτους
προς όλες τις κατευθύνσεις. Η περίοδος αυτή είναι η περίοδος επίσης κατά την οποία καταβλήθηκε προσπάθεια συγκρότησης του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και προσαρμογής του στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Κατά την περίοδο αυτή το ενδιαφέρον για
την παρουσία μειονοτήτων υπήρξε περιορισμένο.
Το τοπίο στην ελληνική εκπαίδευση άλλαξε αισθητά με την
ένταξη των Βόρειων Επαρχιών στο Ελληνικό Κράτος. Οι «Νέες
Χώρες» Ήπειρος , Μακεδονία και Θράκη περιλάμβαναν σημαντικό
αριθμό «ξενόφωνων», όπως ονομάστηκαν, κατοίκων, οι οποίοι δεν
είχαν την ελληνική ως μητρική γλώσσα, ανεξάρτητα από την εθνική τους ένταξη1. Η τελευταία εξάλλου εξαρτήθηκε από τις ιστορικές τους αναφορές.
Οι αντίστοιχες πολιτικές υπήρξαν απόλυτα συμβατές με τις
αντιλήψεις της εποχής που δεν είχαν χώρο για άλλες γλώσσες
πέρα από την ελληνική. Ουσιαστικά το βασικό ζητούμενο υπήρξε
η προώθηση της εθνικής, γλωσσικής και πολιτισμικής ομοιογενοποίησης , η οποία περνούσε μέσα από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο2. Γι’ αυτόν το λόγο ο Δημήτρης Γληνός στην εισηγητική έκθεση των νομοσχεδίων της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
του 1913 έριξε ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση των «ξενόφωνων» από το νηπιαγωγείο3. Συγκεκριμένα θεωρούσε απαραίτητο
τα παιδιά στους ξενόφωνους συνοικισμούς να εκπαιδεύονται για
∗

1
2
3

Καθηγητής Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Σχολή. Email: ktsioumi@nured.auth.gr
(Ηλιάδου –Τάχου Σ. 2006, 4-35)
(Τσιούμης Κ. 2008.16.)
(Μπουζάκης Σ. 1994, 122-123)
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Τόμος Β΄ (ISBN: 978-960-99699-8-7)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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2 χρόνια στο νηπιαγωγείο, έτσι ώστε να μαθαίνουν από τη μικρή
αυτή ηλικία «εις το ομιλείν ελληνικήν ». Είναι προφανές, βεβαίως,
ότι στο σημείο αυτό η εθνική στόχευση υπερτερούσε, καθώς τα
παιδιά αυτά δεν είχαν ως μητρική την ελληνική γλώσσα4. Βασικό
εργαλείο υπήρξε το εγχειρίδιο για «τις γλωσσικές ασκήσεις για το
νηπιαγωγείο των Ξενοφώνων που εκδόθηκε το 19135 .
Οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι φορείς του εκπαιδευτικού συστήματος υπήρξαν διχασμένοι στο δίπολο καθαρεύουσα-δημοτική, αν και υπήρξε προφανές ότι η χρήση της καθαρεύουσας καθιστούσε ακόμη πιο δύσκολη την εκμάθηση της ελληνικής από τους
«ξενόφωνους» μαθητές6.Από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα
οι επιθεωρητές δημοτικής εκπαίδευσης επισήμαιναν τα ελλείμματα του εκπαιδευτικού μηχανισμού, την έλλειψη καλών δασκάλων,
μεθόδου και μέσων7. Η κατάσταση αυτή επιτάθηκε από τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού δασκάλων στις πολεμικές αναμετρήσεις. Αυτό το οποίο, σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να υπολόγιζαν
λιγότερο ήταν ο βαθμός προσέγγισης του ίδιου του κράτους προς
τις μειονοτικές ομάδες. Στο επίκεντρο αυτών των ζυμώσεων βρίσκεται η ομάδα των σλαβόφωνων που αποτελούσε στρατηγικά
την σημαντικότερη ομάδα, όπως έχουν δείξει οι έρευνες τις τελευταίας εικοσαετίας8. Οι άλλες ομάδες μέχρι την άφιξη των προσφύγων φαίνεται να παρουσιάζουν μικρότερο ενδιαφέρον λόγω της
αριθμητικής δύναμης, όσο και λόγω της περιορισμένης κατά κανόνα γεωγραφικής τους εξάπλωσης.
Μετά το 1923 οι προσπάθειες διευθέτησης του ζητήματος εντείνονται. Το 1923 συγκροτείται επιτροπή αφομοίωσης των ξενόφωνων υπό το Γ. Φεσσόπουλο και με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων. Από την παιδαγωγική σκοπιά πιο συμβατές
προς την ψυχολογία απόψεις υπήρξαν οι ρηξικέλευθες για την εποχή απόψεις του Καραχρίστου που μιλούσαν για τη διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, για να γίνει πιο κατανοητή η διδασκαλία της ελληνικής9. Το 1926 ο διευθυντής του Διδασκαλείου
4
5
6
7
8
9

(Κωστόπουλος Τ. 2000, 114-116)
(Χαρίτος Χ. 1996,198)
(Γούναρης Β. 1997, 91, Μιχαηλίδης 2003, 265)
(Ηλιάδου-Τάχου Σ. 2006, 80-83, Τσιούμης Κ. 2008, 77, Καραμποτ Φ., 250-251,
Μιχαηλίδης Ι. 2003,265)
(Μιχαηλίδης Ι. 2003, Κωστόπουλος Τ. 2000)
(Δαμανάκης 197-219)
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Φλώρινας, Γερακόπουλος έγραψε βιβλίο για τη διδασκαλία στους
ξενόφωνους10.
Το έτος 1923 αποτελεί σταθμό για την πορεία του ζητήματος,
γιατί εκτός από την άφιξη των προσφύγων σηματοδοτεί και την
παρέμβαση της Κοινωνίας των Εθνών στα εκπαιδευτικά ζητήματα των μειονοτήτων11. Πρακτικά αυτό σήμανε την προσπάθεια
να κερδηθεί η «έξωθεν καλή μαρτυρία» για την πολιτική απέναντι
στους σλαβόφωνους και τους μουσουλμάνους Τσάμηδες, ενώ δεν
επηρέασε ουσιαστικά τη διαχείριση της εκπαίδευσης των άλλων
ομάδων.
Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το κριτήριο της εθνικής ασφάλειας
και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας αποτέλεσε βασικό γνώμονα για τη διαχείριση της εκπαίδευσης των μειονοτικών πληθυσμών. Έτσι12:
Αν η μειονότητα ήταν λαός χωρίς κράτος (Αρμένιοι, Ισραηλίτες), αφηνόταν να αναπτύξει δικό της εκπαιδευτικό σύστημα.
Αν η χώρα είχε αναλάβει υποχρεώσεις απέναντι σε συγκεκριμένες τρίτες χώρες με διεθνείς συνθήκες, τότε οι χώρες αυτές
μπορούσαν να αναπτύξουν δικό τους μειονοτικό εκπαιδευτικό
σύστημα.
Αν η ομάδα αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια της
χώρας, τότε επιλεγόταν η λύση της αφομοίωσης προκειμένου τα
παιδιά να έλθουν σε επαφή με τον κυρίαρχο ελληνικό πολιτισμό.
Σημαντικό μέσο θεωρείται η επιβολή. Αυτά τα οποία προτάθηκαν
ήταν η τετραετής φοίτηση σε νυχτερινές σχολές ως τα 40, η υποχρεωτική φοίτηση να είναι ως τα 14, σε κάθε χωριό να υπάρχει
νηπιαγωγείο και πλήρες δημοτικό με μαθήματα πολιτισμού και να
ιδρυθούν και σύλλογοι. Πολλοί επέμειναν στη χρήση της δημοτικής και στην απλοποίηση τόνων και ορθογραφίας.
Οι επιθεωρητές επέμεναν στην ανάγκη «εξελλήνισης» των ξενόφωνων και θεωρούσαν ότι βασικό εργαλείο ήταν το αναγνωστικό
βιβλίο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ο επιθεωρητής μειονοτήτων, Κ.Στυλιανόπουλος, αφού επισκέφτηκε τη Μακεδονία, επισήμανε ότι σημαντικό ρόλο μπορούσαν να παίξουν το καλό εκπαι10 (Ηλιάδου-Τάχου Σ. 2006, 75)
11 (Διβάνη Λ. 1995, 78)
12 (Τσιούμης Κ. 2008,17)
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δευτικό υλικό και οι καλοί δάσκαλοι.13 Η διατύπωση αυτή ήταν
εύλογη όμως ούτε υλικό έφτασε σ’ αυτά τα σχολεία και οι καλοί
δάσκαλοι υπήρξαν περιορισμένοι.
Τα Διδασκαλεία έπαιξαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του ζητήματος των ξενόφωνων, καθώς προετοίμασαν αρκετά
συστηματικά δασκάλους, οι οποίοι διοχετεύτηκαν ιδιαίτερα στη
δεκαετία του 1930 στα σχολεία αυτά14.
Η διαχείριση του προγράμματος των μειονοτικών σχολείων
των Ισραηλιτών , των Αρμενίων, των Τσάμηδων και των Μουσουλμάνων της Θράκης απασχόλησε περιορισμένα το ελληνικό κράτος,
καθώς δεν υπήρχε σοβαρό διακύβευμα για τα εθνικά συμφέροντα
της χώρας.Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών αρχών περιορίστηκε κυρίως στο ζήτημα της απόρριψης της γλωσσικής διδασκαλίας
της ελληνικής σε κάποια ισραηλιτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης15.
Το ουσιαστικότερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο του μεσοπολέμου ήταν η απαγόρευση της φοίτησης παιδιών
ελληνικής υπηκοότητας σε ξένα σχολεία από τον Γεώργιο Παπανδρέου16. Το μέτρο αυτό έπληξε κατά κύριο λόγο τις ομάδες των
Ισραηλιτών και των Αρμενίων που επέλεγαν συστηματικά να
στέλνουν τα παιδιά τους σε τέτοια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τα άλλα το γεγονός ότι τα σχολεία αυτά είχαν χαμηλές αναλογίες διδασκόντων-διδασκομένων και καλές συνθήκες
εκπαίδευσης φαινόταν βολικό για τους παράγοντες διοίκησης της
εκπαίδευσης, το ενδιαφέρον των οποίων έτεινε να περιοριστεί σε
διοικητικής φύσης ζητήματα17.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου το ζήτημα της εκπαίδευσης των Μουσουλμάνων Τσάμηδων
της Ηπείρου. Η ομάδα αυτή, αλβανόφωνη και ισλαμικής πίστης,
έγινε γρήγορα εργαλείο στα χέρια της αλβανικής πολιτικής που
από τη μια αναζητούσε ένα αντίβαρο στην ελληνική παρουσία στη
Βόρεια Ήπειρο, προκειμένου να αντισταθμίσει αυτό το δεδομένο,
και από την άλλη πλευρά να αξιοποιήσει τις ασάφειες και τις παλινωδίες της ελληνικής πολιτικής, τόσο στο ζήτημα της οριστικής
13 Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/ Αρχείο Ελ.Βενιζέλου/173/251,
Στυλιανόπουλος προς Βενιζέλο, 16.12.1931
14 (Μπουζάκης Σ. 1998β, Ηλιάδου-Τάχου Σ. 2006, 127-162)
15 Γ.Α.Κ./Ι.Α.Μ./Α.Γ.Δ.Μ./Φακ.60, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης
προς Γενικήν Διοίκησιν Μακεδονίας, 4.4.1929.
16 (Μπουζάκης Σ. 1997, 40-41
17 (Τσιούμης Κ. 1998)
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παραμονής της ομάδας αυτής στην Ελλάδα, όσο και στη διαχείριση
των περιουσιακών της ζητημάτων18. Αν και ουσιαστικά το ζήτημα
των Τσάμικων περιουσιών στην ευρύτερη Ήπειρο υπήρξε ο βασικός λόγος διενέξεων μεταξύ Τσάμηδων και Ελληνικού Κράτους,
γεγονός παραμένει ότι ο τρόπος διαχείρισης της συγκεκριμένης
ομάδας την οδήγησε από νωρίς σε ψυχική αποστασιοποίηση από
την Ελλάδα. Ο έντονα αγροτικός χαρακτήρας της κοινωνίας των
μουσουλμάνων Τσάμηδων δεν τους οδήγησε σε αυξημένο ενδιαφέρον για την ίδρυση δικών τους μειονοτικών σχολείων, κάτι που
δεν απασχόλησε επαρκώς ούτε τη γειτονική Αλβανία που ενδιαφερόταν γι αυτούς19. Αν και δεν είναι δυνατό να πιστοποιηθεί αν ενδεχόμενο ενδιαφέρον για την ίδρυση μειονοτικών σχολείων αποθαρρύνθηκε, πρέπει να τονιστεί ότι η έλλειψη έντονων αιτημάτων
για την ίδρυση μειονοτικών σχολείων επέτρεψε στους αρμόδιους
εκπαιδευτικούς παράγοντες να εντάξουν, χωρίς προσκόμματα,
τη συγκεκριμένη ομάδα στην ελληνόφωνη εκπαίδευση. Η κίνηση
αυτή ωστόσο αποδείχτηκε σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική,
γιατί τόσο το στερεότυπο του εκπαιδευτικού κόσμου ότι οι μουσουλμάνοι δεν επιθυμούσαν εκπαίδευση, όσο και η εμμονή στην
αποκλειστικά ελληνόφωνη διδασκαλία δεν κατόρθωσε να πείσει
παιδιά και οικογένειες20. Η παραδοσιακή μουσουλμανική κοινωνία
της περιοχής εξέφραζε επίσης σοβαρές αντιρρήσεις για την κοινή
φοίτηση αγοριών και κοριτσιών στο σχολείο και έτσι , παρά τα
κίνητρα που χρησιμοποιήθηκαν, το ελληνικό σχολείο δεν κατόρθωσε να αποκτήσει σημαντική απήχηση. Οι προτάσεις που έκανε
ο επιθεωρητής μειονοτήτων, Κωνσταντίνος Στυλιανόπουλος, το
1931, για δίγλωσση διδασκαλία στο νηπιαγωγείο και για χρήση
της αλβανικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο21 δεν εισακούστηκαν παρά μόνο αργά και εν μέρει με την πρόσληψη 5 δασκάλων
της αλβανικής γλώσσας σε συγκεκριμένα χωριά της περιοχής, μέτρο που διατηρήθηκε και κατά τη δικτατορία του Μεταξά. Η αποτελεσματικότητά τους όμως υπήρξε αμφισβητήσιμη.
Σε ότι αφορά τη διαχείριση της εκπαίδευσης των σλαβόφωνων
το βασικό πρόβλημα ήταν ότι οι αδυναμίες διαχείρισης του αναλυτικού προγράμματος, παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν
18
19
20
21

(Διβάνη Λ. 1995, 230-251, Μαντά 2004)
(Κραψίτης 1992,78, Τσιούμης Κ. 2008, 44)
(Τσιούμης Κ. 2008, 45-46, Διβάνη Λ. 1995, 248-249)
ΙΑΜΜ/ΑΕΒ/173/58, Κ. Στυλιανόπουλος προς Ελ. Βενιζέλο, Αθήναι 16.10.1930.
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σχετική επιμόρφωση, και βέβαια η στάση των τοπικών κοινωνιών,
κάποιες από τις οποίες είχαν παραδοσιακές σχέσεις με τη βουλγαρική εθνική και εκπαιδευτική κίνηση. Οι θεσμικές πρωτοβουλίες
που λήφθηκαν δεν απέκτησαν ουσία, καθώς δεν υλοποιήθηκαν,
όπως και η διδασκαλία του Abecedar, η οποία υπονομεύτηκε από
την αρχή22.
Η εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας στην ουσία
αντιμετωπίστηκε ως εκπαίδευση μιας ομάδας έξω από το κράτος.
Το ελληνικό κράτος αναγνώρισε τυπικά τα εκπαιδευτικά δικαιώματα της συγκεκριμένης ομάδας και απέφυγε , κατά κανόνα, την
ανάμιξη στα εκπαιδευτικά της ζητήματα. Με αυτό τον τρόπο θέλησε να αποφύγει αντιδράσεις της ίδιας της μειονότητας και της
Τουρκίας για καταπίεση και καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
των μουσουλμάνων. Αυτό βέβαια σήμανε στην πράξη ότι η μειονοτική εκπαίδευση έγινε ως το 1936 σχεδόν αποκλειστικά τουρκική καθώς στα περισσότερα σχολεία διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας δεν υπήρχε και, όταν υπήρχε, ήταν απλώς γλωσσικό μάθημα. Το σύνολο των βιβλίων έρχονταν από την Τουρκία, οι συνθήκες υποδομής ήταν κακές, η ποιότητα των δασκάλων χαμηλή,
η οργάνωση των σχολείων πολύ περιορισμένη, η συμμετοχή και η
χρηματοδότηση του κράτους σχεδόν μηδενική. Αυτό λοιπόν είχε
ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό σύστημα
με βασικό πόλο αναφοράς το Τουρκικό Προξενείο23 .
Απολογιστικά, μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ελληνικές πολιτικές διαχείρισης της μειονοτικής παρουσίας κινήθηκαν περισσότερο με βάση το κριτήριο των διεθνών σχέσεων της
χώρας. Έτσι, ακολουθώντας κανείς την τυπολογία του Ιωάννη
Πυργιωτάκη24, θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι οι πολιτικές αυτές κινήθηκαν με βάση το μοντέλο της αφομοίωσης σε σχέση με
τους σλαβόφωνους και τους μουσουλμάνους Τσάμηδες, με βάση
22 (Κάραμποτ Φ. 1997,260-261, Μιχαηλίδης Ι. 1999, 141-144)
23 (Τσιούμης Κ. 1994, 155-181)
24 Πυργιωτάκης Ι. 2000,427-434. Κατά τον Ιωάννη Πυργιωτάκη το αφομοιωτικό
μοντέλο καλεί τα παιδιά να προσαρμοστούν στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα
και αναλαμβάνει ταχύρρυθμα μαθήματα γλώσσας και δε λαμβάνει υπόψη την
κουλτούρα τους. Το εθνικό μοντέλο από την άλλη, προετοιμάζει τα παιδιά για να
ζήσουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Αυτό είναι της χώρας ή ομάδας αναφοράς . Το μοντέλο του διαχωρισμού τέλος προβλέπει χωριστά σχολεία για τις μειονότητες, υποχρηματοδοτούμενα και υποβαθμισμένα.
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το εθνικό μοντέλο σε σχέση με Αρμένιους, Ισραηλίτες και ρουμανίζοντες Βλάχους, ενώ για τους μουσουλμάνους της Θράκης υπήρξε
εμφανές ότι επιφυλάχθηκε, σ’ αυτήν τη φάση, η λύση του διαχωρισμού.
Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα πράγματα άλλαξαν. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, η αφομοιωτική διαδικασία και η προώθηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας δε γνώρισαν ιδιαίτερη επιτυχία για
τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Έτσι από το 1945 και μετά οι
επιθεωρητές δημοτικών σχολείων διαπίστωναν με απογοήτευση
ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός ξενόφωνων μαθητών (σλαβόφωνων,
τουρκόφωνων, βλαχόφωνων, αρβανιτόφωνων)25 και πρότειναν
τα ίδια μέτρα με την προηγούμενη περίοδο για να ενισχύσουν την
αφομοίωση26. Πρακτικά δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να πιστοποιούν ότι η κατάσταση τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια βελτιώθηκε αισθητά σ’ αυτόν το χώρο, αν και το επίπεδο των δασκάλων είχε βελτιωθεί αισθητά με την εκπαίδευσή τους στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Παιδαγωγικά κυριαρχούσαν οι απόψεις του Ν.
Εξαρχόπουλου που δεν άφηναν χώρο για τις μειονοτικές γλώσσες.
Η προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία της ελληνικής περιφέρειας και ιδιαίτερα
της παραμεθόριας ζώνης εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη
στάση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανέλαβαν το βάρος της προσπάθειας προσέλκυσης των αγροτικών οικογενειών στο σχολείο
και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Σύμμαχοί τους κατά
τη δεκαετία του 1950 και του 1960 υπήρξαν οι δομές κοινωνικής
πρόνοιας, που ανεξάρτητα από το εάν εξυπηρετούσαν αφομοιωτικές σκοπιμότητες, λειτούργησαν ενισχυτικά για τις αγροτικές οικογένειες στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τον επιούσιο27.
Είναι γνωστό ότι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960 διατηρήθηκαν μαθήματα σχετικά με την προσέγγιση των ξενόφωνων.
Ως τελευταία προσπάθεια για τη διαχείριση του ζητήματος
των σλαβόφωνων καταγράφεται η πολιτική της δικτατορίας με
σκοπό να «εξαφανίσει» τη σλαβοφωνία με μια ποικιλία μέτρων,
όπως η ίδρυση και η ενίσχυση των εθνικών αγροτικών νηπιοτρο25 (Τσιούμης 2010, 114-115)
26 (Ηλιάδου-Τάχου Σ. 2006, Κωστόπουλος 2000, 229)
27 (Τσιούμης Κ. 2002, 916, Κωστόπουλος 2000, 233-234)
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φείων, η χορήγηση υποτροφιών για τη φοίτηση σε τεχνικές σχολές
στον Πειραιά και η απομάκρυνση μαθητών από τις εστίες τους για
σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης28. Η λήξη της συζήτησης για
το ζήτημα των σλαβόφωνων μετά από το 1974 δε σήμανε βεβαίως τη δια μαγείας επίλυση των προβλημάτων. Η σλαβοφωνία συνέχισε να υπάρχει με τάσεις συρρίκνωσης (Γιαννησοπούλου 2000,
Καρακασίδου 1997), εξαιτίας τόσο της βελτίωσης της σχέσης του
αγροτικού πληθυσμού με το χώρο της εκπαίδευσης, όσο και της
εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης προς διάφορους προορισμούς. Ο εκπαιδευτικός κόσμος γνωρίζει ότι και στη δεκαετία
του 1970 όσο και στη δεκαετία του 1980 εμφανιζόταν πληθυσμός
δίγλωσσων μαθητών τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο δημοτικό
σχολείο.
Ένα αυτόνομο κεφάλαιο για τη διαχείριση τη μειονοτικής παρουσίας στη μειονοτική εκπαίδευση αποτελεί ο χώρος της μειονοτικής εκπαίδευσης. Η μειονοτική εκπαίδευση γνώρισε σοβαρά
πλήγματα σε επίπεδο υποδομών όσο και ανθρώπινου δυναμικού
κατά την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου. Οι ισορροπίες
κατά τη διάρκεια της επίμαχης αυτής περιόδου άλλαξαν, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο ως καθοριστικό παράγοντα των
εξελίξεων το Τουρκικό Προξενείο. Η προώθηση της ελληνοτουρκικής φιλίας κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1950 έφερε
σημαντικές αλλαγές και παρεμβάσεις στο χώρο της μειονοτικής
εκπαίδευσης. Η αρχική προσπάθεια στις αρχές της δεκαετίας του
1950 να στηριχτεί η μειονοτική εκπαίδευση έδωσε τη θέση της σε
επίθεση ελληνοτουρκικής φιλίας, που είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά μέτρων των ελληνικών αρχών όπως: η ίδρυση του Γυμνασίου
Τζελάλ Μπαγιάρ (1952) και η έκδοση νόμων για τη λειτουργία του
(1952-53), η ψήφιση του ΝΔ3065/54 περί «τουρκικών σχολείων»
και η ανάληψη υποχρέωσης για την έκδοση αναλυτικού προγράμματος γι’ αυτά, που υλοποιήθηκε τελικά το 1958. Το σημαντικότερο μέτρο όμως υπήρξε ο διορισμός 100 περίπου δασκάλων της
ελληνικής γλώσσας από το Ελληνικό Δημόσιο που βελτίωσε την
ποιότητα διδασκαλίας της ελληνικής καθώς οι νέοι δάσκαλοι ήταν
κυρίως απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών29. Το ελληνικό κράτος διέθεσε επίσης ένα σημαντικό ποσό για τα μειονοτικά σχολεία,
28 (Κωστόπουλος 2000, 272-273, Νικολαϊδης 2011)
29 (Τσιούμης Κ. 2006, 123-124)
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αντίφαση όμως υπήρξε το γεγονός ότι από το 1952 έδωσε τη δυνατότητα χρηματοδότησης των μειονοτικών σχολείων από την
Τουρκία.
Η ίδρυση του Τζελάλ Μπαγιάρ έδωσε τη δυνατότητα να «μεταφυτευτεί» η νέα τουρκική αντίληψη για την εκπαίδευση στη Θράκη και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παραγωγής μειονοτικών
δασκάλων με μοντέρνες ιδέες. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό υπονόμευσαν βέβαια την ελληνοτουρκική φιλία και η νέα κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραμανλή μετακινήθηκε προς πιο επιφυλακτικές
θέσεις30. Έδωσε λοιπόν έμφαση στη θρησκευτική εκπαίδευση ενισχύοντας τα ιεροσπουδαστήρια και αύξησε τον έλεγχο στη μειονοτική εκπαίδευση31. Μετά από την κυβερνητική μεταβολή που
πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία το Μάιο του 1960 εξαιτίας του
πραξικοπήματος του στρατηγού Gursel, το κλίμα στα ελληνοτουρκικά διαφοροποιήθηκε32. Οι ελληνικές αρχές κινήθηκαν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ελληνομάθειας ως μέσο βελτίωσης
της σχέσης των παιδιών με το ελληνικό κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά
και ως μέσο ελέγχου της μειονοτικής εκπαίδευσης. Από τα βασικά μέτρα που πάρθηκαν αυτήν την περίοδο ήταν η βελτίωση της
ελληνομάθειας των μειονοτικών μαθητών, η εξέταση της ελληνομάθειας των μειονοτικών δασκάλων, έτσι ώστε να απορρίπτονται
όσοι δεν είχαν καλή επίδοση σ’ αυτήν. Για τη διαχείριση της σχετικής πολιτικής ιδρύθηκε το 1959 και αναθεωρήθηκε το 1962 το
Συντονιστικό Συμβούλιο Θράκης στο οποίο συνεργάζονταν όλες οι
«συναρμόδιες» υπηρεσίες33.
Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των Συνταγματαρχών αναλήφθηκε μια σειρά πρωτοβουλιών στα μειονοτικά ζητήματα με αμυντικό κυρίως προσανατολισμό. Η δικτατορία κατέβαλε προσπάθεια να προχωρήσει σε έναν συγκερασμό των πολιτικών Μεταξά
με τις πολιτικές των συντηρητικών κυβερνήσεων της μετεμφυλιακής περιόδου. Προχώρησε έτσι σε έντονα αφομοιωτικές πολιτικές
στο χώρο σλαβόφωνων με στόχο την άμεση καταπολέμηση των
σλαβικών διαλέκτων και υιοθέτησε πιο επιθετικές πολιτικές σε
σχέση με τους μουσουλμάνους παγιοποιώντας πολιτικές διακρίσε30
31
32
33

(Τσιούμης Κ. 2006, 144-149, Μαυρομμάτης Γ. 2008,127-129)
(Ηλιάδης Χρ. 2005, 84-86)
(Τσιούμης Κ. 2006, 299-300)
(Ηλιάδης Χρ. 2005, 24-25)
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ων από τη μια και υιοθετώντας μια έντονα εθνοκεντρική πολιτική
στο εκπαιδευτικό επίπεδο. Σ’ αυτά τα πλαίσια εντάχθηκαν τα Παιδαγωγικά Συνέδρια των Δασκάλων της Ελληνικής, η ίδρυση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας για την ανάληψη της εκπαίδευσης
των μειονοτικών δασκάλων και για τη διαχείρισή της σ’ ένα περισσότερο «ελληνοπρεπές» πλαίσιο34. Στην πραγματικότητα λοιπόν
η δικτατορία των Συνταγματαρχών επιχείρησε να εδραιώσει μια
λογική καχυποψίας απέναντι στους μειονοτικούς δασκάλους και
ένα κλίμα παρακολούθησής τους απ’ τους πλειονοτικούς35.
Μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο (1974) τα πράγματα άλλαξαν οριστικά για τα μειονοτικά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η αποχώρηση του τελευταίου μεγάλου ρεύματος Ελλήνων
από την Τουρκία ανέτρεψε οριστικά την αριθμητική ισορροπία
μεταξύ των μειονοτήτων και η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή υιοθέτησε πιο αντιτουρκικά μέτρα. Χαρακτηριστικό είναι
ότι στους νόμους 694 και 695/1977 που ισχύουν ως σήμερα για
τη μειονοτική εκπαίδευση επαναλαμβάνεται αρκετές φορές ο όρος
της αμοιβαιότητας36 και αυτό είναι ενδεικτικό για την αλλαγή του
κλίματος που εκφράστηκε και με συγκεκριμένες επιλογές στη διαχείριση της μειονοτικής εκπαίδευσης.
Στη δεκαετία του 1980 σημειώθηκε μια ακόμη σημαντική μεταστροφή που προσδιόρισε την πορεία της μειονοτικής εκπαίδευσης. Μετά από το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία από το
στρατηγό Kenan Evren και την ανακήρυξη του Τουρκοκυπριακού
Ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου37 η ελληνική κυβέρνηση πήρε
περαιτέρω πρωτοβουλίες για την «ελληνοποίηση» της μειονοτικής
εκπαίδευσης, τόσο με την ίδρυση ελληνικών δημόσιων γυμνασίων
στα πομακικά χωριά όσο και με την ίδρυση ελληνόφωνων νηπιαγωγείων σε αμιγώς μουσουλμανικά χωριά. Η διατήρηση των διοικητικών διακρίσεων από την εποχή της δικτατορίας όξυνε ακόμη
περισσότερο τα πνεύματα στην περιοχή, με αποτέλεσμα η σχέση
της μειονότητας με το ελληνικό κράτος να φτάσει σε οριακό σημείο κατά την περίοδο 1987-1990. Η κρίση στο Αιγαίο το Μάρτη
34 (Παναγιωτίδης Ν. 1995, 80-82, Aarbakke V. 2000, 149-152, Μαυρομμάτης
Γ.2008,413-416, Τσιούμης Κ. 2010, 150-151)
35 (Τσιούμης Κ. - Πεντέρη Ε. 2012, 932-934, Μαυρομμάτης Γ. 2008, 334-335)
36 (Μπαλτσιώτης Λ. 1997, 327-328, Παναγιωτίδης Ν. 1996, 101-103, Τσιούμης Κ.
2010, 153)
37 (Τσιούμης Κ. 2010, 132-133, Τρουμπέτα Σ. 2001, 54)
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του 1987 δυσκόλεψε τα πράγματα και εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Αχμέτ Σαδίκ, ο οποίος κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση
τόσο στο εσωτερικό όσο και στα διεθνή φόρα.
Η δεκαετία του 1990 σηματοδοτήθηκε από την άρση των διοικητικών διακρίσεων, στην οποία προχώρησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1991, και από την προσπάθεια να ορθολογικοποιηθούν τα πράγματα στη σχέση της μειονότητας με το ελληνικό κράτος. Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990 έγινε προσπάθεια
συγγραφής και χρησιμοποίησης βιβλίων που είχαν γραφτεί στην
Ελλάδα για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας. Η μεγαλύτερη
αντιπαράθεση προκλήθηκε μεταξύ μειονότητας και Υπουργείου
Παιδείας για το αναγνωστικό της Πρώτης Δημοτικού με συγγραφέα το Στράτο Ζεγκίνη38. Οι οπαδοί των ανεξάρτητων μειονοτικών
συνδυασμών και των ιδεών του Αχμέτ Σαδίκ το έκαψαν σε κεντρικά σημεία των πόλεων. Διαφορετική τροπή πήραν τα πράγματα
μετά την καθιέρωση πλαφόν 3% σε όλη την επικράτεια στον ελληνικό εκλογικό νόμο για την είσοδο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Σταδιακά οι μειονοτικοί πολιτευτές επανήλθαν στα ελληνικά πολιτικά κόμματα και οι σχέσεις μειονότητας και ελληνικής πολιτείας
εξομαλύνθηκαν σε κάποιο βαθμό. Ουσιαστική όμως αλλαγή στο
χώρο αυτό σημειώθηκε από το 1995, όταν ξεκίνησε μια σειρά αλλαγών με βασικότερη την καθιέρωση ειδικού ποσοστού 0,5% επί
του συνόλου των εισακτέων για την εισαγωγή των μουσουλμανοπαίδων στα ελληνικά Πανεπιστήμια39. Με βάση τη ρύθμιση αυτή
κάτι περισσότερο από 200 μειονοτικοί μαθητές μπορούσαν να εισαχθούν στα ελληνικά Πανεπιστήμια, ποσοστό ωστόσο που κατά
το πρώτο διάστημα δεν καλύφθηκε και οι περισσότεροι μειονοτικοί μαθητές κατευθύνονταν για σπουδές στην Τουρκία.
Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που συνέβαλε σ’ ένα βαθμό στο να
κινηθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προς μια αλλαγή παραδείγματος υπήρξε η αξιοποίηση του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκης Ένωσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού. Από το 1996-97 άρχισαν
να υλοποιούνται τα ακόλουθα Προγράμματα ειδικού σκοπού με
στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης συγκεκριμένων ομάδων40.
38 (Στάθη Π., 66)
39 (Τσιούμης Κ. 2010, 155)
40 (Νικολάου Γ. 2005, 180-181)
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Συγκεκριμένα:
1.Το Πρόγραμμα « Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» με αρχικό στόχο την αλλαγή των βιβλίων για τη διδασκαλία των ελληνόγλωσσων μαθημάτων του μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος στη Θράκη.
2. Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων» με στόχο την
ένταξη των παιδιών Roma στο σχολείο.
3.Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» με στόχο την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών
των Παλιννοστούντων και των Αλλοδαπών και τη συνεκπαίδευσή
τους με τα παιδιά της πλειονότητας.
4. Το Πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών» με στόχο τη βελτίωση
του επιπέδου της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Ήδη από το 1980 στον ελληνικό χώρο άρχισε να αυξάνεται το
ενδιαφέρον για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας εξαιτίας
της άφιξης ενός σημαντικού αριθμού ελληνοπαίδων από τη Γερμανία. Υιοθετήθηκαν μέτρα που είχαν εφαρμοσθεί εντός και εκτός
Ευρώπης, όπως οι Τάξεις Υποδοχής (1980) και τα Φροντιστηριακά Τμήματα (1982) καθώς και ξεχωριστά Σχολεία Αποδήμων.
Τα τελευταία, είτε ως σχολεία Αποδήμων είτε ως Σχολεία Παλιννοστούντων επικρίθηκαν ως σχολεία που «γκετοποιούσαν» τους
μαθητές41 . Ο θεσμός των Τάξεων Υποδοχής ανανεώθηκε μέσα στη
δεκαετία του 1990 και το 1996 με το νόμο 2413/1996 ιδρύθηκαν
τα «Διαπολιτισμικά Σχολεία» στα οποία δόθηκε η δυνατότητα με
βάση αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων να προσαρμόζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα στις ανάγκες των μαθητών τους42 .
Τα Μεγάλα Διαπολιτισμικά Προγράμματα κινήθηκαν με αρκετά υψηλή χρηματοδότηση στην κατεύθυνση της ανάπτυξης δράσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών , για την ανάπτυξη
ερευνών και εκπαιδευτικού υλικού και για την προώθηση καλών
πρακτικών σε σχέση με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας,, σε σχέση με τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας , σε
σχέση με την ανάπτυξη σχέσης σχολείου-οικογένειας-κοινότητας
κ.α43. Η λειτουργία των Προγραμμάτων αυτών επέτρεψε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να μετατοπιστεί προς το Διαπολιτι41 (Μάρκου Γ. 2001, 64-65, Νικολάου Γ. 2000, 60-62)
42 (Νικολάου Γ.2000, 65-69, Δαμανάκης Μ. 1998, 81-83)
43 (Νικολάου 2005, 181)
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σμικό Εκπαιδευτικό Παράδειγμα, χωρίς όμως να παραγνωρίζει κανείς το ρόλο των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και άλλων επιμορφωτικών μηχανισμών. Σημαντικό
ρόλο έπαιξαν και καλές πρακτικές εκπαιδευτικών της πράξης που
υιοθέτησαν αυτήν τη φιλοσοφία. Η έκδοση των νέων βιβλίων στη
δεκαετία του 2000 στην πραγματικότητα επικύρωσε αυτήν την
αλλαγή44.
Βεβαίως έχει ασκηθεί σε πρόσφατα άρθρα έντονη κριτική στα
προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ότι δηλαδή κινούνται
σε μια κατεύθυνση αφομοίωσης45. Η αλήθεια είναι ότι οι πρωτοβουλίες αλλαγής του πλαισίου δε διαφοροποίησαν ουσιαστικά τη
μονοπολιτισμική πραγματικότητα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και οι παρεμβάσεις στο ζήτημα των Ελλήνων Roma βελτίωσαν τη σχέση της ομάδας με το σχολείο, πολλά όμως μένουν ακόμη
να γίνουν.
Ουσιαστικότερο στίγμα φαίνεται να άφησε η Μεταρρύθμιση
στη μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη που συνέβαλε σε ουσιαστικές αλλαγές στην εξέλιξη της εκπαίδευσης: καλύτερες επιδόσεις
των παιδιών στην ελληνική γλώσσα, στροφή προς την ελληνόγλωσση δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σημαντικό ρεύμα προς την
ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.α46. Οι αλλαγές αυτές ολοκληρώθηκαν με την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας
της Θεσσαλονίκης και την αντικατάστασή της με την Κατεύθυνση
Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης47.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της μειονοτικής παρουσίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μεταπολεμικά θα μπορούσε κανείς
να υποστηρίξει ότι οι πολιτικές κινήθηκαν αφομοιωτικά για τους
ξενόφωνους με κάποιες πρακτικές που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως πρακτικές ενσωμάτωσης. Η de facto διαχωριστική πρακτική στο χώρο της μειονότητας της Θράκης εμπλουτίστηκε από
44
45
46
47

(Ευαγγέλου Οδ. 2007, 179, Gropas R.- Triantafyllidou A., 414)
(Gropas R. - Triantafyllidou, 414)
(Φραγκουδάκη Α. 2008, 484-488)
Η κατεύθυνση μειονοτικής εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2011-12, μετά από πρωτοβουλία του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας , έτσι
ώστε οι μελλοντικοί δάσκαλοι των μαθημάτων των μειονοτικών σχολείων που
γίνονται στην ελληνική γλώσσα να εκπαιδεύονται σε ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα
της χώρας, ενταγμένοι πλήρως στο πρόγραμμά του.
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κάποιες επιλογές ένταξης που υπονομεύτηκαν από την εξέλιξη του
Κυπριακού και τη μικροπολιτική διαχείρισή της υπόθεσης χωρίς
να κατανοείται η μακροπρόθεσμη προοπτική των εξελίξεων.
Η προσπάθεια μετάβασης από το 1980 και μετά, κυρίως όμως
μετά από το 1995, προς το διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό παράδειγμα, παρά την οικονομική στήριξή του, δε φάνηκε να έχει ουσιαστικές βάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με αποτέλεσμα να
μην αγγίζει πολύ ουσιαστικά το μέσο δημόσιο σχολείο. Οι αλλαγές
στηρίχθηκαν κυρίως στο ζήλο των εκπαιδευτικών παρά στη συνέπεια της διοίκησης. Προς επίρρωση του παραπάνω ισχυρισμού
ήρθε και η πρόσφατη αναίρεση ενός από τα πιο ενταξιακά μέτρα
των τελευταίων ετών της Κατεύθυνσης Μειονοτικής Εκπαίδευσης
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικές Εκπαίδευσης του Α:.Π.Θ. για
την παραγωγή μειονοτικών δασκάλων από τη σημερινή ελληνική
κυβέρνηση.
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Μια περίπτωση δίκης στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο:
η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων» Επιβατών Θράκης
1887-1892/1894
Μαριάνθη Παλάζη *

Η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων», όπως δηλώνεται στον
πατριαρχικό τύπο,1 απασχόλησε μια επταετία την ελληνορθόδοξη
ηγεσία της Κωνσταντινούπολης και, μέσω των δημοσιεύσεων, την
ευρύτερη κοινότητα. Παρόλο που υποδηλώνεται το σύνολο των
κτιρίων που συναποτελούσαν το διμερές συγκρότημα (θηλέων και
αρρένων) των Αρχιγενείων, λόγω της διαφορετικής προικοδότησης των μερών, η δίκη αφορούσε το συγκρότημα των θηλέων. Το
τριανταπέντε στρεμμάτων συγκρότημα των αρρένων, με τα δύο
κτίρια, την Αρχιγένειο Οικία και το Ελένειον Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον (γυμνάσιο και ορφανοτροφείο-οικοτροφείο αρρένων,
1868), ιδρύθηκε και λειτουργούσε με προσωπική δαπάνη της Ελένης Αρχιγένους,2 η οποία, όπως αποκαλύφθηκε με το θάνατό της
κατά τη διάρκεια της δίκης, είχε κληροδοτήσει την περιουσία της
στον γιατρό, καθηγητή και διευθυντή των Αρχιγενείων και, από
το 1869, θετό της γιο Φώτιο Αρχιγένη. Το συγκρότημα των θηλέων (πέντε στρεμμάτων), το οποίο υπήρξε το πρωταρχικό μέλημα
του ζεύγους των ιδρυτών Σαράντη και Ελένης Αρχιγένους, με το
αρχαιότερο όλων κτίριο του Παρθεναγωγείου (1857), το Ναό των
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων (1863), το Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο (1872) και το Νηπιαγωγείο (1873), ιδρύθηκε ως βακούφι.
Η λειτουργία του τμήματος αυτού έπρεπε να ρυθμίζεται με αφι∗

1
2

Μαριάνθη Παλάζη, υπ. διδάκτωρ στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (email: manipalazi@gmail.com).

Βλ. τη στήλη «Δικαστικά. Διαρκές Εθνικόν Μικτόν Συμβούλιον. Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων», ΕΑ [Εκκλησιαστική Αλήθεια] 8 (1887/88): 14-15, 23-25,
48-49, 57-59.
Αναφέρεται ως κτήτορας στην επιγραφή του Ελένειου (Δράκος 1892, 34-5). Στο
όνομά της υπήρχαν ομολογίες υπέρ του Ελένειου, ΙΑΕΤΕ [Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος] Α1.Σ21.Υ18.Φ30.Μ/Τ. 3429-3430.

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Β΄ (ISBN: 978-960-99699-8-7)
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680

Μαριάνθη Παλάζη

ερωτήρια,3 σιγίλια4 και κανονισμούς5 και να καλύπτεται οικονομικά από την κατατεθειμένη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
περιουσία του ιδρυτή, σύμφωνα με τη διαθήκη του, την οποία
συνέταξε λίγο πριν το θάνατό του (1873). Με αυτήν καθιστούσε
«γενικόν κληρονόμον της χρηματικής και κτηματικής περιουσίας»
του το τμήμα αυτό των Αρχιγενείων, «δια βίου ανωτάτην αρχήν
αυτών» και «απόλυτον πληρεξούσιον εκτελεστήν» της διαθήκης
τη σύζυγό του Ελένη, διαχειριστή των χρημάτων και νόμιμο διάδοχο τον θετό του γιο Φώτιο Αρχιγένη.6 Με βάση τη διαθήκη και τα
άλλα επίσημα έγγραφα (αφιερωτήρια, σιγίλια και κανονισμούς), η
κοινότητα Επιβατών στοιχειοθέτησε την αγωγή της εναντίον των
κληρονόμων του ιδρυτή7 και την έφερε προς εκδίκαση εκεί όπου
το βακούφι ως εξαιρετικό/μουστεσνά -μη μουσουλμανικής και ελληνορθόδοξης κοινότητας-8 υπαγόταν, μετά την ψήφιση των Γενικών Κανονισμών, στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο,9 στις 15
Σεπτεμβρίου 1887 (αρ. 3930).
Σύμφωνα με την αγωγή, τα Αρχιγένεια, παρά την προικοδότηση
με περίπου 25.000 οθωμανικές λίρες «δια την δωρεάν εκπαίδευσιν
της νεολαίας των Επιβατών και των πέριξ», περιήλθαν «εις δεινήν
3

4
5
6
7

8
9

Τρία αφιερωτήρια, από τα οποία το πρώτο (1864) δημοσιεύθηκε πλήρες στα «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 57-59∙ το δεύτερο (1869) συνοπτικά στο Ιωάννης Κ.
Μαυρουδής, «Διατριβαί», Νεολόγος 6938/19.9.1892∙ για το τρίτο (1871) υπάρχει μόνο η αναφορά ότι εξετάστηκε από το Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 28ης
Οκτωβρίου 1887, ΕΑ 8 (1887/88): 14.
Των πατριαρχών Γρηγορίου Στ΄ (1869) και Ιωακείμ Γ΄ (1879), από τα οποία το
πρώτο υπάρχει πλήρες, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 48-49 και το δεύτερο
σε περίληψη στο ίδιο και στο Ιωάννης Κ. Μαυρουδής, «Διατριβαί», Νεολόγος
6938/19.9.1892.
Οι κανονισμοί των Αρχιγενείων, όχι μόνο βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιδικίας
(μαζί με τα βιβλία του ιδρυτή), αλλά υπήρξαν και θύματά της, όπως θα φανεί παρακάτω.
«Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 23.
«Δικαστικά. Διαρκές Εθνικόν Μικτόν Συμβούλιον. Απόφασις επί της Δίκης μεταξύ
της Μουχταροδημογεροντίας Επιβατών εναγούσης και Φ. Α. εναγομένου», ΕΑ 12
(1892/93): 294-295 και ΓΑΚ ΚΥ [Γενικά Αρχεία του Κράτους Κεντρική Υπηρεσία].
Κ99 [Κώδιξ Επιβατών Σηλυβρίας] Απόφασις επί της δίκης μεταξύ της Μουχταροδημογεροντίας Επιβατών εναγούσης και Φωτίου Σ. Αρχιγένους εναγομένου, 319320.
Για την ειδική κατηγορία των μη μουσουλμανικών βακουφίων (Περί Βακουφίων
1914, 20).
Το Συμβούλιο εκδίκαζε, μεταξύ άλλων, διαφορές που απέρρεαν από διαθήκες και
αφιερωτήρια έγγραφα (Ελευθεριάδου 1903, 85).
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οικονομικήν στενοχωρίαν», με αποτέλεσμα η νεολαία των Επιβατών να υποχρεωθεί να πληρώνει δίδακτρα και το έλλειμμα των εκπαιδευτηρίων να πλησιάζει τις 2.500 λίρες. Γι’ αυτό έπρεπε οι εναγόμενοι, αφού λογοδοτήσουν ενώπιον επιτροπής, να πληρώσουν
το ποσό που θα αποδεικνυόταν ότι έλειπε, και να διαταχθούν «τα
δέοντα» για τη σύμφωνη με τη διαθήκη και τα σιγίλια λειτουργία
των Αρχιγενείων «συν τη καταδίκη των αντιδίκων».10 Οι εναγόμενοι, επικαλούμενοι τα ίδια έγγραφα, ζήτησαν την απόρριψη της
αγωγής με την ένσταση ότι «ουδείς έχει δικαίωμα ίνα ζητή λόγον
παρά των εκτελεστών πολλώ δε μάλλον η κοινότης Επιβατών, ει
μη μόνη η Μ. Εκκλησία»∙ «επιβοηθητικώς» ανέφεραν ότι η αγωγή
ήταν αόριστη και ότι την περιουσία του Σ. Αρχιγένους την αποτελούσαν 971 ομολογίες δανείων της αυτοκρατορικής κυβέρνησης
αξίας 21.340 οθωμανικών λιρών, που απέφεραν ετήσιο τόκο 1.240
λίρες, αλλά μετά από δύο χρόνια, «ένεκα της σημαντικής των χρεωγράφων εκπτώσεως», 150 λίρες, μερικά ακόμη χρεόγραφα και
η οικία του∙ αναγνώρισαν το έλλειμμα, αλλά δεν το ζήτησαν από
κανέναν, όπως δήλωσαν.11
Το Συμβούλιο καταρχάς ζήτησε να παρουσιάσουν οι εναγόμενοι
τους κανονισμούς που μνημονεύονται στα σιγίλια και τη διαθήκη
(28 Οκτωβρίου 1887). Όταν εκείνοι προσκόμισαν σχέδια κανονισμών12 -αρνήθηκαν την ύπαρξη κανονισμών επικυρωμένων από
τον ιδρυτή,13 τα συνεξέτασε με τα νέα έγγραφα που προσκόμισε η
κοινότητα14 και, αφού έλαβε υπόψη:
το πρώτο άρθρο της διαθήκης που καθιστούσε γενικό κληρονόμο τα Αρχιγένεια∙

10 «Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): 294-5 και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης,
319-320.
11 Κατά τις τρεις πρώτες δικασίμους αναπτύχθηκε η αγωγή και η ένσταση (7, 14 και
21 Οκτωβρίου 1887), «Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): 306-307 και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99,
Απόφασις επί της δίκης, 320.
12 «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 14-15.
13 Περί ιδιόχειρου κανονισμού του Σ. Αρχιγένους (Ραπτόπουλος, 121). Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Σ. Αρχιγένης συνυπέγραψε τον πρώτο επίσημο κανονισμό της Πατριαρχικής Ακαδημίας το 1847 (Μαζαράκης, 120-122), όπως και τον κανονισμό της
Οικονομικής Επιτροπής του Πατριαρχείου ως μέλος της συγκεκριμένης Επιτροπής, ΑΑ [Ανατολικός Αστήρ] 995/1)13.7.1872 και Βυζαντίς 1598/5.7.1872.
14 Δύο αποφοιτήρια του Παρθεναγωγείου με χρονολογίες 24.10.1867 και 21.5.1872,
τα οποία εκτός από τις υπογραφές των ιδρυτών και των δασκάλων, έφεραν τις
υπογραφές των μελών της επιτροπής το πρώτο και της εφορείας το δεύτερο, και
μία επιστολή του Σ. Αρχιγένους προς τον Φώτιο (28.10.1872) που έκανε λόγο για
τον κανονισμό του Παρθεναγωγείου, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 14-15.

682

Μαριάνθη Παλάζη

τη ρητή αναφορά στο δικαίωμα των κατοίκων των Επιβατών
να επιβλέπουν το βακούφι, που υπήρχε στο πρώτο αφιερωτήριο
(1864) και διατηρήθηκε και στο δεύτερο (1871), παρά την τροποποίηση κάποιων άλλων όρων∙
τη θεσμοθέτηση ελεγκτικής επιτροπής (πατριαρχικό σιγίλιο
1869),15 τέσσερα από τα μέλη της οποίας έπρεπε να εκλέγονται
από τη δημογεροντία μεταξύ των κατοίκων των Επιβατών και να
έχουν διοικητικά και ελεγκτικά καθήκοντα (ιδιόχειρες σημειώσεις
του ιδρυτή)∙
το σιγίλιο που εκδόθηκε μετά από αίτημα της Ελένης Αρχιγένους (1879) και μνημόνευε τους κανονισμούς∙
τα αποφοιτήρια που προσυπογράφονταν από τα μέλη της
τότε εφορείας και την ιδιόχειρη προς τον Φώτιο επιστολή του Σ.
Αρχιγένους, με την οποία γινόταν σύσταση να αντικατασταθεί ένα
μέλος της εφορείας, επειδή διορίστηκε ταυτοχρόνως και μέλος της
εκκλησιαστικής επιτροπής, κατά παράβαση του κανονισμού,
το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο υπήρχαν κανονισμοί αλλά και η εφορεία εκλεγόταν μεταξύ των κατοίκων. Ως επακόλουθο απέρριψε ομόφωνα την ένσταση των
εναγομένων, αναγνώρισε το δικαίωμα της κοινότητας να κινήσει
αγωγή και να ζητήσει λογοδοσία (4 Νοεμβρίου 1887) και διόρισε τριμελή ελεγκτική επιτροπή, τον πρόεδρο του χρηματιστηρίου στο Γαλατά Ν. Φωτιάδη, τον δικηγόρο Ν. Χαρισιάδη και τον
μητροπολίτη Μυτιλήνης Κωνσταντίνο ως πρόεδρο, με σκοπό να
εξακριβώσει την περιουσία του Σ. Αρχιγένους και να ελέγξει τη
διαχείριση των Αρχιγενείων από το θάνατο του ιδρυτή ως τη δίκη
(11 Νοεμβρίου 1887).16
Όταν η ελεγκτική επιτροπή κοινοποίησε την έκθεσή της (Έκθεση Α΄ /2.4.1888, 20η Ιουλίου 1888), ο δικηγόρος των εναγομένων
καταφέρθηκε κατά του περιεχομένου της σε ότι αφορούσε την περιουσία του Σ. Αρχιγένους. Ισχυρίσθηκε δηλαδή ότι την εποχή του
θανάτου του ιδρυτή «δεν ήτο δυνατόν ίνα γίνη απογραφή επίσημος». Αλλά, κατά παράκληση της Ε. Αρχιγένους, δύο από τους κατοίκους των Επιβατών (οι Β. Α. Μαύρος και Γ. Ν. Φράγκος) αντιπαρέβαλαν «τα εν τη κάσση αυτού κατατεθειμένα χρεόγραφα προς
15 Οριζόταν μόνο ως «εσαεί» πρόεδρος ο «κατά καιρόν» πρόεδρος της Πατριαρχικής
Ακαδημίας, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 48-49.
16 «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 15.
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τα βιβλία του μακαρίτου και εύρον αυτά σύμφωνα», το οποίο και
δήλωσαν στην αναφερόμενη ως σημείωση ή απόγραφο, που υπέγραψαν στις 16 Σεπτεμβρίου 1873. Ο δικηγόρος της κοινότητας
όμως υποστήριξε την αναρμοδιότητα των συγκεκριμένων προσώπων, ενώ ο ένας εκ των δύο που ήταν παρών (Β. Α. Μαύρος) ομολόγησε ότι ο ίδιος έγραψε και υπέγραψε το απόγραφο, αλλά δεν
μέτρησε τα χρεόγραφα σεβόμενος τη μνήμη του Σ. Αρχιγένους (7
Σεπτεμβρίου 1888).17
Η επόμενη συνεδρίαση καθυστέρησε περισσότερο από ένα
χρόνο (25 Απριλίου 1890), στη διάρκεια του οποίου εκδηλώθηκε
καταστρεπτική πυρκαγιά στους Επιβάτες που άφησε πάνω από
οκτακόσιους πυρόπληκτους στην ύπαιθρο το χειμώνα του 1889.
Για την ανακούφισή τους, μέλος του Συμβουλίου, ο Β. Θ. Ελευθεριάδης, συνεργάστηκε στενά με προκρίτους των Επιβατών στο πλαίσιο της επταμελούς επιτροπής που συστάθηκε με πατριαρχική
έγκριση για τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας.18 Στο ίδιο διάστημα σημειώθηκε ο θάνατος του δικηγόρου των εναγομένων (Ι.
Γεωργαντόπουλου) και η αντικατάστασή του από νέο (Γ. Αποστολίδη). Ο νέος δικηγόρος, με το επιχείρημα ότι η επιτροπή δεν έλαβε γνώση του φακέλου διαχείρισης που κατέθεσαν οι εναγόμενοι,
ζήτησε την απόρριψη της έκθεσης και το διορισμό νέας επιτροπής.
Το Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα και διόρισε νέα επιτροπή σε
δύο συνεδριάσεις -για την αντικατάσταση ενός μέλους η δεύτερη
(9 Μαΐου 1890 και 15 Φεβρουαρίου 1891).19 Οι συνεδριάσεις απείχαν μεταξύ τους εννέα μήνες και συμπίπτουν με την ενδυνάμωση
της έντασης στις σχέσεις Πατριαρχείου και Οθωμανικής διοίκησης,
που προκλήθηκε από τη διαφαινόμενη πρόθεση της δεύτερης να
ασκήσει συγκεντρωτική εξουσία σε τομείς που έως τότε ήλεγχε το
Πατριαρχείο, και στην εκτόνωση της με την αναγνώριση, για δεύτερη φορά, του παλαιού καθεστώτος των «προνομίων».20

17 «Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): 306-307 και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης,
320-321.
18 ΑΑ 13/27.12.1889 και 40/4.7.1890.
19 Πρόεδρος ο Δέρκων Καλλίνικος και μέλη οι Γ. Κωνσταντινίδης και Κ. Σισμάνογλου,
ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κ. Χρυσάφη, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1892/93):
315 και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης, 322.
20 Στις 19 Ιουνίου 1890, ο Πατριάρχης Διονύσιος Ε΄ ζήτησε επαναβεβαίωση των πατριαρχικών δικαιοδοσιών και στις 22 Ιανουαρίου 1891 εκδόθηκε σχετική βεζιρική εγκύκλιος (Βαλαής).
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Ο θάνατος της Ελένης Αρχιγένους, στις 24 Οκτωβρίου 1891,21
έστρεψε τη συζήτηση του Συμβουλίου στη διαθήκη της. Σε αυτήν
βάσισε την απόφασή του να θεωρήσει με απόλυτη πλειοψηφία τον
Φ. Αρχιγένη, ως κληρονόμο της Ελένης, υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις της προς τα Αρχιγένεια (4 Δεκεμβρίου 1891). Στις αμέσως δύο
επόμενες συνεδριάσεις κοινοποιήθηκε και συζητήθηκε η έκθεση
της δεύτερης ελεγκτικής επιτροπής (Έκθεση Β΄/19.11.1891, 11 Δεκεμβρίου 1891 και 15 Ιανουαρίου 1892) και στην τρίτη διορίσθηκε
νέα (29 Ιανουαρίου 1892). Κατά την κοινοποίηση της έκθεσης της
τρίτης κατά σειρά ελεγκτικής επιτροπής (Έκθεση Γ΄/26.8.1892, 16
Σεπτεμβρίου 1892) οι διάδικοι αντέδρασαν όπως και στις προηγούμενες, εμμένοντας στις θέσεις τους: η κοινότητα στην παραδοχή της αγωγής και ο Φ. Αρχιγένης στην απόρριψή της.22
Όταν το Συμβούλιο εξέταζε όλη τη δικογραφία στις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου του 1892 (23 Σεπτεμβρίου1892 και 14 Οκτωβρίου 1892), δημοσιεύτηκαν στον τύπο της
Κωνσταντινούπολης τέσσερις μακροσκελέστατες επιστολές, δύο
της κοινότητας, μία υπογεγραμμένη από εκπρόσωπό της και μία
από σύσσωμη την κοινότητα23 και δύο του Φ. Αρχιγένους απαντητικές στις προηγούμενες.24 Αν η έως τότε εκδίκαση της υπόθεσης
έδειξε το αμετακίνητο των θέσεών τους, η δημοσίευση των επιστολών την εμπάθεια με την οποία τις υποστήριζαν. Με εξαίρεση
την επιστολή του εκπροσώπου της κοινότητας,25 είναι γραμμένες
στο ίδιο ύφος∙ της υποτίμησης του αντιδίκου με ειρωνικούς χαρακτηρισμούς -οι περισσότεροι και πιο ευφάνταστοι ανήκουν στην
κοινότητα. Συνοπτικά, οι επιστολές της μεν κοινότητας απαριθμούν τα όσα έπραξε ή δεν έπραξε ο Φώτιος παρά τα επίσημα έγ-

21 Δράκος 1892, 38.
22 Μέλη οι Β. Σαρακιώτη και Β. Ελευθεριάδη, και πρόεδρος ο Ηρακλείας Γερμανός,
«Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): 315 και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης, 322.
23 Βλ. την επιστολή του Ιωάννη Κ. Μαυρουδή, «Διατριβαί», Νεολόγος 6938/19.9.1892,
η οποία δημοσιεύθηκε «κατ’ εντολήν της κοινότητος Επιβατών», όπως δήλωσε ο
ίδιος σε δεύτερη σύντομη επιστολή (Νεολόγος 6952/6.10.1892) και εκείνη που
υπογράφουν οι Μικταροδημογέροντες, οι Εφόροι και οι Επίτροποι των Επιβατών,
«Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6.10.1892.
24 Δημοσιεύτηκαν σε συνέχειες, Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος
6946/29.9.1892 και 6947/30.9.1892 και Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13.10.1892 και 6959/14.10.1892.
25 Αλλά, στη δεύτερη επιστολή του, υποστήριξε τη με χρήση δόλου υιοθεσία του
Φωτίου.
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γραφα, του δε Φ. Αρχιγένους τα όσα έπραξε, παρά την οικονομική
στενότητα, ή δεν έπραξε, λόγω της οικονομικής στενότητας. Η επικέντρωση όμως στα επίμαχα σημεία της αντιδικίας, όπως ήταν η
άσκηση ελέγχου και εποπτείας των Αρχιγενείων, και η περιουσία
των Αρχιγενείων και η διαχείρισή της, αποκαλύπτει τις βαθύτερες σκέψεις των αντιδίκων και την απόσταση που τις χώριζε και
απομάκρυνε οποιαδήποτε λύση «δι’ αμοιβαίων παραχωρήσεων»,
όπως καλοπροαίρετα γράφτηκε στον τύπο.26
Η κοινότητα Επιβατών, αφού από την αρχή δήλωσε και στη συνέχεια επανέλαβε ότι ο Φώτιος πρόβαλε την Ελένη Αρχιγένους σαν
να μην ήταν και ο ίδιος συνεκτελεστής της διαθήκης («τάσσων αυτήν αείποτε πονηρώς ως προπύργιον»), απέφυγε να στραφεί εναντίον της Ε. Αρχιγένους και έστρεψε τα βέλη της εναντίον του Φωτίου.27 Η κοινότητα υπερασπίστηκε την εμπλοκή μελών της στα
πράγματα των Αρχιγενείων, ότι δηλαδή Σ. Αρχιγένης «συνέστησεν
εξελεγκτικήν επιτροπήν εκ μελών της κοινότητος προς ετησίαν θεώρησιν των λ)σμών, […] και είχε ήδη εν ενεργεία εφορίαν εκ μελών
της κοινότητος προς εποπτείαν πάντως [sic] των εκπαιδευτηρίων», αλλά ισχυρίσθηκε ότι ο Φώτιος «μη θέλων ίνα έχη πράγματα
δια της αναμίξεως και άλλων εν τη καταστρώσει των ιδίων λ)σμών
ολίγον μετά τον θάνατον του αοιδίμου απέπεμψε […] τα μέλη της
εφορίας της εκ μελών της κοινότητος απαρτιζομένης».28 Όσον
αφορά την περιουσία του Σ. Αρχιγένους, η κοινότητα υποστήριξε
ότι, αμέσως μετά τον θάνατό του, η περιουσία του ήταν «επέκεινα
των 60,000 λιρών πραγματικών, ως οι ειδότες γινώσκουσιν» και
ότι δεν υπήρχε επίσημο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι «η
ευρεθείσα περιουσία ανήρχετο εις 981 ομολογίας μόνον του οθωμ.
δανείου». Υποστήριξε τέλος ότι η οικονομική κατάσταση του Φωτίου, από την άφιξή του στους Επιβάτες ως τότε, παρουσίαζε αξιοσημείωτη διαφορά. Για να την τονίσει, άγγιξε τη λεκτική ακρότητα, όταν ανέφερε ότι ο Σ. Αρχιγένης «ανυπόδητον και ρακένδυτον
παραλαβών [τον Φώτιον], απεκατέστησεν ίδιον μέλος του οίκου
αυτού […] ουχί αναγκασθείς ένεκα της εγνωσμένης ικανότητος
αυτού περί το διευθύνειν τα Αρχιγένεια […] αλλ’ εξαναγκασθείς
μοιραίως ίνα καταστήση αυτόν θετόν αυτού υιόν και παρέχοντα

26 Νεολόγος 6890/21.7.1892.
27 Μικταροδημογέροντες κ. ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6.10.1892.
28 Στο ίδιο.
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υιόν ίδιον οκταετή περίπου, τον νυν εν Λονδίνω σπουδάζοντα πριγκηπικώς», ώστε «ο ασεβής ιατρός, όστις ουδέν μεν είχε ότε ήλθεν εις
Επιβάτας […], ήδη δ’ έχει κολοσσιαίαν περιουσίαν περισυλλεγείσαν
επιτηδείως εκ της περιουσίας των Αρχιγενείων»∙ και κατέληγε να θεωρεί εικονικό και το έλλειμμα και την κάλυψη του από τον ίδιο.29
Η μομφή της κοινότητας προκάλεσε την εκ βαθέων -και αγέρωχη- εξομολόγηση του Φωτίου «ότι ουδέποτε ξένος εν ξένη χώρα
δύναται να συναγωνισθή προς εντόπιον, εάν μη υπερτερή κατά τε
τον νουν, την πρακτικότητα και την πρωτοβουλίαν».30 Στην εξομολόγησή του, ο Φ. Αρχιγένης αναφέρθηκε στην πρώιμη γνωριμία
του με τον Σ. Αρχιγένη, για την οποία απόγονοί του δέχονται την εξ
αίματος συγγένειά τους, που παραμένει ωστόσο δυσερμήνευτη.31
Αναφέρθηκε επίσης στη σχέση του με την κοινότητα που δεν περιοριζόταν όμως στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Υπήρξε ένας
από τους προύχοντες που προσυπέγραφε σημαντικά έγγραφα των
Επιβατών πριν την υιοθεσία του (1866),32 είτε διαθήκες ευεργετών ως διακεκριμένο μέλος της μετά την υιοθεσία και τον θάνατο
του Σ. Αρχιγένους (1876).33 Ακόμη και κατά τα τρία χρόνια πριν τη
δίκη υπήρχε συνεργασία μεταξύ του Φωτίου και της κοινότητας,
την οποία όμως στις επιστολές τους περιέγραψαν διαφορετικά: ως
συμφωνία ο Φώτιος, προκειμένου να αναλάβει με χαμηλό κόστος
και τη διεύθυνση του κοινοτικού σχολείου, ώστε να διευκολυνθεί
οικονομικά η κοινότητα, γιατί είχε ξεκινήσει, από το 1884, την ανέγερση μεγαλοπρεπούς ναού της Οσίας Παρασκευής·34 ως απόσπα-

29 Μικταροδημογέροντες κ. ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6.10.1892.
30 Υπέγραψε τη δεύτερη επιστολή του και με το αρχικό γράμμα του επιθέτου
Κωνσταντινίδης, Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/14.10.1892.
31 Γιος αδελφού του Σ. Αρχιγένους ήταν ο Φώτιος Αρχιγένης, σύμφωνα με τον δισέγγονο του Φ. Αρχιγένους, Κώστα Φωτίου Αρχιγένη (συνέντευξη στη Μ. Παλάζη,
Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2014), στο προσωπικό αρχείο του οποίου υπάρχει δισέλιδο με στοιχεία γενεαλογίας που συσκοτίζουν παρά διαφωτίζουν, καθώς εμφανίζουν και άλλο γιο του ζεύγους των ιδρυτών (ο οποίος πέθανε). Το μόνο επίσημο στοιχείο για την ύπαρξη αδελφών του Σ. Αρχιγένους, χωρίς όμως διευκρίνιση αριθμού και γένους, βρίσκεται στον κανονισμό των Αρχιγενείων που θεσπίζει
υποχρεωτική την παρουσία των μαθητριών στον ναό και στις 21 Μαΐου «υπέρ
των γονέων και αδελφών του αοιδίμου ιδρυτού των Εκπαιδευτηρίων» (Κανονισμός 1901, 21). Υπάρχει επίσης μία αναφορά για αδελφή (Σακκίδου 1938, 8).
32 ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Το Ταμείον της Οικοδομής, 273.
33 Ως πρώτος εκτελεστής, ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Διαθήκη Θεμιστοκλέους Γρηγοριάδου, 29.
34 Φ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30.9.1892 και Φ. Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/14.10.1892∙ «νεοδμείται [ναός] νυν λαμπρότερος και
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ση χρημάτων η κοινότητα, προκειμένου ο Φώτιος να προσλάβει
δάσκαλο για τα Αρχιγένεια, «πτωχείαν των Αρχιγενείων υποκρινόμενος».35 Η συνεργασία θα μπορούσε ίσως δικαιολογηθεί από την
οικονομική πίεση στην οποία βρισκόταν η μία ή/και η άλλη πλευρά. Από την άλλη, επρόκειτο για διαφωνία προυχόντων που κάθε
άλλο παρά σπάνια ήταν. Επειδή τα κοινά πράγματα στην Οθωμανική αυτοκρατορία αφορούσαν τα σχολεία κυρίως, η προσπάθεια
ελέγχου των σχολείων από τους κατά τόπους ισχυρούς, τα μετέτρεπε σε «παλαίστρα των διχονοιών και κομματικών ερίδων»·36
«δίκαι και έριδες ατελεύτητοι»37 (ενώ οι υφέρπουν κρίσεις του
βουλγαρικού38 και προνομιακού ζητήματος39 που αφορούσαν και
τα σχολεία). Ο Ευστράτιος Ι. Δράκος, κατά την περιήγησή του στη
Θράκη για τη συγγραφή σχετικού βιβλίου, βρήκε την κοινότητα
Επιβατών στο αποκορύφωμα της κρίσης (πήρε το μέρος του Φωτίου), αλλά δεν ήταν η μόνη. Με αφορμή την κρίση στη Στέρνα της
επαρχίας Μυριοφύτου και Περιστάσεως, που κρατούσε κλειστό το
παρθεναγωγείο, έγραψε «η διχόνοια και ο κομματισμός πρυτανεύουσι και παρ’ αυτοίς ως και παρά πλείστοις, οις δεν εχαρακτήρισα
φεισθείς της μελάνης» και συμπεριέλαβε τη φράση σεβάσμιου γέροντα που συνόψιζε επιγραμματικά την κατάσταση: «όσοι προύχοντες ενταύθα τόσα και λάβαρα».40
Ως προς τα επίμαχα σημεία, και συγκεκριμένα την άσκηση ελέγχου στα Αρχιγένεια, ο Φ. Αρχιγένης υποστήριξε ότι «[κ]ατά τους
Βακφιέδες πράγματι οι επιβατινοί δικαιούνται να ζητώσι κατ’ έτος
λογαριασμούς, αλλ’ ούτοι ουδέποτε εζήτησαν τοιούτους παρά του
ιδρυτού, ούτε από της ιδρυτρίας μέχρι του έτους 1888, […]∙ αλλ’
ούτε εκείνος έδωκέ ποτε λογαριασμούς εις ουδένα, ούτε εις έτερόν
τινα έδωκέ ποτε το δικαίωμα ίνα ενόσω ζη ενοχλήση αυτήν [Ελένη
Αρχιγένους]».41 Αναγνώρισε στον εαυτό του το καθήκον να δώσει
35
36
37
38
39
40
41

ομοιορρύθμως κτίζεται τω εν Σταυροδρομίω Κωνσταντινουπόλεως σωζομένω
ναώ τω αφιερωμένω τη Αγία Τριάδι∙ η δαπάνη του έργου τούτου θα υπερβή τας
δώδεκα χιλιάδας λιρών και ημιτελής τυγχάνει» (Δράκος 1892, 29-30).
Μικταροδημογέροντες κ. ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6.10.1892.
Ξανθόπουλος, 154.
ΑΣΔΕΓ [Αρχείο Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων].Γ5.190, Κ.
Γεωργιάδης προς Πρόεδρον ΣΔΕΓ, Ραιδεστός 5 Αυγούστου 1873, 25-27.
Ματάλας 2003, 243-247.
Εξερτζόγλου, 66-70.
Δράκος 1892, 82.
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29.9.1892.
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λογαριασμό ως «πρώτος Μουτεβελής», δηλαδή έφορος42 ή διοικητής43 του βακουφίου, μετά όμως τον θάνατο της Ελένης Αρχιγένους. Γι’ αυτό ζήτησε από τον πρόεδρο της Πατριαρχικής Ακαδημίας, που είχε θεσπιστεί να είναι πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής
των Αρχιγενείων, να παραστεί στις εξετάσεις, ο οποίος πράγματι
παραβρέθηκε και αποκόμισε άριστες εντυπώσεις, σύμφωνα με
τον Φώτιο,44 αλλά και την έκθεση που υπέβαλε.45 Ο Φ. Αρχιγένης
αναφέρθηκε στη σύσταση ελεγκτικής επιτροπής, επισημαίνοντας
όμως ότι μέλη της έπρεπε «να ώσιν οι κατά καιρούς πρόεδροι του
Ελλην. Φιλολογικού και Θρακικού Συλλόγου»,46 για να συμπεράνει
ότι «η αυτοαποκαλούμενη εξελεγκτική επιτροπή των Επιβαταίων
διελύθη […], καθόσον ουδέποτε τα μέλη αυτής συνήρχοντο εις τας
συνεδριάσεις, προσκαλούμενα υπ’ εμού του προέδρου της επιτροπής, […]∙ δι’ ο αείμνηστος ιδρυτής ηναγκάσθη να με υιοθετήση».47
Στο σημείο αυτό ο Φ. Αρχιγένης, εκτός από το ότι συμφύρει την
ελεγκτική επιτροπή των Αρχιγενείων με την εφορεία (αφού αναφέρει τον εαυτό του ως πρόεδρο της επιτροπής), αποδίδει την
υιοθεσία του στην άρνηση της κοινότητας να αναλάβει ευθύνες
υπέρ των Αρχιγενείων, αν και ο ίδιος Σ. Αρχιγένης είχε αποδώσει,
δημοσίως, την υιοθεσία σε πρόταση του πατριάρχη Γρηγορίου Στ΄
για τις εξαιρετικές του υπηρεσίες προς τα Αρχιγένεια.48 Αντιφατική προς την προσπάθειά του να προσελκύσει μέλη της κοινότητας,
ώστε να εργαστούν για τα Αρχιγένεια, είναι η έμφαση του Φ. Αρχιγένους στην απόλυτη εξουσία της Ελένης Αρχιγένους και του ίδιου
επί των Αρχιγενείων. Την στήριζε στους όρους της διαθήκης και
σε πατριαρχικό έγγραφο, που ο ίδιος γνωστοποίησε ολοκληρώνο42
43
44
45
46

Ελευθεριάδου 1903, 80.
Περί Βακουφίων, 18.
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29.9.1892.
ΕΑ 12 (1892/93): 186.
Στο σιγίλιο του 1869, οριζόταν μόνο ο πρόεδρος, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88):
48-49.
47 Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30.9.1892.
48 «[…] η Α.Ο.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Σεβαστός ημών Δεσπότης Κ. Κ. Γρηγόριος μαθών την απαραδειγμάτιστον ταύτην αυταπάρνησιν προς όφελος της ομογενούς νεολαίας, δια συνοδικών γραμμάτων και αποφάσεως του Εθνικού συμβουλίου ωνόμασεν αυτόν θετόν ημών υιόν», ΓΑΚ Καβάλας, Αρχείο Mητροπολίτη
Ελευθερουπόλεως Σωφρονίου Σταμούλη, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33.
Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την περίστασιν
της του θεμελίου λίθου καταθέσεως της αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869].

Μια περίπτωση δίκης στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο

689

ντας την επιχειρηματολογία του στον τύπο, και το οποίο επαναλάμβανε σχετικούς όρους της διαθήκης.49 Με αυτούς τους όρους
δικαιολόγησε την μη εμφάνιση της ιδρύτριας στην πρώτη ελεγκτική επιτροπή.50 Ο ίδιος δεν εμφανίσθηκε ενώπιον της δεύτερης επιτροπής και δικαιολογήθηκε, γι’ αυτό, διττά, ότι δηλαδή ίδιος δεν
είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως και ότι ο δικηγόρος του την προσέβαλε
«ως παρανόμως συστηθείσαν και εργασθείσαν, της υποδίκου Ελένης Σ. Αρχιγένους αποβιωσάσης».51 Εμφανίστηκε όμως ενώπιον
της τρίτης επιτροπής.
Εκεί επανέλαβε ότι δεν γνώριζε την περιουσία του Σ. Αρχιγένους, γνώριζε όμως το πιστοποιητικό της Εθνικής Τράπεζας για την
κατάθεση των 971 ομολογιών και το πιστοποιητικό που εμφάνιζε
ως περιουσία του Σ. Αρχιγένους «μόνον το ποσόν των διαληφθέντων χρεωγράφων, άτινα απέφερον μέχρι του 1876 300.000 φρ.
ως έγγιστα από δε του έτους 1876-1882 ούτε οβολόν απέφερον,
από δε του 1882 μέχρι πέρυσιν απέφερον 150 λίρας περίπου». Για
να καλύψει τις δαπάνες των Αρχιγενείων, υποστήριξε πως εκποιούσε χρεόγραφά του, σε όλο το διάστημα της αναστολής πληρωμών από την κυβέρνηση,52 δηλαδή από την ολική στάση πληρωμών
το 1876 ως τη επανεκκίνηση της οικονομίας με την εγκαθίδρυση
της Διεθνούς Επιτροπής Διαχείρισης του Οθωμανικού Χρέους το
1881.53 Ο Φ. Αρχιγένης είναι ο μόνος από τους αντιδίκους που αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της αυτοκρατορίας
κατά το πρώτο επεισόδιο54 ή νέο επίπεδο της παγκοσμιοποίησης,55
η οποία, με τη μείωση της αξίας των χρεογράφων,56 άγγιξε και τα
Αρχιγένεια. Μετά την κατάθεσή του ένα από τα μέλη της (τρίτης)
επιτροπής υιοθέτησε την άποψή του.57

49 Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/14.10.1892.
50 Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29.9.1892.
51 Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30.9.1892. Αντιθέτως η κοινότητα υποστήριξε ότι κλήθηκαν να παρουσιαστούν ενώ ήταν εν ζωή η Ελένη
Αρχιγένους και «εν ενί λόγω συνεφώνησεν ως προς τα συμπεράσματα μετά
της πρώτης επιτροπής», Μικταροδημογέροντες κ. ά., «Διατριβαί», Νεολόγος
6952/6.10.1892.
52 Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30.9.1892.
53 Pamuk, 110-114.
54 Chang 2008, 24.
55 Steger 2013, 31.
56 Εξερτζόγλου 1989, 59.
57 Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30.9.1892· Ι. Κ. Μαυρουδής,
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Για την τελική απόφαση του Συμβουλίου, καθοριστικές ήταν οι
εκθέσεις των τριών επιτροπών. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση
της πρώτης επιτροπής, με την οποία συμφώνησαν και οι εκθέσεις
των άλλων δύο επιτροπών (εκτός από ένα μέλος της τρίτης),58 οι
εναγόμενοι «απέφυγον να δώσωσιν […] λόγον της τε παραληφθείσης περιουσίας και της διαχειρίσεως αυτής, εκτός ασυναρτήτων
τινών σημειώσεων», ώστε η επιτροπή «ευρέθη απέναντι σχεδόν
απροχωρήτου, καθό απολέσασα τον πρώτιστον και κύριον παράγοντα της εξελέγξεως, δηλ. τας καταθέσεις και διασαφήσεις των
δοσιλόγων, ας υποβάλλουσα εις το κριτήριον της αντιπαραθέσεως
προς άλλας άλλοθεν πληροφορίας αυτής, ηδύνατο τουντεύθεν να
φθάση εις σχεδόν βέβαια, ασφαλή και αναμφισβήτητα συμπεράσματα»∙ δεν συνέταξαν απογραφή της περιουσίας του Σ. Αρχιγένους, παράλειψη που θεωρήθηκε η μεγαλύτερη μομφή εναντίον
τους. Διαπιστώθηκε επιπλέον «καταφανής διαφορά» μεταξύ του
ποσού που κατέθεσαν οι διαχειριστές και του ποσού που ανέφερε ο Σ. Αρχιγένης στη διαθήκη του:59 «ώστε υπάρχει […] έλλειμμα
τουλάχιστον εκ λιρών οθωμανικών χρυσών οκτώ χιλιάδων». Και
πρόσθετες παραλείψεις επιβάρυναν τους διαχειριστές, όπως η μη
εκποίηση της οικίας του ιδρυτή στο Πέραν όταν η αξία της ήταν
υψηλή, με αποτέλεσμα να χάσουν τα Αρχιγένεια «την αίγλην και
την σημασίαν, ην εσκόπει ο αοίδιμος αυτών ιδρυτής».60
Με βάση τις εκθέσεις διαμορφώθηκε το σκεπτικό του Συμβουλίου, ότι οι εναγόμενοι «ηρνήθησαν μέχρι τέλους ίνα παρουσιάσωσι τακτικούς και ακριβείς λογαριασμούς της διαχειρίσεως αυτών
και εις τας τρεις αλλεπαλλήλους εξ οφφικίου διορισθείσας επιτροπάς, […], οι δε λογαριασμοί ους ισχυρίσθησαν ότι υπέβαλον εις το

6938/19.9.1892·
Μικταροδημογέροντες
κ.ά.,
«Διατριβαί»,
Νεολόγος
6952/6.10.1892.
58 Η έκθεση της πρώτης ελεγκτικής επιτροπής σώζεται πλήρης (Ιωάννης Κ. Μαυρουδή, «Δικαστικά», Νεολόγος 6938/19.9.1892), η δεύτερη συνοπτικά στην επιστολή της κοινότητος, «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6.10.1892· για την έκθεση
της τρίτης επιτροπής, βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
59 «Εν τω βακφιέ ανεγράφη ότι προικοδοτώ τα Αρχιγένεια καθιδρύματα με δέκα χιλιάδας λίρας οθωμανικάς χρυσάς. Έκτοτε αύται υπερεδιπλασιάσθησαν. Θέλω και
διατάσσω, ότι μετά την αποβίωσίν μου τα χρήματα ταύτα να κατατεθώσιν αμέσως εν τη εν Αθήναις εθνική Τραπέζη της Ελλάδος∙ ήδη ευρίσκονται εν τω κιβωτίω μου μετημφιεσμένα εις χρεώγραφα. Οι τόκοι αυτών εισι προωρισμένοι προς
αΐδιον συντήρησιν των ρηθέντων καθιδρυμάτων», «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88):
24.
60 Ιωάννης Κ. Μαυρουδής, «Δικαστικά», Νεολόγος 6938/19.9.1892.
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Συμβούλιον εν λεπτομερεία ουδέν έτερον εισιν ει μη σημείωσις εν
απλώ φύλλω χάρτου φέρουσα αριθμούς τινας εν οις συμπεριλαμβάνονται και αι δαπάναι του Ελενείου αρρεναγωγείου»∙61
«απέφυγον ωσαύτως παντός τρόπου ίνα παρουσιάσωσιν ου
μόνον τους κανονισμούς των Αρχιγενείων καθιδρυμάτων […],
αλλά και τα βιβλία του μακαρίτου»∙
«ουδόλως συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της διαθήκης
[…], ή μάλλον ουδεμίαν ετήρησαν ου μόνον κατά την εποχήν της
σημαντικής εκπτώσεως των […] χρεωγράφων ότε ευρίσκοντο εις
την απόλυτον αδυναμίαν της εκτελέσεως των όρων της διαθήκης,
[…], αλλά και εν καιρώ της υπερτιμήσεως των χρεωγράφων, ότε
ταύτα έφερον τόκον 1.240 λιρών ετησίως»·
γι’ αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε, με απόλυτη πλειοψηφία, να
διορίσει πενταμελή Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή από δύο
μέλη του Συμβουλίου, δύο αντιπροσώπους της κοινότητας εκλεγμένους από γενική συνέλευση και τον Φ. Αρχιγένη «εκ σεβασμού
προς την μνήμην του μακαρίτου».62 Στην επιτροπή ανατέθηκε η
σύνταξη κανονισμού λειτουργίας των Αρχιγενείων και η εξακρίβωση της περιουσίας του ιδρυτού, «άνευ της συμπράξεως εν τω
θέματι τούτω του Φωτίου Αρχιγένους», σύμφωνα με το απόγραφο, που έκανε δεκτό ως βάση της περιουσίας του ιδρυτή, και με
την πρόβλεψη να υποχρεωθεί ο Φώτιος να καταθέσει το ποσό που
θα αποδεικνυόταν ότι έλειπε (14 Οκτωβρίου 1892).63
Στον τύπο γράφτηκε ότι η «περί των Αρχιγενείων καθιδρυμάτων απόφασις του ΔΕΜ Συμβουλίου έτυχε της γενικής επιδοκιμασίας»,64 αναμφίβολα όχι και των αρχών της κοινότητας. Η Επιτροπή των Αρχιγενείων ενήγε τον Φ. Αρχιγένη για τη μη κατάθεση στην
Εθνική Τράπεζα, τον Οκτώβριο του 1873, επτακοσίων χρεογράφων αιγυπτιακού δανείου65 (5 Δεκεμβρίου 1892), για τα οποία ο

61 «Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): 306-307 και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης,
320.
62 Ο θεσμός του μουτεβελή ως ισόβιος και κληρονομητός είχε βαρύνουσα σημασία
(Ελευθεριάδου 1903, 80). Την ανεξαρτησία του όμως την περιόριζε η θέληση του
ιδρυτή του βακουφίου∙ ο δικαστής θα μπορούσε να τον πάψει, ακόμη και στην
περίπτωση που μουτεβελής ήταν ο ίδιος ο ιδρυτής του βακουφίου (Περί βακουφίων, 19).
63 ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης, 322-323. (Το τμήμα αυτό των πρακτικών
απουσιάζει από την Εκκλησιαστική Αλήθεια).
64 «Εκκλησιαστικά», Νεολόγος 6959/14.10.1892.
65 Τα χρεόγραφα και η επιστολή της Ε. Αρχιγένους που τα συνοδεύει, ΙΑΕΤΕ/ Α1.
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δικηγόρος του Φ. Αρχιγένους ισχυρίσθηκε ότι επρόκειτο για επτακόσιες ονομαστικές αγγλικές λίρες (5 Μαΐου 1893). Το Συμβούλιο,
αφού εξέτασε τι αξία είχαν και ποιο τόκο έφεραν τα αιγυπτιακά
δάνεια το 1873 (24 Νοεμβρίου 1893),66 δέχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία ότι αυτά που σημειώνονται στο απόγραφο είναι επτακόσια
χρεόγραφα,67 και, αφού εξέτασε ποιο ήταν το φθηνότερο αιγυπτιακό δάνειο μέχρι το 1874 (δικάσιμος χ.χ.),68 αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία να καταδικάσει τον Φ. Αρχιγένη να συμπληρώσει
την περιουσία του Σ. Αρχιγένους με δέκα χιλιάδες οθωμανικές λίρες περίπου (16 Μαρτίου 1894).69 Αμέσως η κοινότητα ζήτησε την
παύση του Φωτίου από τη θέση του διευθυντή και διαχειριστή του
Ελένειου και την προσάρτησή του στα Αρχιγένεια υπό τη διεύθυνση της Επιτροπής (1 Μαΐου 1894).70 Ένας νέος δικαστικός γύρος
άρχισε που εικάζεται ότι έκλεισε επτά χρόνια αργότερα, όταν το
Πατριαρχείο επέβαλε τον κανονισμό του το 1901∙71 ως τότε τα Αρχιγένεια λειτουργούν με εσωτερικό κανονισμό και τα πτυχία φέρουν τα ονόματα της Ελένης και του Φωτίου Αρχιγένους.72 Αλλά το
Ελένειο έπαψε να λειτουργεί, ή, όπως εύστοχα σημειώθηκε, «συναπέθανε μετά της Ελένης τω 1893».73 Η λειτουργία αφορούσε το
νηπιαγωγείο και το παρθεναγωγείο, τα οποία στο εξής, με την αλλαγή διοικητικού φορέα όπου συμμετείχαν δύο μέλη του Συμβουλίου, συνοδικός αρχιερέας και λαϊκό μέλος, θα ανήκουν στα εθνικά
εκπαιδευτήρια74 της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.75
Η δίκη των Αρχιγενείων καθιδρυμάτων, τίτλος ατυχής για το εκ-

Σ21. Υ18. Φ30. Μ/Τ 3429-3430.
66 ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης μεταξύ της επιτροπής των Αρχιγενείων
καθιδρυμάτων και του Φωτίου Αρχιγένους, 328.
67 Στο ίδιο, 328-329.
68 Στο ίδιο, 330.
69 Στο ίδιο, 330.
70 ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Ο Σηλυβρίας Κωνστάντιος επιβεβαιοί, 331.
71 Κανονισμός 1901.
72 Βλ. το πτυχίο της Ζαφειρής Σ. Βαλσαμίδου, 4 Ιουλίου 1899 (Κοζαρίδης 2006, 461).
73 Αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου/Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Κείμενα για
το Ραδιοφωνικό Σταθμό Κομοτηνής (Δακτυλογραφημένα).
74 Για τους τύπους διοίκησης των ανώτερων παρθεναγωγείων, Δαλακούρα 2004,
146-149.
75 Η εγκύκλιος, που τερμάτισε τη δεύτερη φάση του προνομιακού ζητήματος, επιμέριζε τις εκπαιδευτικές ευθύνες στο Πατριαρχείο και στις κατά τόπους μητροπόλεις, περιορίζοντας έτσι την εκπαιδευτική εμβέλεια της εξουσίας του Πατριαρχείου στα όρια της Αρχιεπισκοπής (Ζιώγου-Καραστεργίου 1998, 38).
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παιδευτικό έργο των Αρχιγενείων και παραπλανητικός για το περιεχόμενο της δίκης, ήταν σφοδρή ενδοκοινοτική σύγκρουση για
τον έλεγχό τους. Αναμετρήθηκε ο Φώτιος Αρχιγένης με τις αρχές
της κοινότητας, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν ο μετέπειτα
πρώτος βουλευτής Μετρών Δημήτριος Ζαφειρόπουλος.76 Οι συναισθηματικές επήρειες των εμπλεκομένων που την προκάλεσαν,
οργή και από τις δύο πλευρές για την παρέμβαση και τον αποκλεισμό αντίστοιχα, διατηρήθηκαν χωρίς τροποποίηση ως το τέλος.
Δεν τις ανάκοψε ούτε η αναγκαιότητα συνεργασίας που δημιουργούσε η μετριοπαθής απόφαση του Συμβουλίου ούτε η αναγκαιότητα λειτουργίας όλου του συγκροτήματος.77 Το Συμβούλιο, λειτουργώντας ως κυματοθραύστης σε αυτές, οδήγησε τα Αρχιγένεια
σε μια νέα φάση. Αλλά η δίκη δεν υπήρξε «μια θλιβερή παρένθεση»∙78 επηρέασε τον τρόπο πρόσληψης του εκπαιδευτικού έργου
των Αρχιγενείων. Κληροδότησε ένα σκεπτικισμό για την ποιότητα
του παραγόμενου έργου, ώστε να υποχρεώνονται στο μέλλον τα
Αρχιγένεια να λογοδοτούν79 και να εκτιμάται συνήθως ως άξια λόγου η περίοδος λειτουργίας κατά την οποία ήταν εν ζωή ο ιδρυτής
και να παραγνωρίζονται οι υπόλοιπες. Σε αυτό συνέβαλε η απώλεια των ιδρυτών και της δημόσιας προβολής που η δράση τους
προκαλούσε: εκπαιδευτική και πολιτιστική για την ιδρύτρια και
διευθύντρια των Αρχιγενείων Ελένη Αρχιγένους∙ επιστημονική,
76 Αναφέρεται ως δήμαρχος μετά το 1885, όπως και ο Γ. Χατζηθεοφίλου (Ακαδημία
Αθηνών / Αρχείο Α.Κ.Π.Σταμούλη. Θρακικά, Επιβάται 114)· ως ένας εκ των προυχόντων την περίοδο της δίκης (Δράκος 1892, 32)· ως μέλος της εφορείας του κοινοτικού σχολείου το 1894 (ΙΑΕΤΕ, Α1.Σ21.Υ15.Φ61.Μ/Τ40). Για τη βουλευτική
του ιδιότητα και την οικονομική του επιφάνεια, Σουλιώτης-Νικολαΐδης 1984, 81,
259-262.
77 Για την αποδοχή μιας αναγκαιότητας που μετριάζει και τροποποιεί τα πάθη,
Thomass, 2013, 101-103.
78 Γαϊτάνου-Γιαννιού 1956, 367.
79 Για παράδειγμα, το 1898 όταν οι έφοροι του Παρθεναγωγείου της Βλάγκας, ενόψει της πρόσληψης μιας απόφοιτης των Αρχιγενείων ως διδασκάλισσας ή και διευθύντριας, εξέφρασαν στην Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή το
φόβο τους μήπως οι απόφοιτες των Αρχιγενείων δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Μετά από έλεγχο του προγράμματος όλων των τμημάτων (νηπιαγωγείου,
δημοτικού, γυμνασίου, διδασκαλείου) και του αριθμού των διδασκόντων, διαπιστώθηκε η επάρκειά τους. (Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης-Πατριαρχική, Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή, Συνεδριάσεις ΤΝΣΤ/27.7.1898: 306307, ΤΝΖ/1.8.1898: 307-308, ΤΞΕ/31.8.1898: 344-345). Ακολούθησαν και άλλες
κρίσεις των Αρχιγενείων.
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πολιτιστική και πολιτική για τον ιδρυτή και καθηγητή της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής Σαράντη Αρχιγένη. Έτσι η προβολή
των Αρχιγενείων περιορίστηκε στο πατριαρχικό έντυπο και η γνώση για το έργο που παρήγαν σε όσους γνώριζαν από κοντά την κατάσταση που επικρατούσε. Και, αφού επιπλέον οι απόφοιτες των
Αρχιγενείων συνήθιζαν να εργάζονται σε κωμοπόλεις και χωριά,80
συνέπεια ήταν, όταν ξεκινούσαν την εκπαιδευτική τους πορεία τα
νέα παρθεναγωγεία της Κωνσταντινούπολης, τα Αρχιγένεια να
βρεθούν στη σκιά τους.
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Η παιδεία στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας
από την ίδρυση του αλβανικού κράτους μέχρι σήμερα
Κωστάντω Μπαρούτα - Ξέρρα *

Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει ως στόχο να κάνει μια προσέγγιση
του θέματος που σχετίζεται με την εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, από τότε
που αποκαλείται έτσι μέχρι σήμερα. Αν και, εκ πρώτης όψεως, το
θέμα φαίνεται απλό, εν τούτης εμπερικλείει αρκετές δυσκολίες. Γι’
αυτό επιβάλλεται μια μικρή παράθεση η οποία θα μας βοηθήσει να
κατανοήσουμε το εν λόγω θέμα.
Η διαδικασία της δημιουργίας του αλβανικού κράτους στις αρχές του περασμένου αιώνα συνδέθηκε με την προσάρτηση σε αυτό
εδαφών στα οποία διέμενε από αρχαιοτάτων χρόνων ελληνικός
πληθυσμός. Αυτός ο πληθυσμός αναγνωρίστηκε επίσημα από την
αλβανική πλευρά στην Κοινωνία των Εθνών, το 1921, ως μια ελληνορθόδοξη κοινότητα, χωρίς καν να προσδιορίζεται το μέγεθος,
η φύση ή η γεωγραφική της έκταση. Ο όρος που χρησιμοποιείται
στην Κοινωνία των Εθνών, για τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης κοινότητας αποκρυσταλλώνεται σιγά-σιγά σε Εθνική Ελληνική
Μειονότητα. Πήρε αυτή τη μορφή, ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και περισσότερο ως μια πρακτική πραγματικότητα,
και όχι με κάποια συγκεκριμένη νομική πράξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλη την ιστορία του αλβανικού κράτους δικαίου,
τόσο για εσωτερική χρήση όσο και στις διμερείς σχέσεις με την
Ελλάδα, ή την Διεθνής κοινότητα, δεν υπάρχει μια προσδιοριστική διάταξη σχετικά με τη φύση αυτής της κοινότητας. Το γεγονός
αυτό έχει συχνά οδηγήσει σε σύγχυση, σε αβάσιμες αξιώσεις και
συγκρούσεις, εις βάρος, πάντα, του πληθυσμού της μειονότητας
και την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Η κατάσταση γίνεται
∗
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πιο ευαίσθητη και πιο εμφανής στον τομέα της εκπαίδευσης, μιας
και σύμφωνα με τους κανόνες της κοινωνιολογίας, οι ανθρώπινες
ενέργειες εξαρτώνται από το τι ξέρει και γνωρίζει ο καθένας και
το είδος και το επίπεδο των γνώσεων προσδιορίζεται από την παιδεία του. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ουκ ολίγες οι περιπτώσεις που
οι λανθασμένες προσπάθειες του αλβανικού κράτους να μετατρέψει την παιδεία στην μητρική γλώσσα σελειτουργία αντίθετη από
την αποστολή την οποία είχε, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις
των μελών αυτής της μειονότητας ακόμα και σε διεθνές επίπεδο.
Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός της ιστορικής
πραγματικότητας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις ευρύτερες περιοχές της σημερινής Νότιας Αλβανίας. Το φαινόμενο αυτό
δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για παρερμηνείες εάν δεν καταστεί
σαφής η σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και της εθνικής ταυτότητας. Ο εν λόγο χώρος έχει μια μακραίωνη ιστορία ελληνόφωνης
παιδείας με σημείο αναφοράς την Μοσχόπολη, η οποία για πολλά
χρόνια υπήρξε το κέντρο όπου μορφώνονταν όλη η ευρύτερη περιοχή. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική ήταν η ελληνόφωνη
παιδεία εκείνη την εποχή παραθέτουμε την έκθεση του επιθεωρητή παιδείας Χαράλαμπου Δονάτου, ο οποίος το 1915 έγραφε από
το Λεσκοβίκι προς το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας: « Η έλλειψη
σχολείου θεωρείται το ίδιο με την έλλειψη της εκκλησίας και η κοινότητα που δεν ενδιαφέρεται για τη λειτουργία του σχολείου με
κάθε δυνατό μέσο που διαθέτει, θεωρείται χαμηλού πολιτισμικού
επιπέδου. Για το λόγο αυτό, σε όλα τα χριστιανικά χωριά της νότιας Αλβανίας, και όχι μόνο στα ελληνόφωνα, αλλά και στα αλβανόφωνα λειτουργούν σχολεία στην ελληνική γλώσσα, όπου αποκτάται η γνώση και επιτυγχάνεται η κοινωνική ανέλιξη»1.
Το τρίτο πρόβλημα, με επίσης ιδιαίτερο βάρος, είναι το γεγονός
ότι δεν υπάρχει μια σειρά από ιστορικά έγγραφα (και όχι ερμηνείες ή αξιώσεις) γύρω από την εκπαίδευση της μειονότητας, κάτι το
οποίο θα βοηθούσε τόσο να καθοριστούν πραγματικές εκπαιδευτικές πολιτικές στο μέλλον, όσο και να απαλλαγεί η κοινή γνώμη
από την προκατάληψη και τις πράξεις χειραγώγησης, οι οποίες
πολύ εύκολα δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την άνθιση του
εθνικισμού.
1

Πασχάλης 1998, 76.
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Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό δεν αποτελεί το κυρίως θέμα της
εισήγησης αυτής.
Η παιδεία της Εθνικής Ελληνική Μειονότητας της Αλβανίας
αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι του όλου εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και την δική
της ιστορία. Είναι αλήθεια ότι έχει ακολουθήσει τα βήματα εξέλιξης της παιδείας του αλβανικού κράτους αλλά, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει δοθεί πάντα η δέουσα προσοχή για τη σωστή μεταρρύθμισή της με σεβασμό στις εθνοτικές ή εθνικές ιδιαιτερότητες των μελών της κοινότητας αυτής. Αυτό συχνά δημιουργεί ένα
μειονέκτημα, μιας και τα μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας,
αλλά και το σύνολό της, επιδεικνύουν πάντα το ζήλο για γνώση
και πολιτισμό, ξέρουν να σέβονται και να τηρούν τους νόμους και
δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην κοινωνία και το
κράτος. Αντιθέτως έχουν συμβάλει δυναμικά στην πρόοδο και την
εξέλιξη της χώρας.
Η παιδεία της μειονότητας έχει μια μακρά ιστορία, πολύ ευρύτερη εξάπλωση, και παίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την εθνική
ταυτότητα και την δυνατότητα επιβίωσης της κοινότητας αυτής.
Σύμφωνα με τη μονογραφία του Λευτέρη Ντίλιου «Το Αργυρόκαστρο στους αιώνες, ο νομός και η περιφέρειά του», το πρώτο
σχολείο άνοιξε στο Αργυρόκαστρο το 1633, αλλά ήταν στην ελληνική γλώσσα.2
Το ίδιο μας επιβεβαιώνει ο καθηγητής Rami Memushaj σε συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, όπου αναφέρει: «Πριν
από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας μόνο στην περιοχή Αργυροκάστρου λειτουργούσαν 130 ελληνικά σχολεία, την ίδια στιγμή
που η αλβανική διδάσκονταν στο σπίτι. Από το 1927, ο αριθμός
των ελληνικών σχολείων στο νομό μειώνεται σε 65.»3
Ακόμη και αυτά τα λίγα γεγονότα μας αποδεικνύουν ότι η ιστορία της παιδείας είναι ταυτόχρονα και μέρος της ιστορίας της ελληνικής μειονότητας. Αλλά όσον αφορά την χρονική περίοδο για
την οποία γίνεται λόγος, είναι επίσης αναπόσπαστο κομμάτι και
της ιστορίας του αλβανικού λαού. Αυτή η ιστορία, στο πλαίσιο της
ύπαρξης του αλβανικού κράτους, μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις κύριες περιόδους ακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.
2
3

Dilo 1981, 120.
Memushaj 2001, 40.
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Πρώτη περίοδος: Δημιουργία του αλβανικού κράτους μέχρι
το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την εγκαθίδρυση
του κομουνιστικού καθεστώτος.
Δεύτερη περίοδος: Ο μισός αιώνας της κομουνιστικής δικτατορίας μέχρι την κατάρρευσή της το ’90.
Τρίτη περίοδος: Η περίοδος του πολιτικού πλουραλισμού, από
τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα.
Πρώτη περίοδος
Ξεκινάει με την ίδρυση του αλβανικού κράτους, όπου με το
πρωτόκολλο της Φλωρεντίας της 17ης 12.1913 προσδιορίζονται
τα σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας, και τμήμα ελληνικού πληθυσμού
προσαρτήζεται στο νεοϊδρυθέν αλβανικό κράτος. Η φάση αυτή
τελειώνει το 1940-44, όπου με την καθίδρυση του κομουνιστικού
καθεστώτος, διακόπτονται τελείως οι σχέσεις αυτού του πληθυσμού με τον μητροπολιτικό κορμό4.
Το πιο πάνω γεγονός επιφέρει μια σειρά σημαντικώνποιοτικών
αλλαγών στην κοινωνική και πολιτική ζωή των μελών αυτής της
κοινότητας. Από εκείνη τη στιγμή, οι άνθρωποι αυτοί, θα συμπορευτούν με τον αλβανικό πληθυσμό, διαγράφοντας μια σχεδόν
κοινή πορεία, διατηρώντας όμως την ιδιαιτερότητά τους.
Το 1921 όταν η Αλβανία αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος
από την Κοινωνία των Εθνών, ένας από τους όρους που της τέθηκε
ήταν η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ΕΕΜ.
Στις 2.10.1921 η Αλβανία υπέγραψε το σύμφωνο μέλους στην Κοινωνία των Εθνών με το οποίο ανέλαβε ορισμένες δεσμεύσεις όσον
αφορά τα δικαιώματα της μειονότητας, οι οποίες ήταν:
1) Ελευθερία χρήσης της μητρικής γλώσσας σε διαπροσωπικές
και εμπορικές σχέσεις, σε θέματα πίστης, σε δημοσιεύματα όπως
και σε δημόσιες συναθροίσεις και ενώπιον των δικαστηρίων.
2) Σε περιοχές όπου οι μειονότητες αποτελούν ένα σημαντικό
αριθμό του πληθυσμού, η διδασκαλία σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να γίνεται στη μητρική γλώσσα της μειονότητας.
Οι όροι που τέθηκαν από την Κοινωνία των Εθνών στην Αλβανία
περιέχονται στο πρωτόκολλο της Κέρκυρας, το οποίο υπεγράφη
το Μάιο 1914 και το Πρωτόκολλο της Καπστίτσα του 28.05.19205.
4
5

Παπαδόπουλος 1992.
Cami 1975, vol. IV .
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Όπως προαναφέρθηκε η εκπαίδευση στη νότια Αλβανία και ιδίως στην περιοχή της μειονότητα έχει μια αρχαία παράδοση. Την
φροντίδα για τη λειτουργία των σχολείων αυτών μέχρι τότε την
είχαν οι κοινότητες με τη βοήθεια των χορηγιών και της εκκλησίας. Έτσι, κάθε κοινότητα φρόντιζε η ίδια για τη λειτουργία του
σχολείου της, επομένως όλα αυτά τα σχολεία δεν θεωρούνται δημόσια, αλλά ιδιωτικά. Όταν η Αλβανία έγινε μέλος της Κοινωνίας
των Εθνών αυτές οι υποχρεώσεις πέρασαν στο κράτος.
Στο Βασικό Καταστατικό του Βασιλείου της Αλβανικής, το
οποίο τέθηκε σε ισχύ το 1928, κάποια από τα άρθρα του αναφέρονται γενικά στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, αλλά άμεσα και
έμμεσα επηρέαζαν και το εκπαιδευτικό σύστημα της μειοψηφίας,
ή θα λέγαμε καλύτερα έρχονταν σε αντίθεση με τα συμφέροντα
της μειονότητας για παιδεία στη μητρική γλώσσα. Τα άρθρα αυτά
πήραν την πλήρη μορφή με τις τροποποιήσεις που ζήτησε στο Αλβανικό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 1933 ο τότε Υπουργός Παιδείας Mirash Ivanaj.
Σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος καταστατικού:
• Τίθενται εκτός λειτουργίας το συνόλου των μη κρατικών, δηλαδή ιδιωτικών σχολείων. Αυτή η απόφαση επηρέασε άμεσα τα
μειονοτικά σχολεία διοτί όπως προαναφέραμε τα σχολεία αυτά
ήταν κοινοτικά, αρά μή κρατικά. Επομένως κλείνουν όλα τα ελληνικά σχολεία.
• Από την άλλη αλλάζει ριζικά η αναλογία των μαθημάτων στην
επίσημη γλώσσα του αλβανικού κράτους και στη μητρική γλώσσα
της ελληνικής κοινότητας. Μέχρι τότε τα μαθήματα στα μειονοτικά σχολεία διδάσκονταν στην ελληνική γλώσσα. Η μεταρρύθμιση
που ζητούσαν οι προτάσεις του Ιβάναϊ άλλαξε αυτή την αναλογία.
Ζήτησε τα μαθήματα να διεξάγονται εξ ολοκλήρου στην αλβανική
γλώσσα και η ελληνική να διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα6.
• Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος απέλυσαν τους
ελληνικής καταγωγής δασκάλους της μειονότητας, οι οποίοι δεν
είχαντην έγκριση του κράτος και αντικαταστάθηκαν από Αλβανούς δασκάλους.
Αυτό έκανε ώστε το σχολικό έτος 1934-1935 να ξεκινήσει χωρίς
ιδιωτικά σχολεία στην Αλβανία. Το κλείσιμό τους και τα μέτρα σχε6

Terpo 2001, 9.
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τικά με το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, το οποίο ανάγκασε ώστε η μητρική ελληνική γλώσσα να διδάσκεται ως δεύτερη
γλώσσα, και την αντικατάσταση των εκπαιδευτικών στα σχολεία
αυτά, πυροδότησε σκληρές αντιδράσεις στην ελληνική εθνική μειονότητα.7 Για ένα χρόνο τα σχολεία δεν λειτούργησαν, γιατί οι μαθητές απείχαν από τα μαθήματα. Οι κάτοικοι απευθύνθηκαν στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατηγορώντας την παραβίαση της
Διακήρυξης του 1921 για την προστασία των μειονοτήτων8. Το Δικαστήριο της Χάγης έλαβε υπόψη την καταγγελία, με το γνωστό
θέμα «Το ζήτημα των μειονοτικών σχολείων στην Αλβανία»9, και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν τηρείτε το άρθρο 5 της Συνθήκης για της Μειονότητες και ότι η Αλβανία δεν σέβεται τα γλωσσικά δικαιώματα της Ελληνικής κοινότητας.
Η απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης ανάγκασε την κυβέρνηση του βασιλιά Zogυ να κάνει πίσω και τα σχολεία να λειτουργήσουν όπως πρώτα στην ελληνική γλώσσα, και ταυτόχρονα να διδάσκεται και η αλβανική γλώσσα με κάποιες ώρες την εβδομάδα10.
Δεύτερη περίοδος

Η περίοδος αυτή έχει ταυτιστεί με την εγκαθίδρυση της κομουνιστικής δικτατορίας στη χώρα και τελειώνει με την ανατροπή της
το 1990. Χαρακτηρίζεται από ολοκληρωτική έλλειψη σεβασμού
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων.
Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η μειονότητα κληρονόμησε 74 σχολεία στη μητρική γλώσσα με 5.354 μαθητές και
141 καθηγητές. Το 1945, 20 σχολεία και το 1947, 82 σχολεία στη
μητρική γλώσσα με 5.150 μαθητές και 102 δασκάλους.11
Το άρθρο 39 του Συντάγματος του 1945 προσδιορίζει την ελευθερία της χρήσης της μητρικής γλώσσας, ενώ ο νόμος με ημερομηνία 17.08.1946 για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κατοχυρώνει
και νομικά το δικαίωμα για εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα.
Το Σύνταγμα του 1976, επαναλαμβάνει τη νομική αναγνώριση
των μειονοτήτων, χωρίς να τις αναφέρει ή να τις διακρίνει.
7
8
9
10
11

Terpo 2001, 9.
Υφαντής, 2006, 247 - 279.
Memushaj 2001, 43.
Terpo 2001, 9.
Δαλιάνης 2000, 202.
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Το Άρθρο 40 του Συντάγματος αναφέρει: «Όλοι οι πολίτες είναι
ίσοι ενώπιον του νόμου. Δεν αναγνωρίζεται κανένας περιορισμός ή
προνόμιο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών με βάση
το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την εκπαίδευση, την κοινωνική
θέση ή την οικονομική κατάσταση.»
Άρθρο 42: «Στις Εθνικές Μειονότητες παρέχεται προστασία για
ανάπτυξη του πολιτισμού και των παραδόσεων, τη χρήση της μητρικής γλώσσας και της διδασκαλίας της στα σχολεία, ισότιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.Κάθε εθνική ανισότητα και προνόμιο, κάθε πράξη που παραβιάζει τα δικαιώματα των
εθνικών μειονοτήτων είναι αντισυνταγματική και τιμωρείται από το
νόμο.»
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, διατηρήθηκαν οι ίδιες αναλογίες όσον αφορά τα μαθήματα που διδάσκονταν στην ελληνική και
την αλβανική.
Σύμφωνα με άρθρο στην εφημερίδα «Πρωινός λόγος» των Ιωαννίνων: «Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1944 - 1952 το πρόγραμμα σπουδών διεξάγονταν 84% στην ελληνική γλώσσα και μόνο 16%
στα αλβανικά. Ξεκινώντας από το σχολικού έτος 1952-1953 το πρόγραμμα αλλάξει σταδιακά σε 87% στην αλβανική και 13% στην ελληνική γλώσσα.»12
Μέχρι το 1952 στις τάξεις V- VII το μάθημα της αλβανικής γλώσσας διεξάγονταν με 6-8 ώρες την εβδομάδα. Μετά το 1952, η αναλογία αυτή άλλαξε εις βάρος της μητρικής γλώσσας. Στις τρεις αυτές τάξεις όλα τα μαθήματα γίνονταν στην αλβανική και τα ελληνικά διδάσκονταν ως ξένη γλώσσα με κάποιες ώρες την εβδομάδα.13
Η αναλογία που αποφασίστηκε το 1952 συνέχισε να υφίσταται
ακόμα και μετά το πέρασμα από 7-χρονα σε 8-χρόνα σχολεία και
διατηρήθηκε μέχρι το 1990. Όλα τα μαθήματα διδάσκονταν στην
αλβανική. Στην μητρική γλώσσα διδάσκονταν μόνο 4 ώρες την
εβδομάδα, για κάθε τάξη, το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και
λογοτεχνίας.14
Το 1945, σύμφωνα με άρθρο στην εφημερίδα «Λαϊκό Βήμα», (14
Οκτωβρίου 1945) κοινοποιείται η ίδρυση του τμήματος ελληνικής
γλώσσας στο Λύκειο Αργυροκάστρου για τα παιδιά της μειονότη12 Πρωινός λόγος 2004.
13 Terpo 2001, 10.
14 Bici 2001, 20.
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τας. Το τμήμα αυτό λειτούργησε μέχρι το 1949, οπότε και έκλεισε
με Κυβερνητική Απόφαση.15
Αργότερα διαπιστώνοντας πως τα σχολεία της ΕΕΜ χρειάζονταν καταρτισμένους εκπαιδευτικούς για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ανοίγει στο Αργυρόκαστρο, το Σεπτέμβριο του
1955, το ελληνικό τμήμα της Παιδαγωγικής Σχολής, το οποίο προετοίμαζεεκπαιδευτικούς για τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία16.
Ο κλάδος έκλεισε το 1961 με το πρόσχημα ότι ο αριθμός των
δασκάλων που έχουν αποφοιτήσει κατά την περίοδο αυτή ήταν
επαρκής για τις ανάγκες των μειονοτικών δημοτικών σχολείων.
Θα ξανάλειτουργίσει το 1971 και εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα και σήμερα με τροποποιημένο προφίλ ως «Μέση Σχολή με παιδαγωγικό προφίλ στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.»
Το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 έχοντας ως σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της μειονότητας, στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου άρχισε να λειτουργεί τμήμα ελληνικής γλώσσας, χωρίς
φοιτητές. Έτσι, σηματοδοτείται ένα πρώτο βήμα και η εκπαίδευση
στη μητρική γλώσσα να κερδίζει έδαφος στα τρία επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Το τμήμα αυτό θα δεχτεί φοιτητές και θα λειτουργήσει ως πανεπιστημιακή μονάδα το 1993.
Άλλα σοβαρά προβλήματα κατά την περίοδο αυτή, που σχετίζονται με την εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα, εκτός από την
ιδεολογικοποίηση του σχολικού προγράμματος, που ήταν γενικευμένη νόσο στην κομουνιστική Αλβανία, ήταν ο περιορισμός της
διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας σε 101 χωριά, στις περιοχές
τις αποκαλούμενες αυθαίρετα μειονοτικές, χωρίς να θεσπιστεί καμιά νομική πράξη από το κομουνιστικό κράτος. Αυτό οδήγησε στο
κλείσιμο των ελληνικών σχολείων, αρχικά στη Χιμάρα, το 1947 και
αργότερα στην πόλη του Δελβίνου, 1967.
Από την άλλη πλευρά, η ερμητική σφράγιση των συνόρων οδήγησε στην αναστολή της οποιαδήποτε επικοινωνίας με τον μητροπολιτικό κορμό. Δείκτης για αυτό παραμένει ένα πολύ σημαντικό
γεγονός που σχετίζεται με την παρουσία της ελληνικής λογοτεχνίας στα σχολικά βιβλία για την ελληνική μειονότητα. Για παράδειγμα στα εγχειρίδια λογοτεχνικών κειμένων της έκτης τάξης το
1950, το 1969 και το 1984 υπήρχαν αντίστοιχα 40, 2 και 5 κείμε15 Υφαντής 2006, 125-131.
16 Γκατζώνης 2005, 83.
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να από την ελληνική λογοτεχνία. Το χειρότερο ήταν ότι αυτά δεν
παίρνονταν άμεσα από αυτή τη λογοτεχνία, αλλά μεταφράζονταν
στα ελληνικά από τα αλβανικά, στα οποία είχαν μεταφραστεί από
τα αγγλικά και κυρίως από τα γαλλικά.17
Το ίδιο παρατηρείται και σε ότι αφορά τον περιορισμό στο λεξιλόγιο στη μητρική γλώσσα. Παρατηρείτε η αντικατάσταση λέξεων
της ελληνικής από αντίστοιχες της αλβανικής γλώσσας. Σε μικρότερο βαθμό έχει επηρεαστεί και η σύνταξη. Από κοινωνιογλωσσολογική άποψη η αλβανική γλώσσα έγινε γλώσσα περιωπής έναντι
της μητρικής18.
Τρίτη περίοδος

Η τρίτη περίοδος αρχίζει με την πτώση του κομουνιστικού
δικτατορικού καθεστώτος και την εγκαθίδρυση του πολιτικού
πλουραλισμού. Η Αλβανία βγαίνει από μια κατάσταση απομόνωσης στην οποία βρέθηκε για μισό αιώνα και κάνει τα πρώτα βήματα προς τη δημοκρατία. Η έλλειψη εμπειρίας και η ανυπαρξία της
σχετικής νομοθεσίας δημιούργησε ανώμαλη κατάσταση, η οποία
βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου και με την απόκτηση εμπειρίας. Παρά τη βελτίωση αυτή υπάρχουν ακόμη προβλήματα.
Σε αυτή την περίοδο, η Αλβανία έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να ενταχτεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
• Ένα από τα βασικά και ζωτικής σημασίας βήματα για την
ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι και η αλλαγή του Συντάγματος και η προσαρμογή του στη νέα τάξη πραγμάτων . Σε άρθρο του
Συντάγματος μετά τις ρυθμίσεις του 1991 αναφέρεται:
«Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν χωρίς καμία μορφή διάκρισης και με ισότητα
ενώπιον του νόμου τα θεμελιώδεις δικαιώματα και ελευθερίες του
ανθρώπου. Έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν, να διατηρήσουν και
αναπτύξουν ελεύθερα την εθνική, πολιτιστική, θρησκευτική και
γλωσσική τους ταυτότητα, να διδάσκουν και να διδάσκονται στη μητρική τους γλώσσα .»19
• Η Αλβανία έγινε μέλος διαφόρων οργανισμών, αρχικά του
ΟΑΣΕ το 1991. Επικύρωσε και υπέγραψε διεθνείς συμβάσεις σχε17 Πασχάλης 1998, 289.
18 Κυριαζής 2001, 43-57 και Πασχάλης 1998, 347.
19 Bici 2001, 18.
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τικά με την τήρηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά, και ειδικότερα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
Τέτοια είναι: Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις Περιφερειακές και
Μειονοτικές Γλώσσες, η Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των
Εθνικών Μειονοτήτων, κ.ά.
• Το 1995 έγινε μέλος με πλήρη δικαιώματα του Συμβουλίου
της Ευρώπης και τώρα, το 2008 εντάχτηκε στο ΝΑΤΟ, και το 2014
πήρε το στάτους της υποψήφιας χώρας για πλήρη ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Δεδομένης της ανωτέρω κατάστασης, στον χώρο της εκπαίδευσης για την ΕΕΜ έχουμε αρκετές πρωτοβουλίες οι οποίες προέρχονται ως απόρροια της πίεσης που ασκείται από την ελληνική κοινότητα, αλλά κυρίως από τον διεθνή παράγοντα, ως προϋπόθεση
για την ένταξη της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτό έχει οδηγήσει σε αλλαγή της νομοθεσίας και σε συγκεκριμένες εφαρμογές
της.
Το 1991, μετά από μια γενική απεργία 15 ημερών των καθηγητών, μαθητών και γονέων, η κυβέρνηση έκανε δεκτά δύο από τα
τέσσερα αιτήματα της απεργίας. Με το διάταγμα αρ. 17, με ημερομηνία 27.09.1991, όλα τα μαθήματα του Δημοτικού στα Σχολεία
της Μειονότητας θα διεξάγονταν στην ελληνική μητρική γλώσσα και η αλβανική θα διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα. Επέτρεψε,
επίσης, το άνοιγμα των ελληνικών σχολείων στη μητρική τους
γλώσσα, ακόμη και σε χωριά με μικτό πληθυσμό, τα οποία έχουν
θεμελιωθεί κατά τη διάρκεια του κομουνιστικού συστήματος στις
αποκαλούμενες μειονοτικές περιοχές. Λειτούργησαν επτά τέτοια
σχολεία.
Την ίδια στιγμή δεν έγιναν δεκτά τα άλλα δύο αιτήματα τα
οποία αφορούσαν την λειτουργία ελληνικών σχολείων στα μεγάλα
αστικά κέντρα, όπου υπήρχε ένας σημαντικός αριθμός μαθητών
ελληνικής καταγωγής, και δεν επετράπηη διδασκαλία της ιστορίας
και γεωγραφίας της Ελλάδας.
Δύο χρόνια αργότερα, το διάταγμα αρ. 19, με ημερομηνία 14. 09.
1993, αντικατέστησε το διάταγμα 17 στις δύο κατευθύνσεις του.
Τέθηκαν εκτός λειτουργίας τα σχολεία που άνοιξαν στα Κσαμίλια
και τους Αγίους Σαράντα. Την περίοδο αυτή η αποκλειστική αρμοδιότητα για το άνοιγμα νέων σχολείων πέρασε από την τοπική
αυτοδιοίκηση, που ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο σύμφωνα με
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τον νόμο του 1981, στο Υπουργείο Παιδείας (με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 500 με ημερομηνία 25.10.1993.)
Η απόφαση αρ. 396, με ημερομηνία 22.08.1994, σχετικά με την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα των μελών που
ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και η εγκύκλιος αρ. 14/1994, επαναπροσδιορίζουν το νομικό πλαίσιο για την μειονοτική παιδεία.
Παρέχεται το δικαίωμα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
σε κάθε σχολείο αρκεί να το επιθυμούν τουλάχιστον 32 μαθητές.
Με βάση το «Νόμο για την Προπανεπιστημιακή Εκπαίδευση»
Νο 7952 της 21.06.1995, το άρθρο 10 το οποίο έχει ως εξής «Στα
άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, δίδονται οι ευκαιρίες να μαθαίνουν και να διδάσκονται στη μητρική τους γλώσσα.»
Η απόφασή του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 502 με ημερομηνία
08.05.1996 επιτρέπει τη λειτουργία ελληνικών τάξεων στα σχολεία μεγάλων αστικών κέντρων εφόσον παρουσιάσουν αίτηση
τουλάχιστον 20 γονείς. Αυτό οδήγησε στο άνοιγμα των ελληνικών
σχολείων στις πόλεις του Αργυροκάστρου, Αγίων Σαράντα και
Δελβίνου.
Όπως αναφέρθηκε με την απόφαση αρ. 19, της 14.09.1993 τροποποιήθηκε η αναλογία μαθημάτων στη μητρική και την επίσημη
γλώσσα αφήνοντας αμοιβαίο ποσοστό 60 με 40.
Αργότερα, με το επιχείρημα ότι αυτή η αναλογία δεν βοηθούσε
τα παιδιά της μειονότητας να ενταχθούν εύκολα στην κοινωνική
ζωή της χώρας άλλαξε με τη διμερή συνεργασία των ειδικών του
Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων της μειονότητας. Καταρτίστηκε το πρόγραμμα διδασκαλίας που έλαβε επίσημη μορφή με την
οδηγίας14 του Υπουργείου Παιδείας με ημερομηνία 03.09.1994 και
τέθηκε σε εφαρμογή το ακαδημαϊκό έτος 1994 – 1995. Η αναλογία
αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα.
Όλη αυτή η περίοδο των έντονων διεκδικήσεων και ανταπαιτήσεων, συνοδεύτηκε από τέσσερις επισκέψεις του υψηλού επιτρόπου του ΟΑΣΕVan der Shtul.
Σήμερα συγκεκριμένα η αναλογία των μαθημάτων στο πρόγραμμα των σχολείων είναι:
Το Δημοτικό Σχολείο: μέχρι την τέταρτη τάξη όλα τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα και η αλβανική διδάσκεται
ως δεύτερη γλώσσα με μια ώρα κάθε μέρα από την δεύτερη τάξη.
Στην πρώτη τάξη η αλβανική διδάσκεται το δεύτερο εξάμηνο με
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δύο ώρες την εβδομάδα. Αυτή η αναλογία διατηρείται από το 1952
μέχρι σήμερα.
Στο εννιάχρονο από την πέμπτη μέχρι την ένατη τάξη εφαρμόζεται αυτή η αναλογία (σχολικό έτος 2011/2012)20.
(Τα μαθήματα με αστερίσκο διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.)
Αρ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΜΑΘΗΜΑ

*Ελληνική γλώσσα
Αλβανική γλώσσα και λογοτεχνία
Ξένη γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
*Βιολογία και αγωγή υγείας
*Γενέτειρα
*Ιστορία
*Γεωγραφία
*Ιστορία της Ελλάδας
*Γεωγραφία της Ελλάδας
* Κοινωνική Αγωγή
Ιχνογραφία
Μουσική
Τεχνολογία
Φυσική Αγωγή
Εξωσχολική Δραστηριότητα
Πληροφορική
Καριέρα
Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών

V
4
5
4
2

VI
4
4
2
4
1
2
2
2

1
1
1
1
2
1

1
1
2
1
2
1

24

29

VII
4
4
2
4
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1

31

VIII
4
4
2
4
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1

31

IX
3
4
2
4
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1

1
31

Στο πλαίσιο αυτό, στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα αλλαγές ποιοτικού χαρακτήρα.
Το 1993, ξεκινώντας από τις ανάγκες της κοινότητας για καταρτισμένους εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακή μόρφωση για
να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, για να διδάξουν στα μειονοτικά
20 Πρόγραμμα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2011-2012, Διεύθυνση Παιδείας Αργυροκάστρου.
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σχολεία, και στο πλαίσιο λειτουργίας πανεπιστημιακώνπρογραμμάτων ξένων γλωσσών άρχισε να λειτουργεί το Τμήμα Ελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου με
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 435 και ημερομηνία 03.
09. 1993.
Στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας «Ανακοίνωση για λειτουργία νέου τμήματος» με ημερομηνία 16. 09. 1993 προς το Πανεπιστήμιο «Εκρέμ Τσαμπέι» του Αργυροκάστρου, μεταξύ άλλων,
αναφέρεται: Ο αριθμός εισαχθέντων φοιτητών στο πρώτο έτος
είναι 15, εκ των οποίων έξι θα είναι υποψήφιοι, οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες των πρώην πολιτικών κρατουμένων.21
Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 493 της 18. 09.
1995 «Για την έναρξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε
μερικά Μεσαία Σχολεία» επέτρεψε την διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας στα Μεσαία Σχολεία, με δύο ώρες την εβδομάδα στις τάξεις 9 και 10.22
Στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 2005 με την οποία ο 8 χρόνος κύκλος σπουδών γίνεται 9 – χρονος, το τελευταίο έτος της
μεταρρύθμισης το 2009, η ελληνική γλώσσα διδάσκονταν μέχρι
την ένατη τάξη και δεν διδάσκονταν καθόλου στο Μεσαίο. Με επιστολή του Υπ. Παιδείας αρ.6045 ημ. 14. 10. 2009 και θέμα «Για τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως υποχρεωτικό μάθημα επιλογής» η ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία διδάσκεται με δύο ώρες
την εβδομάδα στα τρία έτη του Μεσαίου Σχολείου23.
Με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτοκόλλου
4731 και ημερομηνία 04.08.2009 η Μέση Παιδαγωγική Σχολή μετονομάζεται σε «Μέση Σχολή με παιδαγωγικό προφίλ στην ελληνική γλώσσα» αλλάζοντας ταυτόχρονα και μέρος του προγράμματος
σπουδών.
Εύκολα διαπιστώνει κανείς πως, μετά την πτώση της δικτατορίας, είναι μια περίοδος με περισσότερες νομικές πράξεις και αλλαγές τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, όσον αφορά την εκπαίδευση στη ελληνική μητρική γλώσσα, σε σχέση με τις προηγούμενες
περιόδους.
21 Αρχείο Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού
στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου.
22 Bici 2001, 19.
23 Αρχείο Διεύθυνσης Παιδείας Αργυροκάστρου.

710

Κωστάντω Μπαρούτα - Ξέρρα

Επίσης, παρατηρείται πως υπάρχουν επιτεύγματα στον τομέα
αυτό, υπάρχει όμως ακόμη και πολλή δουλειά να γίνει, η οποία σχετίζεται κυρίως με την ποιότητα της προσφερόμενης παιδείας.
Μεταξύ αυτών αναφέρονται κύρια προβλήματα όσον αφορά τα
Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια.
1. Τα Αναλυτικά Προγράμματα θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν
ούτως ώστε να συμβαδίζουν με την εξέλιξη των επιστημών. Ακόμη
θα πρέπει να αναθεωρηθούν σε σχέση με τις αναλογίες μεταξύ των
μαθημάτων στη μητρική και την επίσημη γλώσσα, όχι τόσο στην
ποσοτική αναλογία όσο στην ποιοτική και τη θέση που κατέχουν
αναλογικά μαθήματα σε αυτά τα προγράμματα.
2. Επίσης επείγει το θέμα της συγγραφής καινούριων σχολικών
εγχειριδίων για το μάθημα της μητρικής γλώσσας. Το πρόβλημα
δεν έγκειται απλώς στην προετοιμασία και την παραγωγή τους,
αλλά και την ποιότητα του περιεχομένου τους από εξειδικευμένο
προσωπικό. Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, το οποίο
προετοιμάζει τους δασκάλους για τα σχολεία της μειονότητας είναι ο πιο κατάλληλος φορέας για το εγχείρημα αυτό.
3. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προκύπτει και το πρόβλημα της
αποφυγής από τα σχολικά εγχειρίδια περιεχομένων που εμπνέουν,
αίσθημα και βλέψεις που δεν συμβαδίζουν με την σημερινή πραγματικότητα
4. Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές
και καθηγητές της Μέσης Παιδαγωγικής Σχολής είναι η μόνιμη
έλλειψη διδακτικών κειμένων. Από την ημέρα των εγκαινίων του
κλάδου αυτού και μέχρι σήμερα οι μαθητές παίρνουν τα μαθήματα
με σημειώσεις. Δεν κατέστηδυνατό, σε κανένα σύστημα και με καμία κυβέρνηση οι μαθητές αυτοί να έχουν σχολικά εγχειρίδια.
5. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η μετεκπαίδευση των δασκάλων
που διδάσκουν μαθήματα στην Ελληνική γλώσσα, όπως την Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τη Βιολογία, την Κοινωνική Αγωγή,
την Ιστορία της Ελλάδας κ.λπ.
Βιβλιογραφία
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Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΏΝ ΑΛΛΑΓΏΝ
Συνέχειες, ασυνέχειες και ρήξεις στα σχολικά εγχειρίδια.
Ζητήματα διδακτικής

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές στο πλαίσιο των νέων δεδομένων
που θέτει η πολυπολιτισμικότητα: το παράδειγμα των
σχολικών εγχειριδίων σύγχρονης Ιστορίας
Φωτεινή Πατεινάρη *

1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και Ιστορία
1.1. Τα νέα δεδομένα
Ο 21ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί ως αιώνας της γνώσης, της πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογικής προόδου και
της επικοινωνίας1. Η επικράτηση υπερεθνικών οργανισμών και
οικονομικών συστημάτων, η διεθνής επικοινωνία και οι μαζικές
μετακινήσεις πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής αυτής. Στο πλαίσιο αυτό οι λαοί δεν
είναι αποκομμένοι ο ένας από τον άλλο, αλλά βρίσκονται σε διαρκή αλληλεξάρτηση, η οποία οδηγεί στην πολιτισμική επαφή και
επικοινωνία και υπερβαίνει τα όρια των εθνικών κρατών. Η παγκοσμιοποίηση, η διεθνοποίηση και το μεταναστευτικό φαινόμενο ενισχύουν τη διαφορετικότητα που υπάρχει ούτως ή άλλως σε
όλες τις κοινωνίες. Οι συνθήκες αυτές ουσιαστικά συνεπάγονται
ότι οι νέοι θα κληθούν να ζήσουν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολιτισμικό πλουραλισμό2.
Επιπλέον, η εποχή μας έχει χαρακτηρισθεί ως το μεταίχμιο
ανάμεσα στον «Ορθό Λόγο» του Διαφωτισμού (συναίνεση μεταξύ ιστορίας, ταυτοτήτων και πολιτισμικών αξιών) και την αμφισβήτηση της συναίνεσης με την εισαγωγή της υποκειμενικότητας
και του σχετικισμού στην ερμηνεία των οικονομικών, πολιτικών
και κοινωνικών δεδομένων και την αμφισβήτηση των παραδοχών
πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η οικοδόμηση των εθνικών κρατών.
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Η αμφισβήτηση αυτή προέκυψε λόγω των αλλαγών που συντελέστηκαν τον 20ό αιώνα, οι οποίες αφορούν την έκρηξη της γνώσης,
τις αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την κυριαρχία του εθνικού κράτους και οδηγούν συχνά σε αφύπνιση των
αλυτρωτικών τάσεων εθνοτικών ομάδων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό
ήταν αναπόφευκτη η ανάδυση του ζητήματος της ετερότητας3.
Παρατηρείται, λοιπόν, σήμερα το εξής παράδοξο: Από τη μία
πλευρά οι αλληλεπιδράσεις και η αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών και των διαφορετικών πολιτισμών αυξάνονται, ενώ παράλληλα παρατηρείται μία τάση διάχυσης ενός οικουμενικού πολιτισμού. Στον αντίποδα, όμως, αυξάνονται οι εθνικιστικές τάσεις και
οι τοπικές αποσχιστικές συρράξεις4. Χαρακτηριστική είναι η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων και η έξαρση του νεοεθνικισμού
και του νεορατσισμού που «πλανάται πάνω από την Ευρώπη». Εμφανίζονται τάσεις κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής αυτάρκειας και αναζήτησης πολιτισμικής αυθεντικότητας5.
Βασικός στόχος του σχολείου στο πλαίσιο αυτό είναι η διαχείριση της αντίφασης αυτής και η διαμόρφωση «πολυπολιτισμικών
προσωπικοτήτων»6. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητο το σχολείο να υπερβεί την αφομοιωτική λογική που το
χαρακτηρίζει, τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό7, και να υιοθετήσει μία
πλουραλιστική λογική8, η οποία προσδιορίζεται επακριβώς από
τους στόχους και τις αρχές που διέπουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τους οποίους θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε συνοπτικά παρακάτω.
1.2. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαπολιτισμικά προσανατολισμένη διδασκαλία

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ένα πλουραλιστικά προσανατολισμένο μοντέλο διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στο
3
4
5
6
7
8

(Νικολάου 2008, 37)
(Αδάμου-Ράση 2008, 467-468)
(Κόκκινος 2008, 23)
(Κεσίδου ό.π., 22)
(ΕΠΑΔΙΠΕ, 2008)
(Κεσίδου 2010, 118)
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σχολείο, το οποίο αξιοποιεί την πολιτισμική διαφορά και αποβλέπει στην κοινωνική συνοχή και την ειρηνική συμβίωση, οι οποίες
θα επέλθουν, αν όλα τα μέλη της κοινωνίας, ανεξάρτητα από τις
πολιτισμικές καταβολές τους, έχουν δυνατότητα για γνωριμία και
αλληλεπίδραση9. Σύμφωνα με τον Essinger10 βασικοί στόχοι της
διαπολτισμικής εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση
(empathy), η εκπαίδευση για αλληλεγγύη, η εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό και η εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού
τρόπου σκέψης. Επιπλέον, σύμφωνα με τη στοχοθεσία που προτείνει ο Auernheimer11, η διαπολιτισμική εκπαίδευση νοείται ως
κοινωνική μάθηση, δηλαδή ως διαδικασία απόκτησης κοινωνικών
δεξιοτήτων, όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και η επίλυση
αντιπαραθέσεων. Ακόμη, διδάσκει στο άτομο την ικανότητα για
διάλογο μεταξύ των πολιτισμών, ο οποίος προϋποθέτει την αποδοχή της διαφορετικότητας. Η λογική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προϋποθέτει, επίσης, ότι το σχολείο δεν παρέχει μόνο μία,
αλλά πολλές διαφορετικές προοπτικές, λαμβάνοντας υπόψη τον
πολιτισμικό πλουραλισμό κάθε τάξης. Η ανάγκη για πολυπρισματικότητα αφορά όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.
Τέλος, η διαπολτισμική εκπαίδευση γίνεται αντιληπτή ως πολιτική
αγωγή και ως αντιρατσιστική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ενάντια
στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης και υπέρ του διαπολιτισμικού σεβασμού, η εξέταση φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού, η ανάλυση των σχέσεων κυρίαρχης ομάδας και μειονοτήτων και η προσπάθεια αλλαγής των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών που
συχνά εμπεριέχουν ρατσιστικά στοιχεία καθιστούν σαφή τη σχέση
μεταξύ των τριών πεδίων.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, λοιπόν, σημαίνει την υπέρβαση
του εθνοκεντρισμού και την αντιμετώπιση της πολυπολιτισμικότητας όχι ως προβλήματος, αλλά ως πρόκλησης για την αλλαγή
της κοινωνίας και των ατόμων στην κατεύθυνση της αποδοχής
της ετερότητας μέσω της αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεπίδρασης12. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως «η απάντηση στα αιτή9
10
11
12

(Κεσίδου 2008β, 13)
(Essinger 1991, 16-17)
(Auernheimer 1996, 175-190)
(Νικολάου 2000, 132)
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ματα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας»13 και απευθύνεται σε όλα
τα μέλη της κοινωνίας και όχι μόνο στους μειονοτικούς μαθητές14.
Εφόσον έχουν καταστεί σαφείς οι στόχοι και οι προσανατολισμοί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, τίθεται εύλογα το ερώτημα
«τι σημαίνει στην πράξη η εφαρμογή τους;». Το ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει το πεδίο της Διαπολιτισμικής Διδακτικής που
στοχεύει μεταξύ άλλων στη «διαπολιτισμική διεύρυνση» των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.)15, δηλαδή στην εκπαιδευτική αλλαγή
που αφορά τους στόχους, τα περιεχόμενα, τις διδακτικές προσεγγίσεις, τους τρόπους αξιολόγησης και τα σχολικά εγχειρίδια που
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός Π.Σ.. Ουσιαστικά πρόκειται
για μία ενταξιακή προσέγγισή και για έναν ριζικό μετασχηματισμό
του Π.Σ. και των σχολικών βιβλίων με σκοπό την προώθηση της
κοινωνικής συνοχής16.
1.3. Το μάθημα και τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας

Ένα από τα πιο επίμαχα μαθήματα του Π.Σ., όχι μόνο λόγω των
παιδαγωγικών και ψυχονοητικών παραμέτρων του, αλλά κυρίως
εξαιτίας των ιδεολογικών, κοινωνικών και πολιτικών προσανατολισμών του είναι η Ιστορία. Η επιλογή των σκοπών του μαθήματος, των περιεχομένων και των σχολικών εγχειριδίων αποτελεί μία
πολιτική πράξη, διότι μέσω της «επίσημης» ιστορίας που διαμορφώνεται επιδιώκεται η διαπαιδαγώγηση των παιδιών σύμφωνα
με τις δεδομένες αξίες και την κυρίαρχη ιδεολογία17.
Όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη των Π.Σ. και των σχολικών
εγχειριδίων παγκοσμίως, βασικό χαρακτηριστικό τους, παρά τις
διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών και την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι ο εθνοκεντρισμός. Το μάθημα
της Ιστορίας, λοιπόν, στοχεύει στην οικοδόμηση μίας κοινής εθνικής ταυτότητας και αναπαράγει μία ιδεατή εικόνα του έθνους, του
εθνικού «εαυτού». Στο πλαίσιο αυτό προβάλλονται «ιδεολογικές
και ανιστορικές αντιλήψεις για το παρελθόν»18, τονίζεται η ιδέα της
13
14
15
16
17
18

(Nieke 2000, 13)
(Δαμανάκης 2002, 40)
(Κεσίδου ό.π., 16; Roth 2000, 13)
(Gundara, 479; Hajesoteriou/ Neophytoy & Angelides, 401)
(Μαυροσκούφης 1997, 14-16)
(Δραγώνα & Φραγκουδάκη 1997, 14-15)
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συνέχειας του έθνους στον χρόνο και στον χώρο, της ομοιογένειας
και της μοναδικότητάς του, ενώ η ετερότητα και οι πολιτισμικές
διαφορές και αλληλεπιδράσεις αποσιωπώνται19.
Όσον αφορά την Ελλάδα, η Ιστορία εξακολουθεί να παραβλέπει τις σύγχρονες ιστοριογραφικές αναζητήσεις και τις προκλήσεις της εποχής, αδυνατώντας να υιοθετήσει διεθνείς τάσεις είτε
λόγω του πολιτικού τους κόστους είτε επειδή η ελληνική κοινωνία προσλαμβάνει την παγκοσμιοποιημένη και πολυπολιτισμική
πραγματικότητα ως απειλή για τη συνέχεια και την ομοιογένεια
του έθνους20. Οι αλλαγές των τελευταίων ετών στα Π.Σ. και τα εγχειρίδια δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν από την κυρίαρχη ελληνοχριστιανική ιδεολογία και να υιοθετήσουν πολυπρισματικές
προσεγγίσεις21. Τα Π.Σ. και τα εγχειρίδια της Ιστορίας ακολουθούν
και συνεχίζουν τις διδακτικές πρακτικές που θεμελιώνονται στο
τρίπτυχο γεγονοτολογική αφήγηση, ιδεολογική εγχάραξη και αποστήθιση υπό το πρόσχημα της συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας και του εγκυκλοπαιδισμού22, ενώ τα σχολικά βιβλία Ιστορίας
φαίνεται ότι παραμένουν εθνοκεντρικά και επικεντρώνονται στην
πολιτική και στρατιωτική γεγονοτολογική ιστορία. Η ιστορική
γνώση μεταβιβάζεται κανονιστικά στο πλαίσιο του ανελαστικού
Π.Σ., ενώ ισχύει το κρατικό μονοπώλιο στη συγγραφή και αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων και επομένως στη διακίνηση της
σχολικής ιστορικής γνώσης23.
1.4. Διαπολιτισμική διεύρυνση των σχολικών εγχειριδίων
Ιστορίας

Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές εξελίξεις θέτουν στο επίκεντρο τον προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο
το μάθημα της Ιστορίας μπορεί να υπερβεί τον εθνοκεντρισμό που
περιγράφηκε παραπάνω και να προωθήσει τον πολιτισμικό πλουραλισμό24. Τίθεται, λοιπόν, εύλογα το ερώτημα, ποιος είναι ο ρόλος
που καλείται να διαδραματίσει η σχολική ιστορία και με ποιον τρό19
20
21
22
23
24

(Μαυροσκούφης 2007, 230; Stradling 2001, 139-140)
(Κόκκινος 2003, 113-114)
(Μαυροσκούφης ό.π., 231)
(Κόκκινος 1998, 337-344)
(Κόκκινος & Γατσωτής 2008, 374)
(Αβδελά 1998, 48)
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πο θα ανταποκριθεί κατάλληλα στα νέα δεδομένα της εποχής της
πολυπολιτισμικότητας και της διεθνοποίησης25.
Την απάντηση στο ερώτημα αυτό καλείται να δώσει η Διαπολιτισμική Διδακτική της Ιστορίας (Interkulturelle Geschichtsdidaktik). Βασικές κατηγορίες του πεδίου και σημείο τομής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της Διδακτικής της Ιστορίας είναι
οι έννοιες της πολυπρισματικότητας, της κατανόησης του ξένου
(Fremdverstehen), της ταυτότητας, της ιστορίας της ανθρωπότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επαφής των πολιτισμών
(Kulturkontakt)26.
Η διαπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία της Ιστορίας συνεπάγεται μεταξύ άλλων και αλλαγή στα περιεχόμενα των σχολικών εγχειριδίων. Στο πλαίσιο αυτό τα περιεχόμενα των σχολικών
βιβλίων της Ιστορίας προτείνεται να επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προάγεται μία εικόνα του παρελθόντος στην οποία η
διαφορετικότητα είναι οργανικά ενταγμένη27. Για τον λόγο αυτό
το μάθημα της Ιστορίας είναι σημαντικό να αποβάλει τα έντονα
εθνοκεντρικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν και να εντάξει στα
περιεχόμενά του στοιχεία από άλλους λαούς και πολιτισμούς, την
ιστορία των μειονοτήτων και των μεταναστών, τοπική, βαλκανική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. Η διάσταση του πολιτισμικού πλουραλισμού αναφορικά με τις εθνοπολιτισμικές ομάδες και
τις μειονότητες που συνυπάρχουν με την κυρίαρχη πλειοψηφία
στο πλαίσιο του έθνους-κράτους συνοδεύεται από τη διάσταση
της παγκοσμιότητας-οικουμενικότητας, της ένταξης δηλαδή της
εθνικής ιστορίας σε ευρύτερα διεθνή πλαίσια28. Ακόμη, τα παιδιά
θα ωφεληθούν, εάν μέσω της σχολικής ιστορίας μάθουν για τις
πολλαπλές επιδράσεις που δέχτηκε ο «εθνικός πολιτισμός», για τις
αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγές μέσω των οποίων διαμορφώθηκαν τα ήθη, οι συνήθειες και η γλώσσα μίας κοινωνίας. Γι’ αυτόν
τον λόγο είναι σημαντικό το πλαίσιο αναφοράς της Ιστορίας να
διευρυνθεί από το εθνικό στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να γίνουν σαφείς και κατανοητές οι επιρροές και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολιτισμών και λαών29.
25
26
27
28
29

(Alavi, 123)
(Alavi 2002, 18-21)
(Harris & Clarke, 172)
(Κόκκινος κ.ά. 2007, 148)
(Αβδελά ό.π., 73; Council of Europe 2008: 6)
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Προτείνεται, ακόμη, στα βιβλία να δοθεί έμφαση στις ειρηνικές
περιόδους συνύπαρξης των λαών, στην πολιτισμική δραστηριότητα, στην κοινωνική και την καθημερινή ζωή, τις ασχολίες και
τις συνήθειες των ανθρώπων, στις αλληλεπιδράσεις και τις πολιτισμικές ανταλλαγές, στη σύγχρονη και στην πρόσφατη ιστορία.
Τα περιεχόμενα, δηλαδή, προεκτείνονται πέρα από την πολεμική
και πολιτική και περιλαμβάνουν την πολιτισμική, την κοινωνική,
την οικονομική και διαφορετικά είδη μικρο-ιστορίας (ιστορία των
ιδεολογιών, ιστορία των νοοτροπιών, ιστορία των πνευματικών
δημιουργημάτων κ.λπ.). Πρόκειται για μία συγκριτική και διαπολιτισμική προσέγγιση που στοχεύει στη γνωριμία με τους διαφορετικούς πολιτισμούς και στην αλληλοκατανόηση30.
Πέραν τούτων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαπολιτισμική προσέγγιση της Ιστορίας είναι τα βιβλία να είναι απαλλαγμένα
από στερεότυπα και να βοηθούν τα παιδιά να μάθουν να διακρίνουν πώς κατασκευάζεται η ιστορική γνώση ανάλογα με την οπτική από την οποία προβάλλεται. Γι’ αυτόν τον λόγο προτείνεται η
παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων από διαφορετικές οπτικές
και διαφορετικές πηγές, ώστε να επιτυγχάνεται η πολυπρισματικότητα (multiperspectivity), η οποία συμβάλλει στην υπέρβαση
της δογματικής σκέψης και στην καλλιέργεια του διαλόγου μεταξύ
ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο31.
Η διαπολιτισμική Διδακτική της Ιστορίας προϋποθέτει τη σύγκριση διαφορετικών πηγών και απόψεων και στοχεύει στο να ενθαρρύνει τα παιδιά να θέσουν υπό αμφισβήτηση τις προϋπάρχουσες και προκαθορισμένες αντιλήψεις τους και να αναλύουν κάθε
ιστορικό γεγονός κριτικά. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να μελετηθούν ιδιαίτερα κάποια επίμαχα και συγκρουσιακά θέματα, όπως ο
φασισμός, ο ρατσισμός, ο σταλινισμός, οι εμφύλιοι πόλεμοι, η ιστορία των μειονοτήτων και της ταυτότητάς τους32. Αναγκαίο είναι,
επίσης, να προβάλλεται η αντίληψη ότι το ίδιο γεγονός μπορεί να
ερμηνεύεται διαφορετικά από διαφορετικές χώρες.
Τέλος, όσον αφορά την οργάνωσή της ύλης, είναι γεγονός ότι
η γραμμική αφήγηση της Ιστορίας είναι σχεδόν αναπόφευκτα
εθνοκεντρική (ή ευρωκεντρική), γιατί διηγείται μία «γεωμετρική
30 (Χουδράκης 2001, 167-169)
31 (Becher, 86; Πανταζής, 213-214)
32 (Council of Europe 1997, 40-42)
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προοδευτική ιστορία που τελειώνει στη δυτική σύγχρονη ιστορία».
Η γραμμική προοδευτική ιστορική αφήγηση συμβάλλει στην ομογενοποίηση της ετερογενούς κοινωνίας και του λαού του εθνικού
κράτους33. Για την απομάκρυνση από τον εθνοκεντρισμό (και τον
ευρωκεντρισμό) θα πρέπει να ενταχθεί στο μάθημα της Ιστορίας η
εξέταση ιστορικών γεγονότων που αρχίζουν στο παρόν, παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές, προβάλλουν την οπτική άλλων πολιτισμών και δείχνουν και τη σκοτεινή πλευρά των δυτικών κρατών.
2. Η έρευνα

2.1. Σκοπός της έρευνας
Σήμερα τίθεται το ερώτημα σε ποιο βαθμό τα Π.Σ. και τα σχολικά βιβλία Ιστορίας λαμβάνουν υπόψη τους τα νέα δεδομένα των
σύγχρονων κοινωνιών, δηλαδή τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα
τους και τις τάσεις ενοποίησης σε υπερεθνικούς σχηματισμούς.
Στο πλαίσιο αυτό σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά
πόσο το μάθημα της Ιστορίας στην τελευταία τάξη του δημοτικού
σχολείου είναι διαπολιτισμικά προσανατολισμένο σε επίπεδο Π.Σ.
και σχολικών εγχειριδίων. Η συγκεκριμένη εισήγηση περιορίζεται στη διερεύνηση της διαπολιτισμικής διάστασης δύο σχολικών
εγχειριδίων σύγχρονης Ιστορίας, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τη
διαδικασία συγγραφής και τις συνθήκες διαμόρφωσης των νέων
σχολικών εγχειριδίων, προκειμένου να καταστούν σαφείς ο ρόλος
του μαθήματος της σύγχρονης Ιστορίας στην Ελλάδα και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τα περιθώρια αναθεώρησής του
προς μία διαπολιτισμική προσέγγιση.
2.2. Υλικό της έρευνας

Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν τα εξής σχολικά εγχειρίδια:

1. Ακτύπης, Διονύσιος, Αριστείδης Βελαλίδης, Μαρία Καΐλα, Θεόδωρος Κατσουλάκος, Γιάννης Παπαγρηγορίου & Κώστας Χωρεάνθης:
Στα νεότερα χρόνια. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 200834.

33 (Alavi & von Borries 2000, 61)
34 Πρόκειται για το εγχειρίδιο που δημοσιεύτηκε το 1989 και αναθεωρήθηκε το
1997. Χρησιμοποιήθηκε στις σχολικές τάξεις από το 1989 ως το 2006, οπότε και
αντικαταστάθηκε από το σχολικό βιβλίο της συγγραφικής ομάδας της Μαρίας
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2. Κολιόπουλος Ιωάννης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αθανάσιος Καλλιανιώτης & Χαράλαμπος Μηνάογλου: Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού. Ιστορία
του νεότερου και σύγχρονου κόσμου. Βιβλίο μαθητή. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος 2012.

2.3. Συνθήκες διαμόρφωσης του υλικού

Η συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων αποτελεί συχνά μέρος
και συνοδεύει τις απόπειρες εκπαιδευτικών αλλαγών με σκοπό
τον «εκσυγχρονισμό» της διδακτικής πράξης και την «αναμόρφωση» του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο λόγος που το σχολικό
βιβλίο βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών αυτών είναι ότι συνιστά πέρα από πληροφοριακό και πολιτικό μέσο και είναι προϊόν,
αλλά και παράγοντας κοινωνικών διαδικασιών35.
Όσον αφορά τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές τις δεκαετίας του 1980 η κριτική στα
παραδοσιακά Π.Σ., το αίτημα για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και
η αλλαγή της κυβέρνησης το 1981 οδήγησαν στην αναθεώρηση
των προδιαγραφών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Προκειμένου
να απλουστευτούν οι διαδικασίες συγγραφής τους και να καταστεί πιο γρήγορη η ανανέωσή τους, επιλέχθηκε στις περισσότερες
περιπτώσεις η πρακτική της ανάθεσης36. Το Π.Σ. για το μάθημα της
Ιστορία της Στ΄ Δημοτικού δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 198937, ενώ την ίδια χρονιά εισήχθη στις τάξεις το
νέο σχολικό βιβλίων των Ακτύπη κ.ά..
Η αδυναμίες, όμως, του Π.Σ. και των σχολικών βιβλίων της δεκαετίας του 1980 σχετικά με την εκπλήρωση των αναγκών του
σύγχρονου ελληνικού σχολείου, το καθολικό αίτημα για εκσυγχρονισμό και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) οδήγησαν
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) σε
μία νέα μεταρρυθμιστική προσπάθεια που ξεκίνησε το 1997 και
ολοκληρώθηκε το 2003, χαρακτηριστικά της οποίας θεωρούνται
η «κοινοτικοποίηση» της εκπαίδευσης και η «ευρωποίηση» του
Ρεπούση. Μετά την απόσυρση του βιβλίου αυτού στο τέλος της σχολικής χρονιάς
2006-2007 το παλιό βιβλίο επανήλθε και χρησιμοποιήθηκε μέχρι και τη σχολική
χρονιά 2011-2012. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η έκδοση του 2008.
35 (Stein 1977)
36 (Μαυροσκούφης 1997, 83)
37 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 226/6-10-1989)
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μεταρρυθμιστικού λόγου. Το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) δημοσιεύτηκαν το 2003 στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως38, ουσιαστικά, όμως, εφαρμόστηκαν για πρώτη
φορά τη σχολική χρονιά 2006-2007 στο δημοτικό σχολείο με την
εισαγωγή των νέων σχολικών βιβλίων39. Θα πρέπει να αναφερθεί
στο σημείο αυτό ότι το Π.Σ. της Ιστορίας που προέκυψε θέτει ως
γενικό σκοπό την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδηση – σε αντίθεση με το προηγούμενο Π.Σ. που έθετε
στο επίκεντρο την εγχάραξη της εθνικής συνείδησης. Ωστόσο, σε
επίπεδο επιμέρους στόχων το Π.Σ. δεν διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά από το προηγούμενο. Οι Φλουρής & Πασιάς επισημαίνουν ότι η
μεταρρύθμιση της περιόδου 1997-2003 χαρακτηρίζεται από ένα
ρηχό σχεδιασμό των παρεμβάσεων και από την έλλειψη διαλόγου
με την εκπαιδευτική κοινότητα40. Όπως σημειώνει ο Μπονίδης, «η
δομική μεταρρύθμιση των προδιαγραφών της διδασκαλίας αποτελεί
ακόμη ζητούμενο στην ελληνική εκπαίδευση»41.
Όσον αφορά τα σχολικά εγχειρίδια, προκηρύχθηκε ανοιχτός
δημόσιος διαγωνισμός, αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις συγγραφής και
τελικά η συγγραφή τους ανατέθηκε σε μία ομάδα για κάθε βιβλίο.
Η διαδικασία ελέγχθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), το
οποίο παρακολούθησε τη διαδικασία, τα αξιολόγησε, διόρθωσε
και ενέκρινε. Επιπλέον, το Π.Ι. προσδιόρισε τις προδιαγραφές για
τη συγγραφή των βιβλίων εκδίδοντας τις «Γενικές προδιαγραφές
και κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού»42. Τα βιβλία δεν
εφαρμόστηκαν πειραματικά, ώστε να υποστούν διαμορφωτική
αξιολόγηση43 και εισήχθησαν στις τάξεις κατά τη σχολική χρονιά
2006-2007.
Το βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού της συγγραφικής ομάδας
της Ρεπούση44 γράφτηκε βάσει του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και κρίθηκε θετικά
38 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03 & ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 304/1303-03)
39 (Ευαγγέλου 2007, 165)
40 (Φλουρής & Πασιάς 2004, 134)
41 (Μπονίδης 2010, 164-165)
42 (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. 2003)
43 (Ανδρέου & Κασβίκης 2008, 86-87)
44 Πρόκειται για το βιβλίο: Ρεπούση, Μαρία, Χαρά Ανδρεάδου, Αριστείδης
Πουταχίδης & Αρμόδιος Τσίβας: Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια. Αθήνα: ΟΕΔΒ-
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κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, καταργήθηκε, όμως, για ιδεολογικούς λόγους από τον Υπουργό Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος παρέκαμψε την επίσημη διαδικασία αποτίμησής του
βιβλίου από ομάδα εμπειρογνωμόνων αξιολογητών λόγω πίεσης
από διάφορες κοινωνικές ομάδες45. Η αντίδραση στο βιβλίο της
συγγραφικής ομάδας με επικεφαλής τη Μαρία Ρεπούση ήταν πολιτικοποιημένη και δεν οφείλεται ουσιαστικά στις όποιες «ανακρίβειες» θα μπορούσαν να εντοπιστούν. Βασικό χαρακτηριστικό της
σύγκρουσης για το βιβλίο Ιστορίας ήταν η υποταγή της επιστημονικής προσέγγισης στις σκοπιμότητες μίας ιδεολογικής και πολιτικής σύγκρουσης46. Η συζήτηση για το συγκεκριμένο βιβλίο πήρε
τη μορφή «λυσσαλέας αρνητικής κριτικής» στη βάση πολιτικών και
«εθνικών» επιχειρημάτων παρά ιστοριογραφικών ή παιδαγωγικών47. Όπως αναφέρει ο Μαυροσκούφης, όσοι επιχειρούν αλλαγές
του διδακτικού παραδείγματος θα πρέπει να συνυπολογίζουν «τα
αξιακά πρότυπα και τις ζώνες ανοχής της κυρίαρχης ιδεολογίας». Σε
μία ανασφαλή και συντηρητική κοινωνία η επαναδιαπραγμάτευση της ιστορικής μνήμης θεωρείται απειλή απέναντι στην «εθνική ομαλότητα»48. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι στην ελληνική
κοινωνία δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την απεξάρτηση της
εθνικής ιστορίας από εθνοκεντρικές και ιδεολογικές επιρροές και
στόχους49.
Μετά την απόσυρση του βιβλίου το 2007 δημοσιεύτηκε από το
Π.Ι. ανακοίνωση με θέμα «Συγγραφή διδακτικού πακέτου (βιβλίο
μαθητή, βιβλίο δασκάλου, τετράδιο εργασιών) για το μάθημα της
Ιστορίας της Έκτης (Στ΄) τάξης του Δημοτικού»50. Η συγγραφή
του νέου σχολικού εγχειριδίου έγινε με ανάθεση στη συγγραφική
ομάδα των Κολιόπουλου, Ιωάννη, Ιάκωβου Μιχαηλίδη, Αθανάσιου
Καλλιανιώτη & Χαράλαμπου Μηνάογλου. Το νέο σχολικό εγχειρίδιο τελικά εισήχθη για πρώτη φορά στις τάξεις κατά το σχολικό
έτος 2012-2013 έπειτα από έγκριση του Υπουργείου51.
45
46
47
48
49
50
51

Ελληνικά Γράμματα Multimedia Α.Ε. 2006.
(Μπονίδης ό.π., 184)
(Κόκκινος 2008, 34)
(Ανδρέου & Κασβίκης ό.π., 81-84)
(Μαυροσκούφης 2008, 71-74)
(Κόκκινος 2003, 146-148)
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. 2007)
(Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 2012)
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2.4. Μέθοδοι ανάλυσης του υλικού
Tα σχολικά εγχειρίδια αναλύθηκαν με την ποιοτική ανάλυση
περιεχομένου και συγκεκριμένα με τη μέθοδο της ανάλυσης curriculum (curriculum analysis)52. Για την ανάλυση συγκροτήθηκε ένα
σύστημα κατηγοριών-δεικτών που λειτούργησε ως εννοιολογικό
πλαίσιο και ως οργανωτικό σχέδιο, καθοδήγησε την ανάλυση και
την κατέστησε συστηματική και σαφή53.
2.5. Ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων

Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνήθηκε ο διαπολιτισμικός προσανατολισμός των δύο σχολικών εγχειριδίων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα για τη διδασκαλία του μαθήματος της σύγχρονης
Ιστορίας με βάση συγκεκριμένα διαπολιτισμικά ερωτήματα, ενώ
επιχειρήθηκε η σύγκρισή τους ως προς την υιοθέτηση μίας διαπολιτισμικής προσέγγισης. Οι βασικές διαπιστώσεις παρουσιάζονται
συνοπτικά παρακάτω.
Παρόλο που στη σύγχρονη ιστορία εντοπίζονται πάρα πολλές
περιπτώσεις πολυπολιτισμικών κοινωνιών, στα δύο σχολικά εγχειρίδια οι άμεσες αναφορές είναι περιορισμένες. Στο βιβλίο των
Ακτύπη κ.ά. οι συγκεκριμένες αναφορές είναι ελάχιστες, παρά το
γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου πραγματεύεται τη
ζωή στην πολυπολιτισμική Οθωμανική αυτοκρατορία, την Ελληνική Επανάσταση και τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, ο πληθυσμός του οποίου ήταν πολιτισμικά ανομοιογενής. Οι αναφορές
είναι συγκριτικά περισσότερες στο νέο σχολικό εγχειρίδιο, αυτό
των Κολιόπουλου κ.ά., όμως, σε καμία περίπτωση εκτενείς. Κυρίως
δε αναφορές σε θέματα πολυπολιτισμικότητας και πολυπολιτισμικών κοινωνιών εντοπίζονται όχι στο κυρίως κείμενο, αλλά ως συμπληρωματικές πληροφορίες στο πλαίσιο «ματιά στο παρελθόν»
που υπάρχει στο τέλος κάθε ενότητας, γεγονός που υποδηλώνει
την περιθωριοποιημένη θέση των ζητημάτων αυτών στα περιεχόμενα. Αποτέλεσμα είναι να καλλιεργείται και να διατηρείται ο
μύθος της εθνικής ομοιογένειας και να αποκρύπτονται οι πολιτισμικές διαφορές.
52 (Posner 2004)
53 (Kesidou 1999, 37-38)
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Τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού που εξετάστηκαν επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική ιστορία και στη διαδικασία συγκρότησης του ελληνικού κράτους.
Συνεπώς, τα θέματα βαλκανικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας
ιστορίας είναι περιορισμένα. Εκτός από τα ελάχιστα αυτοτελή
κεφάλαια που αφορούν κυρίως την ευρωπαϊκή και λιγότερο τη
βαλκανική και την παγκόσμια ιστορία, εντοπίζονται αναφορές σε
περιπτώσεις που η ελληνική ιστορία πραγματεύεται θέματα που
εντάσσονται σε ευρύτερα πλαίσια (βαλκανικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο). Παρατηρείται, δηλαδή, το φαινόμενο τα θέματα αυτά να
παρουσιάζονται, μόνο σε περιπτώσεις που έχουν άμεση και στενή
σχέση με τα γεγονότα στην Ελλάδα κατά την υπό εξέταση περίοδο.
Η ελληνική ιστορία κατέχει αδιαμφισβήτητα την πρωτοκαθεδρία.
Συγκριτικά, ανάμεσα στα δύο σχολικά εγχειρίδια που εξετάστηκαν
διαπιστώθηκε ότι το νέο σχολικό εγχειρίδιο πραγματεύεται σχετικά ευρύτερα θέματα ευρωπαϊκής ιστορίας, γεγονός που αποτελεί
ένα θετικό στοιχείο στην κατεύθυνση της διαπολιτισμικής διεύρυνσης. Τα θέματα αυτά, όμως, ως επί το πλείστον, δεν εξετάζονται
εκτενώς, αλλά ευκαιριακά ως πρόσθετες πληροφορίες στο πλαίσιο της «ματιάς στο παρελθόν». Συνεπώς, παρά την πρόοδο που
έχει σημειωθεί δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η ευρωπαϊκή
διάσταση έχει ενταχθεί οργανικά στο συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο.
Η εικόνα της Ελλάδας που προβάλλεται μέσω των υπό εξέταση
βιβλίων επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον ηρωισμό και τη γενναιότητα των Ελλήνων, στον δίκαιο αγώνα τους ενάντια στον κατακτητή, στην κοινή πίστη και τις περισσότερες φορές στην κοινή γλώσσα. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται ως τα ενοποιητικά στοιχεία
του έθνους. Με τον τρόπο αυτό προάγεται έντονα η εικόνα της
ομοιογένειας του έθνους και της αδιάρρηκτης συνέχειάς του μέσα
στους αιώνες, ενώ οι διαφορές και η ετερότητα αποκρύπτονται. Το
στοιχείο αυτό είναι πιο έντονο στο παλιό βιβλίο, ενώ στο νέο σχολικό εγχειρίδιο το στοιχείο της κοινής πίστης και καταγωγής προβάλλεται συγκριτικά πιο περιορισμένα. Η παραδοσιακή αντίληψη,
όμως, που προσλαμβάνει το έθνος ως μία ομοιογενή, αναλλοίωτη
και αιώνια οντότητα παραμένει. Οι παραδοχές αυτές έρχονται σε
αντίθεση με κεντρικές θέσεις της Διαπολιτισμικής Διδακτικής της
Ιστορίας, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η αποδοχή της δι-
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αφορετικότητας και η ανάγκη συνειδητοποίησης ότι το έθνος είναι μία κατασκευή που δημιουργήθηκε τον 19ο και όχι μία αιώνια
ύπαρξη.
Όσον αφορά τους εθνικούς «άλλους», είναι χαρακτηριστικό ότι
και στα δύο σχολικά εγχειρίδια αυτοί παρουσιάζονται κυρίως με
αφορμή πολεμικές συρράξεις. Ιδιαίτερα έντονο είναι αυτό για τους
Τούρκους και τους βαλκανικούς λαούς που αποτέλεσαν, εξάλλου,
και τους κύριους αντιπάλους ή ανταγωνιστές της Ελλάδας στην
προσπάθεια δημιουργίας και επέκτασης του κράτους. Οι αναφορές
στη συμβίωση και την αλληλεπίδραση των λαών αυτών είναι ελάχιστες. Άμεση επίπτωση αυτού είναι το γεγονός ότι σχηματίζεται,
έστω και έμμεσα, μία αρνητική εικόνα για τους λαούς αυτούς, εφόσον παραβλέπονται εντελώς οι περίοδοι ειρηνικής συνύπαρξης και
οι περιπτώσεις φιλικών σχέσεων μεταξύ τους. Βέβαια, θα πρέπει
να αναφερθεί ότι δεν εντοπίζονται έντονα αρνητικά φορτισμένες
εκφράσεις για τους λαούς αυτούς. Ιδιαίτερα στο νέο σχολικό εγχειρίδιο καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τους λαούς αυτούς να είναι κατά το δυνατόν ουδέτερη. Η έλλειψη άμεσων αρνητικών αναφορών που επιβεβαιώνεται
και από την έρευνα των Ξωχέλλη κ.ά.54 αποτελεί αδιαμφισβήτητα
θετικό στοιχείο. Παρά τα θετικά βήματα, όμως, δεν μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι προωθείται μία ισορροπημένη εικόνα για τους
λαούς αυτούς, εικόνα που δεν επικεντρώνεται μόνο στα σημεία
ρήξης, αλλά και στα σημεία θετικής αλληλεπίδρασης, ανταλλαγών,
συνεργασίας και αρμονικής συνύπαρξης στο πέρασμα των αιώνων.
Γενικώς μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έντονα εθνικιστικά
στοιχεία απουσιάζουν από τα σχολικά εγχειρίδια. Βέβαια, στο παλιό βιβλίο εντοπίζονται κάποιες αναφορές που φορτίζουν τον λόγο
και καλλιεργούν την ιδέα του «ένδοξου» εθνικού παρελθόντος. Στο
νέο σχολικό εγχειρίδιο καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε τα γεγονότα να παρουσιάζονται κατά το δυνατόν «ουδέτερα». Όμως, από
την άλλη πλευρά, και τα δύο βιβλία επιμένουν στην ελληνική ιστορία και οπτική και τονίζουν ιδιαίτερα τα πολεμικά κατορθώματα
των Ελλήνων, γεγονός που συντελεί στη διαπίστωση ότι έστω και
έμμεσα καλλιεργείται ιδιαίτερα η εθνική υπερηφάνεια.
54 (Ξωχέλλης κ.ά. 2000)
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Όσον αφορά την ένταξη θεμάτων κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτιστικής ιστορίας στα περιεχόμενα, θα λέγαμε ότι δεν επιτυγχάνεται στα συγκεκριμένα βιβλία, διότι το μεγαλύτερο μέρος των
περιεχομένων τους επικεντρώνεται στα πολεμικά και δευτερευόντως στα πολιτικά γεγονότα. Έτσι προωθείται, κατά τη γνώμη
μας, μία εικόνα, σύμφωνα με την οποία ο πόλεμος είναι αναπόφευκτο και απαραίτητο κομμάτι της ιστορίας, γεγονός που φυσικά δεν
προάγει την κατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη που μάλιστα
τονίζονται ως στόχοι της Ιστορίας στο Π.Σ.. Από την άλλη πλευρά,
η παραμέληση της ενασχόλησης με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις και με πολιτιστικά θέματα περιορίζει την εικόνα που σχηματίζει ο μαθητής για
το παρελθόν σε ένα σύνολο πολεμικών συρράξεων και διαπραγματεύσεων. Η παρουσία, ωστόσο, στα περιεχόμενα κοινωνικών,
οικονομικών και πολιτιστικών ζητημάτων θα ευνοούσε ιδιαίτερα
την ενασχόληση με θέματα αλληλεπίδρασης των πολιτισμών και
εντοπισμού πιθανών κοινών στοιχείων, με θέματα καθημερινής
ζωής σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες (όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία), με θέματα παγκόσμιων οικονομικών φαινομένων και
με θέματα κοινωνικών αγώνων. Η ενασχόληση με αυτά τα θέματα
είναι γεγονός ότι θα ενίσχυε τη διαπολιτισμική διάσταση του μαθήματος.
Άμεση συνέπεια της προώθησης της ομοιογένειας και συνέχειας
του έθνους που αναλύθηκε παραπάνω αποτελεί η διαπίστωση ότι
στα υπό εξέταση σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας οι αναφορές στην
ιστορία της μετανάστευσης και των μειονοτήτων είναι ελάχιστες.
Κατά κύριο λόγο σχετίζονται με την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και με τη μετανάστευση Ελλήνων προς
υπερπόντιες χώρες. Στο νέο σχολικό εγχειρίδιο οι αναφορές είναι
συγκριτικά αυξημένες και αφορούν θέματα μετανάστευσης και
προσφύγων και λιγότερο θέματα που σχετίζονται με τις μειονοτήτες. Οι περισσότερες, ωστόσο, εντοπίζονται στο πλαίσιο «ματιά
στο παρελθόν», δηλαδή παρουσιάζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά ως επιπλέον πληροφορίες. Δεν εντάσσονται οργανικά και
δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορικής αφήγησης. Ο προσανατολισμός των περιεχομένων θα λέγαμε ότι είναι κατά βάση μονοπολιτισμικός, προωθεί την ιδέα της ομοιογένειας και κατά κύριο
λόγο αποκρύπτει ή παραβλέπει τη διαφορετικότητα και τον πλουραλισμό των κοινωνιών.
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Μία ακόμη βασική αρχή της Διαπολιτισμικής Διδακτικής της
Ιστορίας η οποία, όμως, δεν αντικατοπτρίζεται στα περιεχόμενα
του Π.Σ., είναι αυτή της πολυπρισματικότητας. Η πολυπρισματικότητα, η θεώρηση, δηλαδή, ενός ιστορικού γεγονότος από διαφορετικές οπτικές γωνίες, συντελεί στην καταπολέμηση του εθνοκεντρισμού, στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, στην ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης και στην ουσιαστική κατανόηση των γεγονότων και της σχετικότητας των ερμηνειών τους και, συνεπώς,
στην κατανόηση του «άλλου». Παρά τη σημασία της, ωστόσο, η
συγκεκριμένη αρχή παραβλέπεται στα υπό εξέταση εγχειρίδια τα
οποία προβάλλουν σχεδόν αποκλειστικά την ελληνική οπτική. Βέβαια, καταβάλλεται προσπάθεια τα γεγονότα να παρουσιαστούν
ουδέτερα και αποφεύγεται η χρήση έντονα φορτισμένου λόγου,
ωστόσο η απουσία της οπτικής του «άλλου» είναι έντονη και στα
δύο σχολικά βιβλία και ιδιαίτερα στην περίπτωση πραγμάτευσης
επίμαχων και συγκρουσιακών θεμάτων της σύγχρονης ιστορίας.
Άμεση συνέπεια της έλλειψης πολυπρισματικότητας είναι η
αδυναμία συγκριτικών αναλύσεων μέσω των περιεχομένων των
σχολικών βιβλίων. Η κυρίως αφήγηση, αλλά και οι πηγές στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντικατοπτρίζουν και προβάλλουν
την ελληνική οπτική. Ως εκ τούτου, δεν προωθείται η συγκριτική
ανάλυση ενός γεγονότος που αφορά διαφορετικές χώρες ή γεγονότων που παρουσιάζουν αναλογίες. Οι συγκριτικές αναλύσεις,
όμως, άμεσα συνυφασμένες με την πολυπρισματικότητα, συμβάλλουν στην ουσιαστική κατανόηση του «άλλου» και στην ανάπτυξη
της κριτικής ικανότητας, δηλαδή μπορούν να συντελέσουν στην
επίτευξη βασικών διαπολιτισμικών στόχων.
Εκτός από τη δυνατότητα συγκριτικών αναλύσεων περιεχόμενα που προσφέρονται ιδιαίτερα για τη διαπολιτισμική διεύρυνση
του μαθήματος είναι αυτά που σχετίζονται με επίμαχα και συγκρουσιακά θέματα. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη ιστορία που πραγματεύεται τις διαδικασίες συγκρότησης των εθνικών κρατών και
τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους μπορεί να εντοπίσει κανείς μία
πληθώρα θεμάτων που χαρακτηρίζονται ως επίμαχα και συγκρουσιακά. Τέτοιου είδους θέματα συγκαταλέγονται, όπως θα ήταν
αναμενόμενο, και στα περιεχόμενα των υπό εξέταση σχολικών εγχειριδίων, καθώς αποτελούν κεντρικό κομμάτι και της ελληνικής
ιστορίας. Ωστόσο, στα συγκεκριμένα εγχειρίδια τα θέματα αυτά
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παρουσιάζονται κυρίως από την οπτική της Ελλάδας ως ουδέτερα και αποκρύπτεται ή αποσιωπάται ο συγκρουσιακός τους χαρακτήρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προωθείται η ιστορία ως
αντικειμενική αφήγηση γεγονότων και να παραβλέπεται η ιστορία
ως πρόβλημα και η δυνατότητα ύπαρξης διαφορετικών ερμηνειών.
Από διαπολιτισμική σκοπιά είναι καίριας σημασίας η εξέταση
θεμάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και στα
δύο σχολικά εγχειρίδια, όμως, ο όρος ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρεται μόνο σε μία πηγή, ενώ οι υπόλοιπες αναφορές σε βασικά
ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται στο πλαίσιο της πραγμάτευσης
πολεμικών γεγονότων ή σπανιότερα κοινωνικών αγώνων και
αφορούν την καταπάτησή τους. Στο νέο σχολικό εγχειρίδιο οι έμμεσες αυτές αναφορές είναι συχνότερες μεν, αλλά εντοπίζονται
κυρίως στο πλαίσιο «ματιά στο παρελθόν» και όχι στο κυρίως κείμενο. Κατέχουν, δηλαδή, έναν συμπληρωματικό ρόλο. Επιπλέον,
είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι σε κανένα σημείο δεν προσδιορίζεται ο όρος, δεν παρουσιάζεται η ιστορία του και δεν τίθεται υπό
διαπραγμάτευση το πώς και από ποιον ορίζονται τα ανθρώπινα
δικαιώματα, προβληματισμός που απασχολεί ιδιαίτερα τη Διαπολιτισμική Διδακτική της Ιστορίας.
Όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων, αυτά παρουσιάζονται και στα δύο σχολικά εγχειρίδια χρονολογικά, ακολουθώντας μία γραμμική αφήγηση. Το νέο σχολικό εγχειρίδιο διαφοροποιείται μόνο στο κεφάλαιο της Ελληνικής Επανάστασης
στο οποίο τα γεγονότα οργανώνονται γύρω από γεωγραφικές
περιοχές ή κεντρικής σημασίας πρόσωπα και δεν παρουσιάζονται
με χρονολογική σειρά. Σε γενικές γραμμές, όμως, ακολουθείται
το σχήμα της χρονολογικής παρουσίασης των γεγονότων από το
παρελθόν προς το παρόν. Η αποκλειστικά γραμμική παρουσίαση
των ιστορικών γεγονότων ενισχύει τον εθνοκεντρισμό, διότι υποστηρίζει και προωθεί την ιδέα του έθνους ως αιώνιας οντότητας
που υπάρχει και εξελίσσεται χωρίς ασυνέχειες μέσα στους αιώνες.
Προφανώς, οι εθνοκεντρικές αυτές τάσεις έρχονται σε αντίθεση με
τη λογική της Διαπολιτισμικής Διδακτικής που θέτει στο επίκεντρο
τον πολιτισμικό πλουραλισμό, την αμοιβαία κατανόηση, την αποδοχή και την ισότητα.
Σημαντικότατο κομμάτι της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι
οι πηγές. Στα υπό εξέταση σχολικά εγχειρίδια οι πηγές δεν κατέ-
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χουν κεντρικό ρόλο στη διδασκαλία του μαθήματος, δεν υιοθετείται δηλαδή μία ερευνητική προσέγγιση, αλλά διαδραματίζουν
κυρίως έναν ρόλο συμπληρωματικό. Επιπλέον, ενώ θα μπορούσαν
να διευρύνουν την οπτική της κυρίως αφήγησης, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πηγές και στα δύο σχολικά εγχειρίδια την
ενισχύουν και την υποστηρίζουν. Ως εκ τούτου, δεν προωθείται
ούτε μέσω των πηγών η πολυπρισματική προσέγγιση των γεγονότων. Επιπλέον, οι πηγές στην πλειοψηφία τους προέρχονται από
Έλληνες συγγραφείς, γεγονός που ενισχύει τον μονοπολιτισμικό
προσανατολισμό του μαθήματος. Ακόμη, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι περισσότερες εικόνες των σχολικών βιβλίων αποτελούν
πορτραίτα πολεμιστών και πολιτικών, ακολουθείται δηλαδή η παραδοσιακή αντίληψη σύμφωνα με την οποία η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένδοξα γεγονότα και τους πρωταγωνιστές τους.
Με αυτόν τον τρόπο παραβλέπονται άλλες πλευρές της ιστορίας
που αναλύθηκαν παραπάνω.
Τέλος, όσον αφορά τα περιεχόμενα, θα πρέπει να τονιστεί ότι
το μεγαλύτερο μέρος τους και στα δύο βιβλία αφορά την Ελληνική
Επανάσταση και τη διαδικασία συγκρότησης και επέκτασης του
ελληνικού κράτους. Ως εκ τούτου τα θέματα που αφορούν πρόσφατα ιστορικά γεγονότα του 20ού αιώνα αποτελούν μειοψηφία,
παρότι πολλά απ’ αυτά ξεπερνούν τα όρια του εθνικού κράτους
και προσφέρονται ιδιαίτερα για διαπολιτισμικές προσεγγίσεις. Τα
σχολικά εγχειρίδια περιλαμβάνουν τέτοια θέματα στα περιεχόμενά τους, αλλά τα παρουσιάζουν κυρίως από την ελληνική οπτική
και στον βαθμό που σχετίζονται με την ελληνική ιστορία. Συνεπώς,
δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια προωθούν τη διαπολιτισμική προσέγγιση των σύγχρονων αυτών θεμάτων. Παρόλα αυτά, θετικό στοιχείο συνιστά το γεγονός
ότι το νέο βιβλίο προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για πραγμάτευση σύγχρονων θεμάτων που υπερβαίνουν την ελληνική ιστορία, έστω κι αν αυτά παρουσιάζονται ως συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω της «ματιάς στο παρελθόν».
3. Διαπιστώσεις - συζήτηση

Συνοψίζοντας κανείς τα ευρήματα των αναλύσεων διαπιστώνει
ότι σε γενικές γραμμές ισχύει στην περίπτωση των υπό εξέταση
βιβλίων η διαπίστωση της Φραγκουδάκη, ότι δηλαδή τα σχολικά
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εγχειρίδια Ιστορίας προάγουν τον εθνοκεντρισμό και αποτελούν
καταλόγους γεγονότων σε χρονολογική σειρά, τα οποία παρουσιάζονται σαν αντικειμενικές αλήθειες και ως εκ τούτου δεν διδάσκουν πώς παράγεται η ιστορική γνώση. Ακόμη, θα πρέπει να
επισημανθεί ότι στην Ελλάδα χαρακτηριστικό του μαθήματος της
Ιστορίας είναι η αποστήθιση, η απουσία στοιχειωδών ιστορικών
δεξιοτήτων και η απόκλιση από την επιστήμη αναφοράς, με αποτέλεσμα να διδάσκεται μία αντίθετη με βάση τα επιστημονικά κεκτημένα προσέγγιση του παρελθόντος55.
Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, αν λάβει κανείς υπόψη τον
γενικό και τους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος της Ιστορίας
σύμφωνα με το Π.Σ. και τα ευρήματα σχετικά με τα περιεχόμενα,
διαπιστώνει ότι υπάρχει μία αντίφαση. Από τη μία πλευρά οι σκοποί, χωρίς να έχουν απομακρυνθεί τελείως από τον παραδοσιακό
στόχο της καλλιέργειας της εθνικής ταυτότητας, προτάσσουν την
αναγκαιότητα καλλιέργειας της ιστορικής σκέψης και συνείδησης
και απομακρύνονται από τον φρονηματιστικό ρόλο του μαθήματος. Όμως, η εικόνα αυτή ανατρέπεται από τους στόχους των επιμέρους θεματικών ενοτήτων και τα περιεχόμενα των σχολικών
εγχειριδίων, στα οποία δίνεται εξαιρετική έμφαση στην ελληνική
ιστορία και οπτική. Συνολικά, θα λέγαμε ότι τα ευρήματα της έρευνας για το περιεχόμενο των εγχειριδίων Ιστορίας επιβεβαιώνουν
τη διαπίστωση του Faas, ότι δηλαδή η έμφαση δίνεται στα εθνικά
θέματα, καθώς τα 2/3 των ενοτήτων πραγματεύονται την ελληνική ιστορία. Αντίθετα, η διαπολιτισμική διάσταση των σχολικών
εγχειριδίων παραμένει πολύ περιορισμένη. Αν και υπάρχουν κάποιες αποσπασματικές αναφορές σε θέματα εθνικής και πολιτισμικής ετερότητας, οι ενότητες που πραγματεύονται τα θέματα αυτά
ασχολούνται κυρίως με διεθνή ή παγκόσμια θέματα και όχι με διαπολιτισμικά θέματα αυτά καθεαυτά56. Στο νέο σχολικό εγχειρίδιο
καταβλήθηκε προσπάθεια, τα γεγονότα να παρουσιαστούν «αντικειμενικά» χωρίς έντονα φορτισμένο λόγο και συμπεριλήφθησαν
κάποια θέματα που άπτονται της διαπολιτισμικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, όμως, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι τα
περιεχόμενα μετασχηματίστηκαν ουσιαστικά και ότι επιχειρήθηκε
η διαπολιτισμική προσέγγιση του μαθήματος. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, το νέο βιβλίο ιστορίας διαφοροποιήθηκε
55 (Φραγκουδάκη 2013, 245-248)
56 (Faas, 479-480)
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σε μικρό βαθμό από το προηγούμενο και τα θέματα σχετικά με την
πολυπολιτισμικότητα και τη διαπολιτισμικότητα που εντάχθηκαν
είναι πολύ περιορισμένα και σε καμία περίπτωση δεν βρίσκονται
στο επίκεντρο. Συνεπώς η αλλαγή με άξονα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση παρά τα σύγχρονα δεδομένα δεν υλοποιήθηκε.
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Από τη μία και μοναδική ιστορική αλήθεια στις πολλαπλές
αναγνώσεις του ιστορικού παρελθόντος. Οι τομές και
οι αλλαγές στην ελληνική μέση εκπαίδευση αναφορικά
με τον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας.
Θεωρητικά/Ιδεολογικά ζητήματα και προβληματισμοί
Αγγελική Μουζακίτη *

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι αλλαγές που έλαβαν χώρα
τα τελευταία χρόνια στην ελληνική μέση εκπαίδευση όσον αφορά
τη διδασκαλία της ιστορίας, ως απόρροια ενός έντονου και πλούσιου προβληματισμού γύρω από τις επιστημολογικές, παιδαγωγικές και ιδεολογικές παραμέτρους της ιστορικής εκπαίδευσης. Με
σημείο αναφοράς τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια, τις ειδικές μελέτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αλλά και
τα πορίσματα ερευνών και εργασιών ιστορικών και παιδαγωγών,
γίνεται προσπάθεια ανάδειξης ζητημάτων, όπως η μετάβαση από
το εθνοκεντρικό στο ευρωπαϊκό και πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, από τα απομονωμένα μεταξύ τους γνωστικά αντικείμενα στη διαθεματική και ολιστική προσέγγιση της γνώσης, από την
ιστορία ως «αφήγημα» στην ιστορία ως «πρόβλημα» με την κριτική επεξεργασία των ιστορικών πηγών, από το δασκαλοκεντρικό
τρόπο διδασκαλίας στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και από
τη στείρα γεγονοτολογία στην εμπλοκή των ίδιων των μαθητών
στην ιστορική έρευνα.
Οι παραπάνω επιχειρούμενες μεταβολές, οι οποίες βρίσκονται
σε άμεση συνάρτηση με τους ραγδαίους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς μετασχηματισμούς που έχουν λάβει χώρα σε
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, προκάλεσαν έντονες συζητήσεις και διαμάχες στους κόλπους της νεοελληνικής κοινωνίας αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστορικής γνώσης, τους σκοπούς
∗
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και τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων και τη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας. Αφετηρία, εξάλλου, της ανάλυσης και του προβληματισμού του παρόντος άρθρου
είναι ότι η παρεχόμενη σχολική γνώση δεν είναι ουδέτερη, αλλά
έχει έναν έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, μάλιστα, τα
εκάστοτε αναλυτικά προγράμματα και τα διδακτικά εγχειρίδια, τα
οποία αποτελούν τις βασικές συνιστώσες του εκπαιδευτικού έργου, αντανακλούν τις κυρίαρχες ιδεολογικές θεωρίες και πολιτικές
αντιλήψεις σχετικά με το ρόλο του σχολείου στην κοινωνία.1 Εξετάζοντας, λοιπόν, όλα τα παραπάνω με την ιδιότητα της ιστορικού, της εκπαιδευτικού που έχει κληθεί να διδάξει το μάθημα της
Ιστορίας αρκετές φορές στο Γυμνάσιο τα τελευταία χρόνια αλλά
και με την ιδιότητα της πρώην μαθήτριας και πρώην φοιτήτριας
τμήματος Ιστορικών Σπουδών που είχε την ευκαιρία να συγκρίνει
τη σχολική με την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Η νεοελληνική σχολική ιστοριογραφία από τα μέσα του 19ου
αιώνα μέχρι και πολύ πρόσφατα ήταν δέσμια συντηρητικών και
αναχρονιστικών ιστοριογραφικών αντιλήψεων, ιδεολογικών
αγκυλώσεων, αλλά και των γενικότερων παθογενειών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στη σχολική ιστορική αφήγηση
κυριαρχούσε-και εν μέρει υφίσταται ακόμη-ο εθνικιστικός λόγος,
με έμφαση στο παπαρρηγοπούλειο σχήμα της αδιατάρακτης συνέχειας του ελληνισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα και τη στερεοτυπική και μισαλλόδοξη εικόνα του «άλλου». Ο βασικός στόχος
του μαθήματος της Ιστορίας ήταν η εθνική διαπαιδαγώγηση.2 Παράλληλα, προκρινόταν ο δασκαλοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας,
όπου ο ρόλος του μαθητή περιοριζόταν σε αυτόν του παθητικού
και άκριτου δέκτη πληροφοριών και γνώσεων, ενώ η παράθεση
διπλωματικών στρατιωτικών και πολιτικών γεγονότων κυριαρχούσε εις βάρος της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής
ιστορίας. Οι μαθητές όχι μόνο δεν είχαν επαφή αλλά δεν γνώρι1

2

Η βιβλιογραφία αναφορικά με τις διάφορες θεωρίες, προτάσεις και προβληματισμούς γύρω από το σχεδιασμό, το ρόλο και την εφαρμογή των αναλυτικών
προγραμμάτων διδασκαλίας είναι εξαιρετικά εκτενής. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας στηριχθήκαμε στις παρακάτω μελέτες: (Χατζηγεωργίου 2004,
ολόκληρο), (Κάτσικας-Θεριανός 2007, ολόκληρο), (Κάτσικας-Θεριανός 2008, 11
κ.ε.).
(Φραγκουδάκη-Δραγώνα 1997, ολόκληρο)
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ζαν καν την έννοια και τη σημασία των πηγών για την παραγωγή
της ιστορικής γνώσης. Η σχέση, επομένως, με τα ιστοριογραφικά
πρότυπα και τις νέες ιστοριογραφικές τάσεις που είχαν αρχίσει
να υιοθετούνται στην Ευρώπη μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο τόσο
στην ακαδημαϊκή όσο και τη σχολική ιστοριογραφία ήταν σχεδόν
ανύπαρκτη.3
Κάποια δειλά βήματα προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης των αναλυτικών προγραμμάτων και της συγγραφής εγχειριδίων που θα εξέφραζαν τις νέες ιστοριογραφικές τάσεις έγιναν
κατά την περίοδο 1964-1965 και κατά τη Μεταπολίτευση χωρίς
όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα. Μια σημαντική καινοτομία ήταν
η συγγραφή του τρίτομου σχολικού εγχειριδίου Ιστορία Νεότερη
και Σύγχρονη των Β.Σκουλάτου-Ν.Δημακόπουλου και Σ. Κόνδη το
1983-1985. Επρόκειτο για ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο για
πρώτη φορά έδινε έμφαση στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις πέρα από τα στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα, ενώ η αφήγηση συνοδευόταν από παράλληλα κείμενα που λειτουργούσαν ως πηγές. Το βιβλίο μάλιστα που προοριζόταν για την
Γ΄ Λυκείου περιείχε μεγάλη ποικιλία πηγών, όπως αποσπάσματα
από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, γελοιογραφίες, λογοτεχνικά
έργα, προφορικές μαρτυρίες κτλ. αναφορικά με κρίσιμα γεγονότα
της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Καθώς, ωστόσο, η χρήση των πηγών δεν ήταν υποχρεωτική στη διδασκαλία της
ιστορίας και δεν είχε συνταχθεί μέχρι τότε Αναλυτικό Πρόγραμμα
3

(Μαστραπάς, 27). Το ζήτημα της αναθεώρησης των βιβλίων ιστορίας είχε τεθεί
επί τάπητος αρκετές φορές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά τον Α΄ Παγκόσμιο και κυρίως μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ειδικότερα, κατά την Α΄ Σύνοδο
της UNESCO(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), η
οποία έλαβε χώρα στο Παρίσι το 1946, τέθηκαν οι βασικές αρχές σχετικά με την
ιστορική εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, οι εθνικές ιστορίες θα έπρεπε
να αντικατασταθούν από ιστορίες που προωθούσαν τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, τις ανθρωπιστικές αξίες και τη διεθνή συνεργασία. Από το 1950 και εξής, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχολήθηκε κυρίως με το ζήτημα των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Πλήθος σεμιναρίων, ερευνητικών προγραμμάτων και συνεδρίων οργανώθηκαν, με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής
διάστασης της εθνικής ιστορίας κάθε χώρας. Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί πως
η Γερμανία και η Γαλλία συντόνισαν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να ξεπεράσουν το αμοιβαίο μίσος και τα στερεότυπα του παρελθόντος και ανέλαβαν
πολλές πρωτοβουλίες που οδήγησαν στη δημιουργία ενός κοινού Γαλλο-Γερμανικού σχολικού εγχειριδίου ιστορίας το 2006. (Μιχαηλίδης, 79-94), (Δορδανάς,
67-77).
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που να έδινε οδηγίες για τον τρόπο χρήσης τους, τις περισσότερες
φορές το πολύτιμο αυτό υλικό δεν αξιοποιούνταν μέσα στην τάξη.4
Οι σημαντικότερες μεταβολές στον τομέα της διδασκαλίας της
ιστορίας έλαβαν χώρα στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας
του ’90 και εξής. Η κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων,
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση και οι ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν
με την παγκοσμιοποίηση έθεσαν επί τάπητος το ζήτημα της αλλαγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της υιοθέτησης νέων
ιστοριογραφικών τάσεων και προτύπων και νέων μοντέλων διδασκαλίας όσον αφορά τη διδασκαλία της Ιστορίας. Όσον αφορά την
εκπαίδευση γενικότερα, θα πρέπει να επισημανθεί πως σύμφωνα
με τις αποφάσεις της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
Λισσαβόνας το 2000 και το Στρατηγικό Στόχο που τέθηκε για το
2010, η εκπαίδευση των κρατών-μελών θα έπρεπε να υπηρετεί
το στόχο μίας πολιτικά ενοποιημένης Ευρώπης, με ανταγωνιστική οικονομία. Η Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση αντιμετωπίστηκε ως το κλειδί για τον «αναγκαίο ριζικό μετασχηματισμό της
ευρωπαϊκής οικονομίας» και τη «μετάβαση προς την κοινωνία της
γνώσης». Όλα λοιπόν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα θα
έπρεπε να περιστραφούν γύρω από την απόκτηση δεξιοτήτων
από τους μαθητές που θα τους βοηθούσαν να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις ενός ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος και
να διαμορφώσουν μία νέα πολιτική ταυτότητα, αυτή των πολιτών μίας ενωμένης, υπερεθνικής και πολυπολιτισμικής Ευρώπης.
Καθώς η γνώση αποκτά πλέον χρηστικό ρόλο και υπακούει στην
αρχή της αποδοτικότητας, η εκπαίδευση θα πρέπει να στηριχθεί
και στις ανάλογες θεωρίες μάθησης: Το μοντέλο του κονστρουκτιβισμού, σύμφωνα με το οποίο ο μαθητής, βασιζόμενος στις
δικές του εμπειρίες, είναι σε θέση να ανακαλύψει και να οικοδομήσει μόνος του τη γνώση, κρίθηκε ως το πλέον πρόσφορο.5 Ειδικότερα όσον αφορά τη διδασκαλία της Ιστορίας, το Συμβούλιο
της Ευρώπης εξέδωσε σχετικές οδηγίες το 1996(αρ.1283) και το
2009(αρ.1880) με τις οποίες επιχείρησε να διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Από το περιεχόμενο των
οδηγιών γίνεται εμφανής η προσπάθεια μετάβασης από την πα4
5

(Σκουλάτου-Δημακοπούλου-Κόνδη 1999, 73κ.ε.), (Κόνδης, 19).
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2006, 8-11, 51)
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ραδοσιακή ιστοριογραφία στη Νέα Ιστορία. Απορρίπτεται πλέον η
συμβατική διδασκαλία που δίνει έμφαση στη μία και μοναδική ερμηνεία του παρελθόντος και προκρίνεται η πολυπρισματική προσέγγιση της Ιστορίας με την επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, η οποία βοηθά τους μαθητές να σέβονται την
άλλη άποψη και να δείχνουν ανοχή προς το διαφορετικό. Οι καθηγητές πρέπει μέσα από τις κατάλληλες διδακτικές ενέργειες και
τη χρήση κατάλληλων διδακτικών μέσων να συμβάλουν στην καλλιέργεια αυτόνομης ιστορικής σκέψης και ιστορικών δεξιοτήτων
στους μαθητές, όπως τεκμηρίωση, αιτιότητα, χρονική αλληλουχία,
ιστορική ενσυναίσθηση κλπ. Σε αυτήν την κατεύθυνση μπορούν
να βοηθήσουν ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως η έρευνα
και η εργασία με τη μέθοδο project, ο αγώνας λόγων(debate) μέσα
στην τάξη, οι επισκέψεις σε μουσεία κτλ. Η Ιστορία μπορεί να διαδραματίσει ένα εξαιρετικά σημαντικό πολιτικό ρόλο, να συμβάλει
στη διαμόρφωση κλίματος ανοχής, αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού μεταξύ των λαών και των πολιτισμών της Ευρώπης
και να βοηθήσει στην εξάλειψη του εθνικισμού.6
Για την περιοχή των Βαλκανίων το ζήτημα ήταν ακόμη πιο φλέγον, καθώς μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991, τους
αιματηρούς πολέμους και την αναμόχλευση των εθνικιστικών παθών, μπήκαν ζητήματα διαχείρισης της τραυματικής συλλογικής
μνήμης. Έτσι, τα εγχειρίδια ιστορίας που είχαν γραφτεί κατά την
περίοδο 1991-1996, αλλά και αυτά που ήδη χρησιμοποιούνταν για
πολλά χρόνια στα βαλκανικά κράτη(π.χ. Ελλάδα, Τουρκία) και τα
οποία έβριθαν από μισαλλόδοξες και στερεοτυπικές εικόνες μίσους για τον «άλλο» μπήκαν στο μικροσκόπιο ειδικών ιστορικών
και εκπαιδευτικών από διάφορες χώρες των Βαλκανίων και της
Ευρώπης. Στο πλαίσιο μιας σειράς συνεδρίων, ημερίδων και ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε διάφορες βαλκανικές χώρες, με πρωτοβουλία διαφόρων
ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, όπως του Κέντρου για τη Δημοκρατία και
τη Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και του Ινστιτούτου
Georg-Eckert, υιοθετήθηκαν νέα αναλυτικά προγράμματα ιστορίας και γράφτηκαν νέα διδακτικά εγχειρίδια, προκειμένου η διδασκαλία της ιστορίας να ενταχθεί στο πνεύμα της συμφιλίωσης και
6

(Κόκκινος 1998, 443-452), (Κόκκινος-Μαυροσκούφης-Γατσωτής-Λεμονίδου 2010,
249-255), (Βούρη-Γατσωτής, 37-68).
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της συνύπαρξης των λαών.7 Ειδικότερα στην Ελλάδα, η οποία έγινε
χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και εξής, το ζήτημα της αναθεώρησης του μοντέλου
της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας της ιστορίας τέθηκε ακόμη
πιο επιτακτικά, καθώς ήταν πλέον σαφές πως το ελληνοκεντρικό
και μονοπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης και η εθνοκεντρική θεώρηση της ιστορίας δεν ανταποκρινόταν στο νέο σκηνικό που διαμορφωνόταν στη χώρα μας.
Στην Ελλάδα η μεταρρύθμιση Αρσένη το 1997, με την οποία
δημιουργήθηκε το Ενιαίο Λύκειο και διαμορφώθηκε το Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, έδωσε το έναυσμα για μια σειρά
σημαντικών αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα
στην ιστορική εκπαίδευση. Έτσι, για πρώτη φορά διαμορφώνεται
αναλυτικό πρόγραμμα με γενικούς σκοπούς, ειδικούς στόχους και
οδηγίες για τη μέθοδο διδασκαλίας και την αξιολόγηση του μαθήματος. Όσον αφορά τη διδασκαλία της Ιστορίας, ως γενικός σκοπός αναφέρεται «η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Ο κοινά αποδεκτός σκοπός της μελέτης της Ιστορίας
που αφορά τη γνώση του παρελθόντος για την κατανόηση του παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος υφίσταται ως βασική ιδέα για
τον προσδιορισμό της ιστορικής συνείδησης και ιστορικής σκέψης.
Ειδικότερα, η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση
των ιστορικών γεγονότων και τη σύνδεση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση
της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε συγκεκριμένες καταστάσεις και
την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την εκδήλωση υπεύθυνης
συμπεριφοράς στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι, με τη διδασκαλία της
Ιστορίας μπορεί ο μαθητής να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι
ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και
την επίγνωση ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα
με τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και συνείδησης συνδέεται έτσι με τον γενικότερο σκοπό της Εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία συνειδητών πολιτών».8
Ως επιμέρους σκοποί της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναφέρονται, μεταξύ άλλων,
οι εξής:
7
8

(Coulouri 2002, 16 κ.ε.)
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1998, 86), (Κόνδης, 19-20).
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-Να καταστούν οι μαθητές ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήματά του και να προγραμματίσουν υπεύθυνα το μέλλον τους
-Να διαμορφώσουν, μέσα από τη μελέτη των επιμέρους πολιτισμών και της συνεισφοράς τους στον παγκόσμιο πολιτισμό, πνεύμα
μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό
-Να οικοδομήσουν μέσα από τη μελέτη του δικού τους πολιτισμού, την εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα
- Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής
αξιολόγησης των ιστορικών πηγών
Ειδικότερα για το Γυμνάσιο επιδιώκεται οι μαθητές «να γνωρίσουν την ιστορική πορεία του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα, με αναφορές στην ευρύτερη παγκόσμια ιστορία», ενώ για
το Λύκειο επιδιώκεται «να γνωρίσουν οι μαθητές την ελληνική και
παγκόσμια ιστορία από την αρχαιότητα ως σήμερα και να κατανοήσουν το βαθμό σύνδεσης της ιστορικής πορείας του Ελληνισμού με
τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.9
Παρόλο που η αρχή της συνέχειας του ελληνισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα δεν εγκαταλείπεται, καθώς αναφέρεται ως
επιμέρους σκοπός και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, βλέπουμε ότι
υπάρχει μια σαφής μετατόπιση από την παραδοσιακή ιστορική
εκπαίδευση, που δίνει έμφαση στην εγχάραξη και εμπέδωση της
εθνικής ταυτότητας, στη νέα ιστορική εκπαίδευση, που εστιάζει
στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης μέσα από μια πολυδιάστατη προσέγγιση των ιστορικών φαινομένων και την κριτική
επεξεργασία των ιστορικών πηγών. Ειδικότερα η μετατόπιση από
τη δηλωτική γνώση(τι μαθαίνεται) στη διαδικαστική γνώση(πώς
μαθαίνεται) είναι ακόμα πιο ευδιάκριτη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας για το Λύκειο, το οποίο συμπληρώθηκε με το Φ.Ε.Κ του
2002. Ανάμεσα στους σκοπούς που θέτει για το Λύκειο το Ε.Π.Π.Σ.
Ιστορίας αξίζει να αναφέρουμε τους παρακάτω:
«Να γνωρίσουν οι μαθητές την ελληνική και παγκόσμια ιστορία
από την αρχαιότητα έως σήμερα και να κατανοήσουν το βαθμό σύνδεσης της ιστορικής πορείας του Ελληνισμού με τις εξελίξεις που
έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
9

(Κόνδης, 20)
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Να κατανοήσουν, ειδικότερα, την πολυπλοκότητα του σύγχρονου
κόσμου με τη συστηματική μελέτη του 20ου αιώνα
Να γνωρίσουν τους διάφορους πολιτισμούς, να εθιστούν στη διαδικασία μελέτης των σχέσεων μεταξύ των λαών και να εκτιμήσουν
τη συνεισφορά των λαών αυτών στον παγκόσμιο πολιτισμό
Να συνθέτουν και να παρουσιάζουν με τρόπο ολοκληρωμένο και
διεξοδικό ιστορικά θέματα
Να κατανοήσουν ότι η Ιστοριογραφία είναι «ανακατασκευή» του
παρελθόντος, ότι βασίζεται σε πηγές και ότι συνιστά επιλεκτική διαδικασία
Να προσεγγίζουν κριτικά διάφορα είδη ιστορικών πηγών ανάλογα με το είδος τους και την εποχή στην οποία αναφέρονται
Να εισαχθούν στη διαδικασία κατανόησης, ανάλυσης και αξιολόγησης των διαφορετικών οπτικών με τις οποίες προσεγγίζονται και
ερμηνεύονται τα ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα από τους ιστορικούς
Να συλλαμβάνουν το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα, σε κάθε
εξεταζόμενη περίοδο, ως συνάρθρωση των ποικίλων πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας….»10
Η καινοτομία που είναι εμφανής στους σκοπούς της διδασκαλίας αντικατοπτρίζεται και στον προτεινόμενο τρόπο αξιοποίησης
των πηγών, καθώς οι πηγές πλέον δεν παίζουν διακοσμητικό ρόλο
αλλά ένα καίριο ρόλο κατά τη διδασκαλία και την αξιολόγηση του
μαθήματος. Όσον αφορά μάλιστα τα μέσα και τις τεχνικές διδασκαλίας της Ιστορίας, εκτός από την αξιοποίηση των ιστορικών
πηγών, προτείνονται η χρήση εποπτικών μέσων στη διδασκαλία, η
ανάθεση στους μαθητές ερευνητικών εργασιών και οι επισκέψεις
σε αρχαιολογικούς-ιστορικούς χώρους και μουσεία.11 Επιπλέον, η
κατανομή της ύλης γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μελετάται η
ελληνική ιστορία σε άμεση σύνδεση με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία.12
Το 2003 εκδόθηκε μετά από το σχετικό ΦΕΚ(ΦΕΚ 303 Β/1303-2003) νέο αναλυτικό πρόγραμμα για το Γυμνάσιο με μία νέα
διάσταση και κατεύθυνση, τη διαθεματικότητα. Η εισαγωγή του
γενικού μέρους του ΦΕΚ στην ουσία απηχεί το πνεύμα και τις
10 (Κόνδης, 19-24)
11 (Κόνδης, 22)
12 (Κυρκίνη, 13)
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οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαιδευτική πολιτική
των κρατών-μελών. Συγκεκριμένα τονίζεται η αναγκαιότητα της
Δια Βίου Εκπαίδευσης και της απόκτησης δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να υιοθετήσουν συγκεκριμένες αξίες και
πρότυπα συμπεριφοράς, προκειμένου να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις ενός ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος και τις επιταγές μίας ενωμένης και πολυπολιτισμικής Ευρώπης. Η καλλιέργεια
της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη που θα αυτενεργεί και θα
διακατέχεται από πνεύμα συνεργασίας και ανοχής απέναντι στο
διαφορετικό προϋποθέτει, σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο
του εν λόγω ΦΕΚ, τη συγκρότηση ενός ενιαίου συνόλου γνώσεων
και δεξιοτήτων που θα επιτρέπει στο μαθητή να συγκροτήσει την
προσωπική του άποψη για τον κόσμο, το δικό του κοσμοείδωλο, τη
δική του κοσμοθεωρία. Το ΔΕΠΠΣ περιλαμβάνει μάλιστα τους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, αλλά
και ενδεικτικές θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες, όπως Χώρος,
Χρόνος, Αιτία, Άτομο, Σύνολο, Ομοιότητα-Διαφορά, Σύγκρουση κτλ.
οι οποίες θα πρέπει να διαπερνούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
Στην ουσία, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με το συγκερασμό των κονστρουβιστικών θεωριών μάθησης που κάνουν λόγο για προσωπική ανακάλυψη της γνώσης με τη διαθεματική και πολυπρισματική
προσέγγιση της γνώσης. 13
Αυτός ο συγκερασμός είναι ευδιάκριτος και στην περίπτωση
του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ της Ιστορίας: Παρατηρούμε ότι η στοχοθεσία είναι η ίδια με αυτή του Ε.Π.Π.Σ., με τη διαφορά ότι οι προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες και τα σχέδια εργασίας, όπως
κατάρτιση πινάκων, μελέτη ιστορικών χαρτών, συλλογή πληροφοριών από φωτογραφικό υλικό και σχεδιαγράμματα, σχολιασμός
εικόνων και συζήτηση, «ανάγνωση» εικαστικών έργων, αγώνες
λόγων, δραματοποιήσεις, ανάλυση και σύγκριση πηγών κτλ. περιστρέφονται γύρω από τις διαθεματικές έννοιες Χώρος, Χρόνος, Αιτία, Άτομο, Σύνολο, Μεταβολή, Ομοιότητα-Διαφορά, Σύγκρουση κτλ.
Μία επιπρόσθετη καινοτομία είναι η εισαγωγή του μαθήματος της
Τοπικής Ιστορίας στην Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου, καθώς τα παιδιά
13 ΦΕΚ 303 Β/13-03-2003, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών(Α.Π.Σ.) Γυμνασίου-Λυκείου, Γενικό Μέρος, 3733-3744 στο: www.pi-schools.gr ( Ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).
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μπορούν να συνεργαστούν και να προσεγγίσουν θέματα τοπικού
ενδιαφέροντος μέσα από την εκπόνηση διαθεματικών σχεδίων
εργασίας(projects).14 Στο πνεύμα αυτό της διαθεματικότητας συγγράφηκαν το 2003 τέσσερα νέα βιβλία ιστορίας για το Γυμνάσιο,
τρία για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και ένα για την Τοπική Ιστορία. Αυτά συμπληρώθηκαν και με εκπαιδευτικά λογισμικά. Πρόκειται για βιβλία με πλούσια εικονογράφηση, με δραστηριότητες και
ασκήσεις που δίνουν έμφαση στην κριτική επεξεργασία των πηγών και με μία συμπυκνωμένη αφήγηση που κινείται κυρίως γύρω
από όρους-κλειδιά. Ειδικότερα, μάλιστα το βιβλίο του καθηγητή
για την Τοπική Ιστορία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα προτάγματα της Νέας Ιστορίας, καθώς δίνει συγκεκριμένες διδακτικές οδηγίες για τον τρόπο εμπλοκής των μαθητών στην ιστορική έρευνα,
για την ενασχόλησή τους με το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν του
τόπου τους και το συνδυασμό των πορισμάτων της Τοπικής Ιστορίας με αυτά της Γενικής Ιστορίας, για την ανάγκη αποστασιοποίησής τους από τη μία και μοναδική αφήγηση και εξοικείωσής τους
με τις πολλαπλές αφηγήσεις μέσω της συλλογής προφορικών μαρτυριών κτλ.15 Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί πως η διαθεματικότητα προβλήθηκε από την τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ως
ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Δεν είναι,
άλλωστε, τυχαίο πως στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη
των εκπαιδευτικών το 2005 η διαθεματικότητα και η ένταξή της
στα σχέδια διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων αντιμετωπιζόταν ως μία εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την επιτυχία
σε αυτόν το διαγωνισμό.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως τα τελευταία χρόνια έγιναν
μερικά πολύ σημαντικά και θετικά βήματα προς την κατεύθυνση
της ανανέωσης της σχολικής ιστοριογραφίας. Από το ανιαρό σχολικό αφήγημα και την εθνική μυθοπλασία έχουμε περάσει σταδιακά σε αφηγήσεις που σε μεγάλο βαθμό είναι απαλλαγμένες από τα
14 ΦΕΚ 303 Β/13-03-2003, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Γυμνασίου-Λυκείου, Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Ιστορίας, 3945-3961 στο: www.pi-schools.gr (Ιστοσελίδα
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).
15 (Κυρκίνη, 12-17). Τα σχολικά εγχειρίδια είναι τα ακόλουθα: (Κατσουλάκος-Κοκκορού-Αλευρά-Σκουλάτος, 2006), (Δημητρούκας-Ιωάννου, 2006), (Λούβη-Ξιφαράς, 2006), (Ασωνίτης-Παππάς, 2006). Τα βιβλία είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: www.pi-schools.gr
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στερεότυπα του παρελθόντος. Πολλοί από τους διακηρυγμένους
σκοπούς και στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και
οι προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες μπορούν πραγματικά να δώσουν χρήσιμες κατευθύνσεις στους εκπαιδευτικούς ως
προς την κριτική επεξεργασία των πηγών και τη χρήση των εποπτικών μέσων διδασκαλίας μέσα στην τάξη. Όσον αφορά την περίφημη διαθεματικότητα και την ολιστική προσέγγιση της γνώσης
θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι πολλοί φιλόλογοι, αλλά
και άλλης ειδικότητας εκπαιδευτικοί είχαν υιοθετήσει αυτού του
είδους την προσέγγιση στο μάθημά τους. Επιπλέον, η αξιοποίηση
της τοπικής ιστορίας και της προφορικής ιστορίας μπορεί να αποβεί εξαιρετικά γόνιμη, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος, καθώς οι μαθητές γίνονται ερευνητές και
έρχονται σε επαφή με την ίδια την ιστορία.
Υπάρχουν, ωστόσο, επικρίσεις και προβληματισμοί γύρω από
αυτές τις αλλαγές, προβληματισμοί με επιστημολογικές, παιδαγωγικές, θεωρητικές και ιδεολογικές βάσεις. Καθώς θεωρούμε πως το
μάθημα της Ιστορίας, αλλά και η εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει
επηρεάζονται άμεσα από το εκάστοτε οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και τους εκάστοτε κοινωνικοπολιτικούς μετασχηματισμούς, θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε το περιεχόμενο αυτών των προβληματισμών. Στην ουσία όλες αυτές οι επικρίσεις και
οι προβληματισμοί είναι ενδεικτικοί των ζυμώσεων, των διεργασιών και των συγκρούσεων μέσα στους κόλπους της νεοελληνικής
κοινωνίας και αν μη τι άλλο καταδεικνύουν ότι οι όποιες αλλαγές
και ρήξεις σε καμία περίπτωση δε γίνονται από τη μια στιγμή στην
άλλη και σε καμιά περίπτωση δεν εξυπακούεται η συναίνεση όλων
των κοινωνικοπολιτικών ομάδων. Ως προς αυτό, χαρακτηριστικό
παράδειγμα συνιστά η δημόσια πολεμική που ξέσπασε το 2007, με
αφορμή το βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού «Στα Νεότερα και
τα Σύγχρονα Χρόνια» της συγγραφικής ομάδας με επικεφαλής τη
Μαρία Ρεπούση. Η δημόσια αντιπαράθεση, η οποία είχε έντονο ιδεολογικό και πολιτικό χρώμα και στην οποία ενεπλάκησαν σωματεία, επιστημονικές ενώσεις, συνδικαλιστικοί και πολιτικοί φορείς,
οδήγησε στην απόσυρση του επίμαχου βιβλίου ένα χρόνο μετά και
έδωσε το έναυσμα για μία σειρά συζητήσεων, εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων γύρω από τα ζητήματα της συγγραφής και της
διδασκαλίας της ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, της
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σχέσης μεταξύ της ακαδημαϊκής και σχολικής ιστορίας, των ιδεολογικών και πολιτικών παραμέτρων που καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική, του ρόλου των εκπαιδευτικών κτλ.16
Οι επικρίσεις, λοιπόν, και οι προβληματισμοί σχετικά με τις αλλαγές που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της ιστορικής εκπαίδευσης στη χώρα μας έχουν μία κοινή συνισταμένη:
Στοχεύουν και δαιμονοποιούν τη μεταμοντέρνα ακαδημαϊκή και
σχολική αφήγηση. Οι αφετηρίες τους, ωστόσο, είναι διαφορετικές. Έτσι, μία κατηγορία επικριτών είναι άτομα και φορείς που
εμφορούνται από παραδοσιακές αντιλήψεις για την ιστορία και
την ιστοριογραφία και αντιτίθενται στις πρόσφατες μεταβολές,
καθώς συντελούν, κατά τη γνώμη τους, στην αποδόμηση του
έθνους-κράτους. Ασκούν σφοδρή κριτική στις μεταμοντέρνες
«άνευρες», «στρογγυλεμένες» αφηγήσεις που δίνουν μία πλαστή
εικόνα συνύπαρξης και συμφιλίωσης μεταξύ των λαών και επιχειρούν να υποβαθμίσουν τη σημασία του έθνους-κράτους χάριν της
επικράτησης υπερεθνικών κρατικών σχηματισμών, καθώς συνιστούν άμεση απειλή για τη θρησκευτική και εθνική ταυτότητα
των μαθητών.17 Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τις παρα-

16 (Ρεπούση-Ανδρεάδου-Πουταχίδης-Τσιβάς, 2006). Η δημόσια αντιπαράθεση περιστράφηκε γύρω από την απόπειρα των συγγραφέων του βιβλίου να προβάλουν
μια πιο στρογγυλεμένη και αποστασιοποιημένη αφήγηση γεγονότων που σχετίζονταν με τις τραυματικές μνήμες του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος των
Ελλήνων. Οι επικριτές του βιβλίου στην πλειοψηφία τους εστίασαν την πολεμική
τους στον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Κατά τη γνώμη μας, η συγγραφή ενός σχολικού βιβλίου ιστορίας το οποίο
δε θα εξάπτει τα εθνικιστικά πάθη, αλλά θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη των
μαθητών μέσα από την ανάλυση και τη σύγκριση των πηγών είναι το ζητούμενο.
Από αυτήν την άποψη το βιβλίο κινούταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η βασική
μας ένσταση είναι παιδαγωγικής φύσεως: Η ιστορική αφήγηση ήταν εξαιρετικά
συμπυκνωμένη και δύσκολη και επομένως δεν μπορούσε να αφομοιωθεί εύκολα
από παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Η σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με ιστορικούς όρους και έννοιες και με τη χρήση των πηγών θα μπορούσε άνετα να επιτευχθεί με μία πιο εύκολη γλωσσικά και νοηματικά αφήγηση που θα ανταποκρινόταν στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών της Στ΄ Δημοτικού. Αναλυτικά για το
χρονικό της διαμάχης γύρω από το επίμαχο βιβλίο βλ. την ιστοσελίδα:
http://users.auth.gr/~marrep/PS_REPOUSI/EL/xroniko/index.htm
[Μάρτιος
2011] στο: (Βούρη-Γατσωτής, 40).
17 Ενδεικτικά βλ. την ανακοίνωση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών το 2007,
όπου μεταξύ άλλων επισημαίνεται πως το βιβλίο της Ρεπούση που προοριζόταν
για την Στ΄ Τάξη του Δημοτικού παραβίαζε κατάφωρα το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδος, το οποίο επιτάσσει: «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του
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πάνω απόψεις, εκφράζουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεοελληνικής κοινωνίας το οποίο ως αντίδραση και άμυνα απέναντι στις
ραγδαίες αλλαγές επιλέγει τη συσπείρωση γύρω από το έθνος και
τη θρησκεία. Αρκετοί μάλιστα ακαδημαϊκοί που συγκαταλέγονται
σε αυτή την κατηγορία των επικριτών επισημαίνουν πως η αποσιώπηση των όποιων τραυματικών γεγονότων στο όνομα της συμφιλίωσης των λαών, σε συνδυασμό με την απουσία του γενικού
ιστορικού και πολιτικού πλαισίου και της σχέσης αιτίας-αποτελέσματος, οδηγούν σε περαιτέρω σύγχυση τους μαθητές για το ιστορικό παρελθόν.18 Μία άλλη κατηγορία επικριτών είναι οι οπαδοί
του διαλεκτικού τρόπου σκέψης και του ορθολογισμού, οι οποίοι εστιάζουν τον προβληματισμό τους στο γεγονός ότι η μεταμοντέρνα ιστορική αφήγηση βάζει σε δεύτερη μοίρα το σύνολο, το
γενικό ιστορικό πλαίσιο και φετιχοποιεί το απόσπασμα. Κατά την
άποψή τους, η κατάτμηση της ιστορικής γνώσης σε μικροϊστορίες
δίνει στο μαθητή μία αποσπασματική και άρα ελλιπή εικόνα του
ιστορικού παρελθόντος και της πραγματικότητας στην οποία ζει.
Η περίφημη ισοτιμία των αφηγήσεων και των απόψεων μπορεί
να οδηγήσει στον απόλυτο σχετικισμό.19 Οι οπαδοί του ιστορικού
υλισμού και της μαρξιστικής θεώρησης της ιστορίας επεκτείνουν
τον προβληματισμό τους και του προσδίδουν και ιδεολογικές διαστάσεις: Η σύλληψη του παρελθόντος όχι ως μιας αντικειμενικής
πραγματικότητας αλλά ως μίας κατασκευής εξυπηρετεί το δόγμα
του τέλους της Ιστορίας και του τέλους των Ιδεολογιών το οποίο
προπαγανδίστηκε από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και εξής. Η
κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων και η ηγεμόνευση
του νεοφιλελευθερισμού οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στην Ευρώπη,
αλλά και στην Ελλάδα στον ιστορικό αναθεωρητισμό τόσο στην
ακαδημαϊκή όσο και τη σχολική ιστοριογραφία. Ο ιστορικός αναθεωρητισμός εξοβέλισε την ταξική σύγκρουση ως ερμηνευτικό εργαλείο από την ακαδημαϊκή και σχολική αφήγηση και προβάλλει
την ατομοκεντρική θεώρηση του κόσμου σε μία νέα τάξη πραγμάτων, όπου τα άτομα δε λειτουργούν ως συνειδητοί πολίτες αλλά
ως άβουλα όντα στην υπηρεσία του οικονομικού συστήματος του
καπιταλισμού.20
Κράτους και σκοπό έχει την […] ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων» (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 95-97).
18 (Σφέτας, 49-57)
19 (Μαστραπάς, 28-31)
20 (Τσιριγώτης, 2013)
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Εκτός όμως από τους παραπάνω επικριτές, υπάρχουν και αυτοί
οι οποίοι προβληματίζονται για την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στους στόχους και τις οδηγίες των Αναλυτικών Προγραμμάτων
Ιστορίας και τη διδακτική πράξη, αλλά και για τις αντιφάσεις που
υπάρχουν μέσα στα ίδια τα προγράμματα και τα βιβλία. Στο ερώτημα, λοιπόν, για το αν υπάρχει συνέχεια ή ρήξη με το παρελθόν η
απάντηση είναι τίποτα από τα δύο: Η διδασκαλία της Ιστορίας στα
σχολεία συνεχίζει να ακροβατεί ανάμεσα στο παραδοσιακό, συγκεντρωτικό και εξετασιοκεντρικό σχολείο και τις νέες αντιλήψεις
για την Ιστορία: Στα ίδια τα αναλυτικά προγράμματα «συνυπάρχει» η εθνοκεντρική εκδοχή της Ιστορίας και η αρχή της συνέχειας
του ελληνισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση του ιστορικού γίγνεσθαι. Επίσης, παρόλο που στα αναλυτικά προγράμματα γίνεται λόγος για ενεργητικές μορφές μάθησης μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
και την ανάθεση στους μαθητές διαθεματικών σχεδίων εργασίας,
η καινοτομία αυτή αναιρείται από το γεγονός ότι τα διαθεματικά
σχέδια εργασίας δίνονται μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και
είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Επιπλέον, από τη μία πλευρά γίνεται λόγος για διαθεματική και ολιστική προσέγγιση της
γνώσης που θα στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των
μαθητών, ενώ από την άλλη πλευρά διατηρείται η λογική των ξεχωριστών γνωστικών αντικειμένων και ο παραδοσιακός τρόπος
αξιολόγησης των μαθητών. Η πιο σημαντική όμως ανακολουθία είναι η ανακολουθία ανάμεσα στους καινοτόμους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων και την υποβάθμιση του μαθήματος της
Ιστορίας στην πράξη. Η υποβάθμιση αυτή οφείλεται σε πολλούς
παράγοντες, όπως η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
πάνω σε ζητήματα ιστοριογραφίας και διδακτικής της ιστορίας, η
πρακτική της ανάθεσης του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς άλλων
ειδικοτήτων πέραν των φιλολόγων και κυρίως η διάθεση ελάχιστων ωρών την εβδομάδα για τη διδασκαλία της ιστορίας. 21
Η πραγματική ρήξη με το παλαιό όσον αφορά την παραγωγή
της ιστορικής γνώσης και τη διδασκαλία της ιστορίας στη μέση
εκπαίδευση θα επέλθει, όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αντιμετωπίσουν το μάθημα της Ιστορίας όχι ως ένα μάθημα που αναφέ21 (Κουλούρη, 43-47)
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ρεται στο παρελθόν αλλά ως ένα μάθημα που έχει άμεση σχέση
με το παρόν και το μέλλον. Η ιστορία δεν πρέπει να είναι ούτε ένα
απολίθωμα που το αντιμετωπίζει φοβικά ο μαθητής ούτε απλά και
μόνο ένα ελκυστικό ανάγνωσμα ή ένα προνομιακό πεδίο εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και κυρίως δεν είναι μόνο ασκήσεις επί
χάρτου. Η ιστορία σημαίνει πάνω απ’όλα συζήτηση, κατανόηση,
ανάπτυξη κριτικής σκέψης, βίωμα. Η απεμπλοκή του μαθήματος
από το ασφυκτικό εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα και η
ουσιαστική σύνδεση του μαθήματος με την καθημερινότητα που
βιώνει ο μαθητής, μέσα από την εμπλοκή του στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ακόμη ζητούμενο. Το βασικό διακύβευμα θα
έπρεπε να είναι η ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης και της κριτικής σκέψης των μαθητών μέσα από την ανάδειξη της δυναμικής
σχέσης μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος και της σχέσης
μεταξύ της Ιστορίας και της Ιστοριογραφίας. Οι πραγματικές ρήξεις και οι ουσιαστικές μεταβολές δεν έρχονται μόνο μέσα από την
αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων και τη συγγραφή
νέων εγχειριδίων. Βεβαίως και συμβάλλουν με το δικό τους τρόπο,
όμως δεν επαρκούν. Χρειάζεται μία ριζική αναθεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία θα αναβαθμίζει και στην πράξη το μάθημα της Ιστορίας.
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La idea de Bizancio y el helenismo en los manuales escolares
de finales del siglo XIX y principios del XX
Encarnación Motos Guirao *

Siempre nos hemos preguntado el porqué del retraso en España
de los estudios históricos sobre Bizancio y la Grecia moderna y en
especial, el escaso número de investigadores y docentes dedicados
a la materia. Efectivamente es esta una cuestión que extraña, dado
que los estudios y la docencia sobre la Grecia clásica han sido y son
actualmente, por el contrario, muy numerosos. Esta pregunta nos
ha llevado a iniciar en los últimos años una investigación al respecto, revisando la historiografía española entre mediados del siglo
XIX y mediados del XX1.
Hasta ahora habíamos analizado estudios y ensayos históricos,
pero en nuestra aportación a este congreso vamos a centrarnos
exclusivamente en textos de carácter pedagógico que hablen del
helenismo, en general, y del mundo bizantino en particular. Metodológicamente y en su conjunto, podríamos clasificarlos en: textos
destinados a la educación infantil o elemental, especialmente libros
de lectura, de los que hemos tomado como ejemplo los escritos y
editados por José Dalmau Carles (1857-1928)2, pues desgraciadamente, la famosa “Enciclopedia Álvarez”, uno de los textos más usados en la época del régimen de Franco desde 1954 a 1966, sólo trata la Historia de España; también textos destinados a la educación
secundaria3 y, por último, los correspondientes a la educación superior o universitaria4.
∗

1
2
3
4

Encarnación Motos Guirao, Universidad de Granada; CEBNCh (Granada).

(Motos 2013, 447-461; Motos: en prensa)
(Dalmau 1930)
(Rosales 1844; Programa y curso elemental… 1847; Colección de Manuales… 1849;
De Castro 1850; Poch 1944, primera ed. de 1936; Tejedor 1959; Santamaría 1960;
Bartina 1963)
(Sanz 1853; Pérez Bustamante 1935)

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Β΄ (ISBN: 978-960-99699-8-7)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Frente a lo que cabría esperar, las obras de carácter didáctico o
pedagógico aparecidas en el tiempo seleccionado por nosotros son
numerosísimas, no hay más que revisar la ingente lista recogida
por Valls Montés5. Contamos además, en este tipo de análisis pedagógico con la ayuda de los múltiples estudios españoles realizados
al respecto en los últimos tiempos, si bien se centran en la Historia
de España y no en la Historia Universal que es la que aquí nos interesa6.
De la historiografía escolar española decimonónica hemos
elegido diversos manuales de enseñanza de “Historia Medieval”
aparecidos entre los años 40 y 50 del siglo XIX, con el reinado de
Isabel II (1833-1868), cuando el Estado liberal hizo de la Historia una asignatura suministradora de verdades patrióticas para
la formación de la ciudadanía7. Sin embargo, muchas de las obras
aquí analizadas pertenecen a la época franquista, momento en el
que se ponía especial interés en controlar lo que se enseñaba en
la escuela, aprovechándose esta circunstancia para la transmisión
de la ideología del régimen a través de los textos8. Eran los libros
de lectura, con textos e ilustraciones especialmente escogidos, un
medio muy adecuado para expresar una serie de valores determinados, costumbres y, cómo no, particularmente la ideología política
del momento. Y este aspecto, fácilmente comprobable en nuestro
caso, nos lleva a advertir en los textos analizados un neto y acusado carácter moral o moralizante, especialmente los dirigidos a la
infancia.
En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional hizo un programa educativo en donde una de las materias que más alteraciones
sufrió fue la Historia, aprovechada para la introducción de valores
políticos y patrióticos. Dado que los textos debían de aprenderse
de memoria, para ello solían figurar ejercicios de repaso y lecturas
adecuadas; una de las más usadas en nuestro caso era la de “Santa
5
6
7
8

(Valls 2007 y 2008; véase además el recurso elaborado por el Departamento de
Pedagogía de la Universidad de Granada:
http://www.ugr.es/~fuenteshistoriaeduca/Web%20Historia/Paginas/
Pagina125.html (consultado: 29/9/2014).
(Valls 2007; Pasamar 1991; Peiró y Pasamar 2002; Pérez Garzón 2003, 107-144;
Sánchez 2004; Escolano 2006 y 1998; Sopeña 1994; Fernández 1984)
(Pérez Garzón 2003)
(Sánchez 2004)
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Sofía”, en referencia a la iglesia justinianea. Por otra parte, las normas legales que regulaban la aprobación de estos libros -la censura- eran bastante rigurosas. Así, algunos de los textos analizados
declaran que han sido aprobados por el Ministerio y por la Iglesia:
“Obra aprobada por el Ministerio de educación nacional por orden
de 31 de mayo [...] y publicada en el boletín oficial del Ministerio9, o
“Aprobado por el Consejo de Instrucción Pública por R. O. de 28 de
junio de 1918 y por la Autoridad Eclesiástica”10. En otros casos, los
autores escriben en las cubiertas de sus textos sus méritos propios,
como hace Dalmau, que nos informa que ha recibido el título de
“Caballero de la R. O. de Isabel La Católica” y la “Orden Civil de Alfonso XII”, por méritos en la enseñanza11.
Centrándonos ya en la forma en que los textos escolares de Historia aparecidos entre finales del siglo XIX y mediados del XX han
ido definiendo los rasgos característicos del helenismo, las imágenes que advertimos en ellos son bastante fragmentadas, diríamos
que proporcionan un conocimiento del mundo helénico “a saltos”:
omnipresencia del mundo clásico, visión sesgada del bizantino, ausencia del mundo griego bajo la turcocracia, para terminar con un
panorama relámpago de la revolución de 1821 y la independencia
de Grecia, y nada más.
Bizancio aparece así “como un modelo lejano, rodeado de un
prestigio histórico y de una máxima autoridad política”12. Lo que
más llama el interés de nuestros autores es “la subsistencia –durante más de un milenio- de la idea imperial”, un aspecto que siempre en la historiografía española de la época ha sido muy valorado,
pues se podía comparar con el llamado “Imperio Español”. Todos
los textos coinciden al destacar la “angustiosa” lucha del Imperio
por su subsistencia a lo largo de los siglos, “ya que tuvo que luchar
para defender su misma existencia”13. Santamaría escribe que “la
historia de este Imperio, en sus mil años de vida (395-1453), es la
historia del milagro. Vivió día a día a riesgo de muerte. Pero en los
momentos de máximo peligro, surgía alguien que salvaba la situ9
10
11
12
13

(Santamaría 1960)
(Dalmau 1930, portadilla)
(Dalmau 1930, portadilla)
(Pérez Bustamante 1935, 23)
(Santamaría 1960, 75)
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ación y el Imperio -salvado el susto- seguía su camino”14. Por ello
se habla frecuentemente de “figuras providenciales”, emperadores
que en medio de las continuas crisis bizantinas salvan el Estado:
entre otros, Heraclio, León III el Isáurico15 y Basilio II, y se añade:
“salvan la ruina del Imperio, siempre decadente y siempre presto a
resurgir de sus propias cenizas”16. A pesar de reconocerles a estos
emperadores su “singular genio político y militar”, se les tacha a la
vez de “grandes déspotas, apasionados del poder imperial, dotados
de ambición y fiereza”17.
En una revisión de los textos docentes españoles con respecto
a la historia de Bizancio comprobamos que las valoraciones más
positivas las recibe la primera época bizantina, especialmente la dinastía justinianea y Justiniano, en particular, considerado “la figura
cumbre”18 de quien se hacen los mayores elogios: “Fue el creador
verdadero de la grandeza política de Bizancio”19, si bien su éxito
parece que únicamente se le reconoce en la esfera jurídica, como
hacen Poch y Tejedor Sanz20. Sobre la personalidad de Justiniano se
señala su débil carácter aunque también su habilidad para rodearse
de grandes consejeros, entre otros, su esposa Teodora:
“tenía poco talento y débil voluntad, pero reunió dos buenas
cualidades: una gran actividad -sus súbditos le llamaban El Emperador que no duerme jamás-, y un sentido especial para elegir buenos
colaboradores. Contó, además, con la ayuda de Teodora […] dotada
de las facultades que a él le faltaban: talento y voluntad”21.
“Justiniano…, también campesino de Macedonia, cuya asombrosa
actividad hizo designarle como “el emperador que nunca duerme”,
Justiniano, que contó siempre con la colaboración de su mujer Teodora…”22.
La valoración que los textos docentes hacen de las emperatrices
bizantinas es peculiar, en cuanto que reflejan la misoginia imperan14
15
16
17
18
19
20
21
22

(Santamaría 1960, 74)
(Tejedor 1959, 159-160)
(Pérez Bustamante 1935, 27)
(Pérez Bustamante 1935, 27)
(Santamaría 1960, 75)
(Pérez Bustamante 1935, 24)
(Poch 1944, 101; Tejedor 1959, 159)
(Santamaría 1960, 75)
(Tejedor 1959, 157)
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te en la época y la predisposición de los autores de estos manuales
a presuponerles a las mujeres unas dudosas “cualidades” o “habilidades”. Así la esposa de Justiniano, Teodora, era “cruel y pérfida”,
aunque “con talento y voluntad”23; era “una antigua actriz inteligente y enérgica”24. La emperatriz Irene es bien tratada, ya que acabó
con la herejía iconoclasta y “restauró de nuevo aquel culto”25. En
opinión de otros, finalmente, los sucesores de Basilio II “llevaron el
pais a una gran decadencia, entregándole, a las intrigas femeninas
de Zoe y Teodora hasta los tiempos de Miguel VI…”26.
Es especialmente interesante la visión que proporcionan estos
manuales de la Iglesia y religión bizantinas realizados desde la oficialidad de una España Católica y desde el Magisterio de la Iglesia.
Estos textos didácticos no transmiten la misma visión de la Iglesia
bizantina de los primeros tiempos que, por ejemplo, la de los siglos
IX u XI, época de cismas. Así Poch Noguer hace una valoración positiva de la Iglesia justinianea, en tanto que fue refugio de la cultura27,
pero cuando pasa a citar al Papado y el tema de la “supremacía” de
las Iglesias su opinión cambia, acusando a la Iglesia bizantina de
tratar de alcanzar la supremacía del Cristianismo. Quizás sea uno
de los autores más negativo en este sentido:
“Los papas consiguieron unificar el dogma e imponer una misma
fe y una inquebrantable disciplina, substrayéndose a las sutilezas y
resquemores de la Iglesia bizantina y, por consiguiente, de los emperadores orientales, que pretendían para sí la supremacía universal”28.
Según los textos españoles es esta ambición de la Iglesia bizantina la que sirve para justificar por oportunismo político el apoyo
papal a la figura de Carlomagno frente al Imperio bizantino:
“Los Papas comprendieron que al fin había surgido una potencia
cuya protección podía serles más eficaz que la del Imperio Bizantino, de intereses opuestos y política tan falaz como egoísta”29.
El mayor apasionamiento que puede verse en los textos pedagógicos españoles con respecto al tema bizantino se produce en
23
24
25
26
27
28
29

(Santamaría 1960, 75)
(Tejedor 1959, 157)
(Tejedor 1959, 160)
(Pérez Bustamante 1935, 27)
(Poch, 1944, 100)
(Poch, 1944, 102)
(Poch, 1944, 113)
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el enfrentamiento Roma-Constantinopla en el tema de la Querella
de las Imágenes o Iconoclastia, “querella que tantas perturbaciones
causó al Imperio”30. De ahí que se censuren a emperadores como
León III y Constantino V, de “largos y fructíferos reinados”, pero entregados a la herejía iconoclasta y la persecución sobre la Iglesia31.
Otro tanto sucede con el Cisma de Focio (863-867), personaje al que
casi todos los textos consultados tachan de “heresiarca”, “capitán de
la guardia imperial” y “favorito” del emperador; lo acusan de pasar
desde “el estado laico bruscamente al de patriarca”; de promover
“profundas disensiones religiosas con Roma”, de declarar “la supremacia religiosa de Bizancio sobre Roma”32 y de negar obediencia al Papa, justificando de este modo su excomunión y deposición:
“En el imperio de Bizancio los isaurios habían sucedido a los
heráclidos, y uno de aquéllos, después de deponer al patriarca romano San Ignacio, lo substituyó por un favorito llamado Focio”33.
“… reinando Miguel III, el patriarca de Constantinopla, Ignacio,
fué depuesto y sustituido por Focio, capitán de la guardia imperial
que del estado laico pasaba bruscamente a patriarca. Negó Focio su
obediencia al Papa, no viendo en él más que a un obispo de la Iglesia, por lo que acabó siendo excomulgado y depuesto”34.
Peor parado sale aún en nuestros textos el Gran Cisma de Oriente de 1054, a veces enmarcado entre las “luchas feudales”35 y del
que todos destacan su importancia36. Se demoniza la figura del patriarca Miguel Cerulario culpándole de excesiva ambición personal
y de negarse “a todo trato” con el Papa para solucionar el conflicto,
a veces incluso con el visto bueno del emperador:
“Cerulario obró de esta manera movido por ambiciones personales y obedeciendo, además, al sentido nacionalista que la Iglesia
oriental manifestaba desde el siglo IV y que forzosamente tenía que
terminar de este modo”37.
30
31
32
33
34
35

(Pérez Bustamante, 1935, 26)
(Tejedor 1959, 160; Pérez Bustamante, 1935, 26)
(Pérez Bustamante, 1935, 27)
(Poch, 1944, 127)
(Tejedor 1959, 160)
(Poch, 1944, 127, XXVII.- Luchas feudales: comienza el capítulo con el epígrafe
“Gran Cisma de Oriente”)
36 (Pérez Bustamante, 1935, 28; Poch, 1944, 127)
37 (Pérez Bustamante, 1935, 27-28)
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“Hubo no obstante en Bizancio dos patriarcas, uno griego y otro
romano, y al estallar las diferencias entre el Pontificado y el Imperio, Miguel Cerulario, el patriarca griego, con la anuencia del Emperador, consumó definitivamente el Cisma”38.
“Los emperadores de Bizancio, considerándose herederos del
antiguo Imperio romano, aspiraron a dominar a los papas de Roma.
Esto dió lugar a situaciones de violencia entre papas y emperadores
y acabó por deterrninar (en 1054) la ruptura deflnitiva entre Bizancio y Roma, cuando el patriarca de Bizancio, Miguel Cerulario, negó
la obediencia a los papas de Roma, declarando a la Iglesia de Bizancio independiente de la Iglesia de Roma. Así se produce el llamado
Cisma de Oriente”39.
“Miguel Celulario, elevado al patriarcado de Constantinopla en
1042, condena al Papa romano, acusándole de varias herejías. El
Papa intenta tratar con Cerulario, pero éste, siguiendo una política opuesta a la del antiguo cismático Focio, se niega a todo trato y
logra ser excomulgado, contestando de la misma manera al Pontífice en un conciliábulo reunido el año 1054. De esta manera, con
mutuas excomuniones, quedaron separadas las Iglesias bizantina y
romana, separación que dura todavía”40.
En general, la valoración que se hace de la Iglesia bizantina en la
historiografía pedagógica española del tiempo estudiado es cuando
menos variopinta. Se señala la fuerza del monacato bizantino pero
a la vez, que “Bizancio fué siempre semillero de herejías, que, desde muy antiguo dividieron el seno de la Iglesia, como la monofisita
(en tiempos de Heraclio) […] La religiosídad bizantina se preocupa
mucho de las fórmulas puramente externas: la plegaria se convierte
en una repetición mecánica e inacabable. Algunos practicaban las
dos mil postraciones y genuflexiones del eremita Cristóforo”41; o
“Las constantes polémicas religiosas entre los orientales dieron lugar a la herejía de los nestorianos”42.
Se presenta a la Iglesia bizantina como causante de la ruptura,
por la negativa de Cerulario a prestar obediencia a los papas roma38
39
40
41
42

(Poch, 1944, 127)
(Santamaría 1960, 78)
(Pérez Bustamante, 1935, 27-28)
Pérez Bustamante, 1935, 30)
(Poch, 1944, 101)
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nos y por su deseo de declarar a la Iglesia bizantina independiente
de la Iglesia de Roma43. Y no se privan en destacar sobre todo los
numerosos esfuerzos papales por solucionar la división, pese a la
intransigencia bizantina y a su negativa a tratar el tema, hecho que
justifica que la Iglesia romana se viera obligada a excomulgar al Patriarca, situando así a la Iglesia bizantina al margen de la unidad
católica:
“En todo momento la Iglesia bizantina supone un alejamiento
lento de la romana que culmina con el cisma de Cerulario. Todos los
esfuerzos posteriores en torno a la unidad fueron inútiles”44.
“El cisma iniciado por Focio se llevó a cabo definitivamente bajo
la Dinastía Macedónica, en el reinado de Constantino IX y por el
patriarca de Constantinopla Miguel Cerulario, que lanzó diversas
acusaciones contra el papa León IX. El Pontífice intentó una retractación de Cerulario y, al no conseguirla, decretó su excomunión. El
patriarca replicó negando la obediencia a Roma y así se consumó
el Cisma de Oriente en el año 1054, separándose las dos Iglesias, la
romana y la cismática griega, sin que haya podido lograrse hasta la
fecha su reconciliación”45.
“La Iglesia bizantina, titulándose ortodoxa, rompió abiertamente con Roma, rehusó admitir la supremacía del Papa, conservó
el griego en la liturgia, adoptó la comunión en las dos especies, pan
y vino, y abolió el celibato de los clérigos”46.
“[…] hace del Emperador, que lleva el título de Basileus, una specie de semidios, sobre todo a partir del Cisma de Oriente que le convierte en jefe de la Iglesia cismática”47.
En el tema de las Cruzadas de nuevo aparece un enfrentamiento en los textos. En los de nivel elemental y medio, ni siquiera se
nombra al Imperio de Oriente al hablar de las Cruzadas y tan sólo
al llegar a la “Cuarta Cruzada” se hace un somero y simplista esbozo
de ella, ya que hay que explicar el nacimiento del “Imperio Latino
de Oriente”:
“La cuarta cruzada fue predicada por el papa Inocencio III, pero
43
44
45
46
47

(Santamaría, 1960, 78)
(Pérez Bustamante, 1935, 30)
(Tejedor 1959, 161)
(Poch, 1944, 127)
(Tejedor 1959, 163)
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sus organizadores obedecieron más bien a fines políticos que a
móviles religiosos. En lugar de dirigirse contra los turcos, marcharon contra el Imperio de Bizancio, que definitivamente se había separado de la Iglesia católica romana”48.
Tan sólo en los textos correspondientes a un nivel superior se
trata el tema cruzado con cierta extensión y crítica histórica. Pérez
Bustamante justifica el fracaso de la Cruzada Popular porque sus
componentes –“forajidos”- se dejaron llevar “por su indisciplina y
su espíritu de rapiña” y niega que el inicio de la I Cruzada se deba a
la petición de ayuda de Alejo I Comneno49. Pero sobre todo habla de
esta cruzada como una empresa de conquista en la que los “cruzados no limitaron a fines religiosos su actuación”50. Aunque quizás lo
que más destaque de la obra de Pérez Bustamante sea su visión “no
occidentalista” del tema al señalar que los cruzados no guardaron
la fidelidad estipulada con el emperador bizantino, sino que por el
contrario, rompieron su juramento”. Y por tanto aconseja que hay
que tener en cuenta también el punto de vista de lo que escriben las
fuentes de estos cristianos orientales que desde luego no coinciden
en sus apreciaciones con las orientales51.
La visión que nos presenta Pérez Bustamante sobre esta empresa religiosa52 sorprende por recoger en ella orientaciones y valoraciones actuales del tema, quizás debido al uso de fuentes centradas
en el mundo bizantino que podríamos considerar “modernas” para
el tiempo en el que escribe: Pierre Molinier, Karl Roth, Louis Bréhier y H. Wells. En su consideración, las causas que promovieron este
nuevo enfrentamiento “son, en realidad, más complejas de lo que
parece a primera vista. En gran parte las provoca el ideal religioso
y en no pequeña manera influyen deseos y aspiraciones políticas,
el ideal caballeresco y otros móviles económicos y de espíritu de
aventura […] Pero no es esto solamente […] Había también, por
consiguiente, una preocupación política”53.
En el interesante tema de la IV Cruzada (1202-1204) de nuevo
sólo Pérez Bustamante analiza según la crítica moderna esta empre48
49
50
51
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(Poch 1944, 122)
(Pérez Bustamante 1935, 117)
(Pérez Bustamante 1935, 117-8)
(Pérez Bustamante 1935, 117-8)
(Pérez Bustamante 1935, 116-124)
(Pérez Bustamante 1935, 116-7)
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sa, llegando a considerarla “absolutamente distinta por su carácter
de las otras” y añade: “casi puede negársele el nombre de Cruzada,
como hicieron varios historiadores”54. Por su parte, otros manuales
despachan esta cruzada con cuatro frases, tan sólo para permitir
la cita de la creación del imperio de los latinos: “el ejército de la
Cuarta Cruzada intervino en las discordias de sus emperadores, se
apoderó de Constantinopla y fundó en 1205 un Imperio latino que
duró hasta el año 1261”55.
En definitiva, como valoración general de las Cruzadas suelen
citarse las clásicas: sus consecuencias comerciales, económicas,
geográficas, la “solidaridad” y unidad de los Estados europeos frente
al peligro musulmán de Oriente e incluso “el intercambio científico,
sobre todo con Bizancio, que produjo una reacción muy beneficiosa
para Europa”56. Es decir, un hecho de confrontación entre ambas
Iglesias cristianas como fue el de las Cruzadas se valora positivamente, como prueba de la unidad europea y de la autoridad papal,
como una empresa occidental, sin tener en cuenta para nada a los
otros actores obligados: los bizantinos y los árabes. Y por supuesto,
falta en este punto cualquier referencia al saqueo de Constantinopla
y a la conquista del Imperio bizantino por los occidentales. Tan sólo
Pérez Bustamante, en su manual universitario, proporciona una
valoración más profunda y original en la historiografía española de
la época, cuando examina más detenidamente en qué consistieron
estas empresas: rapiñas, corrupción, indisciplina, infidelidades,
egoísmos personales, ambiciones, etc57.
Mientras a la Grecia antigua o clásica se le dedican capítulos
enteros y numerosas páginas, la Grecia moderna ya hemos dicho
que suele estar ausente de los manuales, o a lo sumo, se le dedican
breves comentarios. El tema de su independencia, si es que aparece, lo hace dentro de cuestiones generales, como por ejemplo, la
“Cuestión de Oriente” y se resuelve en apenas 5 líneas58 o mencionada dentro de la campaña de los Balcanes de la Segunda Guerra
mundial59. Además, es muy frecuente que la visión de la Grecia con54
55
56
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(Pérez Bustamante 1935, 119)
(Tejedor 1959, 161)
(Pérez Bustamante 1935, 122)
(Pérez Bustamante 1935, 122)
(Dalmau 1930, 246-247)
(Dalmau 1930, 265)
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temporánea se realice en búsqueda de la Grecia antigua. El panorama que se transmite de ella es el de un país en completa decadencia, en contraposición a la imagen de la Antigüedad:
“La Grecia de nuestros días es un resto muy reducido de lo que
fue aquella Grecia esplendorosa […] Talada, descarnada, calcinada, decaída de su fecundidad lo mismo que de su gloria, la antigua
Helenia ha perdido la poesía, el arte, la ciencia, la sabiduría y los
templos. Sólo conserva el sol cálido, su cielo sereno, su mar azul,
sus líneas puras; pero las ciudades hermosas han desaparecido casi
todas, sin dejar de su memoria imperecedera más que mármoles
armoniosos, muros y fragmentos de edificios, monumentos respetados por los siglos, templos, acrópolis y pórticos dorados por el
divino Oriente”60.
¡Atenas! ¡Oh desdichas del cruel destino! La ciudad celebérrima
que tan alto brilló por su arte, por sus sabias leyes, por su poder
marítimo y comercial, y por su cultura literaria, reducida hoy a
unos 115.000 habitantes, no tiene otras galas que las que le prestan
sus ruinas inmortales. La Universidad, edificio bellísimo, de estilo
griego, es el único monumento moderno digno de la grandiosidad
de los que agonizan en sus colinas memorables. ¡Si reviviera el gran
Pericles! ¡Si los oradores, los filósofos, los sabios y los poetas de tu
siglo de esplendores -el V antes de Jesucristo- volvieran a la vida
¡cómo llorarían ese abandono, esa profanación ignominiosa! ¡Cómo
apostrofarían a sus dioses, por haber permitido tantos males!61.
Pero, a pesar de la visión negativa de la Grecia contemporánea,
la valoración de los griegos es positiva. Se han dedicado al comercio por necesidad, “así es que los vemos en todo el Oriente y hasta
en Occidente haciendo de banqueros, traficantes, tenderos, navegantes, intérpretes o agentes de cualquier empresa. Son inteligentes,
ingeniosos, arrojados, sobrios y grandes patriotas”62. Se habla de su
rebeldía y su lucha por la independencia:
“Sometida, sí, pero jamás resignada, en 1821 se rebeló contra la
dominación otomana y no hubiera roto, seguramente, las cadenas
que la oprimían, sin el generoso auxilio de Rusia, Francia e Inglaterra, cuyas escuadras reunidas derrotaron a la turca en 1827. En
1829 se constituyó en estado republicano”63.
60
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(Dalmau 1930, 325-326)
(Dalmau 1930, 331)
(Dalmau 1930, 326)
(Dalmau 1930, 324)
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A modo de conclusiones, hemos de decir que en nuestro recorrido por los textos pedagógicos españoles en busca de su opinión sobre el helenismo, hemos podido comprobar cómo la historia bizantina interesa en el momento en que entra en contacto con Occidente
(cismas, querellas, cruzadas…). Si tenemos en cuenta la extensión
en páginas que ocupa en estos manuales, su número es bastante
reducido: desde apenas unas líneas en los textos de estudios primarios, hasta varias páginas en los superiores. Pero proporcionan
una visión sesgada cronológicamente de ella y no se estudia por sí
misma, sino en relación a la historia occidental. Además, parte del
espacio dedicado a Bizancio se dedica al arte (Santa Sofía, Rávena,
etc.) o a la literatura y no propiamente a la historia.
La idea general que se transmite en ellos es, por una parte, la
larga, decadente y agónica historia bizantina, llena de momentos
de debilidad y crisis, a la vez que de discusiones e intrigas; pero
por otra, se resalta que al Imperio bizantino se deben la conservación de la cultura clásica y el derecho romano y, cómo no, la continuidad de la idea imperial romana. Sin embargo, hay que señalar
una excepción: la del manual de historia de Pérez Bustamante quien presenta una imagen positiva de Bizancio, a pesar de que era
franquista, falangista y, miembro de la FET y de las JONS durante
la Guerra Civil española. Y esto creemos que se debe al uso de una
bibliografía especializada y de origen extranjero para componer su
imagen de Bizancio.
Es claramente en el apartado religioso en donde los textos muestran un mayor interés por crear y manipular la opinión de los alumnos y donde puede verse más netamente una cierta reserva hacia
la civilización bizantina y sus logros. Los reproches más negativos
que vemos en ellos son los hechos a la Iglesia Bizantina y a los que
ellos consideran sus principales actores: los patriarcas Focio y Miguel Cerulario. Estos prejuicios religiosos continúan la opinión de
la historiografía española decimonónica que acusaban del fracaso del intento de la unión de las Iglesias a la Iglesia griega y a “los
monges cismáticos”, y a la “tenacidad de los griegos en sostener
su separacion del Occidente”; que “los obispos griegos opusieron
una viva resistencia […], el patriarca de Constantinopla lanzó un
anatema contra el emperador, y le abandonó al poder de Satanás”64.
64 (De Castro 1850: 346-7)
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Esto hace de Bizancio un mundo extraño y alejado del Occidental:
“Las diferencias entre ambos nunca pudieron borrarse y así se explica que cuando el ataque turco a Constantinopla, bajo el que cayó
el Imperio bizantino, los occidentales nada hicieran para evitarlo,
a pesar del peligro que el hecho significaba para toda la cristiandad”65.
En realidad, estas ideas sobre las causas de la caída de la ciudad de Constantinopla bajo los turcos son contrarias a las que corrían por Bizancio, como eran “que Dios castigaba al Imperio por la
reunión con la Iglesia latina”, tal y como se formula en un manual
español de Historia Universal de la Edad Media de 185366. Conviene recordar aquí que el cisma de 1054 entre ambas iglesias seguía
plenamente vigente en la época en la que se escribieron los textos
escolares, pues la excomunión mutua no fue levantada hasta el 7
de diciembre de 1965, en una declaración conjunta realizada por el
papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras.
En los textos analizados se hace una exaltación de la Roma papal y una defensa a ultranza de la actuación general de los Papas,
destacándose su paciencia frente a la intransigencia de los patriarcas y a sus reiterados intentos por superar la división de las Iglesias cristianas. La Iglesia Católica aparece como Iglesia triunfante,
firme y acertada en sus posiciones frente a la bizantina que es la
errada. Esta postura se explica porque, especialmente durante el
franquismo, el espíritu religioso católico era uno de los pilares fundamentales de la constitución de la Patria Española y esencia de “lo
español”. Era la enseñanza de una España confesional católica.
Por otra parte, esperábamos ver en estos textos y manuales una
posible derivación política que no se produce en lo tocante a la parte
de la Historia Universal analizada, la correspondiente al helenismo,
aunque sí en lo tocante a la Historia de España. En cambio, como
hemos visto, el apartado religioso sí que está dispuesto de forma
que cree una idea y un estado de opinión sobre el papel superior de
la Iglesia de Roma como cabeza del Cristianismo.
En lo tocante a la Grecia contemporánea el acercamiento a ella
de nuestros autores es casi inexistente y de hacerse se produce
siempre en una eterna comparación con sus antepasados de la An65 (Sanz 1853: 156-7)
66 (Sanz 1853: 391)
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tigüedad. Se interpreta así como una etapa de verdadera decadencia frente a la perfección de los tiempos clásicos. El manual de Santamaría lo resume así: “Los pueblos de Occidente consideraban Bizancio como país de maravilla, casi de cuento de hadas [...] pero su
situación geográfica hizo que se orientalizara […] hasta el punto de
que los bizantinos olvidaron el uso del latín y hablaban el griego67.
En definitiva, la idea que se transmite de la civilización bizantina
en los textos escolares españoles es positiva, por lo general, en lo
relativo al arte y la cultura, como dejan ver las palabras de Pérez
Bustamante: Bizancio “fué, en una palabra vivero de la civilización
clásica, greco-romana, y a la vez fuente creadora de nuevos
elementos de cultura. Su papel en la historia mundial es, por tanto,
de primera fila como fuente de vitalidad y cultura”. Sin embargo, esta
misma imagen se vuelve del todo negativa cuando se abordan los
temas religiosos y eclesiásticos. Entonces aparece una imagen del
mundo griego como errado en sus creencias religiosas, obstinado
en cuestiones eclesiásticas, con patriarcas soberbios y en definitiva,
un Bizancio cismático que justifica la falta de ayuda occidental
ante el cerco otomano. Pero cuando Dalmau, tras finalizar el viaje
imaginario por la Grecia contemporánea que propone en su libro
de lectura, se despide de ella de nuevo lo hace con un encendido y
apasionado cántico dedicado a esa Grecia clásica inmortal:
“¡Adiós, Grecia sublime! ¡Adiós, Helenia maravillosa! Si los fulgores
de tu Arte, de tus letras y de tu Ciencia, encendiendo la antorcha de
Roma, revivieron, en cierto sentido, al Occidente, los hombres del
Occidente se postran ante tu gloria imperecedera, te besan y te bendicen. Tú, que fuiste su maestra excelsa, vivirás eternamente en su
memoria vistiendo tus galas esplendorosas; tus hijos espirituales del
Occidente te enviarán amores sempiternos y efluvios de gratitud”68.
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Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά
εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
της περιόδου 1950-1974
Κλεονίκη Δρούγκα*

Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο μετάδοσης γνώσης, η οποία
επιδρά στους μαθητές ως μέσο πολιτικό, πληροφοριακό και παιδαγωγικό και ως παράγοντας κοινωνικών διαδικασιών.1 Έτσι, η
εκπαιδευτική πολιτική περνά την ιδεολογία της και την αναπαράγει2 - κύρια μέσα από τη διδακτική των λεγόμενων «φρονηματιστικών» μαθημάτων.3 Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η
διερεύνηση των αντιλήψεων που η ελληνική εκπαίδευση επιχειρεί
να περάσει μέσω των σχολικών βιβλίων, κατά την περίοδο 19501974, για τους βαλκανικούς λαούς. Ερευνάται το περιεχόμενο των
εγχειριδίων και αναλύονται κριτικά οι λεκτικές επιλογές των συγγραφέων για την παρουσίαση των Βαλκανικών Πολέμων (19121913) σε δύο διδακτικά εγχειρίδια ιστορίας (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.
Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται δύο ιστορικά εγχειρίδια της
Νεότερης Ιστορίας, της Γ΄ και Στ΄ τάξης του Γυμνασίου, τα οποία
τυπώνει και διανέμει στους μαθητές ο Οργανισμός Έκδοσης Σχολικών Βιβλίων.4 Τα δύο αυτά εγχειρίδια μονοπωλούν για πολλές
δεκαετίες την ιστορική γνώση των Ελλήνων μαθητών, καθώς
∗
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αποτελούν τα μακροβιότερα εγχειρίδια ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Το ένα είναι η «Ιστορία των Νεωτάτων χρόνων»
του Α. Λαζάρου, Ιστορία των Νεωτάτων Χρόνων από της συνθήκης
της Βιέννης (1815) μέχρι των ημερών μας δια την ΣΤ’ τάξιν του εξαταξίου Γυμνασίου νέου τύπου, Εν Αθήναις, που διδασκόταν κατά
την περίοδο 1947-1968, η ύλη του οποίου εκτείνεται χρονικά ως
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο5 έντεκα
σελίδες αφορούν τους βαλκανικούς πολέμους, στο ΙΑ΄ Κεφάλαιο
«Μεγάλη κρίσις του Ανατολικού Ζητήματος. Ο Βαλκανικός Πόλεμος
(1912-1913)». Το άλλο είναι: Α. Ματαράσης – Σ. Παπασταματίου,
Ιστορία των Νεωτέρων και των Νεωτάτων χρόνων, Αθήναι,6 που
εξιστορεί τα ιστορικά γεγονότα ως το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο
τελευταίο η αφήγηση των ιστορικών γεγονότων για τους Βαλκανικούς Πολέμους περιορίζεται σε οκτώ σελίδες (δύο επιπλέον σελίδες καταλαμβάνουν χάρτες) στο τρίτο τμήμα του εγχειριδίου, με
τίτλο «Η Ελλάς ανεξάρτητον Βασίλειον» του Β΄ Κεφαλαίου, με τίτλο
«Οι Νεώτεροι Χρόνοι». Δεν αναλύονται άλλα εγχειρίδια, διότι δεν
εκδίδονται σχολικά βιβλία Ιστορίας7 κατά το εξεταζόμενο χρονικό
διάστημα.8 Η έρευνα βασίζεται στην επιλογή του υλικού, στη διερεύνηση του «χρωματισμού» των γλωσσικών επιλογών των συγγραφέων και στην κριτική αποτίμηση του περιεχομένου.
Η επιλογή της εξεταζόμενης περιόδου, 1950-1974, δεν είναι
5
6
7

8

Η έκδοση εκείνη με πολύ μικρές αλλαγές, που δεν αφορούν στους Βαλκανικούς
πολέμους, ως την περίοδο που μελετάται συνεχίζεται αναλλοίωτη για 21 χρόνια
(εκδόσεις 1953, 1961, 1962, 1965)
Το συγκεκριμένο πόνημα δόθηκε για διδασκαλία στους μαθητές το σχολικό έτος
1967-1968. Στο εξώφυλλο παρίσταται το έμβλημα του στρατιωτικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ο φοίνικας
Από το 1936 ισχύει ο μεταξικός νόμος, κατά τον οποίο παρέχεται τη δυνατότητα
κατά την ανατύπωση των ήδη εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων «να επιφέρωνται εις αυτά μεταβολαί υπό των συγγραφέων των μετ΄ απόφασιν της ολομελείας
του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και έγκρισιν του Υπουργείου». Το δικαίωμα αυτό,
αφενός, δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να παρέμβει στα εγχειρίδια, προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία και, αφετέρου, αποτρέπει οικονομικές σπατάλες ή
χρονοβόρες διαδικασίες παραγωγής νέου εγχειριδίου. (Καψάλης, Χαραλάμπους
1995, 82-96)
Την ίδια περίοδο αυτή γράφεται και τυπώνεται και το βιβλίο «Συνοπτική Ιστορία
της Συγχρόνου Ελλάδος» του Γ. Δαφνή, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης ως σχολικό εγχειρίδιο κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας (1967-1974). Το συγκεκριμένο
εγχειρίδιο δεν αναλύεται στην παρούσα εργασία, καθώς αφορμάται χρονικά από
τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, περίοδο που δεν εμπίπτει στην έρευνα.
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τυχαία. Είναι περίοδος οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής στασιμότητας στην Ελλάδα, με ποσοστό αναλφαβητισμού που αγγίζει το 1/3 του πληθυσμού και εμμονή στη διατήρηση και εξέλιξη
των ιδεωδών του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Το μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος είναι εξαθλιωμένο, το πολιτικό κλίμα φορτισμένο, επιδιώκεται η εξασφάλιση ορισμένης εθνικής ομοιογένεια
και η διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας μέσα από την προώθηση
ενός εθνοκεντρισμού.9 Ορισμένα μεταρρυθμιστικά μέτρα (1957)
της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή με προοδευτικά χαρακτηριστικά
αποδοκιμάζονται, ενώ η επιδιωκόμενη αστική μεταρρύθμιση, που
οραματίστηκε η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, δεν πραγματοποιείται (1964), λόγω της ανατροπής του πολιτεύματος και των
αναχρονιστικών ρυθμίσεων της πραξικοπηματικής κυβέρνησης.10
α. Περιεχόμενο εγχειριδίων

Στο πόνημά του ο Α. Λαζάρου προσεγγίζει τους Βαλκανικούς
Πολέμους στο πλαίσιο του Ανατολικού Ζητήματος11 που συνασπίζει τα χριστιανικά κράτη της Βαλκανικής εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η αφήγηση των γεγονότων είναι γραμμική,
κατά χρονολογική σειρά, με εστίαση στη δράση προσωπικοτήτων,
όπως του διάδοχου Κωνσταντίνου και του ναυάρχου Π. Κουντουριώτη.12 Ο συγγραφέας καταγράφει τη φιλική στάση της Αγγλίας
απέναντι στους Έλληνες, προκειμένου να αποσοβήσει τον κίνδυνο
να ικανοποιηθούν αυστριακά και ιταλικά συμφέροντα, παρουσιάζει τα ζητήματα που απασχόλησαν το συνέδριο των Δυνάμεων
στο Λονδίνο και αποδίδει την αδυναμία εύρεσης μιας λύσης στην
κατίσχυση των Νεότουρκων.13
Ο συγγραφέας περιγράφει τα στρατιωτικά γεγονότα που οδήγησαν στην κατάληψη της Β. Ηπείρου και της πόλης των Ιωαννίνων και κάνει εκτενή αναφορά στα πολιτικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα. Επιρρίπτει ευθύνη στους Βουλγά9

10
11
12
13

Ο εθνοκεντρισμός εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αι. στη Δυτική Ευρώπη σε μια
προσπάθεια να συγκροτηθούν και να παγιωθούν τα όρια των εθνών και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι συναντάται σε διαφορετικό βαθμό στα σχολικά εγχειρίδια. (Δραγώνα - Φραγκουδάκη 1997, 149 και Αβδελά 1998, 153)
(Καραφύλλης 2002, 123-147)
(Λαζάρου 1953, 181)
(Λαζάρου 1953, 181-184)
(Λαζάρου 1953, 184-185)
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ρους για τη διάλυση της συμμαχίας των χριστιανικών βαλκανικών
δυνάμεων κι δικαιολογεί έτσι τη σύναψη συμμαχίας Ελλήνων και
Σέρβων εναντίων των Βουλγάρων, τη διεξαγωγή πολέμου (Μάιος
1913) και την είσοδο των Ρουμάνων στον πόλεμο, με την αιτιολογία της διασφάλισης των ρουμανικών εδαφικών συμφερόντων
και τον περιορισμό των Βουλγάρων. Ο Α. Λαζάρου ολοκληρώνει τη
συγγραφή των βαλκανικών πολέμων με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Το κεφάλαιο κλείνει με έμφαση στη φιλελληνική στάση
του Γερμανού αυτοκράτορα και την άποψη ότι με το τέλος των
βαλκανικών πολέμων οι Έλληνες προόδευσαν χάρη στις επιτυχίες
του ελληνικού στρατού και στην εμπιστοσύνη που έδειχναν στην
πολιτική τους ηγεσία, δηλαδή το βασιλιά Κωνσταντίνο και τον
πρωθυπουργό Ε. Βενιζέλο.14
Στο βιβλίο των Α. Ματαράση – Σ. Παπασταματίου η αφήγηση
των γεγονότων γίνεται, επίσης, γραμμικά με χρονολογική σειρά. Η
αφήγηση ξεκινά από την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα κατά
τις παραμονές των βαλκανικών πολέμων. Προβάλλεται θετικά η
προσωπικότητα του Ε. Βενιζέλου. Η επιδίωξη των Νεότουρκων
να «συγχωνεύσουν εις έναν λαόν όλους τους κατοικούντας εις την
τουρκικήν επικράτειαν» προβάλλεται και εδώ ως καταλυτικός παράγοντας που συνένωσε τους χριστιανικούς πληθυσμούς.15 Στο
βιβλίο περιγράφονται όλες οι στρατιωτικές κινήσεις και επιτυχίες
των Βουλγάρων, Σέρβων, Μαυροβούνιων και Ελλήνων, εξαίρεται η
προσωπικότητα του βασιλιά Γεώργιου και του διαδόχου Κωνσταντίνου, επικρίνεται η δράση των βουλγαρικών στρατιωτικών σωμάτων και δίνεται -σε μια σελίδα περίπου- η πορεία του ελληνικού
στρατού και στόλου με τους αρχηγούς του. Σύντομα εξιστορείται
η διαδοχή του βασιλιά Γεώργιου από το διάδοχο Κωνσταντίνο και
καταγράφεται η συνθήκη του Λονδίνου με τους όρους της.16 Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των θετικών αποτελεσμάτων των βαλκανικών πολέμων για την Ελλάδα που οφειλόταν,
κατά τους συγγραφείς στην εθνική ενότητα και τη διακυβέρνηση
της χώρας από το βασιλιά Κωνσταντίνο και τον πρωθυπουργό Ε.
Βενιζέλο.17
14
15
16
17

(Λαζάρου 1953, 188-191)
(Ματαράσης – Παπασταματίου 1966, 196)
(Ματαράσης – Παπασταματίου 1966, 197-199)
(Ματαράσης – Παπασταματίου 1966, 204-205)
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Και οι δύο συγγραφείς παρουσιάζουν συμβαντολογικά τα γεγονότα, αναδεικνύουν πολιτικά πρόσωπα, δικαιολογούν την ελληνο-σερβική συμμαχία και την εμπόλεμη ρήξη της Ελλάδας με τους
Βουλγάρους, επιρρίπτοντας ευθύνες γι’ αυτήν στους τελευταίους,
και κάνουν αναφορά στους Ρουμάνους.
β. Γλωσσικές επιλογές

Η ανάλυση των διδακτικών εγχειριδίων περιλαμβάνει την εξέταση της λεκτικής δόμησής τους, η οποία βασίζεται σε ιδεολογικά
σχήματα και και ενθαρρύνει συγκεκριμένες στάσεις που προβάλλονται ως γενικευμένες αλήθειες. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε συνδυάζει την ποιοτική με την κριτική ανάλυση λόγου, για να
αναδείξει τις αναπαραστάσεις των κοινωνικο-πολιτικών δομών
και πιο συγκεκριμένα, τη σχέση των γλωσσικών επιλογών στα εγχειρίδια με τις πολιτικές στοχεύσεις.18
Στο εγχειρίδιο του Α. Λαζάρου επιλέγονται βαρύγδουποι και
πομπώδεις όροι, προσδιορισμοί και σχήματα λόγου: «εξαπέλυσεν
θύελλαν», «ο μητροπολίτης κατεκρουργήθη αγρίως»,19 «…ο βασιλεύς Γεώργιος, ως φρουρός των ελληνικών δικαίων…»,20 «ηρωικός
βασιλεύς»,21 «το προσφιλές όνομα, Κωνσταντίνος»,22 «η νίκη των
ηνωμένων Βαλκανικών δυνάμεων προξένησε μεγάλην εντύπωση»,23
«το ελληνικόν έθνος ησθάνετο μεγάλην αυτοπεποίθησην και ενεπνέετο από ζωηρόν πόθον προς δράσιν και δημιουργίαν».24 Ο ελληνικός
στρατός εκθειάζεται: «ο ελληνικός στρατός…μετά ηρωικόν αγώνα…
ύψωσε την ελληνικήν σημαία», «αι υπηρεσίαι, τας οποίας προσέφερε
το ελληνικόν ναυτικόν εις τον πόλεμον όλων των συμμάχων κρατών,
ήσαν ανυπολόγιστοι»,25 «…εξηκολούθησε την νικηφόρον πορείαν…
ο Βασιλεύς Γεώργιος εισήλθε θριαμβευτικώς…»,26 «η ικανότης των
ελληνικών πληρωμάτων έδιδον εις τον ελληνικόν στόλον την υπεροχήν», «η ελληνική ορμή κατίσχυσε…τα ευζωνικά μας συντάγματα
18
19
20
21
22
23
24
25
26

(Παγκουρέλια Ευγενία - Παπαδοπούλου Μαρία , 75-86)
(Λαζάρου 1953, 181)
(Λαζάρου 1953, 187)
(Λαζάρου 1953, 182)
(Λαζάρου 1953, 187)
(Λαζάρου 1953, 184)
(Λαζάρου 1953, 190)
(Λαζάρου 1953, 182)
(Λαζάρου 1953, 183)
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εδείχθησαν απαράμιλλα εις την επίθεσιν και την περιφρόνησιν του
θανάτου».27
Ο συγγραφέας τηρεί γλωσσικά μια ουδέτερη στάση απέναντι
στους Σέρβους και τους Ρουμάνους, αποφεύγει την κριτική και
τους εύκολους επιθετικούς προσδιορισμούς,28 αλλά εκθειάζει τους
Μαυροβούνιους «διεξήγον αιματηρούς αγώνας»29 και αποδίδει
στους Βουλγάρους αρνητικούς χαρακτηρισμούς «είχον παραλογώτατες απαιτήσεις», «ήσαν άμετροι και αυθάδεις εις τους τρόπους»,
«είχον εκμανή διά την υπό των Ελλήνων κατάληψιν της Θεσσαλονίκης», «παρήλθεν μην εκνευριστικών διαπραγματεύσεων προς
διανομήν των κατακτηθέντων, κατά τον οποίον η προκλητικότης
των Βουλγάρων είχε φτάσει εις το κατακόρυφον, είχον δε ερεθίσει
εξ ίσου Σέρβους και Έλληνας»,30 «τας τάξεις του ελληνικού στρατού
εκίνει ακατάσχετον πολεμικόν μένος, το οποίο ανερρίπιζεν η κατά
των Βουλγάρων αγανάκτησις…».31
Η χρήση του γλωσσικού κριτηρίου στο εγχειρίδιο των Α. Ματαράση και Σ. Παπασταματίου δεν είναι το ίδιο ηχηρή, αν και χρησιμοποιούνται ορισμένες φορτισμένες εκφράσεις: «το αποκαρδιωμένον από την ήτταν του ’97 έθνος», «Οι Νεότουρκοι…εκίνησαν
την αγανάκτησιν….ήρχισαν να τρομοκρατούν το Πατριαρχείο», «Οι
ενέργειες όμως των Τούρκων, αντί να λυγίσουν την θέλησιν των χριστιανικών λαών της Βαλκανικής», «Οι Έλληνες κατόπιν τριημέρου
πεισματώδους μάχης εξεβίασαν τα στενά του Σαρανταπόρου».32 Άλλοτε, πάλι, χρησιμοποιούνται λεκτικές υπερβολές: «…η ορμή των
συμμάχων ήτο τόση, ώστε παντού τα στρατεύματά των εσημείωσαν
νίκας»33 και παρομοιώσεις: «Ο βασιλεύς Γεώργιος εισήλθε με τα νικηφόρα στρατεύματά μας εις την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και
εγκατεστάθη εκεί ως άγρυπνος φρουρός του πατρίου εδάφους».34
Με θερμό τόνο οι συγγραφείς αναδεικνύουν τις ικανότητες του
διαδόχου Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ε. Βενιζέλου «δια
να μη διαταραχθή η συμμαχική ενότης, ο διάδοχος Κωνσταντίνος
27
28
29
30
31
32
33
34

(Λαζάρου 1953, 186)
(Λαζάρου 1953, 189)
(Λαζάρου 1953, 183)
(Λαζάρου 1953, 188)
(Λαζάρου 1953, 189)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 196)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 197)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 198)
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επέτρεψε εις δύο μόνον τάγματα να στρατωνιστούν…»,35 «…εις τας
πλήρεις επιτευγμάτων και εξάρσεων στιγμάς εκείνας όλοι οι Έλληνες κατανόησαν ότι την άνοδον της φυλής εδημιούργησε η εθνική
ενότης δια της κυβερνήσεως της χώρας από δύο λαμπρούς αρχηγούς, τον βασιλέα Κωνσταντίνον και τον Βενιζέλον…»36 και επαινούν τον ελληνικό στρατό «..δείγμα της ευψυχίας των ελληνικών
πληρωμάτων…»,37 «κάτω από τας φλογεράς ακτίνας του θερινού
ηλίου ο ηρωικός στρατός μας επροχώρει ακάθεκτος μέσα από τα κυματίζοντα σπαρτά και με την λόγχην ή τας χειροβομβίδας εξετόπισε
τους εισβολείς από τα πάτρια εδάφη..», «…η ανδρεία των Ελλήνων
απαράμιλλος…»,38 «…Οι Βούλγαροι δεν ηδυνήθησαν να συγκρατήσουν τη χειμμαρώδη ορμήν του ελληνικού πεζικού..».39 Παράλληλα,
οι συγγραφείς του εγχειριδίου κατακρίνουν τους Βουλγάρους «…
με δόλιο τρόπο εισέδυσεν εις όλην την πόλιν όλη σχεδόν η δύναμις
της βουλγαρικής μεραρχίας…»,40 «…ένεκα των παραλόγων απαιτήσεων της Βουλγαρίας…», «οι Βούλγαροι…είχον εκδηλώσει τας
υπούλους διαθέσεις των…»,41 οπότε προσδίδουν στη ήττα τους και
ηθικές προεκτάσεις «Οι Βούλγαροι, ταπεινωθέντες εις τα πεδία των
μαχών, εζήτησαν ειρήνην..».42
γ. 1. Αποτίμηση
Η μελέτη των δύο ιστορικών εγχειριδίων επιτρέπει τη συναγωγή ορισμένων συμπερασμάτων για την παρεχόμενη ιστορική γνώση στους Έλληνες μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη
συγκεκριμένη περίοδο.
i. Και τα δυο ιστορικά εγχειρίδια παρουσιάζουν μια συμβαντολογική ιστορία με γραμμική χρονολογική σειρά στην παρουσίαση των γεγονότων.
ii. Η ελληνική εθνότητα προστατεύεται από οποιαδήποτε
αρνητική κριτική, επιδοκιμάζεται με πληθώρα συνδηλώσεων
για τον ηρωικό χαρακτήρα της, ενώ μυθοποιείται η συμβολή
35
36
37
38
39
40
41
42

(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 198)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 208)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 199)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 200)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 199)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 198)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 200)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 202)

784

Κλεονίκη Δρούγκα

της στους βαλκανικούς πολέμους: «Ο ελληνικός στρατός…μετά
ηρωικόν αγώνα…ύψωσε την ελληνικήν σημαία», «αι υπηρεσίαι,
τας οποίας προσέφερε το ελληνικόν ναυτικόν εις τον πόλεμον
όλων των συμμάχων κρατών, ήσαν ανυπολόγιστοι»,43 «Κάτω
από τας φλογεράς ακτίνας του θερινού ηλίου ο ηρωικός στρατός μας επροχώρει ακάθεκτος μέσα από τα κυματίζοντα σπαρτά
και με την λόγχην ή τας χειροβομβίδας εξετόπισε τους εισβολείς
από τα πάτρια εδάφη..».44
iii. Μικρή αναφορά -με ορισμένο σχολιασμό κυρίως στο α΄ εγχειρίδιο του Α. Λαζάρου- γίνεται για τις υπόλοιπες εθνότητες
των Βαλκανίων: «Οι Σέρβοι μετά τριήμερον πεισματώδη μάχη
παρά τον ποταμόν Βρεγαλνίτσαν απώθησαν τους Βουλγάρους
προς τα παλαιά σύνορα», «Η Ρουμανία …διεκήρυξε ότι κατέρχεται εις τον αγώνα όχι δια κατακτητικούς σκοπούς, αλλά προς
διαρρύθμισιν των συνόρων της και δια να παρακωλύση την
ηγεμονίαν της Βουλγαρίας εις την Βαλκανικήν»,45 «Οι Σέρβοι
ενίκησαν εις Κουμάνοβον και κατέλαβον τα Σκόπια και το Μοναστήριον….Οι Μαυροβούνιοι επολιόρκουν την Σκόδραν..».46
Αξιοπρόσεκτο είναι, όμως, και στα δύο εγχειρίδια, η αρνητική
κριτική στο βουλγαρικό στοιχείο: «Οι Βούλγαροι είχαν παραλογωτάτας απαιτήσεις, να κυριαρχήσουν δηλαδή εις την Βαλκανικήν…», «…ήσαν άμετροι εις τας απαιτήσεις των και αυθάδεις
εις τους τρόπους…», «…η προκλητικότης των Βουλγάρων είχε
φτάσει εις το κατακόρυφον, είχον δε ερεθίσει εξίσου Σέρβους
και Έλληνας…»,47 «…με δόλιο τρόπο εισέδυσεν εις όλην την πόλιν όλη σχεδόν η δύναμις της βουλγαρικής μεραρχίας…»,48 «Οι
Βούλγαροι…είχον εκδηλώσει τας υπούλους διαθέσεις των …».49
iv. Τα δύο εγχειρίδια παρουσιάζουν την πολιτική κατάσταση
στο εσωτερικό της Ελλάδας. Ο Α. Λαζάρου αφήνει να διαφανεί
μια επεκτατική πολιτική στόχευση: «Ο Βασιλεύς Γεώργιος ως
φρουρός των ελληνικών δικαίων…εδολοφονήθη αγρίως…την
μεγάλην εθνικήν συμφοράν εμετρίασε η άνοδος εις τον θρόνον
43
44
45
46
47
48
49

(Λαζάρου 1953, 182)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 200)
(Λαζάρου 1953, 189)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 197)
(Λαζάρου 1953, 188)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 198)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 200)
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του βασιλέως Γεωργίου εις τους Έλληνας, το οποίο υπενθύμιζε
τον άρρηκτο δεσμόν του με την βυζαντινήν αυτοκρατορίαν…ο
βασιλεύς, τον οποίον πολλαί γενεαί επόθησαν ως μέλλοντα να
πραγματοποιήση τα όνειρα του έθνους…»,50 ενώ οι Α. Ματαράσης και Σ. Παπασταματίου μετριάζουν τον προηγούμενο μεγαλοϊδεατισμό: «Αλλά ενώ η Ελλάς εώρταζε τα νικητήρια, την
5η Μαρτίου 1913 εδολοφονήθη εις την Θεσσαλονίκην υπό τινός
παράφρονος ο βασιλεύς Γεώργιος και εις τον θρόνον τον διεδέχθη ο υιός του Κωνσταντίνος».51
v. Τα δύο εγχειρίδια παρουσιάζουν ορισμένες διαφοροποιήσεις στη χρήση του γλωσσικού κριτηρίου. Στο σχολικό εγχειρίδιο του Α. Λαζάρου οι ηχηρές γλωσσικές επιλογές διαμορφώνουν πομπώδες ύφος. Οι φράσεις, για παράδειγμα:
«εξαπέλυσεν θύελλαν»,52 «εν μέσω των θριάμβων θλιβερά
τραγωδία κατέθλιψε τον ελληνικόν λαόν»,53 «κατεκρουργήθη
αγρίως»54 φορτίζουν συναισθηματικά το μαθητή και καλλιεργούν το φανατισμό. Στο εγχειρίδιο των Α. Ματαράση και Σ.
Παπασταματίου η έκφραση δε φτάνει τις ακρότητες του προηγούμενου εγχειριδίου του Α. Λαζάρου -καθώς επιχειρείται
μια μικρή λεκτική και υφολογική απλοποίηση- εξακολουθεί,
ωστόσο, η χρήση φορτισμένων εκφράσεων: «το αποκαρδιωμένον από την ήτταν του ΄97 έθνος», «Οι Νεότουρκοι…εκίνησαν
την αγανάκτησιν….ήρχισαν να τρομοκρατούν το Πατριαρχείο»,
«Οι ενέργειες όμως των Τούρκων, αντί να λυγίσουν την θέλησιν
των χριστιανικών λαών της Βαλκανικής».55

γ. 2. Αξιολόγηση και ερμηνεία της ιστορικής γνώσης από τα
σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της περιόδου 1950-1974

Μεταπολεμικά και για τρεις δεκαετίες, τουλάχιστον, οι μαθητές
στην Ελλάδα διδάσκονταν από τα ίδια διδακτικά εγχειρίδια. Κάθε
γενιά που με τη σειρά της αποκτούσε παιδιά-μαθητές διαπίστωνε,
για να παραλλάξουμε τη διατύπωση του W. Lament, ότι η ιστορία
δεν επαναλαμβάνεται, τα βιβλία, όμως, την επαναλάμβαναν και
μάλιστα άσχημα.
50
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(Λαζάρου 1953, 187)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 199)
(Λαζάρου 1953, 181)
(Λαζάρου 1953, 186)
(Λαζάρου 1953, 181)
(Ματαράσης - Παπασταματίου 1966, 196)
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Η Ελλάδα, κατά τους μετεμφυλιακούς χρόνους ως τη Μεταπολίτευση, αν και επιχειρούσε οικονομικό εκσυγχρονισμό και πολιτική ανασυγκρότηση, δεν υλοποιούσε αλλαγές στον εκπαιδευτικό
χώρο, αφενός, γιατί τα κονδύλια για την εκπαίδευση ήταν πενιχρά
(για παράδειγμα το 1956-1957 έφταναν το 1,8% επί του εθνικού
εισοδήματος, ενώ για την ίδια περίοδο το ποσοστό για τις στρατιωτικές δαπάνες έφτανε στο 53% του προϋπολογισμού), αφετέρου,
γιατί οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες προσέκρουαν στον υπαρκτό συντηρητισμό.56 Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1964
ανακόπηκε, διότι θεωρήθηκε επικίνδυνη για τα ιδεώδη του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, άποψη που έφερε ανάμεσα σε άλλους
συντηρητικούς κύκλους και η μεταπολίτευση.57 Τέλος, σε εισηγητική έκθεση του Ν. 309 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας τονιζόταν
αναφορικά με την αποστολή του Γυμνασίου ότι «...Το εκπαιδευτικόν έργον του Γυμνασίου... συνίσταται εις την εμπέδωσιν ακμαίου
εθνικού, θρησκευτικού και ηθικού φρονήματος, την βελτίωσιν των
ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνάμεων των μαθητών…». Την
ίδια στόχευση προωθούσε και το Λύκειο «...Το Λύκειον ... επιδιώκει
την περαιτέρω τόνωσιν του εθνικού και ηθικού φρονήματος των μαθητών».58
Στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου η Γιουγκοσλαβία ανέκοπτε τις επεκτατικές βλέψεις της στα Βαλκάνια, ενώ η Βουλγαρία
άρχισε να συζητά το θέμα της ενιαίας ανεξάρτητης Μακεδονίας,
το οποίο, μετά το θάνατο του Στάλιν, εγκατέλειψε.59 Την ίδια περίοδο πλάθονταν ιστορικοί μύθοι από τους γείτονες Σκοπιανούς,
τους οποίους ο κρατικός τους μηχανισμός επιχειρούσε να αναδείξει ως ιστορικές αλήθειες και να περάσει στις νέες γενιές μέσα από
τα σχολικά εγχειρίδια.60
Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου 1950-1974
επιχειρούσε μια επιφανειακή θεώρηση των βαλκανικών πολέμων,
που αντανακλά την αποστασιοποίηση της ελληνικής πολιτικής
από επικίνδυνα θέματα. Προσάπτονται ηχηροί και μεροληπτικοί
χαρακτηρισμοί για τους Βουλγάρους, εξωραΐζεται η δυναμική του
56 (Μπουζάκης 1991, 96-97 και Δημαράς 1986, 257-259)
57 (Δημαράς 1986, 275-281, 289, Χατζηστεφανίδης 1986, 302)
58 Ν. 309/1976 Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως, άρθρο
26, παρ. 1 και άρθρο 29
59 (ΥΠΕΠΘ 1992, 34 - 35, Σφέτας 2003)
60 (ΥΠΕΠΘ 1992, 39- 40)
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ελληνικού στρατού και εκθειάζεται ο ρόλος του βασιλιά Γεώργιου
και του διαδόχου του βασιλιά Κωνσταντίνου, ενώ υπερπροβάλλεται το ηρωικό στοιχείο με στόχο την εξύψωση του ελληνικού
φρονήματος. Η ιστορία στα σχολικά εγχειρίδια ήταν προσανατολισμένη στην καλλιέργεια «γνήσιου πατριωτικού φρονήματος»
ως μιας ηθικής επιταγής για τη «συνειδητοποίηση της ελληνικής
διάρκειας». Επομένως, «καθόλου δεν προήγε ούτε την ιστορική
συνείδηση, ούτε την κρίση, ούτε την πολιτική διαπαιδαγώγηση
ότι ο πολιτισμός είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και
ότι τα ιστορικά γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους, πράγμα που θα
έκανε τη γνώση του παρελθόντος ερμηνευτική φαινομένων του
παρόντος».61
Πιθανότατα, η συγκεκριμένη παρουσίαση συνδέεται όχι μόνο
με την ψυχροπολεμική φάση της περιόδου αλλά και με την απόπειρα συγκάλυψης βαθύτερων πτυχών της νεότερης και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Κάθε φορά η ελλιπής παρεχόμενη γνώση
διεγείρει το συναίσθημα και τον εθνικό φανατισμό και προωθεί
την «αθώωση» και την απενοχοποίηση της ελλαδικής πολιτικής
από το χειρισμό των εθνικών θεμάτων. Σ’ αυτό ακριβώς το μοτίβο
είναι γραμμένα τα περισσότερα ιστορικά σχολικά εγχειρίδια της
υπό εξέταση περιόδου, χωρίς να παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ακόμη και για εκείνα που εκδόθηκαν μετά τη μεταπολίτευση -αν εξαιρέσει κανείς την απάλειψη απαξιωτικών χαρακτηρισμών για το βαλκανικό περίγυρο.62
Άλλωστε, είναι φανερό ότι μόνο οι συνεχείς και μονότονα επαναλαμβανόμενες αναφορές σε βάρος όλων των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα με τις οποίες οι γείτονες λαοί παρουσιάζονται στα
σχολικά εγχειρίδια ως εχθρικοί, αντιπαθητικοί, κατώτεροι, με πολλά μειονεκτήματα63 και η απουσία αυτοκριτικής, αποκαλύπτουν
τη συνειδησιακή αγωνία της ελλαδικής πολιτικής απέναντι σε
σημαντικά ζητήματα. Η αποσπασματική και επιδερμική αναφορά
στα γεγονότα αποτυπώνει ακριβώς την απογύμνωση του μαθητικού δυναμικού από την ιστορική παιδεία και αντίληψη, χωρίς την
οποία, όμως, διακυβεύεται η διαμόρφωση συγκροτημένης πολιτικής σκέψης και, συνακόλουθα, κοινωνίας.
61 Φραγκουδάκη, Δραγώνα 1997, 61, 39)
62 (Καψάλης, Χαραλάμπους 1995, 186-192)
63 (Άχλης 1983, 337)
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Η θέση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής
ως ξένης γλώσσας
Νίκος Ρουμπής *

Η εκτενής συζήτηση που γίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία για τον
ρόλο της λογοτεχνίας στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αποδεικνύει τη μεγάλη σημασία που δίνουν οι μελετητές στη διδακτική
δύναμη των λογοτεχνικών κειμένων στο ιδιαίτερο αυτό μαθησιακό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν μελέτες (Bredella 1996, Hall
2005) για τη διδασκαλία της γλώσσας που όχι μόνο αναγνωρίζουν
την αξία και τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης της λογοτεχνίας στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας αλλά επισημαίνουν και τις
προκλήσεις από τις οποίες συνοδεύεται ένα τέτοιο εγχείρημα.
Σημείο αφετηρίας για την ένταξη της λογοτεχνίας στη διδακτική
της δεύτερης / ξένης γλώσσας αποτέλεσαν οι παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές του 19ου αιώνα περί «υψηλής» λογοτεχνίας
και «λογοτεχνικού κανόνα», συγκροτημένου από τα κλασσικά
κείμενα κάθε γλώσσας (Maley 2001, 180-181). Η αντίληψη αυτή
μεταφέρθηκε στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με τη μελέτη
υψηλών δημιουργημάτων πρότυπων γλωσσών, η οποία γινόταν
κατά το «κλασικό ουμανιστικό» πρότυπο. Σύμφωνα με αυτή, οι
σπουδαστές οφείλουν να μελετήσουν την υψηλή λογοτεχνία, προκειμένου να καλλιεργήσουν το ήθος και να διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντές τους (Hall 2005, 49). Κάποιος, λόγου χάρη, που
διδασκόταν Αγγλικά έπρεπε να γνωρίσει τη γλώσσα μέσα από τα
έργα του Σαίξπηρ, ενώ κάποιος που μάθαινε Γερμανικά έπρεπε να
μελετήσει τον Γκαίτε. Με τη μέθοδο αυτή, όμως, ο πολιτισμός που
εκφραζόταν μέσω της λογοτεχνίας έπαιρνε το προβάδισμα απέναντι στην ικανότητα για ευχέρεια στην επικοινωνία με τη χρήση της
ξένης γλώσσας (Maley 2001, 180).
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Αυτή η διδακτική τακτική σύντομα αποδείχτηκε αναποτελεσματική για την εκμάθηση των ζωντανών γλωσσών και τη χρήση
τους για επικοινωνιακούς σκοπούς σε περιβάλλοντα όπου η γλώσσα-στόχος ομιλείται ως μητρική και σε γλωσσικές συναλλαγές στο
πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Με άλλα λόγια, αποκαλύφθηκε ότι
το γλωσσικό επίπεδο των λογοτεχνικών κειμένων, η εκφραστική
πρωτοτυπία τους λόγω των ποικίλων μη κυριολεκτικών εκφράσεων και σχημάτων λόγου, η σύνδεση του κειμένου με τον κόσμο του
συγγραφέα, ο οποίος πιθανόν είναι άγνωστος στον σπουδαστή –
όλα αυτά τα στοιχεία κατέληξαν να αποτελούν μειονεκτήματα για
την αποτελεσματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας, επομένως ο
ρόλος της λογοτεχνίας στην κατάκτηση της επικοινωνιακής διάστασης της γλώσσας-στόχου δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Σύμφωνα με μια τέτοια αντίληψη, η οποία κυριάρχησε στο χώρο της
διδακτικής των γλωσσών τη δεκαετία του 1970, η λογοτεχνία και
κάθε είδους κείμενο με πολιτισμική πληροφόρηση αποτελούν δευτερεύοντα ως ακατάλληλα υλικά και κατά συνέπεια μένουν εκτός
κατά τη διδασκαλία της δεύτερης / ξένης γλώσσας. Τη στάση αυτή
ενίσχυσε και η δομιστική θεώρηση στην ανάλυση της γλώσσας που
κυριάρχησε εκείνη την περίοδο, βάση της οποίας αποτελεί η λέξη
και η πρόταση και όχι το κείμενο.
Οι εξελίξεις στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και η σύνδεση της
διδακτικής της γλώσσας με μια σειρά από άλλες επιστήμες, όπως
η παιδαγωγική, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία έφεραν στο προσκήνιο τη χρήση μιας νέας μεθόδου, της επικοινωνιακής. Δύο στοιχεία αποτελούν τη βάση αυτής της προσέγγισης και τη διαφοροποιούν από τις προηγούμενες: α) η έμφαση στην επικοινωνία στην
ξένη γλώσσα και β) η χρήση αυθεντικού υλικού στη διδασκαλία. Αν
και οι μελετητές της μεθόδου αυτής δίνουν έμφαση στα επικοινωνιακά κυρίως κείμενα, εντούτοις είναι οι πρώτοι που μελέτησαν
την ένταξη (και) της λογοτεχνίας στη διαδικασία εκμάθησης μιας
ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με αυτούς η διδασκαλία και η μάθηση
δεν χαρακτηρίζονται από μια σχέση αιτίου και αποτελέσματος,
ενώ οι τεχνικές διδασκαλίας αντιμετωπίζονται ως συνυφασμένες
με τις στρατηγικές μάθησης των μαθητών. Οι παιδαγωγικοί στόχοι
αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη της κοινωνικοπολιτισμικής δεξιότητας και της αυτονομίας των μαθητών.
Στα πλαίσια αυτά η διδασκαλία εστιάζει πλέον στη ζωντανή
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χρήση της γλώσσας και βασικός σκοπός της καθίσταται η απόκτηση και η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (Larsen-Freeman 1986, 123, Cook 1992, 138-145, Σπανός 2001, 189-190). Το
υλικό πρέπει να δίνει ερεθίσματα στους μαθητές να εξασκήσουν
τις δομές της ξένης γλώσσας που έχουν κατακτήσει και τις δεξιότητες που σχετίζονται με αυτές. Η λογοτεχνία, η οποία πλέον γίνεται
αντιληπτή ως τύπος συνομιλίας, αποτελεί μια εξαιρετικά πλούσια
διδακτική πηγή, καθώς παρέχει λεξιλογικό πλούτο, εκφραστική
ποικιλία, διαφορετικά είδη και επίπεδα λόγου – δηλαδή στοιχεία
που μπορούν να αποτελέσουν έναν ιδιαίτερα δυναμικό γλωσσικό
οπλισμό για τον ξένο σπουδαστή, εφόσον τα εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά (Aγάθος, Γιαννακού, Δημοπούλου, Ρουμπής, Τσοτσορού,
2011, 833). Επιπλέον, τα λογοτεχνικά κείμενα οδηγούν τον διδασκόμενο στη συναισθηματική, αναλυτική και κριτική άποψη, στη
διατύπωση θέσεων και επιχειρημάτων κατά συνέπεια στον διάλογο, επομένως στην επικοινωνία (Maley 2001, 182, Lazar 1993, 3).
Από την άλλη πλευρά τα γλωσσικά στοιχεία δεν αποτελούν
μόνο γραμματικές δομές αλλά μέρη ενός ευρύτερου συστήματος
– διαδικασίας που στόχο έχουν τη μεταφορά πληροφοριών. Αξιοποιώντας τις μελέτες για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία αλλά και
το συσχετισμό τους, οι μελετητές προέκριναν και την ένταξη της
λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, με το σκεπτικό ότι
μπορεί αυτή να αποτελέσει παράδειγμα δημιουργικής χρήσης της
γλώσσας. Η διδακτική αξιοποίηση της λογοτεχνίας εντάσσεται
στην ευρύτερη διαδικασία γραμματισμού στη δεύτερη/ξένη γλώσσα, που γίνεται αντιληπτή, στην περίπτωση αυτή, ως αλυσίδα διαδοχικών μεταβάσεων από τον προφορικό στον γραπτό λόγο, από
τον καθημερινό στον επίσημο, από τον μη πρότυπο στον πρότυπο,
από τον αυθόρμητο στον επιμελημένο (Baynham 1990, 16-17). Το
λογοτεχνικό κείμενο κρίνεται απαραίτητο εργαλείο στην εκμάθηση της γλώσσας, στην περίπτωση μας της απαιτητικής ελληνικής, αφού παρέχει στον σπουδαστή πληροφορίες για τις γραμματικοσυντακτικές δομές, αποτελεί δείγμα αυθεντικού λόγου και
λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών για τις ιστορικές συνθήκες, τις
κοινωνικές δομές και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά
του περιβάλλοντος στο οποίο η Γ2, εν προκειμένω η Ελληνική, ομιλείται ως μητρική, καθώς και για τον τρόπο σκέψης των φυσικών
της ομιλητών, δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με την ορθή χρήση
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και την κατάκτηση της νέας γλώσσας. Παράλληλα, μέσα από τη
χρήση διαβαθμισμένων λογοτεχνικών αναγνωσμάτων καλλιεργείται η αναγνωστική ευχέρεια με την ανάπτυξη της ταχύτητας στην
ανάγνωση (μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε αρχικό επίπεδο
προσέγγισης της γλώσσας) και της ευκολίας στην κατανόηση των
κειμένων, παγιώνεται το ήδη γνωστό λεξιλόγιο, διδάσκονται νέες
λέξεις, αναγνωρίζονται και σταθεροποιούνται στο γλωσσικό σύστημα των μαθητών οι γραμματικές και κειμενικές δομές, βελτιώνεται η παραγωγή γραπτού λόγου, χτίζεται η εμπιστοσύνη του
αναγνώστη στον εαυτό του, στοιχείο που προάγει την ανεξαρτησία στη μάθηση διαμορφώνοντας συνάμα θετικές στάσεις για την
ξένη γλώσσα και τον πολιτισμό της. Επιπλέον, ενισχύεται η ομιλία,
η γραφή, η κριτική σκέψη, η ερμηνεία της πραγματικότητας αλλά
και η έκφραση της ελεύθερης σκέψης, η σύγκριση, η εύρεση των
ιδιαιτεροτήτων και κυρίως των ομοιοτήτων και κατ επέκταση ο
αλληλοσεβασμός. Τέλος, μέσα από τη λογοτεχνία αναπτύσσονται
ποικίλα συναισθήματα, αφού οι σπουδαστές απολαμβάνουν την
ομορφιά της φύσης, ταξιδεύουν νοερά στον χώρο και τον χρόνο,
ζουν όσα δεν μπορούν να ζήσουν στην πραγματική ζωή και συνεπώς, η αντίληψη για την πραγματικότητα οξύνεται (Rosenblatt
1995, 38 & 184).
Οι εκτιμήσεις των σπουδαστών της ξένης γλώσσας, της ελληνικής στην περίπτωση αυτή, σχετικά με τα λογοτεχνικά κείμενα ως
μέρος της ύλης, αποκαλύπτουν την επιθυμία τους να ασχοληθούν
συστηματικά με την ελληνική λογοτεχνία, η διδασκαλία της οποίας στο πλαίσιο του μαθήματος της ξένης γλώσσας λειτουργεί ως
αφορμή για την ευρύτερη επαφή τους με τα έργα της. Ακόμα και
σε ένα αρχικό στάδιο που αφορά μόνο στην εκμάθηση νέου λεξιλογίου, η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν καλύτερα
πολύπλοκες δομές της γλώσσας ενώ η σύνδεση με το πολιτισμικό
πλαίσιο της γλώσσας-στόχου γίνεται πιο φυσικά. Μπορούμε να
υποστηρίξουμε λοιπόν ότι υποδέχονται τη λογοτεχνία με ενθουσιασμό1.
1

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σπουδαστές του Διδασκαλείου Νέας
Ελληνικής και η στάση τους απέναντι στο λογοτεχνικό κείμενο: ενθουσιάζονται
όταν βρεθούν απέναντι σε κείμενα Ελλήνων λογοτεχνών, ιδιαίτερα των πιο αναγνωρίσιμων και μεταφρασμένων, π.χ. σε έναν “πρωτότυπο” Καζαντζάκη, Καβά-
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Ως προς την επιλογή κειμένου στην εκπαιδευτική διαδικασία
πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν συνεισφέρουν ούτε τα κατασκευασμένα κείμενα με τον κάπως αφύσικο χαρακτήρα τους με το περιεχόμενο τους προσανατολισμένο στην υπηρεσία της εκμάθησης
γραμματικοσυντακτικών δομών, ούτε κείμενα όπως τα δοκίμια με
το στυλιζαρισμένο και κάπως πιο οριοθετημένο ύφος, αλλά ούτε
και η προσέγγιση στα λογοτεχνικά κείμενα πρέπει να γίνεται με
παρόμοιο στόχο γιατί τότε χάνεται η ουσία και το νόημα της χρήσης. Σημαντικό είναι το απόσπασμα να είναι μεν αυθεντικό, με
μέγεθος ευσύνοπτο, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις της νοηματικής, γλωσσικής και αισθητικής αυτοτέλειας και άρα κατάλληλο
για προσέγγιση και επεξεργασία. Δεν είναι απαραίτητο στο επιλεγμένο κείμενο ο σπουδαστής να κατανοήσει και την τελευταία λέξη
όσο το γενικότερο νόημα που θα τον οδηγήσει σε άλλες προεκτάσεις. Το αποτέλεσμα έτσι θα είναι διττό, αφού από τη μια πλευρά
θα έρθει σε επαφή με την αυθεντική γραπτή γλώσσα αλλά και με
το πολιτιστικό περικείμενο.
Μέσα σε αυτά τα νέα πλαίσια η διδακτική της λογοτεχνίας
αποκτά έναν χαρακτήρα διαπολιτισμικότητας. Ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας νέας πολιτισμικής
ταυτότητας η οποία του δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στον
πολιτισμό της γλώσσας-στόχου, κατ επέκταση στις κοινωνικές
και λοιπές δραστηριότητες των φυσικών ομιλητών. Η λογοτεχνία
θεωρείται πλέον κατάλληλο υλικό για να παρέχει τα απαραίτητα
εφόδια στον σπουδαστή, προκειμένου αυτός να έχει πρόσβαση
στον πολιτισμό της γλώσσας-στόχου. Επιπλέον, έξω από τα ατομικά όρια του μαθητή, η συγκεκριμένη διάσταση διδασκαλίας της
ξένης γλώσσας οδηγεί στη λεγόμενη διαπολιτισμική προσέγγιση
ατόμων και λαών, η οποία απορρέει από τη συνειδητοποίηση των
ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ του περιβάλλοντος της μητρικής γλώσσας και αυτού της ξένης. Μέσα από αυτό το πρίσμα, το
λογοτεχνικό διδακτικό υλικό δεν γίνεται πλέον αντιληπτό ως πηγή
φη αλλά και νεότερους όπως η Δημουλά κ.ά. Τις περισσότερες φορές ζητούν συνοδευτικά κείμενα από τον λογοτεχνικό χώρο. Ακόμα και στα αρχάρια επίπεδα,
όπου ενδεικτικό και αποτελεσματικό παράδειγμα αξιοποίησης λογοτεχνίας μπορεί να αποτελέσει ένα δημοτικό τραγούδι ή ένας λαϊκός μύθος, οι σπουδαστές ζητούν την υπόδειξη του δασκάλου για περαιτέρω λογοτεχνικά αναγνώσματα προκειμένου να εξασκηθούν στη νέα γλώσσα, αλλά και να προσεγγίσουν την πλούσια
λογοτεχνική παράδοση.
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μονοδιάστατου νοήματος, αλλά θεωρείται ερέθισμα που προκαλεί
ποικίλες αντιδράσεις ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την
εθνικότητα κ.λπ. του αναγνώστη, αποκτά νόημα και ερμηνεύεται
αναλόγως (Πασχαλίδης 2002, 324-325).
Μέσω της λογοτεχνίας και των πολιτισμικών στοιχείων ο σπουδαστής μπορεί να διδαχθεί και τις τέσσερις δεξιότητες: την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Ο διδάσκων μπορεί να αξιοποιήσει ασκήσεις παραδοσιακού τύπου, όπως
οι απαντήσεις σε ερωτήσεις γραπτά ή προφορικά, η συγγραφή παραγράφου ή ολόκληρου κειμένου ανάλογα με το επίπεδο. Ωστόσο,
είναι δυνατό να υπάρχουν και ασκήσεις δημιουργικής επέμβασης
στο κείμενο, όπως να αλλάξουν την πλοκή, το σκηνικό, την εξέλιξη
των χαρακτήρων, ή να συντάξουν γραπτή ή προφορική επικοινωνία με τους ήρωες του κειμένου στέλνοντάς τους για παράδειγμα
μια επιστολή.
Το ιδανικό για ένα λογοτεχνικό κείμενο που επιλέγεται για την
ένταξη του στη μαθησιακή διαδικασία είναι να συνδυάζει την επικοινωνιακή μέθοδο με την αισθητική-αναγνωστική απόλαυση.
Ωστόσο, κρίσιμο παράγοντα στην επιλογή των λογοτεχνικών κειμένων αποτελεί η πολιτισμική ταυτότητα των σπουδαστών της
ξένης γλώσσας, τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους οι ανάγκες τους
και το γλωσσικό τους επίπεδο.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα άνοιγμα στη
διδασκαλία της νέας Ελληνικής με μια προσπάθεια για αναβάθμιση του υπάρχοντος υλικού, με τεχνικές και μεθόδους που ξεφεύγουν από την αυστηρή δομολειτουργική προσέγγιση της γλώσσας,
παρουσιάζουν τον πολιτισμό της χώρας, τις συνήθειες, τις παραδόσεις αλλά και την Ελλάδα του σήμερα. Την τελευταία δεκαετία
τα εγχειρίδια Ελληνικής παρουσιάζουν μια σταδιακή αλλά σαφή
και συνειδητή ενσωμάτωση λογοτεχνικών κειμένων, συνδέοντας
τα κυρίως με τη θεματική των ενοτήτων. Σε τέσσερα μάλιστα από
τα πιο καινούργια (Ακολουθώντας το κείμενο, Ανακαλύπτοντας το
κείμενο, Μαθαίνουμε Ελληνικά, Ταξίδι στην Ελλάδα 3) συναντάμε
λογοτεχνικά κείμενα όχι μόνο κλασικών συγγραφέων -υπάρχουν
και αυτοί- αλλά και νεότερων που καταγίνονται με τη σύγχρονη
πραγματικότητα, ακόμα και με την καθημερινότητα, επιτυγχάνοντας έτσι μια ενδιαφέρουσα λογοτεχνική συνέχεια και εξέλιξη
συνάμα (Καζαντζάκης, Σεφέρης, Θεοτοκάς, Ελύτης, Ταχτσής, Σα-
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μαράκης, Τριανταφύλλου, Φακίνου, Κουμανταρέας, Γρηγοριάδης,
Ξανθούλης, Δούκα). Τα περισσότερα υποστηρίζονται από ένα λεξιλόγιο μέσου επιπέδου. Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, χαρακτηρισμού ηρώων, παραλληλισμού με δικά τους βιώματα αλλά και
γραμματολογική αφόρμηση για μια πρώτη γνωριμία με το άμεσο
και το έμμεσο αντικείμενο ενδεικτικά, αποτελούν ουσιαστικά και
επιτυχή παραδείγματα της αξιοποίησής τους στην εκμάθηση της
Ελληνικής.
Η επιλογή των κειμένων αν και όχι αυστηρή πρέπει να γίνεται
με προσοχή από τον διδάσκοντα. Καλό είναι οι επιλογές να αντιπροσωπεύουν το ευρύ φάσμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας με
ποικίλους συγγραφείς, θεματικές και είδη λογοτεχνικού λόγου.
Στην επιλογή πρέπει να εκπροσωπούνται βασικοί εκπρόσωποι της
λογοτεχνικής ιστορίας και των αντίστοιχων ρευμάτων. Ωστόσο,
όμως αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να απουσιάζουν και συγγραφείς της σύγχρονης γενιάς, που πιθανόν γράφουν με έναν τρόπο
και σε μια θεματική πιο οικεία στους σπουδαστές, αντικρίζουν τον
κόσμο του παρόντος με τις ιδέες και τα παρεπόμενα του. Για τον
λόγο αυτό δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει χρονολογική διάταξη
με τους γραμματολογικούς αυστηρούς προσδιορισμούς, αλλά μια
παράθεση από τα απλούστερα στα πιο σύνθετα, πιθανόν από τα
νεότερα στα πιο παλιά. Πληροφορίες για τον συγγραφέα, το περικείμενο, μικρότερα και περισσότερα αποσπάσματα είναι συνοδευτικά εργαλεία. Για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή του σπουδαστή
μπορεί να ζητηθεί ως προεργασία το υλικό αυτό να προέλθει από
τον ίδιο. Παράλληλα, στόχος του διδάσκοντα δεν θα πρέπει να είναι η εξύψωση της ελληνικής λογοτεχνίας και της όποιας ποιότητας της, αλλά το να την γνωρίσει στους αλλοδαπούς σπουδαστές,
ώστε να συμπορευτούν με αφορμή αυτήν σε στοιχεία και παραλληλισμούς της αντίστοιχης δικής τους. Σε ένα ανώτερο επίπεδο
μπορεί να υπάρχει και συνδυασμός με ενδεχόμενη κριτική που έχει
γίνει στα λογοτεχνικά έργα, που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε
ένα ανοικτό διάλογο συμφωνίας ή διαφωνίας. Κατ επέκταση και οι
συνοδευτικές ασκήσεις πρέπει να μην είναι ασκήσεις επέμβασης,
όσο εντοπισμού, διάκρισης, κατανόησης, εμβάθυνσης και επέκτασης.

798

Νίκος Ρουμπής

Βιβλιογραφία
Aγάθος, Θ., Γιαννακού, Β., Δημοπούλου Β., Τσοτσορού Α.: Ακολουθώντας το κείμενο, Κείμενα για το προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθεια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2004.
————: Ανακαλύπτοντας το κείμενο, Κείμενα για το επίπεδο επάρκειας. Φιλομάθεια 2009.
Aγάθος, Θ., Γιαννακού, Β., Δημοπούλου, Β., Ρουμπής, Ν., Τσοτσορού, Α.: “Διδακτική της Γλώσσας: Το λογοτεχνικό κείμενο ως διδακτικό υλικό και η εξέλιξη της προσέγγισης του στα εγχειρίδια
διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως ξένης” στο Σ. Μπουζάκης
(επιμ.) Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ιστορία
της Εκπαίδευσης. Gutenberg (2011): 833-839.
Αντωνίου, Μ., Γαλαζούλα, Μ., Δημητράκου, Σ., Μαγγανά, Α.: Μαθαίνουμε Ελληνικά: Ακόμα καλύτερα! Εγχειρίδιο Διδασκαλίας για το
επίπεδο Β. Κέδρος 2011.
Baynham, M.: Πρακτικές γραμματισμού, (μτφ. Μ. Αραποπούλου).
Μεταίχμιο 1990.
Bredella, L.: Challenges of literary texts in the foreign language classroom. Narr 1996.
Γκαρέλη, Ε., Καπούλα, Ε., Μοντζολή, Α., Νεστοράτου, Σ., Πρίτση, Ε.,
Ρουμπής, Ν., Συκαρά, Γ.: Ταξίδι στην Ελλάδα 3, Επίπεδα Γ1 & Γ2.
Γρηγόρης 2014.
Cook, V.: Second Language Learning and Language Teaching, Edward Arnold 1992.
Ηall, G.: Literature in Language Education. Hampshire: Palgrave
Macmillan 2005.
Larsen-Freeman, D.: Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press 1986.
Lazar, G.: Literature and Language Teaching. A guide for teachers
and trainers. Cambridge University Press 1993.
Maley, A.: “Literature in language classroom”. In: R. Carter & D. Numan (Eds.) The Cambridge guide to Teaching English to Speakers
of Others Languages. Cambridge University Press (2001): 180185.
Πασχαλίδης, Γ.: “Γενικές αρχές ενός νέου προγράμματος για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας” στο Β. Αποστολίδου & Ε. Χοντολίδου
(επιμ.) Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Τυπωθήτω, Γιώργος Δάρδανος (2002): 319-333.

Η θέση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης...

799

Rosenblatt, L.: Literature as exploration. The Modern Language Association of America 1995.
Σπανός, Γ. Ι.: “Επικοινωνιακή – κειμενοκεντρική προσέγγιση της
Γλώσσας και διδακτική αξιοποίηση λογοτεχνικού κειμένου” στο
Γ. Ι. Σπανός & Ε. Φρυδάκη (επιμ.) Γλώσσα και Λογοτεχνία στην
Εκπαίδευση. ‘Ιδρυμα Γουλανδρή-Χορν (2001): 185-210.

Πράξη και διδασκαλία της «Δημιουργικής Γραφής»
στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος *

Αντί Εισαγωγής

Έχει ειπωθεί ήδη αρκετές φορές πως ο όρος «Δημιουργική Γραφή»
επιχειρεί να αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλοσαξωνικό “creative
writing” και παραπέμπει σε μία σειρά διφορούμενων νοημάτων
που προκαλούν σύγχυση και αμηχανία όχι μόνο λόγω των πολλαπλών σημασιοδοτήσεών τους, αλλά κυρίως για τις αξιολογικές
τους προεκτάσεις (Κωτόπουλος 2012, Κωτόπουλος, Βακάλη, Ζωγράφου 2013, 13). Σήμερα τον χρησιμοποιούμε διττά, αναφερόμενοι στην ικανότητα να ελέγχει κανείς τις δημιουργικές σκέψεις και
να τις μετατρέπει σε γραφή, αλλά και στην ευρεία του σημασία,
όπου εμπεριέχει το σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών
(κυρίως λογοτεχνικών) δεξιοτήτων, δηλαδή τις εκπαιδευτικές διαδικασίες κατά τις οποίες διεγείροντας κατάλληλα τη δημιουργικότητα, οδηγούμαστε στην παραγωγή λόγου με τρόπο ελκυστικό
και παιγνιώδη. Η ολιστική οπτική της Δημιουργικής Γραφής δεν
περιορίζεται στην αναζήτηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν
ένα άτομο ως δημιουργικό, αλλά διερευνά τις ιδιαίτερες συνθήκες
μέσα στις οποίες η δημιουργικότητα του ατόμου απελευθερώνεται. Ο γράφων υιοθετεί μια ενεργή κριτική προσέγγιση για να είναι
σε θέση να συγγράψει, να επανεξετάσει, να αναθεωρήσει και να
διασκευάσει μέρος της δουλειάς του, καθώς λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα πεδία: την πράξη του να γράφεις (δημιουργικά) και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την πράξη
της γραφής και τα αποτελέσματά της. Η μέθοδος αυτή προσεγγίζει
βιωματικά το λόγο και τις δυνατότητές του και στηρίζεται στην
∗
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αναδόμηση του, με σκοπό της παραγωγή νέων κειμένων. Για το
παιδί η περιπέτεια της Δημιουργικής Γραφής είναι ένας τρόπος να
βιώσει τη γραφή. Η εξοικείωση του με το λόγο, η εξερεύνηση των
δυνατοτήτων του και η ανακάλυψη του προσωπικού του ύφους
συνδυάζεται με ένα δημιουργικό παιχνίδι και έτσι η γραφή και η
ανάγνωση γίνονται δημιουργικές απασχολήσεις. Μέσα από το διδακτικό αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές πειραματίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή
λάθους (Morley 2009, 6), ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στη δημιουργική δραστηριότητα, στην αυτο-αποκάλυψη μέσω της γλώσσας και στην ευφάνταστη αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών και
συναισθημάτων (Protherough 1983, 56).
Η Δημιουργική Γραφή θα μπορούσε να ενταχθεί στο στο χώρο
της Φιλολογίας ως λογοτεχνική γραφή, ως τέχνη της συγγραφής
και ως λογοτεχνική θεωρία της ανάγνωσης, στο χώρο της Παιδαγωγικής ως βιωματική εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας και
στο χώρο της Ψυχολογίας ως θεραπευτική μέθοδος. Τα πεδία και οι
χώροι εγγραφής της δεν σταματούν (για παράδειγμα οι Γραφιστικές Τέχνες και η Διαφήμιση την εντάσσουν στα γνωστικά τους πεδία), καθώς η σύγχρονη θεωρητική και ερμηνευτική αντιμετώπιση
της Δημιουργικής Γραφής διεκδικεί επιστημονική εγκυρότητα και
οδηγεί σταδιακά σε μία αποδεκτή διάκρισή της από την έννοια
της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας ή της θεωρίας της. Το γεγονός,
ωστόσο, ότι στην Ελλάδα μια ανάλογη θεωρητική και ποιοτική
διαφοροποίηση δεν είχε καταστεί μέχρι σήμερα εμφανής και δεν
είχε καταγραφεί ως άμεσα αναγνωρίσιμη δε συνάδει με τη διεθνή
πραγματικότητα.
Η ιστορία της Δημιουργικής Γραφής

Η ιστορία της Δημιουργικής Γραφής ξεκινά ουσιαστικά στην
Αθήνα με τον Αριστοτέλη, αλλά έχει τις ρίζες της πίσω και από αυτόν, καθώς το έργο του Περί Ποιητικής αποτελεί ουσιαστικά έναν
ερμηνευτικό απολογισμό εκείνων των δημιουργικών πρακτικών
που συνέλεξε και μελέτησε και που στο μεταξύ είχαν γίνει αποδεκτές και αριθμούσαν ήδη αρκετά χρόνια εφαρμογής. Ο Αριστοτέλης υποδεικνύει στους μαθητές του τι να αναζητήσουν και τι
να αποφύγουν στην σύνθεση των ποιητικών τους δραμάτων, το
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αποτέλεσμα στο οποίο πρέπει να στοχεύουν τέτοια είδους κείμενα, τα μέσα που θα τους βοηθήσουν να το πραγματοποιήσουν, το
πώς η επίτευξη των στόχων προσδιορίζει και καθορίζει την μορφή του δραματικού κειμένου, αλλά και ποιες ελλείψεις μπορούν
να οδηγήσουν έναν δραματουργό σε μια αποτυχία. Τη μοναδική
πάντως ως τώρα μελέτη για την ιστορία της Δημιουργικής Γραφής
αποτελεί το έργο του Myers The Elephants Teach: Creative Writing
Since 1880 (2006). Σύμφωνα με τον Myers η απαρχή της, αρκετά
περίπλοκη και συνδεδεμένεη με πολλαπλούς εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς παράγοντες, σχετίζεται σε κάθε περίπωση άμεσα με την ανάπτυξη του κινήματος της «προοδευτικής
εκπαίδευσης» σε αμερικάνικα Γυμνάσια και Λύκεια στον εικοστό
αιώνα. Είχαν προηγηθεί όμως, στα αμερικάνικα Πανεπιστήμια,
από τις δεκαετίες 1870-1880, πολλαπλές εκφράσεις αμφισβήτησης της κρατούσας σχολαστικής, φιλολογικής προσέγγισης της
Λογοτεχνίας, που την αντιμετώπιζε ως ένα αποστεωμένο ιστορικό και γλωσσικό corpus, παραγνωρίζοντας τη ζωτική δυνατότητά
της να συμπληρώνεται διαρκώς και να ανανεώνεται από ζώντες
συγγραφείς. Απότοκη αυτής αμφισβήτησης, η αναμόρφωση του
προγράμματος, η εισαγωγή του νέου μαθήματος υπό τον τίτλο
«Σύνθεση Λόγου» που εστίαζε στην αυτοέκφραση και περιείχε
ασκήσεις γραφής, που απέβλεπαν στην κριτική κατανόηση «μέσα
από την άσκηση της λογοτεχνικής πρακτικής» (Myers 2006, 133).
Στο Πανεπιστήμιο του Harvard τη συναντούμε ήδη από το 1870 ως
εκπαιδευτικό πειραματισμό, ως μέθοδο βιωματικής μάθησης στη
θέση της απομνημονευτικής μάθησης.
Ιδρυτικό κείμενο του μαθητοκεντρικού κινήματος της «προοδευτικής εκπαίδευσης) ήταν το Creative Youth του Hughes Mearns,
ο οποίος πρώτος χρησιμοποίησε τον όρο «δημιουργική γραφή» ως
μία νέα μέθοδο διδασκαλίας, που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της
αυτο-έκφρασης και στην ελεύθερη ανάπτυξη της γλωσσικής και
λογοτεχνικής ικανότητας των μαθητών (Mearns 1958). Ο Mearns
δούλεψε με τη Δημιουργική Γραφή στο Lincoln school, το οποίο
διηύθυνε, όχι μόνο περιορίζοντας την κανονιστική διδασκαλία της
γλώσσας, αλλά και ορίζοντας την ελεύθερη παραγωγή γραπτού
λόγου ως παιδευτικό αυτοσκοπό, μη υποκείμενο σε κανόνες και
αξιολογήσεις. Έπρεπε όμως να φτάσουμε στα 1930 για να ενταχθεί η Δημιουργική Γραφή ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο
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στο Πανεπιστήμιο της Iowa, εμπνεόμενο από τις αρχές της Νέας
Κριτικής. Ο Norman Foerster, ο οποίος ανέλαβε εκεί διδακτικά
καθήκοντα, διαφωνούσε τόσο με την περιχαράκωση των φιλολογικών μελετών από τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή όσο και
με την γραμμματολογική άγνοια πολλών συγγραφέων, που ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για «τα προβλήματα τεχνικής» και τους
τρόπους βελτίωσης της προσωπικών τους εκφραστικών μέσων
(Myers 2006, 134-5). Σε προπτυχιακό επίπεδο, τα μαθήματα της
Δημιουργικής Γραφής σύντομα έγιναν πολυάριθμα και δημοφιλή
παραμένοντας πιστά στον ιδρυτικό παιδαγωγικό στόχο της βαθύτερης κατανόησης μέσω της δημιουργικής άσκησης. Όταν, μετά τα
μέσα της δεκαετίας του ‘60, πολλαπλασιάστηκαν, άρχισαν πια να
λειτουργούν ως τμήματα προετοιμασίας επίδοξων συγγραφέων,
να δέχονται και να προσκαλούν συγγραφείς ως διδάσκοντες. Σε
μεταπτυχιακό επίπεδο η Δημιουργική Γραφή αποτέλεσε αρχικά
επαγγελματική μαθητεία. Η πλατειά ανάπτυξη της Δημιουργικής
Γραφής τα επόμενα χρόνια - όχι μόνο στις ΗΠΑ - θα μπορούσε να
ερμηνευτεί σ’ αυτό το πλαίσιο, ως αντίδραση ενάντια στην κυριαρχία της Θεωρίας (είναι η εποχή που η Θεωρία αντιμετωπίζεται στις
ανθρωπιστικές σπουδές ως lingua franca), ενάντια στην κυριαρχούμενη από αυτήν προσέγγιση, η οποία παραγνωρίζει την αισθητική αξία και την αυτονομία της λογοτεχνικής γραφής.
Μερικά χρόνια αργότερα και συγκριμένα το 1992 στο Times
Literary Supplement o Sir Malcolm Bradbury (καθηγητής από το
1965 στο East Anglia) δήλωνε πως η Βρετανία, από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως και τα Πανεπιστήμιά της υποδέχτηκε ένα
γνωστικό αντικείμενο, φερμένο από την Αμερική και ύποπτο όσο
το χάμπουργκερ. Η Δημιουργική Γραφή μαζί με άλλα σύγχρονα,
μεταμοντέρνα γνωστικά αντικείμενα όπως τα Μέσα Ενημέρωσης
ή οι Σπουδές Φύλου έγιναν περιζήτητα, κατάκτησαν βαθιά και
ουσιαστική ακαδημαϊκή αναγνώριση και εξαπλώθηκαν με τρομακτική ταχύτητα και με τη μορφή σεμιναρίων ή τη διδασκαλίας
εξ αποστάσεως και με τη συνοδό παραγωγή πολλών ευπώλητων
εγχειριδίων. Αξίζει να σημειώσουμε πως το 2000 λειτουργούσαν
40 μεταπτυχιακά Τμήματα Δημιουργικής γραφής στη Βρετανία,
που έφτασαν τα 90 το 2011, ενώ τα μικρότερης διάρκειας ιδιωτικά σεμινάρια ανέρχονταν την ίδια χρονιά στις 10.000. Στο Πανεπιστήμιο του East Anglia (έτος ίδρυσης 1962) κατοχυρώθηκε σε
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θεσμικό επίπεδο το «πνεύμα της μη συμμόρφωσης και της ανοιχτής σκέψης», όπως αποτυπώνεται και στο σύνθημά του «Δοκίμασε διαφορετικά», στην έμπρακτη ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας, της ομαδικής εργασίας και της διαλογικής μάθησης (ιδέες
που ευνοούν και την αποδοχή συγγραφέων ως διδασκόντων Λογοτεχνία και την επιλογή του εργαστηρίου ως παιδαγωγικού τρόπου). Το 1963 προσελήφθη ο Angus Wilson, μυθιστοριογράφος,
σε θέση πανεπιστημιακού Καθηγητή. Η πρόσληψή του θεωρήθηκε
τόσο ανορθόδοξη, που αναφέρθηκε ως εθνική είδηση στην εφημερίδα Guardian. Από κοινού με τον Bradbury – φέροντας αμφότεροι αμερικάνικη εμπειρία- επεξεργάστηκαν και εισηγήθηκαν
τη δομημένη ένταξη μαθημάτων Δημιουργικής Γραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Το 1970 εγκρίθηκε η Δημιουργική Γραφή ως προαιρετικό και συμπληρωματικό μάθημα του Προγράμματος. Αυτό το προαιρετικό και συμπληρωματικό μάθημα
ευτύχησε να έχει πρώτο και μοναδικό μαθητή του τον μετέπειτα
διάσημο συγγραφέα Ian Russell McEwan. Όταν όμως, ένας άλλος
απόφοιτος, ο Kazuo Ishiguro κέρδισε το Βραβείο Booker το 1989,
οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό εκτινάχθηκαν αριθμητικά. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε με την πάροδο των ετών η τάση διεύρυνσης της
διδασκαλίας της Δημιουργικής γραφής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (http://www.theguardian.com/education/2011/may/10/
creative-writing-courses). Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη η Δημιουργική Γραφή έχει, τηρουμένων των αναλογιών της χρήσης
της αγγλικής γλώσσας, αντίστοιχη εξέλιξη, ενώ η Αυστραλία και η
Ασία αριθμούν πάρα πολλά πλέον προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
Τμήματα.
Όμως, παρά την κατακόρυφη αύξηση της δημοτικότητάς της
και του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται γι’ αυτήν, δεν απουσιάζουν από την ακαδημαϊκή κοινότητα αντιλήψεις που πλαισιώνουν
έναν παλιομοδίτικο σκεπτικισμό. Αφορούν κυρίως τη «νομιμοποίησή» της ως επιστημονικού κλάδου και περιστρέφονται γύρω
από την απλουστευτική πολεμική που αποκρυσταλλώνεται στο
ερώτημα: μπορεί να διδαχτεί η «γραφή»; και το συνακόλουθό του:
πρέπει να διδάσκεται; Ένας τέτοιος όμως προβληματισμός συνεχίζει ουσιαστικά τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη Λογοτεχνία που
ξεκινά από την αρχαιότητα. Φυσικό ταλέντο ή καλλιεργημένη δεξιότητα; Ή και τα δύο; Ο Dawson, ξεπερνά αυτά τα ερωτήματα και
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τις διιστάμενες απόψεις και εξετάζει τη Δημιουργική Γραφή, όχι ως
πρακτική (δημιουργικότητα) ή ως ένα συνώνυμο της Λογοτεχνίας,
αλλά ως ένα επιστημονικό πεδίο, ως ένα σώμα γνώσης και ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών για τη μετάδοση αυτής της γνώσης
(2005). Οι φιλολογικές σπουδές εστιάζουν στο προϊόν, το κείμενο.
Η Δημιουργική Γραφή εστιάζει στη διαδικασία, τη γραφή. Το διδακτό της λογοτεχνικής γραφής τίθεται ακόμη υπό αίρεση, η άσκησή
της στηλιτεύεται ως βιοποριστικό καταφύγιο των συγγραφέων
που σαν νέοι σοφιστές πωλούν, ως μη δικαιούνται, μια αβέβαιη
γνώση, ενώ οι ίδιοι οι διδάσκοντες αναδεικνύουν και συζητούν σε
διεθνή συνέδρια και περιοδικά ποικίλα ερωτήματα διδακτικής. Οι
σπουδές Δημιουργικής γραφής απαιτούν ως προαπαιτούμενο ή ως
παραπλήρωμα τη μελέτη της λογοτεχνικής γραμματείας, αλλά διεκδικούν και μια αυτόνομη περιοχή άσκησης της γραφής, που ως
άσκηση καλλιτεχνική, ακολουθεί αυτόνομη και δυσεξήγητη διαδρομή.
Σε όλες πάντως τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, από το δημοτικό
σχολείο ως και τις προπτυχιακές σπουδές, η χρήση της Δημιουργικής Γραφής ως διδακτικής προσέγγισης της Λογοτεχνίας αποδεικνύεται ομόθυμα επωφελής, σύμφωνα με όλες τις ερευνητικές
μελέτες (Συμεωνάκη 2013). Επιβεβαιώνεται ότι η Δημιουργική
Γραφή μπορεί πολλαπλά να υπηρετήσει την ανακαλυπτική, παιδοκεντρική, βιωματική αλλά και συνεργατική μαθητεία, καθώς μετατρέπει την κατά κανόνα παθητική πρόσληψη της Λογοτεχνίας
σε ενεργητική· παρέχει την ευκαιρία καλλιτεχνικής έκφρασης και
αναδημιουργίας του πραγματικού κόσμου από τους μαθητές, εξοικειώνοντάς τους ταυτόχρονα με τους τρόπους και τις τεχνικές της
λογοτεχνικής γραφής και όχι με την αυστηρή της αντιμετώπισης
ως διδακτέας ύλης.
Η Δημιουργική Γραφή στη σύγχρονη ελληνική εκπαδευτική
πραγματικότητα

Η ενασχόληση των Ελλήνων ερευνητών με τη Δημιουργική Γραφή μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα χαρακτηρίζεται ως σποραδική
και μη συστηματική, αφού εξαντλείται συνήθως σε σεμιναριακά
μαθήματα –αρκετές φορές αμφίβολης ποιότητας και μεθοδολογίας- που προκηρύσσουν είτε συγγραφείς είτε φορείς που αποσκοπούν περισσότερο σε οικονομικά οφέλη και λιγότερο ενδιαφέρο-
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νται για τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης και των γόνιμων
προβληματισμών που αναδεικνύονται μέσα από την εργαστηριακή λογική. Η ελληνική επιστημονική κοινότητα μόλις πρόσφατα
άρχισε να συνειδητοποιεί την ύπαρξη αυτού του νέου, αλλά τόσο
παλαιού στην πραγματικότητα επιστημονικού πεδίου. Τα θεμελιώδη ερωτήματα για τη φύση της Δημιουργικής Γραφής, τι ορίζουμε ως δημιουργικότητα και δημιουργία, ζητήματα ποιητικής και
λογοτεχνικότητας, αφήγησης και παιδαγωγικής αρχίζουν να απασχολούν την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα σε επίπεδο
θεσμοποιημένης εκπαίδευσης μόλις την τελευταία δεκαετία. Με τη
μορφή σεμιναρίων διδάσκεται στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 στην άτυπη εκπαίδευση (ΧΕΝ Αθηνών με τον ποιητή
Νίκο Φωκά το 1983) προσανατολισμένη κυρίως στην υπόσχεση
της ανάπτυξης ενός συγγραφικού ταλέντου. Το 1996 διδάσκεται για πρώτη φορά ως σεμιναριακό πανεπιστημιακό μάθημα σε
Τμήματα ξένων φιλολογιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Ντιούδη
2012, 74-75). Μέχρι το 2013 έχουν καταγραφεί 24 προσφερόμενα
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που ενστερνίζονται τη
λογική της Δημιουργικής Γραφής (Φιλιπποπούλου 2013, 9-15) Το
τοπίο μεταβάλλεται δραστικά με τη θεσμοθέτηση του 1ου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» στην
Ελλάδα κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2008-2009. Δημιουργός και
εμπνευστής του ο αείμνηστος Καθηγητής της Ελληνικής Φιλολογίας Μίμης Σουλιώτης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η
Δημιουργική Γραφή συγκροτείται πλέον σε αναγνωρισμένο και
από την ελληνική πολιτεία γνωστικό αντικείμενο. Διπλωματικές
μεταπτυχιακές εργασίες και οι πρώτες διδακτορικές διατριβές
αναδεικνύουν τις διαστάσεις του «φαινομένου» της Δημιουργικής
Γραφής και τη διερευνούν σε βάθος. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί
ότι διδάσκοντες και απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στελεχώνουν προγράμματα Δημιουργικής Γραφής που εκπονούνται από δημόσιους ή και ιδιωτικούς οργανισμούς στην τυπική
ή μη τυπική μορφή εκπαίδευσης, ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν
πλέον ιδρύσει δικές τους σχολές.
Από το σχολικό έτος 2010-2011 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,
αλλά και με σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης και
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της υπόλοιπης Ελλάδας εφαρμόζει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας
της Δημιουργικής Γραφής στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας
(στο Γυμνάσιο και το Λύκειο) και του ενιαίου γλωσσικού μαθήματος (στο Δημοτικό). Μεταπτυχιακοί φοιτητές συνεργάζονται
με τους διδάσκοντες των σχολείων, και σε συνεργασία με τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος (Κωτόπουλο Η. Τριαντάφυλλο) και την Υπεύθυνη των Πρακτικών Ασκήσεων (Άννα
Βακάλη), προετοιμάζουν, σχεδιάζουν και διδάσκουν Δημιουργική
Γραφή υπό την εποπτεία του Π.Μ.Σ. σε επιλεγμένες σχολικές τάξεις. Κατά την πρώτη χρονιά, 17 φοιτητές μας επισκέφτηκαν 15
σχολεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, τη Φλώρινα και
την Πάρο. Ειδικότερα, όσον αφορά το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακοί φοιτητές
δίδαξαν Δημιουργική Γραφή στη Γ΄ Γυμνασίου και στα δύο τμήματα της Α΄ Γυμνασίου αντίστοιχα, καθώς και στην Ε΄ Δημοτικού. Τη
σχολική χρονιά 2011-2012 το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή»
επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις και σε άλλες τάξεις: μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του οικείου Μεταπτυχιακού συνεργάστηκαν με περισσότερα σχολεία, και σε Κόρινθο, Πάτρα, Βόλο -ενώ
ξεκίνησε και μια συνεργασία με τη Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, για το συντονισμό μαθημάτων σε σχολεία της
Κοζάνης- 27 φοιτητές σε 35 σχολεία. Οι τάξεις που εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα ήταν οι: Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου. Κατά την ίδια σχολική χρονιά 2011-2012, εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα της Α΄ Γυμνασίου του Π.Π.Σ.Π.Θ. πιλοτικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής,
με τον παράλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση της διδασκαλίας των
φιλολογικών μαθημάτων στο Α2 τμήμα του Γυμνασίου του Π.Π.
Σ.Π.Θ. Η διδακτέα ύλη των φιλολογικών μαθημάτων (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία) οργανώθηκε και εμπλουτίστηκε με άξονα τη Δημιουργική
Γραφή σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό – συγγραφέα και υπεύθυνη της δράσης, Σοφία Νικολαΐδου. Στο πλαίσιο της Πρακτικής
Άσκησης, φιλοξενήθηκαν στην έδρα του οικείου Μεταπτυχιακού
στη Φλώρινα (Παιδαγωγική Σχολή) 70 μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου από σχολεία της Θεσσαλονίκης για να διδαχθούν δημιουργι-
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κή γραφή από τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές. Και το σχολικό
έτος 2012- 13 η επαφή μας με τα σχολεία συνεχίστηκε. Είκοσι πέντε φοιτητές και απόφοιτοι δούλεψαν σε τάξεις από Νηπιαγωγείο
μέχρι και σχολεία ενηλίκων όπως Εσπερινά Γυμνάσια – Λύκεια και
Δεύτερης Ευκαιρίας. Άξια αναφοράς είναι η συνεργασία μας με
το 3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά των
Δικαστικών Φυλακών Διαβατών, όπου για τρίτη χρονιά φέτος διδάσκεται σε εβδομαδιαία βάση Δημιουργική Γραφή από διδάσκοντες και απόφοιτους του οικείου Μεταπτυχιακού. Συντονιστές
της συγκεκριμένης δράσης είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος και οι Μαρία Γιαπαλάκη, Μαυρουδής
Αστέρης, απόφοιτοι του Προγράμματος. Θέλοντας να δώσουμε μια
νέα διάσταση στις δράσεις μας, διευρύναμε τις διδασκαλίες με τη
συμμετοχή και των συνεργατών μας- συγγραφέων, ποιητών, σεναριογράφων και στιχουργών. Στο σχολικό έτος 2013-14 συνεχίστηκαν οι συνεργασίες μας. Ο Όμιλος Δημιουργικής Γραφής του 2ου
Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, με υπέυθυνη την κ. Νίκη
Δρούγκα, φιλοξένησε και φιλοξενεί στα μαθήματά του τόσο φοιτητές μας, όσο και συνεργάτες - διδάσκοντες του Μεταπτυχιακού
Πρόγράμματος. Παράλληλα ξεκίνησαν συνεργασίες με διάφορους
φορείς, όπως στο «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» στη
Σίνδο Θεσσαλονίκης, όπου με υπεύθυνους οργάνωσης της δράσης
τους φοιτητές μας Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου και Χρήστο Μαρτίνη, δημιουργήθηκε εκπαιδευτική ομάδα Δημιουργικής Γραφής με
εβδομαδιαίες συναντήσεις.
Στα πλαίσια όλων των προαναφερόμενων δράσεων, οι μαθητές
των σχολείων παρήγαγαν κείμενα ποιητικού και πεζού λόγου και
οι δραστηριότητες ποικίλαν ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης
και το σχολείο:
• παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως η αλλαγή γραμμάτων, λέξεων,
φράσεων, καταλήξεων, ομοιοκαταληξιών
• πιο πολύπλοκα ζητούμενα, όπως η αλλαγή της οπτικής γωνίας του
αφηγητή, η προσθήκη περιγραφικών δεδομένων, ή η κατασκευή
νέων σκηνών
• πιο απαιτητικές εργασίες, όπως η αναδόμηση του κειμένου σε μια
νέα διάταξη των επεισοδίων του, η σύνθεση ενός εντελώς νέου κειμένου που να σχετίζεται με το αρχικό, αλλά με διαφορετική πλοκή
και κατάληξη (τέλος), ή η συνέχιση του κειμένου μετά το πέρας της
ιστορίας.
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Η διοργάνωση με εξαιρετική επιτυχία και τη συμμετοχή πολλών
εκαντοντάδων συνέδρων του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής Γραφής στην Αθήνα σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανό
Εκπαιδευτικό Ίδυμα Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού τον
Οκτώβριο του 2013 έδωσε το βήμα για μία σειρά γόνιμων προβληματισμών και την ανταλλαγή απόψεων σε ένα πολύ υψηλό
επιστημονικό επίπεδο με την παρουσία κορυφαίων Καθηγητών
από σπουδαία Πανεπιστήμια όλου το κόσμου και εκπρόσωπο της
OuLiPo (Andrew Cowan – East Anglia, La Samantha Chang – Iowa,
Anthony Caleshu – Plymouth, Robin Hemley – Yale, Hervé Le Tellier
– OuLiPo). Να σημειώσουμε πως ανάμεσα στα εκατοντάδες, αν όχι
χιλιάδες πλέον εγχειρίδια Δημιουργικής Γραφής, τα περισσότερα
από αυτά αντιγραφές της λογικής των αντίστοιχων καθηγητών
– συγγραφέων του εξωτερικού, αρχίζουν πλέον να κατατίθενται
πιο σοβαρές και επιστημονικά τεκμηριωμένες δουλειές πολλές και
πάλι από διδάσκοντες και αποφοίτους του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική
Γραφή». Ο εντυπωσιακός πλέον ο αριθμός των φορέων τυπικής
και μη-τυπικής εκπαίδευσης που προσφέρουν μαθήματα και σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής στον ελλαδικό χώρο από Πανεπιστήμια και Σχολεία, από Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Μουσεία και Εκκλησιαστικά Κέντρα Νεότητας μέχρι Βιβλιοπωλεία, Περιοδικά και
Ψυχοθεραπευτικά κέντρα, αποτυπώνεται στις δύο διπλωματικές
εργασίες που εκπονήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Ντιούδη 2012 – Φιλιπποπούλου 2013).
Η Δημιουργική Γραφή στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στην εκπαιδευτική διαδικασία και η εμπλοκή του στην παραγωγή της γνώσης είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα σημαντικός και κοινωνικοποιητικός, αφού αντικατοπτρίζει τις στάσεις, τις ιδέες, τις αξίες και τις αντιλήψεις της
κοινωνίας στην οποία παράγεται. Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας και τα εκκλησιαστικά βοηθήματα (Οκτώηχος, Ψαλτήρι,
Απόστολος) όπου τα πρώτα αναγνωστικά και χρησιμοποιούνταν
ως κύρια βιβλία για τη στοιχειώδη εκπαίδευση (Πατρινέλης 1989,
65) μέχρι σήμερα οι προσπάθειες για την οργάνωση και ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος ακουμπούν
στην έκδοση διδακτικών εγχειριδίων. Είτε τα σχολεία υποχρεώ-
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νονται να χρησιμοποιούν μόνο βιβλία των κρατικών εκδόσεων
(θεσμοθέτηση ουσιαστικά κρατικού μονοπωλίου) είτε επικρατεί
η λογική του ελεύθερου ανταγωνισμού (στη χώρα μας γαι δύο περιόδους ουσιαστικά 1838-1882 και στα 1997, ανεπιτυχώς και τις
δύο) ζητούμενο παραμένει θεωρητικά η βέλτιστη ποιότητα των
σχολικών εγχειριδίων. Η Ελλάδα εξακολουθεί ακόμα και σήμερα
να αποτελεί εξαίρεση ανάμεσα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες,
καθώς διατηρεί το ένα και μοναδικό βιβλίο για όλα τα σχολικά
μαθήματα (Βέικου, Βαρέση, Πατούνα 2008, 103). Σε αντίθεση με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα οι μαθητές εξαρτώνται αναπόφευκτα από τη μονομερή άποψη μιας συγγραφικής ομάδας και
δεν ενθαρρύνονται καινοτόμες, διαφορετικές και εναλλακτικές
απόψεις ούτε δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιλέξει
ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του το εκπαιδευτικό του υλικό.
Τα Νεοελληνικά Κείμενα εισάγονται για πρώτη φορά στο Ελληνικό Σχολείο το 1884 μέσα από την πρώτη σειρά Νεοελληνικών
Αναγνωσμάτων στην οποία περιλαμβάνονται έργα κυρίως ιστορικά, απομνημονεύματα και ρητορικοί λόγοι και καθαρά ιστορικό
και γλωσσικό σκοπό διδασκαλίας. Τα επόμενα χρόνια η μία σειρά
διαδέχεται την άλλη μέχρι την τελική διαμόρφωση των σχολικών
εγχειριδίων που γνωρίζουμε σήμερα. Το 1976 αποτελεί χρονολογία σταθμό, καθώς ανατίθεται από τον Αλέξανδρο Καρανικόλα,
πρόεδρο του Κ.Ε.Μ.Ε. (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης) σε συγγραφική ομάδα έξι φιλολόγων η σύνταξη νέων
Αναλυτικών Προγραμμάτων και η συγγραφή νέων εγχειριδίων για
τις τάξεις Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου. Τα νέα εγχειρίδια της περιόδου 1976-2001 ονομάζονται πλέον Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και η συγγραφή τους ξεκίνησε το 1977 και
ολοκληρώθηκε το 1983. Η σειρά αυτή αντικαταστάθηκε το 2001
από νέα σειρά Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η οποία ωστόσο δεν παρουσίασε ουσιώδεις διαφορές με την προϋπάρχουσα. Να
αναφέρουμε ότι στα βιβλία της Α’ και Β΄ Γυμνασίου ακολουθείται
θεματική διάταξη της ύλης (Ο άνθρωπος και η φύση, Οικογενειακές σχέσεις, Εθνική ζωή κ.τ.λ.), ενώ για τις υπόλοιπες τάξεις ο διαχωρισμός του περιεχομένου γίνεται με βάση ιστορικές περιόδους
σε συνδυασμό με ειδολογική κατάταξη. Αξιοσημείωτο είναι πως σε
όλα τα εγχειρίδια Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας όλων των
τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου περιλαμβάνονται τα βιογραφικά
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σημειώματα των δημιουργών των έργων που ανθολογούνται, τα
οποία θεωρητικά βοηθούν στην καλύτερη ερμηνεία τόσο του περιεχομένου του κάθε έργου όσο και των χαρακτηριστικών της κάθε
γενιάς και των επιρροών του κάθε ποιητή και συγγραφέα.
Το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία του Γυμνασίου προβλέπει, μεταξύ άλλων,
οι μαθητές να είναι σε θέση μέσα από το μάθημα αυτό να αντιμετωπίζουν τα λογοτεχνικά κείμενα ως έργα τέχνης, να κατανοούν
την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, να συμμετέχουν, να
ερμηνεύουν και να ανακαλύπτουν, μέσα από δραστηριότητες, τις
καλλιτεχνικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία, προτείνεται μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου,
η οποία ακολουθείται από μια ερμηνευτική προσέγγιση. Καθώς
οι μαθητές δεν έχουν αποκτήσει τριβή με τα λογοτεχνικά κείμενα επιδιώκεται σταδιακά να κατορθώσουν να γίνουν ενεργητικοί
αναγνώστες. Η ερμηνευτική μέθοδος ακολουθείται καθ’ όλη τη
διάρκεια της διδασκαλίας, ώστε να προσεγγιστεί πληρέστερα το
σύνολο του κείμενου και να γίνει η επεξεργασία τόσο των ενδοκειμενικών όσο και των εξωκειμενικών στοιχείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από το μάθημα της Λογοτεχνίας δεν επιδιώκονται
πρωτίστως γνωστικοί στόχοι, αλλά κυρίως αξιακοί και αισθητικοί,
γι’ αυτό και οι ερωτήσεις ελέγχου γνώσεων δεν έχουν τόση βαρύτητα στη διαδικασία της αξιολόγησης όσο οι ερωτήσεις κατανόησης και εφαρμογής γνώσεων, ανάλυσης ή σύνθεσης στοιχείων.
Οι μαθητές, τέλος, μέσα από το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας επιδιώκεται να τηρούν κριτική στάση απέναντι σε βασικά
ζητήματα της ζωής τους, να διαμορφώνουν συνειδητά και εκφράζουν τις προσωπικές τους στάσεις και πεποιθήσεις (http://www.
pi-schools.gr).
Γενικότερος σκοπός της Λογοτεχνίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Α’ Λυκείου, είναι
«η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό». Μέσα από αυτή τη
φράση υπονοείται ότι η προσέγγιση και η ερμηνεία των κειμένων
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
για να κατανοήσουν οι μαθητές καλύτερα τον κόσμο, τις αξίες, τον
πολιτισμό και την ταυτότητά τους και να είναι σε θέση να τηρούν
κριτική στάση σε όσα μηνύματα λαμβάνουν. Ειδικότεροι σκοποί
του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο Λύκειο είναι, αρχικά, οι μα-
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θητές να κατανοήσουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο εύρος ερμηνειών
κάθε κειμένου και ότι το ιστορικό πλαίσιο και άλλοι εξωτερικοί
παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά ένα κείμενο και άρα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του. Επιπλέον, ζητούμενο
είναι να μπορούν να εντοπίζουν τις αρχές και αξίες που ενυπάρχουν στα κείμενα και να εξοικειωθούν με τα διάφορα λογοτεχνικά
είδη, ρεύματα και εποχές, ώστε να είναι σε θέση να εμβαθύνουν σε
κάθε θέμα. Έτσι, καθώς οι μαθητές μεταβαίνουν από τη μία τάξη
του Λυκείου στην άλλη αποκτούν πλήρη εικόνα της εξέλιξης της
Λογοτεχνίας και διαπιστώνουν ότι η μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη δεν γίνεται αυθαίρετα, αντίθετα υπάρχει ιστορική
συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την ιστορική διάταξη της
ύλης στο Λύκειο, το ΠΣ της Α’ Λυκείου προτείνει η διδασκαλία του
μαθήματος να βασίζεται στην θεματική ή ειδολογική κατάταξη,
καταδεικνύοντας μ’ αυτό τον τρόπο την αναντιστοιχία των σχολικών εγχειριδίων με τις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας
(http://www.pi-schools.gr).
Όπως έχει προαναφερθεί, μέσα από το μάθημα της Λογοτεχνίας
οι μαθητές καλλιεργούν το ήθος και τις αξίες τους, γνωρίζουν τον
πολιτισμό τους και την ταυτότητά τους και αναπτύσσουν κριτική
σκέψη. Σύμφωνα με το ΠΣ της Α’ Λυκείου ο μαθητής αποτελεί το
επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτό επιτυγχάνεται
καλύτερα με τη χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, αλλά
και την εφαρμογή της μεθόδου project που ωθούν το μαθητή στη
δράση και τη συμμετοχή. Είναι όμως εύκολο να παρατηρήσουμε
πως οι μαθητές στη χώρα μας ασκούνται σχεδόν αποκλειστικά στη
γραφή πεζού κειμένου και όχι ποιητικού. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ακόμα και με τα νεότερα προγράμματα επιμένει σε συγκεκριμένα είδη κειμένων, δίνει όμως ελευθερία και αφορμές για
ελεύθερη έκφραση των προσωπικών ιδεών, των συγκινήσεων και
των συναισθημάτων του μαθητή. Η παραγωγή λόγου, η έκθεση,
όπως ακόμα τη λέμε -μέρος της γλωσσικής διδασκαλίας- διατρέχει
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όλα τα εξεταστικά συστήματα και η έκφραση των μαθητών εντάσσεται σε μια τέτοια λογική.
Από τη μια λοιπόν η διδασκαλία της γλώσσας. Η ύλη. Η παραγωγή λόγου. Οι ανάγκες. Κι από την άλλη, όλα αυτά με εργαλεία τις
λέξεις. Η επικοινωνία. Η τέχνη. Η λογοτεχνία. Ο λόγος, η σκέψη, η
απόλαυση. Πού συναντάται η Δημιουργική Γραφή με τη Γραφή στο
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σχολικό επίπεδο; Και πόσο μπορούμε στο γλωσσικό μάθημα να ελπίζουμε πως θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τα συγκεκριμένα
πλαίσια που μέχρι τώρα ονομάζουμε “έκθεση” και να αφήσουμε
τους μαθητές μας να γράψουν Λογοτεχνία; Η γνώση των λειτουργιών ενός κειμένου και η προσέγγιση της σύνθεσής του μπορεί να
οδηγήσει στην αναδημιουργία του και από αυτή τη σκέψη ξεκινάει
η Δημιουργική Γραφή, ενώ ταυτόχρονα ο μαθητής αναπαριστά τη
ζωή με τις αντιφάσεις και τις ασυνέπειές της (Κωτόπουλος, 2012).
Για την παραγωγή λόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές διδακτικές. Τα προγράμματα
σπουδών μιλούν κατά καιρούς για «συνθέσεις», «εκθέσεις» γενικότερα ή «έκθεση ιδεών», και τώρα τελευταία για «παραγωγή
γραπτού λόγου», ενώ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και ασκήσεις
για «Δημιουργική γραφή» εννοώντας πότε κάτι ευρύτερο, πότε
απλώς μετονομάζοντας την «παραγωγή γραπτού λόγου». Ενώ
λοιπόν τα Αναλυτικά Προγράμματα άρχισαν να κάνουν λόγο για
δημιουργικότητα και να θίγουν την επικοινωνιακή διάσταση της
Λογοτεχνίας από το 1998 (με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών), οι τάσεις αυτές επικυρώνονται δυναμικά μόλις στα τελευταία πιλοτικά προγράμματα. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται
στην αδημοσίευτη διατριβή της κ. Βακάλη (2014). Το οξύμωρο που
παρατηρείταιι ανάμεσα στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2000 και
στο αντίστοιχο βιβλίο οδηγιών του εκπαιδευτικού όσον αφορά τη
Δ. Γ. είναι ότι ενώ στο πρώτο προτείνονται ποικίλες ασκήσεις Δ. Γ.,
στο εγχειρίδιο για τον διδάσκοντα δεν υπάρχουν παρόμοιες υποδείξεις, ενώ στα σχολικά εγχειρίδια οι αντίστοιχες ασκήσεις είναι
ελάχιστες, συνήθως προαιρετικές και σπάνια πραγματοποιούνται
(Μουλά 2012, 8). Από το 2001 τα Αναλυτικά Προγράμματα μιλούν
για «Προφορικό λόγο» και «Γραπτό λόγο»- μέρος του οποίου είναι
η «Γραφή και Παραγωγή γραπτού λόγου» και πλέον σχετικά με τα
γραπτά των μαθητών αναφέρεται σε «κείμενα» και συχνά σε «γραπτή επικοινωνία», όπου ο μαθητής αντιμετωπίζεται και ως πομπός
και ως δέκτης. Σε αυτά και σε νεότερα αναλυτικά προγράμματα γίνεται και αναφορά σε κειμενικά είδη και είδη γραπτού λόγου, όπως
και σε πολυτροπικά κείμενα. Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα
Αναλυτικά Προγράμματα μετά το 2002 (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 2002)
συναντούμε ως στόχο την προαγωγή της δημιουργικότητας, την
ανάπτυξη της ατομικής έκφρασης, την απόλαυση της ανάγνωσης
και την πνευματική περιπέτεια της Λογοτεχνίας. Παραγωγή λόγου
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θεωρείται κάθε κείμενο, προφορικό και γραπτό, που παράγουν οι
μαθητές σε συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας, με συγκεκριμένο σκοπό.
Στα Αναλυτικά Προγράμματα για το Γυμνάσιο του 2011 προτείνεται η αφήγηση γεγονότων από διαφορετικές οπτικές γωνίες στο
πλαίσιο δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής (Α΄ Γυμνασίου),
οι μετασχηματισμοί λογοτεχνικών και μη κειμένων, η μετατροπή
προφορικού λόγου σε γραπτό με την επισήμανση των διαφορών
που προκύπτουν μεταξύ των δύο κατηγοριών λόγου (Β΄ Γυμνασίου), η συμπλήρωση ημιτελών κειμένων, η κατασκευή πολυτροπικών κειμένων σε συγκεκριμένους αποδέκτες, η σύνταξη και επεξεργασία κειμένων σε διαφορετικό ύφος, οι επαναδιατυπώσεις
κειμένων ως προς τις λεξικολογικές μορφοσυντακτικές και υφολογικές επιλογές (Γ΄ Γυμνασίου). Στα εγχειρίδια του Γυμνασίου μετά
το 1975 συναντάμε 65 τέτοιες δραστηριότητες. 23 από αυτές είναι
στα πρώτα εγχειρίδια, 14 στην αναθεωρημένη έκδοση και 28 στα
νέα βιβλία. Με αυτές ο μαθητής καλείται
• να διηγηθεί παίρνοντας το ρόλο ενός αντικειμένου
• να μιλήσει για εικόνες ή σκίτσα
• να συνεχίσει ιστορίες
• να διηγηθεί από άλλη οπτική γωνία
• να διηγηθεί σα να ζούσε σε άλλη εποχή
• να διηγηθεί φανταστικές ή υποθετικές ιστορίες
• να δώσει λεζάντες σε εικόνες ή σκίτσα
• να φτιάξει διαλόγους
• να σχεδιάσει μια αφίσα
• να φτιάξει ένα κόμικ
• να σκεφτεί μια διαφήμιση
• να δώσει τίτλους σε κείμενα
• να πάρει μια φανταστική συνέντευξη
• να γράψει στίχους
• να αλλάξει διαλόγους σε άλλο ύφος
• να συνεχίσει ένα ποίημα
• να γράψει κείμενο σε άλλο ύφος
• να φτιάξει συνθήματα
• να φτιάξει ένα φανταστικό βιογραφικό
Στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 για την Α’ Λυκείου (ΦΕΚ
1562/27-6-11) για πρώτη φορά εμφανίζεται επίσημα η Δημιουργική Γραφή στο ελληνικό σχολείο, με προτεινόμενες δραστηριότητες
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και υποδείξεις προς τον εκπαιδευτικό για να συμπεριληφθούν στη
μαθησιακή πράξη και η φιλοσοφία του Προγράμματος κατευθύνει
στην εξάσκηση των μαθητών σε κειμενικούς τύπους που εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη κάθε φορά κοινωνική πραγματικότητα.
Είναι χαρακτηριστικό πως στα σχολικά εγχειρίδια καταγράφεται αναλυτικά η διαρκώς μειούμενη εμφάνιση δρατηριοτήτων
δημιουργικής γραφής από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, καθώς όσο
μεγαλώνει η βαθμίδα της εκπαίδευσης, τόσο λιγότερο δημιουργικά πράγματα ζητάμε από τους μαθητές (Βακάλη 2014). Αυτά που
θεωρήσαμε ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής και τα συναντάμε στα
εγχειρίδια του Λυκείου είναι 20 ασκήσεις. Οι 12 βρίσκονται στην
παλαιότερη έκδοση και οι 8 στη νεώτερη, από τις οποίες απουσιάζει τελείως η παραγωγή ποιητικού κειμένου. Οι ασκήσεις αυτές
ζητάνε από τους μαθητές:
• φανταστικούς διαλόγους
• ένα γράμμα όπου «να ξαναζωντανέψτε την αφήγησή σας παρεμβάλλοντας κάποια διαλογικά μέρη»,
• «τρεις ξεχωριστές αφηγήσεις» από τρεις διαφορετικές οπτικές,
• «να γράψετε μια κωμική ιστορία (ευθυμογράφημα), μια σάτιρα, μια παρωδία»
• «να επινοήσετε ένα λογοπαίγνιο, ένα ανέκδοτο»
• «μια γελοιογραφία»
• τίτλους σοβαρούς, δραματικούς, χιουμοριστικούς για το ίδιο
κείμενο
• κείμενο σε ποιητική μορφή
• αυθόρμητες απαντήσεις σε καταιγισμό ιδεών
• ημερολογιακές σελίδες για κάποιο θέμα
Αντί επιλόγου ή συμπερασματικών παρατηρήσεων

Η Δημιουργική Γραφή ως διδακτικό αντικείμενο δεν επιδιώκει
σε καμία περίπτωση την ανεύρεση συγγραφικών ταλέντων. Στον
χώρο της εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται ως μια ελεύθερη έκφραση
της προσωπικότητας του παιδιού που γραπτά, αλλά και προφορικά αποτυπώνει ιδέες, συναισθήματα και εντυπώσεις με τον δικό
του τρόπο. Οι μαθητές στη σχολική τάξη πειραματίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους και πρέπει να
τονιστεί εμφατικά πως η μέχρι σήμερα εμπειρία της Δημιουργικής
Γραφής αποδεικνύει ότι καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί, αυξάνει
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την αυτοπεποίθησή του, ενώ ταυτόχρονα δρα ως υποστήριξη σε
άλλα γνωστικά αντικείμενα, βελτιώνοντας κατά πολύ τη γλωσσική, διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή.
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η Δημιουργική Γραφή ως αυτόνομο μάθημα διδάσκεται μόνο στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια. Οι
προβλέψεις των ΠΣ για το μάθημα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας,
αν και προκρίνουν την ερμηνευτική προσέγγιση, δεν αποκλείουν
τη Δημιουργική Γραφή, εφόσον εντάσσουν στους στόχους του
μαθήματος και την «καλλιτεχνική έκφραση» των μαθητών. Είναι
φανερό ότι ο διεθνής απόηχος και οι εγχώριες προσπάθειες άρσης
της μίας και αποκλειστικής προσέγγισης των λογοτεχνικών και όχι
μόνον κειμένων, αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Η Δημιουργική
Γραφή εισάγεται στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου
με τα νέα ΠΣ (ΦΕΚ 1562/27-6-11), τα οποία όμως διακόπτονται
αδόξως στην επόμενη τάξη. Διδάσκεται δε αυτόνομα σε όλες τις
σχολικές τάξεις στην Κύπρο, εγχείρημα που αξιοποίησε και απέδωσε το πολύτιμο διδακτικό βιβλίο Οδηγίες πλεύσεως του Μίμη Σουλιώτη. Θεωρούμε ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή», που αναπτύσσεται σήμερα σ’ ένα περιβάλλον
κριτικής αυτογνωσίας, έναν προνομιακό χώρο, μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά τους θεσμικά ασκούμενους, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου, και να τους μεταδίδει έμπρακτα γνώσεις για τη Δημιουργική Γραφή. Η ένταξη στο θεσμικό αυτό περιβάλλον, που έχει σαφώς συνδεθεί με την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη
μεταβίβαση δεξιοτήτων, δεν αίρει σε καμία περίπτωση το γεγονός
ότι η λογοτεχνική γραφή είναι από τη φύση της μια επαρκώς κριτική διαδικασία, μια έμπρακτη διερεύνηση της φύσης και των ορίων
της γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Ο δρόμος που μένει να διανυθεί
είναι μακρύς και είμαστε σίγουροι ότι κρύβει παγίδες που πολλές
φορές δεν αφορούν μόνο την εχθρική αντιμετώπιση της λογικής
της Δημιουργικής Γραφής από τους πολέμιούς της, οι οποίοι όμως
και λιγοστεύουν σταδιακά και εκτίθενται πλέον ανεπανόρθωτα με
τις αναχρονιστικές και αβάσιμες επιστημονικά απόψεις τους, αλλά
και από την υπερβολή που επιδεικνύουν συχνά οι ζηλωτές και οι
νεοφώτιστοι του χώρου.
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όλο και περισσότερο δίνουν σημασία στη διαδραστική μέθοδο διδασκαλίας. Ως εκ τούτου, στην εισήγησή μας θα αναφερθούμε και
στις δυνατότητες εφαρμογής των διαδραστικών μοντέλων στη
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περισσότερες περιπτώσεις είναι ουσιώδους σημασίας για την ενDr Ana Elaković – Nenadović, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας
στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του
Βελιγραδίου.
∗∗ M.A. Vojkan Stojičić, Ανώτερος Λέκτορας της Νέας Ελληνικής γλώσσας στο Τμήμα
Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, mailto vojkans@hotmail.com
∗

1

Η εργασία αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος Γλώσσες και Πολιτισμοί στο χρόνο και στο χώρο, αρ. πρωτ. 178002, που συγχρηματοδοτείται από το
Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Δημοκρατίας της Σερβίας.
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θάρρυνση των φοιτητών στη διδασκαλία και ιδίως θα αναφερθούμε στα εξωγενή κίνητρα.
Το ακαδημαϊκό έτος 2006–2007 στο Τμήμα Νεοελληνικών
Σπουδών ενεγράφη η πρώτη γενιά φοιτητών που παρακολουθούσε μαθήματα µε το νέο, αναµορφωµένο Πρόγραμμα Σπουδών,
σύμφωνα με τους κανόνες της Διακήρυξης της Bologna. Το νέο
Πρόγραμμα Σπουδών που ονομάστηκε «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Πολιτισμός», ορίστηκε ως σύνολο πολλών προαιρετικών μαθηµάτων
(πάνω από 3000)2. Εκτός από την απόκτηση των γνώσεων στον
τοµέα της γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισµού, που οριστικοποιήθηκαν σύμφωνα με την κατεύθυνση που επέλεξε ο κάθε
φοιτητής, ο σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι να προσφέρει
στο φοιτητή τη δυνατότητα απόκτησης και άλλων γνώσεων από
άλλες επιστήµες. Οι φοιτητές, σύμφωνα με τα δικά τους ενδιαφέροντα εν μέρει διαμορφώνουν τις σπουδές του, όλα αυτά με την
πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν και με επίτευξη
περισσότερων δυνατοτήτων από την άποψη της διεπιστημονικότητας. Με το Νέο Πρόγραµµα Σπουδών, θεωρήσαμε ότι οι φοιτητές θα αποκτούσαν τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες και αποτελούν τη βάση για τη συνέχεια των σπουδών τους σε
μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα μαθήµατα αποτελούνται από 3, 6 ή 9
πιστωτικές μονάδες σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Μονάδων. Οι μονάδες αυτές εξαρτώνται
από το πόση μελέτη απαιτείται για το εκάστοτε μάθηµα, και η
καθεμία από τις τέσσερις προαναφερθείσες κατηγορίες έχει ένα
συγκεκριμένο αριθμό σεμιναρίων που πρέπει να παρακολουθήσει
ανελλιπώς ο κάθε φοιτητής. Όπως τονίζει η Jovanović, η μετάβαση
στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών ήταν κάτι πολύ μεγάλο, επειδή για
πρώτη φορά ενώθηκαν κατά κάποιον τρόπο όλα τα Τμήματα στη
Φιλολογική Σχολή σε ένα νέο Πρόγραμμα (Τμήματα ξένων γλωσσών, Τμήμα Γενικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Γενικής Λογοτεχνίας με
Θεωρία Λογοτεχνίας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφορικής)
(Jovanović 2012). Τα Τμήματα Σερβικής γλώσσας και λογοτεχνίας
και Σερβικής λογοτεχνίας και γλώσσας συνέχισαν να έχουν τα δικά
2

Τα μαθήματα αυτά συγκαταλέγονται στις τέσσερις υποχρεωτικές κατηγορίες μαθημάτων, οι οποίες είναι ίδιες από το πρώτο έως το όγδοο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών (Βάσεις της Φιλολογίας, Φιλολογικές Επιστήµες, Φιλολογικές
Μελέτες και Σύγχρονες ξένες γλώσσες και δεξιότητες).
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τους μεμονωμένα Προγράμματα, αλλά και αυτά προχώρησαν σε
πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τους κανόνες της
Διακήρυξης της Bologna. Η ενσωμάτωση όλων των Προγραμμάτων Σπουδών που υπήρχαν μέχρι το 2006 σε ένα νέο, είχε, όπως
αναφέρει η Jovanović, «κάποιο πρακτικό όφελος από την άποψη
της εναρμόνισης των απαιτήσεων που ζητούνταν από τους φοιτητές», επειδή «όταν το εκάστοτε Τμήμα ήταν ανεξάρτητο, ο φόρτος
εργασίας και οι πιστωτικές μονάδες ήταν λιγότερο ή περισσότερο ανόμοιοι και παρουσίαζαν πολλά μειονεκτήματα» (Jovanović
2012, 382).
Παρόλο που τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής σε σύγκριση με
τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής δε συγκαταλέγονται στην
ίδια κατηγορία, στην παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσουμε να
παρουσιάσουμε ένα μοντέλο βάσει του οποίου πραγματοποιούνται οι συσχετισμοί μεταξύ των δύο μαθημάτων αυτών.
2. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας

Στην εισήγηση μας θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με τα μαθήματα που διεξάγονται στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών από το
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Δεδομένου ότι τα μαθήματα Νέας
Ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών
«Γλώσσα, Λογοτεχνία, Πολιτισμός» διεξάγονται σχεδόν πέντε χρόνια στην Ελληνική γλώσσα, σαφέστατα μπορούν να εντοπιστούν
τα πλεονεκτήματα οργάνωσης των διαλέξεων εφαρμόζοντας αυτό
το μοντέλο, όλα αυτά σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις Γλώσσες, το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών
και τη Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας. Με την εφαρμογή αυτού του μοντέλου τα μαθήματα
σε όλα τα έτη διεξάγονταν στην Ελληνική γλώσσα ως γλώσσα στόχο, είτε πρόκειται για τα μαθήματα γλώσσας, είτε μαθήματα λογοτεχνίας, είτε κάποια άλλα διεπιστημονικά μαθήματα φυσικά όσο
αυτό ήταν αντικειμενικά εφικτό. Όταν πρόκειται για τα μαθήματα
γλώσσας σε όλα τα έτη, η Ελληνική γλώσσα αποτελεί βασικό μέσο
για την κατάκτηση και εμπέδωση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων και στα πέντε επίπεδα (κατανόηση προφορικού, κατανόηση
γραπτού, παραγωγή προφορικού, παραγωγή γραπτού, μετάφραση και διερμηνεία), δια μέσου των ειδικών τεσσάρων κατηγοριών
μαθημάτων που αναφέρονται παραπάνω (Stojičić 2011).
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Τη δεκαετία του ‘90 στους επιστημονικούς κύκλους όλο και
συχνότερα γίνεται λόγος για τη Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας, ήτοι για τη δυνατότητα
διεξαγωγής των μη γλωσσικών μαθημάτων σε ξένη γλώσσα. Αυτή
η μορφή εκμάθησης αποτελεί συνδυασμό δίγλωσσης διδασκαλίας
και του συγκεκριμένου αντικειμένου (π.χ. διδασκαλία Μαθηματικών) που σημαίνει ότι παράλληλα διδάσκεται η γλώσσα για τις
ανάγκες του σχολικού προγράμματος και αναπτύσσονται οι γνωστικές ικανότητες. Τέτοιου είδους εκμάθηση στην Ευρώπη είναι
γνωστή ως Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου
και Ξένης Γλώσσας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το 1995 ως μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
πολυγλωσσία (Brewster 2004).
Ο όρος αυτός συντάχθηκε από τον David Marsh, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα ερευνών και μελετών περιπτώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Επαγγελματικά Λύκεια στη Φινλανδία, στα οποία
επί σειρά ετών το περιεχόμενο κάποιων μαθημάτων διδάσκεται
μέσω ξένης γλώσσας. Ο όρος αυτός είναι στην ουσία «ο γενικός»
όρος που περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα στην οποία η ξένη
γλώσσα χρησιμοποιείται ως μέσο στην εκμάθηση των μη γλωσσικών μαθημάτων, όπου και η γλώσσα και το αντικείμενο έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο στο Πρόγραμμα Σπουδών (Marsh 2002, 58).
Ήδη από τις δεκαετίες του ‘80 και ‘90 εμφανίζονται μελέτες που
στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας θέτουν ως θέμα το
συνδυασμό της μελέτης της γλώσσας και της λογοτεχνίας και σε
επιστημονικά περιοδικά δημοσιεύονται συγκεκριμένες μελέτες
σχετικά με διαφορετικές προσεγγίσεις εκμάθησης της γλώσσας
μέσω της λογοτεχνίας (Ćorković 2011).
Όπως επισημαίνει ο Met, τα μαθήματα γλώσσας που βασίζονται
στο περιεχόμενο είναι φυσικό συμπλήρωμα της επικοινωνιακής
προσέγγισης εκμάθησης της γλώσσας και σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα εκμάθησης, οι ολιστικές προσεγγίσεις δίνουν
τη δυνατότητα στο φοιτητή να καταλάβει ακόμα εξ αρχής πώς τα
μέρη εντάσσονται στο όλον (Met 1998). Οι Williams και Burden
συμπληρώνουν ότι «ο δομισμός επιτρέπει τη συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εμπεριέχει τον έλεγχο της
διαδικασίας εκμάθησης, δίνει τη δυνατότητα επιλογής των τρόπων εκμάθησης και των πολλαπλών διανοητικών ικανοτήτων που
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βοηθούν στην ανεύρεση της κλίσης του μαθητή και οδηγεί στην
αύξηση της αυτονομίας των μαθητών λόγω ομαδικής, ατομικής
και κατά ζεύγη εργασίας» (Williams και Burden 1997, 38).
Η Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και
Ξένης Γλώσσας θεωρείται εκπαίδευση με διπλό στόχο και οι καθηγητές πιστεύουν ότι το προτέρημα τέτοιου είδους εκμάθησης
είναι βελτίωση των γενικών γνωστικών ικανοτήτων των φοιτητών. Αποτελεί μια καινοτόμα διαδικασία με ολιστικά στοιχεία. Σε
κάποιες χώρες αποτελεί προσπάθεια για να ξεπεραστούν τα παλιά προγράμματα και στο μέλλον θα μπορούσε να οδηγήσει στη
δημιουργία ενσωματωμένων προγραμμάτων σπουδών (Novotná
και Hofmannová 2000). Χάρη στην πρακτικότητα και ευελιξία, η
μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους
σε διαφορετικά μαθήματα, σε διάφορα είδη σχολείων και σε διαφορετικές ηλικίες. Ως εκ τούτου, είναι ένα από τα συμπεράσματα, ότι η μέθοδος αυτή απαιτεί διαδραστική διδασκαλία που όπως
αναφέρουν οι Novotná και Hofmannová, πρέπει οπωσδήποτε να
συνοδεύεται από τη χρήση πολυμέσων (Novotná και Hofmannová
2000).
2.1. Περιεχόμενο και σκοπός των μαθημάτων Νέας Ελληνικής

Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Βελιγραδίου πραγματοποιείται δια μέσου διαφόρων μαθημάτων.
Πρόκειται για συνδυασμό των εξής μαθημάτων: Ελληνική Γραμματική 1-8, Νέα Ελληνικά 1-8, Πράκτικουμ 1-4. Η διδασκαλία της
Ελληνικής Γραμματικής διεξάγεται στη σερβική τα πρώτα δύο εξάμηνα χρησιμοποιώντας τη γραμματικό - μεταφραστική μέθοδο και
καλύπτει 2 ώρες σεμιναρίων και 2 ώρες ασκήσεων εβδομαδιαίως.
Από το τρίτο έως το όγδοο εξάμηνο τα μαθήματα αυτά διεξάγονται
αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τη γλώσσα στόχο, την Ελληνική.
Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής διεξάγεται στη Σερβική στο
πρώτο εξάμηνο, καλύπτει 1 ώρα σεμιναρίων και 7 ασκήσεων, χρησιμοποιώντας την επικοινωνιακή μέθοδο. Από το δεύτερο έως
το όγδοο εξάμηνο τα μαθήματα διεξάγονται μόνο στην Ελληνική
γλώσσα. Η διδασκαλία στο μάθημα του Πράκτικουμ διεξάγεται εν
μέρει στη Σερβική και εν μέρει στην Ελληνική γλώσσα, κατά τη
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου και καλύπτει 1 ώρα σεμιναρίων
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και 3 ώρες ασκήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα αυτό δίνεται
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Επιπροσθέτως, σε αυτά τα μαθήματα
στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εξάμηνο η διδασκαλία διεξάγεται
εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά.
Όσον αφορά τα προαναφερθέντα μαθήματα, βάρος δίνεται
στην ανάπτυξη των γνώσεων φωνητικής, μορφολογίας και σύνταξης της Νέας Ελληνικής. Γίνεται συγκριτική παρουσίαση των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ του σερβικού και ελληνικού γλωσσικού συστήματος. Στα μαθήματα πρακτικών ασκήσεων εξετάζεται
η ύλη που διδάχθηκε στα μαθήματα θεωρίας, χρησιμοποιούνται
κείμενα που προσαρμόζονται με βάση θεματικές ομάδες που είναι
κατάλληλα για συγκριτική ανάλυση, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν στη Σερβική γλώσσα οι φοιτητές. Ως εκ
τούτου, οργανώνονται εργαστήρια μετάφρασης με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών κατά ζεύγη ή κατά ομάδες με
την καθοδήγηση του διδάσκοντος. Δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη όλων των επικοινωνιακών δεξιοτήτων3 στην
Ελληνική γλώσσα με παράλληλη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών
δεξιοτήτων4.
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα διάφορων γραμματικών, λεξιλογικών και σημασιολογικών ασκήσεων με παράλληλη εξάσκηση στην ανάγνωση
διάφορων κειμένων από εγχειρίδια και από περιοδικά. Πέρα από
το προσαρμοσμένο corpus κειμένων, οι φοιτητές χρησιμοποιούν
επιστημονική βιβλιογραφία σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους.
Όταν γίνεται λόγος για το στόχο των μαθημάτων αυτών, οι
φοιτητές εμβαθύνουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν
στους προηγούμενους κύκλους μαθημάτων με έμφαση στη μορφολογία, το συντακτικό και το λεξιλόγιο. Οι φοιτητές είναι σε θέση
να χρησιμοποιούν περιπλοκότερα γλωσσικά σύνολα όπως και μεμονωμένες εκφράσεις της Κοινής Νεοελληνικής στην επικοινωνία
τους με τους φυσικούς ομιλητές ή στη συντονισμένη συζήτηση
κατά ζεύγη, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με τα
αναμενόμενα αποτελέσματα και με βάση τους κανόνες του Κοινού
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
3
4

Σε όλους τους τομείς χρήσης της γλώσσας: προσωπικό, δημόσιο, εκπαιδευτικό
και επαγγελματικό.
Κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.
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Στο εκάστοτε επίπεδο ανεξάρτητα από το αντικείμενο είναι
εφικτό να δούμε ποιες γνώσεις και δεξιότητες απέκτησε ο φοιτητής, αν είναι ικανός να τις εφαρμόσει καταλλήλως και να το δείξει
σε πολλές περιοδικές αξιολογήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο
κάθε μαθήματος5. Η δυσκολία εφαρμογής μιας τέτοιας προσέγγισης στην εκμάθηση της γλώσσας διαφαίνεται στο ότι οι φοιτητές,
ιδίως στα αρχικά επίπεδα, δε γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα και
δεν μπορούν αμέσως να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία στη
γλώσσα στόχο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι είναι σχετικά μικρός
ο αριθμός εκείνων των φοιτητών που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι έχουν γνώσεις της Ελληνικής έστω και επιπέδου
αρχαρίων, δεδομένου ότι τα Ελληνικά δε διδάσκονται ακόμη στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Σερβία (Stojičić
2011).
Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της Νέας Ελληνικής σε αρχαρίους κατευθύνεται στη δομή
διδασκαλίας που η Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας προτείνει, δηλαδή, την παράλληλη χρήση
και της Σερβικής αλλά και της Ελληνικής γλώσσας. Στα μεγαλύτερα
έτη η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων, όπως είχαμε αναφέρει,
διεξάγεται εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά, είτε πρόκειται για τους διδάσκοντες που είναι φυσικοί ομιλητές, είτε πρόκειται για αυτούς
που δεν είναι. Από αυτήν την άποψη αν συγκριθούν οι ικανότητες
των απόφοιτων νεοελληνιστών από την ίδρυση του Τμήματος το
1995 έως το 2006 και από το 2010 έως και σήμερα, θα λέγαμε ότι
είναι ήδη ορατή η πρόοδος των φοιτητών στην κατάκτηση της Ελληνικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα, ιδίως όσον αφορά την κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, όπως και την παραγωγή
προφορικού λόγου. Μειονέκτημα μιας τέτοιας προσέγγισης εντοπίζεται στην αδυναμία των φοιτητών να καταφέρουν με τον ίδιο
τρόπο ικανοποιητικά αποτελέσματα και όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου6.
5
6

Πολυάριθμα τεστ, πρόοδοι, και εξετάσεις.
Η δεξιότητα αυτή (όχι μόνο στα Ελληνικά), όπως είναι ευρέως γνωστό, αναπτύσσεται με πιο αργούς ρυθμούς από τη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου,
ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι στη γραφή της Ελληνικής γλώσσας εφαρμόζεται η
ετυμολογική ορθογραφία. Καθότι στην Ελληνική γλώσσα υπάρχουν μορφές που
έχουν κληρονομηθεί από τα Αρχαία Ελληνικά, απαιτείται συστηματική μελέτη
και οι φοιτητές πρέπει να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια, που θα έχει ως
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Όπως αναφέρουν οι Smit και Patterson, εκθέτοντας τα αποτελέσματα μιας έρευνας, οι μη απαιτητικές μορφές μελέτης όπως για
παράδειγμα η αντιγραφή ενός κειμένου ή η επανάληψη δεν προτρέπουν την εκμάθηση της γλώσσας. «Με την ενεργή συμμετοχή
των φοιτητών σε διανοητικά απαιτητική εργασία δημιουργείται η
ανάγκη για την κατάκτηση της συγκεκριμένης γλώσσας» (Smit και
Patterson 1998, 1).
Ο Vygotsky αναφέρει ότι ο διδάσκων πρέπει να είναι ικανός να
αντιμετωπίσει το μύθο για τη δίγλωσση ανικανότητα και αδιάκοπα να τείνει προς την αποφυγή των οποιονδήποτε δυσχερειών
στην εκμάθηση. Οφείλει να δείξει κατανόηση για τις ανάγκες που
έχει ο εκάστοτε φοιτητής, να παροτρύνει όλο και περισσότερο
τους φοιτητές στη διδασκαλία δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο αλληλεξάρτηση μεταξύ του περιεχομένου και της γλώσσας και
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία σε ομάδες κατά τη διδασκαλία (Vygotsky 1986).
3. Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας

Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών διεξάγεται πρακτικά από την ίδρυση του Τμήματος το 1995. Όπως τονίζει η Jovanović, «το μάθημα της Γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας περιελάμβανε στο τότε
Πρόγραμμα Σπουδών βασικά θέματα φωνολογίας, μορφολογίας
και συντακτικού και διαρκούσε δύο εξάμηνα (2+2). Εκεί όπου η
εξήγηση γλωσσικών φαινομένων απαιτούσε να ερμηνευτούν και
με βάση τη διαχρονικότητα, στη διδασκαλία συμπεριλαμβάνονταν
και ορισμένα στοιχεία ιστορικής γραμματικής» (Jovanović 2012,
381).
Οι φοιτητές μας αρχίζουν την εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής
γλώσσας στο δεύτερο έτος σπουδών. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας
της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας 1 και 2, διδάσκεται η γραμματική,
αποτέλεσμα την κατάκτηση ορθογραφίας. Η τελειοποίηση της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου προϋποθέτει ότι οι φοιτητές ενεργά μελετούν διαφορετικά
μοντέλα κειμένων στο σπίτι και μετά, σύμφωνα με την ικανότητά τους, στοχευμένα γράφουν διάφορα είδη εκθέσεων. Επειδή οι φοιτητές καμιά φορά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές θεωρώντας τες δύσκολες, αυτό ξεκάθαρα
αντανακλάται στο επίπεδο της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου, το οποίο
σε σχέση με το απαιτούμενο και αναμενόμενο είναι χαμηλότερο (Stojičić 2011).
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πρώτα απ’ όλα, στοιχεία φωνητικής7, μορφολογία8, κατόπιν άκλιτες λέξεις, καθώς και στοιχεία σύνταξης πτώσεων και προτάσεων.
Στα μαθήματα πρακτικών ασκήσεων γίνεται μετάφραση προτάσεων από την Αρχαία Ελληνική στη Σερβική γλώσσα και το αντίστροφο. Οι προτάσεις ακολουθούν μια συγκεκριμένη γραμματική
ενότητα που οι φοιτητές διδάχτηκαν στα μαθήματα θεωρίας.
Στο τρίτο έτος, οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος Αρχαία
Ελληνική γλώσσα 3 και 4, εξοικειώνονται περισσότερο με το ρηματικό σύστημα9, όπως και με τη σύνταξη ονομάτων και προτάσεων.
Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να δείξουν τις
γνωστικές τους ικανότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συγκρίνουν γραμματικούς τύπους και σημασίες κάποιων λέξεων στα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά. Αυτό ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ευκολότερα το μάθημα της Ιστορικής
γραμματικής 1-4. Στα μαθήματα πρακτικών ασκήσεων μεταφράζονται αυθεντικά κείμενα μερικών αρχαίων συγγραφέων, πράγμα
το οποίο τους βοηθά να εμβαθύνουν στη δομή της γλώσσας. Με
την ανάλυση κάποιων συντακτικών δομών και με τη βοήθεια της
συγκριτικής μεθόδου, οι φοιτητές προχωρούν σε σύγκριση με τη
Νέα Ελληνική γλώσσα.
4. Διαδικασία «δικτύωσης γνώσεων» και κίνητρα για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, από τη δεκαετία του 1990, στους
επιστημονικούς κύκλους όλο και συχνότερα γίνεται λόγος για την
επονομαζόμενη Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας (Marsh 2002). Η δυνατότητα αυτή να διδάσκονται κάποια μαθήματα σε ξένη γλώσσα, εν τοιαύτη περιπτώσει
τα Αρχαία Ελληνικά στα Νέα Ελληνικά, ενισχύει τη θεωρία ότι η
εκμάθηση κάποιων γραμματικών τύπων χωρίς να εξηγηθούν περαιτέρω σε ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο, δε συμβάλλει στο να πετύχουμε το στόχο μας. Οι θεωρητικοί που ασχολούνται με τη μνήμη
7
8
9

Φωνητικό σύστημα και συγκεκριμένες φωνητικές μεταπτώσεις που είναι σημαντικές για την κατανόηση σχηματισμού κάποιων γραμματικών τύπων.
Κλιτά μέρη του λόγου: ουσιαστικά και επίθετα α΄, β΄ και γ΄ κλίσης και ρήματα θεματική συζυγία: ενεστώτας, παρατατικός, μέλλοντας, αόριστος και παρακείμενος.
Θεματική και αθέματη συζυγία.
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αναφέρουν ότι ο άνθρωπος σκέφτεται βάσει δομών και συμφραζομένων, χρησιμοποιώντας παράλληλα συγκεκριμένους κανόνες.
Η εκμάθηση της διδακτέας ύλης με αποστήθιση, τακτική που ακολουθούν οι φοιτητές μας, θεωρείται από τους ειδικούς η πιο προβληματική μέθοδος εκμάθησης. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση
της εκμάθησης δεν εξασφαλίζει το επονομαζόμενο επίπεδο «δικτύωσης γνώσεων», το οποίο είναι κομβικής σημασίας για τα μετέπειτα επίπεδα εκπαίδευσης, όπου από τους φοιτητές αναμένονται
πολύ πιο απαιτητικές γνωστικές ικανότητες (Nicoletti και Rumiati
2006, 92-94). Ως εκ τούτου, η διδακτέα ύλη χάνει την πρακτική της
εφαρμογή και συνεπώς και τον σκοπό της.
Ως εξαιρετικά σημαντικός, αν όχι και καταλυτικός παράγοντας
στη διδακτική διαδικασία αναφέρεται το κίνητρο (Vulfolk, Hjuz
και Volkap 2014, 321-333). Η κινητοποίηση αποτελεί περίπλοκο
σύνολο στο οποίο συμμετέχουν όλοι όσοι ασχολούνται με τη διδασκαλία, πρώτα από όλα οι διδάσκοντες, οι φοιτητές, καθώς και η
ύλη που διδάσκεται. Συχνά αναφέρονται οι ακόλουθοι παράγοντες
οι οποίοι αποτελούν σημαντική πηγή κινητοποίησης για τη διδασκαλία: ψυχοσωματική δομή του φοιτητή και μαθητή, τα χαρακτηριστικά του διδάσκοντος, τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου της διδασκαλίας (Πρόγραμμα Σπουδών), τεχνικός εξοπλισμός,
κοινωνικοπολιτισμικοί όροι και το περιβάλλον (Durbaba 2011,
106-117). Η μεμονωμένη ανάλυση καθενός από τους προαναφερθέντες παράγοντες κινητοποίησης, σημαντικά θα συμβάλει στην
ανεύρεση των κατάλληλων στρατηγικών στη διδασκαλία. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μάθημα που δεν είναι πρακτικά στο κέντρο του ενδιαφέροντος των φοιτητών μας, καθίσταται αναγκαίο
να ανευρεθούν όλοι οι πιθανοί μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για
τη δημιουργία των επονομαζόμενων εξωγενών κινήτρων. Για αυτόν το λόγο, θα ήταν ουσιώδους σημασίας να διαμορφωθεί ένα είδος δημιουργικής διδασκαλίας που περιλαμβάνει, πρωτίστως, την
ενεργή συμμετοχή του διδάσκοντα, που θα έπρεπε να παρουσιάσει
την ύλη με έναν ενδιαφέροντα και κατανοητό τρόπο.
Με την ευκαιρία αυτή θα παρουσιάσουμε ένα μέρος της δικής
μας ανάλυσης δεδομένων, όπου χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν οι τριτοετείς φοιτητές μας, στο πλαίσιο
των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας 3 και 4. Θα αναφέρουμε τα ερωτήματα που τέθηκαν, όπως και τις συχνότερες
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απαντήσεις σε αυτά. Στην έρευνά μας συμμετείχαν 20 φοιτητές
ηλικίας 21 έως 25 χρονών (15 φοιτήτριες και 5 φοιτητές).
ΠΡΩΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι σας παρακινεί να μάθετε την Αρχαία Ελληνική γλώσσα;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας μας δίνει τη δυνατότητα να
κατανοήσουμε καλύτερα το λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό ύφος στα
Νέα Ελληνικά
να αναγνωρίσουμε τα στοιχεία που κληρονομήθηκαν από τα Αρχαία
Ελληνικά στα Νέα Ελληνικά

να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία κάποιων λέξεων στη Νέα
Ελληνική
να κατανοήσουμε καλύτερα τα γνωμικά γνωστών αρχαίων συγγραφέων,
φιλοσόφων και πολιτικών

κίνητρο αποτελεί η επιτυχής δοκιμασία στις τελικές εξετάσεις (πιστωτικές
μονάδες, δωρεάν σπουδές)
η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας δίνει τη δυνατότητα
για καλύτερη και εις βάθος κατανόηση κάποιων φωνητικών και
μορφολογικών αλλαγών στα Νέα Ελληνικά, οι οποίες στο πρώτο έτος
κυρίως μαθαίνονται με αποστήθιση και χωρίς να γίνονται κατανοητές
τα Αρχαία Ελληνικά είναι νεκρή γλώσσα και την γνωρίζουν ελάχιστοι και
ως εκ τούτου είναι πιο ενδιαφέρουσα για την εκμάθηση
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι θα μπορούσε, κατά την άποψή σας, να παρακινήσει τους φοιτητές να
ενδιαφέρονται περισσότερο για να Αρχαία Ελληνικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
να δοθεί περισσότερη έμφαση στη σύγκριση Νέας και Αρχαίας Ελληνικής
γλώσσας

τη Νέα Ελληνική γλώσσα δεν μπορεί κάποιος να τη μάθει σωστά χωρίς
να γνωρίζει τα Αρχαία Ελληνικά, καθώς η γνώση των Αρχαίων Ελληνικών
συμβάλλει στην ορθή κατανόηση γραμματικών φαινομένων της Νέας
Ελληνικής
κάποιο είδος διαδραστικής διδασκαλίας, με συνεχή μετάφραση προτάσεων
ή αρχαίων κειμένων στη Σερβική γλώσσα
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πέραν της γραμματικής, η μετάφραση συγκεκριμένων κειμένων που θα
συμβάδιζαν με την ύλη που έχει διδαχτεί και να εντοπίζονται μέσω της
συγκριτικής μεθόδου οι ομοιότητες και οι διαφορές στη μετάφραση
ορισμένων όρων από τα Αρχαία στα Σερβικά και Νέα Ελληνικά

η συνεχής έμφαση στη σπουδαιότητα της εκμάθησης της Αρχαίας
Ελληνικής, με σκοπό την ευκολότερη κατανόηση συγκεκριμένων
γραμματικών μορφών στα Νέα Ελληνικά
η μετάφραση κάποιων ενδιαφέροντων κειμένων σχετικά με τα ιστορικά
γεγονότα ή η ανάλυση ελληνικών μύθων

οι λιγότερες υποχρεώσεις όσον αφορά τα Νέα Ελληνικά, ώστε να είμαστε
σε θέση να αφιερώσουμε περισσότερη προσοχή σε άλλα μαθήματα,
συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής

ο καλός σχεδιασμός των μαθημάτων με σαφές πρόγραμμα το οποίο θα
έχει δημιουργηθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα σεμινάρια να ακολουθούν
ορισμένα παραδείγματα είτε πρόκειται για προτάσεις, είτε για πιο μικρά
κείμενα
στο πρώτο μέρος του μαθήματος να δοθεί προσοχή στη γραμματική και
τη μεθοδολογία της μετάφρασης, ενώ στο δεύτερο να δοθεί περισσότερη
προσοχή στη διαδραστική διδασκαλία, έτσι ώστε να συμμετάσχουν
όλοι οι φοιτητές στην ομαδική ανάλυση και μετάφραση συγκεκριμένων
κειμένων
ΤΡΙΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Ποιες είναι οι προτάσεις σας όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας και τη
δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
να δοθεί η δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης μαθημάτων
Ιστορικής γραμματικής 1-4 και Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας 1-4

να δοθεί έμφαση στη μετάφραση από τα Αρχαία Ελληνικά στα Νέα
Ελληνικά
να γίνεται παραλληλισμός με τα Νέα Ελληνικά, είτε πρόκειται για την
εμπέδωση βασικών γραμματικών κατηγοριών, είτε για τη μετάφραση
ορισμένων συντακτικών δομών
να υπάρχουν κάποια επιπλέον κείμενα στα Αρχαία Ελληνικά που
σχετίζονται με την πολιτιστική ιστορία της Ελλάδας
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τα αιτήματα που τίθενται σε άλλα μαθήματα πρέπει να συμφωνούν με αυτά
στα Αρχαία Ελληνικά, επειδή οι φοιτητές δεν μπορούν να αφοσιωθούν
στην εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής, όπως θα έπρεπε, καθώς και να
εμπεδώσουν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο την απαραίτητη ύλη
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου να αναλύονται κείμενα παρόμοιας ή ίδιας
δυσκολίας με αυτά που δίνονται σε εξετάσεις, καθώς η μετάφραση τέτοιων
κειμένων απαιτεί καλύτερη κατανόηση ειδικών δομών της πρότασης στα
Αρχαία Ελληνικά, ακριβή επιλογή ερμηνείας μερικών όρων, όπως και
πολύ χρόνο για αναζήτηση ορισμένων λέξεων στο λεξικό, ειδικά όταν
πρόκειται για το ρηματικό σύστημα (π.χ. παρατατικός).
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Σε ποιο βαθμό εντοπίζετε (ή όχι) σαφή συσχέτιση μεταξύ Αρχαίων
Ελληνικών και Νέων Ελληνικών;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
στην ετυμολογία ορισμένων λέξεων στα Νέα Ελληνικά

όταν μεταφράζουμε κάποιες λέξεις που υπάρχουν και στις δύο γλώσσες,
αλλά έχουν διαφορετική σημασία (τα συχνότερα λάθη εμφανίζονται στη
σωστή μετάφραση κάποιων συνδέσμων ή για παράδειγμα στη μετάφραση
του μορίου «δε», το οποίο οι φοιτητές συνήθως μεταφράζουν ως άρνηση,
επειδή τους θυμίζει το νεοελληνικό δε(ν))
μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η μετάβαση από την νεοελληνική προφορά
στην ερασμιακή (καθώς η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής αρχίζει μόλις
στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που οι φοιτητές στα μαθήματα Νέας
Ελληνικής ήδη έχουν σε μεγάλο μέρος μάθει τη νεοελληνική προφορά)
πρόβλημα αποτελούν και ορισμένες διαφορές είτε στη φωνητική, είτε στη
μορφολογία, όπου οι φοιτητές έχουν συνηθίσει σε ορισμένα απλοποιημένα
γραμματικά φαινόμενα και η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής τους
αναγκάζει να μελετήσουν περισσότερο την περίπλοκη προέλευση των
λέξεων αυτών (π.χ. ο τονισμός των λέξεων, η μετακίνηση του τόνου, είτε
πρόκειται για το ονοματικό, είτε για το ρηματικό σύστημα, οι ρηματικές
καταλήξεις, οι δίφθογγοι)
καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των πτώσεων ειδικά όσον αφορά
τη σύμπτωση των πτώσεων
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συσχέτιση ορισμένων ρηματικών τύπων και με αυτό καλύτερη κατανόησή
τους στα Νέα Ελληνικά (π.χ. συλλαβική και χρονική αύξηση που στα Αρχαία
Ελληνικά αναλύεται στο πλαίσιο των σεμιναρίων του παρατατικού)
τα Αρχαία Ελληνικά δε βοηθούν στην κατανόηση της Νέας Ελληνικής,
αντίθετα, την κάνει πιο δύσκολη

δεν υπάρχει επιθυμία για την εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής, οπότε
ούτε και τα κίνητρα για την εκμάθησή της.

5. Συμπεράσματα

Η βασική μας πρόταση είναι η διδασκαλία σε όλες τις μορφές
της να διεξάγεται στη γλώσσα στόχο όσο περισσότερο αυτό γίνεται, στην προκειμένη περίπτωση στα Νέα Ελληνικά. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε και η διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας
Ελληνικής και Ιστορικής γραμματικής να διεξάγεται εξ ολοκλήρου
στα Νέα Ελληνικά. Πολλοί οι λόγοι που η διδασκαλία αυτή γίνεται
στη Σερβική γλώσσα. Πρώτα απ’ όλα, πρόκειται για θεωρητικά μαθήματα που απαιτούν οι φοιτητές να κατέχουν βασικές γνώσεις
Γενικής Γλωσσολογίας, καθώς και να γνωρίζουν σχετική ορολογία στη γλώσσα στόχο, κάτι που δε συμβαίνει με τους φοιτητές
του Τμήματός μας που μαθαίνουν ελληνικά μόλις ένα χρόνο. Με το
Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπεται η μελέτη της βασικής γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, όπως και η σύγκρισή της με
όμοιες, παρόμοιες ή διαφορετικές μορφές στη Σερβική, όπως και
τη Νέα Ελληνική.
Η περιπλοκότητα της έρευνάς μας αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι οι κλασικές γλώσσες συχνά κατατάσσονται σε ξεχωριστή
ομάδα γλωσσών, στην κατηγορία των επονομαζόμενων «νεκρών
γλωσσών», οπότε ως σύνηθες φαινόμενο εμφανίζεται μια λανθασμένη άποψη ότι η παιδαγωγική των κλασικών γλωσσών προϋποθέτει εντελώς άλλες μεθόδους διδασκαλίας σε σύγκριση με τις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των ζωντανών
γλωσσών (Masciantonio, 1988: 53).
Η ανάλυση της προαναφερθείσας έρευνας μάς δίνει τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια πιο δημιουργική και διεπιστημονική
προσέγγιση της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, και
αυτό σε αυστηρή σύγκριση με γλωσσικά φαινόμενα της Νέας Ελληνικής. Έρευνες τέτοιου είδους συμβάλλουν πολύ στο να έχουμε
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πλήρη εικόνα της πραγματικής κατάστασης σε αυτό το πεδίο, καθώς και στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Έτσι τίθεται το πάντα επίκαιρο θέμα για το λόγο εκμάθησης των κλασικών γλωσσών, καθώς
και του ρόλου τους στη συνολική διαδικασία της εκπαίδευσης.
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Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας
στο επίπεδο επάρκειας:
Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις
Μαρίνα Κοκκινίδου * - Λήδα Τριανταφυλλίδου **

Στην εποχή μας η αποτελεσματική χρήση μιας γλώσσας δεν περιορίζεται στη γνώση του λεξιλογίου, της μορφολογίας και της σύνταξης. Είναι γνωστό, επίσης, ότι η επικοινωνιακή ικανότητα δεν
μπορεί να ορίζεται μόνον ως αριθμός γλωσσικών πράξεων που
προσαρμόζονται από τον χρήστη στις διαφορετικές περιστάσεις
επικοινωνίας, αλλά ως μια πιο σύνθετη διαδικασία: μια δυναμική επιλογής κατάλληλων στρατηγικών που οδηγούν στην ενεργό
συμμετοχή του χρήστη στην κοινωνία μέσα στην οποία ζει και εργάζεται. Οι στόχοι αυτοί ισχύουν τόσο στη διδασκαλία της μητρικής όσο και της ξένης γλώσσας. Στη δεύτερη όμως περίπτωση και
ειδικά στο επίπεδο επάρκειας, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (στο εξής ΚΕΠΑ)1,
σημαίνει ότι ο ξένος χρήστης μιας γλώσσας, στην προκειμένη περίπτωση της Ελληνικής, θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει ως
«Ανεξάρτητος Χρήστης» (Independent User) με την απαιτούμενη
κοινωνιογλωσσική καταλληλότητα τόσο σε μια φιλική περίσταση
επικοινωνίας (π.χ. στην παρέα) όσο και σε περιβάλλοντα με υψηλότερες απαιτήσεις (π.χ. εργασία, πανεπιστήμιο, επίσημες συναλλαγές και κοινωνικές συναναστροφές).
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί το προφίλ των σπουδαστών του επιπέδου επάρκειας και θα επισημανθούν οι ανάγκες και
οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην κατάκτηση της γλώσσας
σε αυτό το επίπεδο και ιδιαίτερα στην παραγωγή γραπτού λόγου.
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Επιπλέον, θα εξειδικευθεί η συζήτηση στο θέμα των σπουδαστών
που εισέρχονται και αρχίζουν να σπουδάζουν στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ελληνικά ΑΕΙ, ΤΕΙ και ιδιωτικές σχολές) δεδομένου
ότι κατά τη φοίτηση τους τα πρώτα εξάμηνα αντιμετωπίζουν συχνά διαφορετικά προβλήματα και δυσκολίες από τους υπόλοιπους
σπουδαστές. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν προτάσεις για την
επιλογή θεματικών ενοτήτων και κειμένων, καθώς και προτάσεις
για τη διδακτική αξιοποίησή τους σε τάξεις σπουδαστών επιπέδου
επάρκειας και άνω. Οι διδακτικές αυτές προτάσεις αποτελούν μια
προσπάθεια συμβολής σε ένα επίπεδο που χαρακτηρίζεται από έλλειψη διδακτικού υλικού, σε αντίθεση με τα επίπεδα Α και Β, όπου
διδάσκοντες και σπουδαστές έχουν στη διάθεση του πληθώρα εγχειριδίων καθώς και ηλεκτρονικό υλικό για την εκμάθηση της Ελληνικής.
Σύμφωνα τόσο με το ΚΕΠΑ2 όσο και με τα αναλυτικά προγράμματα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)3 και του Σχολείου
Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ)4 του ΑΠΘ, ο σπουδαστής του επιπέδου επάρκειας πρέπει να χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό
αυτοδυναμίας στην επικοινωνία του με τους φυσικούς ομιλητές
της γλώσσας στόχου. Η επικοινωνία μαζί τους πρέπει να γίνεται
αβίαστα, ενώ ο ίδιος πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί
εκτεταμένο λόγο όπως και τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου για συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα. Επίσης πρέπει να
μπορεί να παραγάγει κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών ζητημάτων της ειδικότητάς
του, να υποστηρίξει τις απόψεις του ή να αντικρούσει άλλες με
επιχειρήματα και να αναφέρει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
διαφορετικών εναλλακτικών, να μπορεί να περιγράψει πρόσωπα,
τόπους, να αφηγηθεί μια ιστορία όπως και δικές του εμπειρίες, να
εκφράσει ιδέες, ανάγκες, προθέσεις, σκέψεις, όνειρα, φιλοδοξίες.
Όσον αφορά τα είδη κειμένων με τα οποία έρχονται σε επαφή οι
σπουδαστές του επιπέδου αυτού είναι ειδήσεις, άρθρα από εφημερίδες, περιοδικά, ίντερνετ, διαλέξεις, δοκίμια, αναφορές, επίσημα
γράμματα όπως επίσης και κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας
(κυρίως πεζογραφία). Οι θεματικές περιοχές στις οποίες καλού2
3
4

(Council of Europe 2001, 24)
(Αντωνοπούλου κ.ά. 2013) (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2012)
(Αλεξανδρή κ.ά. 2010)
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νται να αντεπεξέλθουν είναι η καθημερινή προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή, τα ταξίδια, οι μετακινήσεις, η διασκέδαση, η διατροφή, η υγεία, η περίθαλψη, ο αθλητισμός καθώς και τα
διάφορα κοινωνικά ζητήματα όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, το
περιβάλλον, η οικονομία, η πολιτική, η οικολογία, τα ΜΜΕ, η εκπαίδευση, οι δημόσιες υπηρεσίες.5 Τέλος, όσον αφορά την κοινωνιοπολιτισμική ικανότητα, οι σπουδαστές του επιπέδου αυτού πρέπει
να είναι επαρκείς γνώστες της ελληνικής κοινωνίας και κουλτούρας και των ιδιαιτεροτήτων της, ώστε να μπορούν να εκφράζονται
και να επικοινωνούν κατάλληλα σε κάθε περίσταση σε οικείο ή
επίσημο ύφος.6
Οι σπουδαστές του ΣΝΕΓ είναι συνήθως ξένοι ενήλικες οι οποίοι
επιθυμούν να μάθουν ελληνικά για λόγους που έχουν σχέση με την
οικογένειά τους (Έλληνες συγγενείς, οικογένεια, σύντροφος), τις
σπουδές τους (θέλουν να σπουδάσουν στα ελληνικά ΑΕΙ σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, ιδιαίτερα σε επιστήμες όπως
η θεολογία, η νομική, τα οικονομικά, η ιατρική κτλ, ή σε ιδιωτικές
σχολές και κέντρα ελευθέρων σπουδών) ή επειδή μένουν ή θέλουν
να μείνουν, εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα.
Προέρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αρκετοί από αυτούς είναι
κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης7. Όσον αφορά το επίπεδο επάρκειας αυτό είναι δυνατόν να κατακτηθεί το συντομότερο μετά από 8 μήνες εντατικής φοίτησης (20 ώρες/ εβδομάδα)
ενώ το μεγαλύτερο μέρος των σπουδαστών επιθυμεί να αποκτήσει πιστοποίηση ελληνομάθειας Β2 –ιδιαίτερα όσοι επιθυμούν να
σπουδάσουν στα ελληνικά ΑΕΙ, για τους οποίους η πιστοποίηση
αυτού του επιπέδου είναι υποχρεωτική. Η πιστοποίηση αυτή χορηγείται από το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ ή από το Διδασκαλείο Ελληνικής
Γλώσσας του ΕΚΠΑ σε αντίστοιχες εξετάσεις δύο φορές τον χρόνο
(Ιούνιο και Σεπτέμβριο) ή από το ΚΕΓ (κάθε Μάιο στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό). Αυτό σημαίνει ότι η παρεχομένη γλωσσική εκπαίδευση θα πρέπει να καταστήσει αυτούς τους σπουδαστές ικανούς
5
6
7

(Council of Europe 2001, 24), (Αντωνοπούλου κ.ά. 2013, 172), (Αλεξανδρή κ.ά.
2010), (ΚΕΓ 2012)
(Αντωνοπούλου κ.ά. 2013, 204)
Βλ. (Ευσταθιάδης κ.ά., 2001, 15-16) αλλά και σύμφωνα με την προσωπική εμπειρία των γραφουσών, οι οποίες είναι μέλη του μόνιμου διδακτικού προσωπικού
του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
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χρήστες της Ελληνικής για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της
σημερινής κοινωνίας, η οποία αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, αλλά και
για να μπορέσουν να εισέλθουν και να επιβιώσουν στον ακαδημαϊκό χώρο.
1. Οι εξετάσεις επάρκειας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Οι εξετάσεις επάρκειας του ΣΝΕΓ δομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια και τα επίπεδα γλωσσομάθειας όπως αυτά ορίζονται στο ΚΕΠΑ
του Συμβουλίου της Ευρώπης,8 και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ελληνική σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας όπως ορίζονται από
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,9 το syllabus του ΣΝΕΓ,10 λαμβάνοντας πάντα υπόψη την υπάρχουσα έρευνα και βιβλιογραφία για την
αξιολόγηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας11.
Οι εξετάσεις επάρκειας του ΣΝΕΓ περιλαμβάνουν γραπτή και
προφορική εξέταση (120 και 30 μονάδες αντίστοιχα). Το γραπτό
κομμάτι των εξετάσεων διαρκεί 3 ώρες και απαρτίζεται από τέσσερα μέρη (30 μονάδες το καθένα):
α. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (ΚΠΛ)
β. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (ΚΓΛ)
γ. Γλωσσική Επίγνωση (ΓΕ)
δ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (ΠΓΛ)
Η προφορική εξέταση διεξάγεται την ίδια μέρα με μορφή συνέντευξης. Η διάρκειά της είναι από 15 ως 20 λεπτά και περιλαμβάνει τρία μέρη (σύντομες βασικές ερωτήσεις, ερωτήσεις ανάπτυξης
απόψεων και ένα παιχνίδι ρόλων μεταξύ των εξεταζόμενων). Οι
εξεταζόμενοι προσέρχονται στον χώρο της εξέτασης ανά δύο και
βαθμολογούνται ξεχωριστά από δύο εξεταστές.
Για να περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις ο εξεταζόμενος πρέπει: α.
να συγκεντρώσει το 50% του συνόλου των μονάδων (δηλ. τουλάχιστον 75/150) και β. να συγκεντρώσει το 30% της βαθμολογίας
της κάθε επιμέρους δεξιότητας (δηλ. τουλάχιστον 10/30). Ειδικότερα, εξετάζονται οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες προσθέτοντας
8
9
10
11

(Council of Europe 2001)
(Ευσταθιάδης κ.ά. 2001), (Αντωνοπούου κ.ά. 2013)
(Αλεξανδρή κ.ά. 2010)
(Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003), (Ιακώβου & Μπέλλα 2004), (Κοντός
κ.ά. 2002)
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σε αυτές και ένα μέρος με τίτλο «γλωσσική επίγνωση», το οποίο
αφορά τη σωστή χρήση της γλώσσας με δοκιμασίες που ελέγχουν
τη γλωσσική ικανότητα του υποψηφίου στο επίπεδο της μορφολογίας, της σύνταξης και της παραγωγής.12
Τα κείμενα στα οποία βασίζονται οι δοκιμασίες είναι κείμενα
από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο ή από το διαδίκτυο πρόσφατα δημοσιευμένα και αφορούν θέματα της επικαιρότητας όπως
ορίζονται για το επίπεδο Β2. Τα θέματα υφίστανται ελάχιστες συνήθως αλλαγές σε επίπεδο λεξιλογίου και σύνταξης από την ομάδα
σύνταξης θεμάτων των εξετάσεων επάρκειας, η οποία αποτελείται
από μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΣΝΕΓ.13 Διασφαλίζεται
με τον τρόπο αυτό ότι ο σπουδαστής που θα αποκτήσει τελικά το
πιστοποιητικό επάρκειας θα είναι ικανός να επικοινωνήσει τόσο
με τους οικείους του όσο και με δημόσιες υπηρεσίες ή τον εργοδότη του, να ακούσει και να κατανοήσει ειδήσεις, να στείλει μια
επίσημη επιστολή ή να εκφράσει προφορικά ή γραπτά τις απόψεις
του για κάποιο θέμα της σύγχρονης ζωής.14
Οι υποψήφιοι των εξετάσεων επάρκειας, ενώ αποδεικνύουν την
ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στις δοκιμασίες που ελέγχουν
την κατανόηση και παραγωγή προφορικού καθώς και την κατανόηση του γραπτού λόγου, παρουσιάζουν αδυναμίες στην παραγωγή
γραπτού λόγου και ιδιαίτερα όταν καλούνται να συντάξουν κείμενα σε επίσημο ή τυπικό ύφος. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται και η
έρευνα της παρούσας εργασίας.
Οι δοκιμασίες που ελέγχουν την παραπάνω δεξιότητα στις εξετάσεις επάρκειας συνίστανται στη συγγραφή ενός φιλικού γράμματος ή e-mail και ενός δοκιμίου, όπου ο σπουδαστής με τη μορφή
άρθρου σε ενημερωτικό έντυπο ή ιστοσελίδα ή με τη μορφή επίσημης επιστολής καλείται να εκθέσει τις απόψεις του για κάποιο
12 (Τακούδα κ.ά. 2014)
13 Στην ομάδα σύνταξης θεμάτων μετείχαν για μακρά χρονική περίοδο και οι γράφουσες. Βλ. επίσης Κοκκινίδου & Τριανταφυλλίδου (2015, υπό έκδοση).
14 Διαθέσιμα δείγματα των εξετάσεων επάρκειας του Σχολείου Νέας Ελληνικής
Γλώσσας του ΑΠΘ υπάρχουν στη διεύθυνση:
http://smg.web.auth.gr/wordpress/smg.web.auth.gr/httpdocs/wordpress/wpcontent/uploads/2011/12/NewΟδηγοÏς+γι-.pdf του Διδασκαλείου του ΕΚΠΑ
στο:
http://www.greekcourses.uoa.gr/fileadmin/greekcourses.uoa.gr/uploads/
DOCUMENTS_DIAFORA/Maios_2012.pdf και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
στο: http://www.greeklanguage.gr/certification/node/149
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ζήτημα της σύγχρονης ζωής ή να ανταποκριθεί σε κάποια συγκεκριμένη περίσταση. Για τη βαθμολόγηση του γραπτού λόγου λαμβάνονται υπόψη: α. η επαρκής ανάπτυξη του περιεχομένου και η
επικοινωνιακή καταλληλότητα, β. η μορφολογία και η σύνταξη, γ. η
λογική αλληλουχία και συνοχή και δ. το λεξιλόγιο και η ορθογραφία.
2. Περιγραφή πληθυσμού και αποτελέσματα

Στις εξετάσεις επάρκειας ελληνομάθειας του ΣΝΕΓ του Ιουνίου 2014 συμμετείχαν 116 άτομα, πέτυχαν 82 (ποσοστό 71%) και
απέτυχαν 34 (ποσοστό 29%). Ο υψηλότερος βαθμός ήταν 8,97 και
ο χαμηλότερος 1,13 με άριστα το 10 και βάση το 5. Στις εξετάσεις
του Σεπτεμβρίου, γράφτηκαν 59 άτομα, προσήλθαν 48, από του
οποίους πέτυχαν 35, ποσοστό 73% και απέτυχαν 11, ποσοστό
27%, με υψηλότερο βαθμό 9,23 και χαμηλότερο 1. Οι εξεταζόμενοι προέρχονταν από τις εξής χώρες: Αίγυπτο, Αλβανία, Αρμενία,
Βουλγαρία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν,
Ιταλία, Λευκορωσία, Λιβύη, Μαρόκο, Μολδαβία, Μπαγκλαντές,
Ουγγαρία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Παλαιστίνη, ΠΓΔΜ, Ρωσία,
Ρουμανία, Σερβία, Σουδάν, Συρία, Τουρκία, Φινλανδία, Ελλάδα
(ομογενείς) και ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις χώρες τους. Ας σημειωθεί εδώ ότι
η πλειονότητα συνήθως των εξεταζομένων είναι σπουδαστές του
ΣΝΕΓ και έχουν παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα (20 ώρες/
εβδομάδα επί οκτώ μήνες). Μικρότερο ποσοστό είναι αυτό που
έχει ολοκληρώσει δύο έτη παρακολούθησης μαθημάτων και ακόμα μικρότερο είναι άτομα που ζουν στην Ελλάδα πολλά χρόνια και
επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό.
Από τις εξετάσεις επάρκειας του 2014 του ΣΝΕΓ εξετάστηκαν
οι γραπτές παραγωγές λόγου και επιλέχθηκαν ενδεικτικά αποσπάσματα από τρεις κατηγορίες γραπτών: ορισμένα από εξεταζόμενους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε όλες τις
δεξιότητες, μερικά που ήταν χαμηλής επίδοσης και πολύ κοντά στη
βάση και ένα δυο ενδεικτικά αποτυχόντων με βαθμολογία κάτω
από τη βάση του 5. Στα γραπτά υψηλών και μετρίων επιδόσεων
παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:
α. ορθογραφικά λάθη σε βασικές λέξεις όπως νοσοκομίο, εξοτερικό, επυθημία, να κρίψω, μάληστα αλλά και δημιουργία λέξεων χειρουργία αντί για χειρουργική (βλ. δείγματα 1 & 2 στο παράρτημα
της εργασίας)
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β. έλλειψη επαρκούς στήριξης επιχειρημάτων
γ. χρήση λανθασμένων εκφράσεων όπως θα μπορούσα να προσφέρω μεγαλύτερη εμπειρία χειρουργική (βλ. δείγμα 2)
δ. προβλήματα στην κοινωνιογλωσσική καταλληλότητα των
κειμένων (π.χ κάποιος υπογράφει ως κ. (κυρία) ή «εκβιάζει» ότι θα
αποχωρήσει από την εταιρεία αν δεν εισακουστούν τα αιτήματά
του) από χρήστες της γλώσσας που δείχνουν ότι δεν είναι σε θέση
να χειριστούν ένα θέμα που απαιτεί εξοικείωση όχι μόνο γλωσσική αλλά και κοινωνική (κοινωνιογλωσσολογική καταλληλότητα)15
(βλ. δείγματα 3 & 4)
ε. δυσκολία έκφρασης σε αφηρημένο επίπεδο (π.χ. κάποιοι
συχνά εγκαταλείποντας το αφηρημένο επίπεδο που ουσιαστικά
απαιτείται, μεταφέρουν το θέμα σε προσωπική βάση) (ενδεικτικά
βλ. δείγμα 3).
Μεγαλύτερες δυσκολίες και ελλείψεις παρουσιάζονται στον
γραπτό λόγο των υποψηφίων που απέτυχαν ή πέρασαν με βάση
στις εξετάσεις, οι οποίες είναι ενδεικτικές των αδυναμιών τους.
Εδώ δεν υφίσταται ούτε το απαιτούμενο λεξιλόγιο ούτε οι απαιτούμενες γραμματοσυντακτικές δομές για να αναπτυχθεί ένα
αφηρημένο θέμα, όπως επίσης συχνά δεν έχουν γίνει κατανοητές
οι οδηγίες ή/και το κείμενο είναι κάποτε μερικώς ή τελείως εκτός
θέματος (βλ. δείγματα 6-9).
Ακολουθεί πίνακας με χαρακτηριστικά λάθη που παρατηρήθηκαν στα γραπτά των δυο αυτών εξεταστικών περιόδων (Ιουνίου &
Σεπτεμβρίου 2014)
2.1. Ενδεικτικά λάθη
Άρθρο

Απουσία άρθρου

Επιπλέον άρθρο

15 (Canale and Swain 1980)

^ καλύτερος τόπος να βρούμε..
σε όλους ^ άνεργους
ώστε ^ νέοι να…

αν παντρευτείς στη μεγάλη ηλικία
περιμένω
τη
απάντηση
δεν έχει λεφτά να πληρώσει
υπαλλήλους

στους
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Μορφολογία

Ουσιαστικό

της αξίες της ζωής, η συνάδελφή μου

Ορθογραφία

δικαιολογιτικά, ευλογεία, εξοτερικό, ζοί
[ζωή], γνόμη, υποχριόσεις, πρόβλιμα,
κήμενο, μήνιμα, χρώνια, οικογένια, γυνέκα,
χρωνών, πρωτερεότητα

Ορθογραφία

δουλεία, δουλύα, την καρδήα σου

Λάθος τονισμός

Επιρροή από λανθασμένη προφορά

ξεκάταρη, προτηρίματα, διάβαζμα, απάντισι
στατιστεκές

Μορφολογία

στο σπίτι τους γονείς τους [των γονιών]

Φωνητική γραφή
Επίθετο

Ρήμα

Επίρρημα

με ανυπομονή
ανυπομονησία]

[αντί

για

υπομονή/

σε άλα μέροι, οραίο, ελέφθερει [ελεύθερη],
ομελετική, υπεύθηνη

Ορθογραφία

Συμφωνία επιθέτουουσιαστικού
Ορθογραφία

πολύ φασαρία, πολλά προβλήματα ,
υγιεινές λαχανικά,
η ζωή μας είναι όμορφα

τελιώσει, τελιώνοντας, τελείοσες, χάρικα,
θειμάσαι, να βοιθίσουμε, εξαρτόνται, να
παντρεφτείς, είσε

Λάθη
μορφολογίας:
Ανύπαρκτοι τύποι

σημένη, τερίαζει,
διαζίγισε [πήρε διαζύγιο, χώρισε],
ευχείσω [να ευχηθώ], έμασα [έμαθα]
να προλέει, σκέφτησα, να κοβαλείς, θα
πρόσφερνα, στενοχωρέτηκα

Λάθη μορφολογίας και
σύνταξης

ελπίζω θα πάρεις
όλα τα θα καταφέρουμε
ώστε ^ νέοι ^ μπορούν να βρουν
ξέρει ότι πολλοί νέοι τελειόντας το
πανεπιστήμιο συνήθως δεν βρουν δουλειά

Ορθογραφία

Μορφολογία- σύνταξη

Αντωνυμίες

Μορφολογία- σύνταξη

Μετοχές

Ορθογραφία
Μορφολογίας
σχηματισμό
τύπων)

Φωνητική γραφή

(στον
των

γρύγορα, καλήτερα, οποςσδήποτε, καλλά,
λώγο, καταρχίν, πάλη [πάλι]
της αξίες της ζωής σαν υγεία [όπως η]

θέλω να σου πληροφορήσω
τώρα που θα αφήσω [θα σε αφήσω]
θέλεις να κάνεις παιδιά οι οποίοι χρειάζονται
φροντίδα
ευτιχισμένη, τελειόντας
παντρευμένη
αναγκαζμένη, φοβιζμένοι
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Προθέσεις

Ορθογραφία

Λάθος
επιλογή
πρόθεσης δηλ. λάθος
λεξιλογίου
Λάθος εκφράσεις
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όμος, επιδή
δίνω μια συμβουλή για σένα
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί με [αντί
για σε μου] αυτόν τον αριθμό
δεν σημαίνει ότι μπορείς να κοβαλείς όλα τα
έξοδα της καθημερινής ζωής

Σε γραμματοσυντακτικό επίπεδο, όπως διαφαίνεται στα γραπτά τους, οι εξεταζόμενοι δεν έχουν κατακτήσει τη χρήση των πιο
πολύπλοκων δομών και φαινομένων του επιπέδου Β2 (σε επίπεδο
μορφολογίας τους δυσκολότερους τύπους ουσιαστικών όπως τα
ουδέτερα σε -ον και σε -ος κτλ, επιθέτων όπως τα -ύς-εία-ύ, τα -ηςης-ες κ.ά., μετοχών, ρημάτων όπως η εσωτερική αύξηση και σε επίπεδο σύνταξης φαινόμενα όπως η ουσιαστικοποίηση, οι δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις που δηλώνουν το απραγματοποίητο
στο παρελθόν, η δυνητική ή η ευκτική κ.ά.) παρόλο που είναι ικανοί
να τα αναγνωρίζουν στην κατανόηση προφορικού ή γραπτού λόγου. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται όχι μόνον στην παραγωγή
γραπτού λόγου αλλά και στην παραγωγή προφορικού, όπου όμως
λόγω του πιο ανεπίσημου χαρακτήρα του οι απαιτήσεις δεν είναι
τόσο υψηλές και καταφέρνουν να καλύπτουν τις τυχόν αδυναμίες
τους συχνά με χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών16.
Για παράδειγμα σε μια προφορική συζήτηση για τα σύγχρονα
κοινωνικά προβλήματα είναι δυνατόν οι σπουδαστές να παρουσιάσουν επαρκή επιχειρηματολογία χωρίς ιδιαίτερα πολύπλοκες
συντακτικές δομές. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν στην παραγωγή
γραπτού λόγου αφού εδώ δεν υπάρχει η δυνατότητα επανεκκινήσεων, διορθώσεων, μικρών λαθών που δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, παραγλωσσικών στοιχείων (όπως τόνος φωνής, κινήσεις,
εκφράσεις προσώπων κτλ) που υποβοηθούν την επικοινωνία κτλ.
«Τα γραπτά μένουν» και πρέπει να εκφράσουν με πληρότητα και
ακρίβεια τα πάντα.17 Η παραγωγή γραπτού λόγου όμως είναι αποφασιστικής σημασίας γι’ αυτούς που θέλουν να εισαχθούν και να
σπουδάσουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στις θεω16 Για τυπολογία και χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών βλ. (Tarone 1977), (Baylostok 1990), (Kasper & Kelleman 1997), (Poulisse 1990), (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003).
17 (Πολίτης 2001), (Τσιπλάκου 2007)
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ρητικές σχολές, αφού εκεί κρίνονται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από γραπτές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να αναπτύξουν κάποιο θέμα.
Συχνά οι εξεταζόμενοι για να ανταποκριθούν στις δυσκολίες κάνουν χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών τόσο στην παραγωγή
προφορικού όσο και γραπτού λόγου.18 Ανάμεσα στις πιο συχνές
στρατηγικές που παρατηρήθηκαν στα γραπτά που εξετάστηκαν
είναι της αναπλήρωσης (compensatory strategies), που διευκολύνουν και επιτρέπουν την αναπλήρωση ή την κάλυψη κενών ή
ελλείψεων. Για παράδειγμα, γίνεται χρήση συνώνυμων και περίφρασης για την απόδοση της λέξης που λείπει. Η έρευνα για τις
στρατηγικές εκμάθησης, και κυρίως τις επικοινωνιακές στρατηγικές, ξεκίνησε με την παρατήρηση ότι οι ομιλητές μια δεύτερης
γλώσσας χρησιμοποιούν μια σειρά από «τεχνάσματα» για να αντεπεξέλθουν στην έλλειψη γλωσσικής επάρκειας στη γλώσσα στην
οποία προσπαθούν να εκφραστούν, είτε αυτές είναι αναπλήρωσης
είτε αποφυγής. Στρατηγικές που εμφανίστηκαν συχνότερα στα
γραπτά που εξετάστηκαν ήταν: η παράφραση (paraphrase), η περίφραση (circumlocution), η αποφυγή θέματος (topic avoidance)
και η εγκατάλειψη μηνύματος (message abandonment) κ.ά.19 Ειδικά για τους ενήλικες, ένας βασικός λόγος χρήσης τέτοιων στρατηγικών υφίσταται γιατί δεν μπορούν να εκφράσουν στη δεύτερη
γλώσσα ιδέες και νοητικές διαδικασίες που έχουν ήδη αναπτύξει
στην πρώτη τους γλώσσα, και γι’ αυτό ψάχνουν να βρουν τρόπους
για να υπερκαλύψουν αυτή την αδυναμία.20 Δυστυχώς, στην περίπτωσή μας, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά το πόσο το άγχος
της εξέτασης, ο περιορισμένος χρόνος που δεν επιτρέπει την προσεκτική επανάληψη του κειμένου, η νεαρή ηλικία των εξεταζομένων που δεν έχουν πιθανόν ακόμη αναπτύξει τις κατάλληλες στρατηγικές συγγραφής ή την ικανότητα να επιχειρηματολογήσουν ή η
γνώση μιας προφορικής μορφής της γλώσσας επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εξέτασης και την παραγωγή του γραπτού λόγου.21
18 (Baylostok 1983), (Kasper & Kelleman 1997), (O’Malley & Chamot 1990), (Oxford
2001), (Poulisse 1990)
19 (Tarone 1977), (Bialystock 1990)
20 (Salomone & Marsal 1997), (Towell & Hawkins 1994)
21 Βλ. επίσης (Αντωνοπούλου, Βαλετόπουλος, Καρακύργιου, Μουμτζή, Παναγιωτίδου 2006).
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3. Βασικές διαπιστώσεις και δυσκολίες
Οι εξεταζόμενοι που περνούν με επιτυχία τις εξετάσεις επάρκειας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ιδιωτικές σχολές). Συναντώντας αρκετούς από
αυτούς ως φοιτητές πια σε τμήματα ελληνικής γλώσσας ως ξένης
ως υποχρεωτικό μάθημα για την απόκτηση πτυχίου (από 2 ως 6
εξάμηνα ανάλογα με τη Σχολή), έχουμε παρατηρήσει ότι ακόμα
και αυτοί που συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία (δηλ. από 8 και
πάνω) δεν έχουν ακόμα κατακτήσει το επίπεδο και την έκφραση στον γραπτό λόγο που απαιτείται σε ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Όπως οι ίδιοι μας δηλώνουν αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες
στην παρακολούθηση μαθημάτων, στο να κρατούν σημειώσεις,
στην κατανόηση των παραδόσεων και φυσικά στην πλήρη κατανόηση των κειμένων των συγγραμμάτων. Υπολείπονται επίσης σε
ειδικότερο λεξιλόγιο (ορολογία) το οποίο όμως φαίνεται να κατακτούν μετά το πρώτο ή δεύτερο έτος των σπουδών τους. Αυτές
οι δυσκολίες είναι ακόμα μεγαλύτερες ανάμεσα σε φοιτητές θεωρητικών σχολών, οι οποίοι καλούνται να διαβάσουν μεγαλύτερης έκτασης κείμενα και συχνά στην καθαρεύουσα κτλ. σε σχολές
όπως η Θεολογική ή η Νομική κ.ά.22 Εδώ να σημειώσουμε ότι σε
επόμενο στάδιο θα ήταν χρήσιμη η έρευνα βάσει ερωτηματολογίου σε φοιτητές για την ακριβέστερη ανίχνευση των αναγκών και
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.
Προσπάθειες όμως γίνονται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΣΝΕΓ, με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των ιδιαίτερων γλωσσικών αναγκών της παραπάνω ομάδας, όπως είναι η
πρόσφατη δημιουργία αναλυτικού προγράμματος σπουδών για
τη διδασκαλία της ελληνικής για ακαδημαϊκούς σκοπούς, το οποίο
άρχισε να εφαρμόζεται από την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά
(2013-14)23. Επιπλέον κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών
μαθημάτων ξένης γλώσσας (που για τους αλλοδαπούς φοιτητές είναι υποχρεωτικά η ελληνική) ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσπάθεια εξοικείωσής τους με τον ακαδημαϊκό λόγο και ειδικότερα
με: το λόγιο ύφος (και τη διάκρισή του από το λαϊκό), με λόγιους
22 Οι παρατηρήσεις αυτές προέρχονται από την εμπειρία των συγγραφέων, οι οποίες διδάσκουν νέα ελληνικά σε τμήματα φοιτητών του ΑΠΘ, οι οποίοι υποχρεούνται αντί άλλης ξένης γλώσσας να παρακολουθήσουν την Eλληνική.
23 (Γαβριηλίδου κ.ά. 2014)
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τύπους επιθέτων, μετοχών, ρημάτων, προθέσεων, καθώς και με
ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου (λεξική πυκνότητα, αφαίρεση, γενίκευση, ουσιαστικοποίηση, παθητική
σύνταξη κτλ)24, μέσα από κείμενα με θέματα γενικότερου και διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα να
διδάσκεται γλώσσα σε τμήματα φοιτητών μιας μόνο Σχολής. Άλλωστε συνήθως το ειδικό λεξιλόγιο (ορολογία) είναι ευθύνη των
διδασκόντων του εκάστοτε επιστημονικού αντικειμένου και όχι
των διδασκόντων γλώσσας25.
Η θεματολογία που γενικότερα θεωρείται κατάλληλη τόσο για
τμήματα φοιτητών όσο και για τμήματα προχωρημένης ελληνομάθειας (επίπεδο Γ) είναι κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά θέματα,
περιβάλλον-οικολογία, διαπροσωπικές σχέσεις, υγεία, εκπαίδευση, εργασία, δημόσιος βίος, θεσμοί κτλ.26 ιδιαίτερα μέσα από εκλαϊκευμένα επιστημονικά άρθρα ή συνεντεύξεις από τον ημερήσιο ή
περιοδικό τύπο ή το διαδίκτυο, τα οποία, καλό είναι να είναι πρόσφατα δημοσιευμένα και να ακολουθούν κατά το δυνατό την επικαιρότητα, ώστε να ελκύουν το ενδιαφέρον των φοιτητών αλλά
και να τους φέρνουν σε ουσιαστική επαφή με την κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, στην οποία καλούνται να ζήσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή και να
εργαστούν. Είναι χρήσιμο επίσης, ιδιαίτερα τα τμήματα των φοιτητών, να έρθουν σε επαφή με κείμενα που θα συναντήσουν και θα
κληθούν να συντάξουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους όπως:
επιστημονικό άρθρο, βιβλιογραφία, πτυχιακή εργασία, μεταπτυχιακή και διδακτορική διατριβή, περίληψη επιστημονικού άρθρου
κτλ. Κείμενα με τέτοιες προδιαγραφές προσφέρονται τόσο για την
εξοικείωση των φοιτητών με τα γενικότερα χαρακτηριστικά του
ακαδημαϊκού λόγου που αναφέρθηκαν παραπάνω όσο και για τη
διεύρυνση των δεξιοτήτων τους.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνεται η διδακτική
αξιοποίησή των παραπάνω κειμένων μέσω ενός συνδυασμού κειμενοκεντρικών και επικοινωνιακών μοντέλων προσέγγισης. Αναλυτικότερα, προτείνεται αρχικά να παρουσιαστούν στην τάξη τα
24 Βλ. (Αραποπούλου & Γιαννουλοπούλου 2001)
25 (Αγαθοπούλου 2012)
26 Βλ. αναλυτικά προγράμματα σπουδών για το επίπεδο Γ του ΚΕΓ (Αντωνοπούλου
κ.ά. 2013) και του ΣΝΕΓ (Καπουρκατσίδου κ.ά. 2014).
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δομικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το είδος του κάθε κειμένου,
πάντα στο πλαίσιο επικοινωνίας μέσα στο οποίο αυτό εμφανίζεται και στο πλαίσιο των κοινωνικών πρακτικών που εξυπηρετεί
ή των οποίων είναι μέρος. Άλλωστε πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι πάντα η ανάπτυξη γενικότερων κοινωνικών δεξιοτήτων (όπως π.χ. να γίνει κάποιος δεκτός στο πανεπιστήμιο, να
συναλλάσσεται σε δημόσιες υπηρεσίες κτλ.) σύμφωνα πάντα με
το ΚΕΠΑ.27 Παρουσιάζονται επίσης οι λεξικογραμματικές επιλογές
του κειμένου και ο τρόπος οργάνωσης που εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο επικοινωνιακό του στόχο, δεδομένου ότι τα κείμενα σήμερα θεωρούνται γλωσσικές κατασκευές που εξυπηρετούν διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες και είναι ανάγκη να διδάσκονται
συστηματικά.28 Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει η από κοινού
συγγραφή στην τάξη ανάλογου κειμένου με τα ίδια χαρακτηριστικά, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής
γραπτού λόγου. Τα παραπάνω κείμενα όμως μπορούν και πρέπει
να λειτουργούν και ως βάση για τη διεξαγωγή στην τάξη επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, όπως η άσκηση των φοιτητών στο
να παρουσιάζουν ιδέες και απόψεις με σαφήνεια προφορικά ή
γραπτά, να υποστηρίζουν ή να αντικρούουν επιχειρήματα, να κάνουν περιλήψεις, παρουσιάσεις, συζητήσεις, να κρατούν σημειώσεις κτλ, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες της
φοίτησής τους. Οι παραπάνω διδακτικές προτάσεις είναι δυνατό
να εφαρμοστούν τόσο σε τμήματα φοιτητών όσο και σε τμήματα
προχωρημένης ελληνομάθειας (επίπεδο Γ) με διαφορές ίσως στην
επιλογή κειμένων στο πλαίσιο των παραπάνω θεματικών ενοτήτων, τα οποία θα εναρμονίζονται με τις γλωσσικές ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα του εκάστοτε κοινού.
4. Συμπεράσματα - Προτάσεις

Μετά από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι σπουδαστές που
θα αποκτήσουν πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας θα είναι
ικανοί να αντεπεξέλθουν στις περισσότερες περιστάσεις επικοινωνίας και να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που μπορεί
27 (Council of Europe 2001, 9 κ.ε.)
28 Ιδιαίτερα τα κείμενα που ανήκουν στα ισχυρά κειμενικά είδη δηλαδή αυτά που
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της διοίκησης, της επιστήμης και της τεχνολογίας (Ματσαγγούρας 2004).

852

Μαρίνα Κοκκινίδου - Λήδα Τριανταφυλλίδου

να είναι θέματα καθημερινής ζωής αλλά και αφηρημένα θέματα σε
ανεπίσημο και οικείο ή σε πιο επίσημο ύφος με σχετική αυτοδυναμία. Εκείνοι όμως από αυτούς που θα συνεχίσουν τις σπουδές
τους στα ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν
δυσκολίες στην κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου των πανεπιστημιακών διαλέξεων και των πανεπιστημιακών
εγχειριδίων αλλά και στην παραγωγή γραπτού λόγου ανάλογου
των ακαδημαϊκών τους αναγκών. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε τα ακόλουθα:
• Μετά τη εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακές Σχολές, οι φοιτητές να παρακολουθούν την ελληνική ως μάθημα επιλογής
ξένης γλώσσας 6 ώρες την εβδομάδα αντί για 3 όπως γίνεται
μέχρι τώρα (για 2 έως 6 εξάμηνα ανάλογα με την κάθε Σχολή)
ώστε να υπάρχει χρόνος εξάσκησης στη συγγραφή δοκιμίου
και στην απόκτηση ακαδημαϊκού λεξιλογίου/λόγου.
• Να χωρίζονται τα τμήματα ανάλογα με τις Σχολές (θεωρητικές και θετικές τουλάχιστον) ώστε να δίνεται η δυνατότητα
πιο εξατομικευμένης διδασκαλίας με εισαγωγή απαιτουμένης
ορολογίας και ειδικών κειμένων.
• Να δημιουργηθεί κατάλληλο διδακτικό υλικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτού του κοινού.
Παράρτημα:

Ενδεικτικά κείμενα παραγωγής γραπτού λόγου εξετάσεων
επάρκειας ελληνομάθειας (Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2014) του ΣΝΕΓ
ΑΠΘ.
Α. Τα τέσσερα δείγματα γραπτού λόγου που ακολουθούν είναι
από εξεταζόμενους που συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία από 8
και πάνω στο σύνολο και (από 23 ως 27 στα 30 στην παραγωγή
του γραπτού λόγου)
Δείγμα 1:

Αγαπητέ κ. Βλάχο,
με την παρούσα αποστολή θα ήθελα να Σας ενημερώσω για την
συμμετοχή μου στο διαγωνισμό που πραγματοποιούσε την περασμένη εβδομάδα στην εταιρία μας. Την θέση του προϊστάμενου του Λογιστικού τμήματος πήρε η κ. Άννα Χ. Κατά τη γνώμη μου είναι καλή

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας

853

επιλογή διότι η λεγόμενη κ. Άννα δουλεύει στην εταιρία μας εδώ και
10 χρόνια και έχει ανεκτίμητη εμπειρία και κατάλληλες γνώσεις.
Όμως δεν έχει ούτε την επυθημία ούτε τις ιδαιίες για την ανάπτυξη
της επιχείρησης Σας.
Δεν θέλω να αλλάξετε την απόφασή σας, αλλά αν είναι δυνατόν,
θα ήθελα να μου δώσετε μια ακόμα ευκαιρία να σας αποδείξω ότι είμαι έτοιμη για την ανώτερη θέση. Λόγω αυτού, σας στέλνω τα σχέδια
μου σχετηκά με την εξέλιξη και το προϋπολογισμό. Ελπίζω ότι θα τα
συζητήσουμε από κοντά και να σας εξηγήσω όλες τις λεπτομέρειες.
Με εκτήμηση,
Ελένη Παπαδοπούλου
Δείγμα 2:
Κύριε διευθυντά,
πριν λίγο πήρα την είδηση ότι ο συνάδελφός μου δέχτηκε την
θέση σαν διευθυντής του τμήματος καρδιολογικής χειρουργίας. Δεν
μπορώ να κριψω ότι είμαι απογοητευμένος με την απόφαση του νοσοκομίου, λόγο το ότι νομίζω θα μπορούσα να προσφέρω πολλά στο
νοσοκομείο σ αυτήν τη θέση.
Πρώτον, οι έρευνες που έχω κάνει στην καρδιολογική χειρουργία
είναι αναγνωρισμένες σε όλον τον κόσμο, και ξέρετε ότι μια έρευνα
μάληστα έχει εκδοθεί στο περιοδικό “Science”. Επίσης, θα μπορούσα
να προσφέρω μεγαλύτερη εμπειρία από τον συνάδελφο μου εφόσον
έχω δουλέψει σε διάφορα νοσοκομία και στο εξοτερικό, θα πρόσφερνα και την ικανότητα για συνεργασία με τομείς καρδιολογικής χειρουργίας νοσοκομίων του εξοτερικού.
Με αυτά τα επιχειρήματα ήθελα να σας δείξω ότι είμαι κατάλληλος για την θέση του διευθυντή, ότι έχω πολλά προσόντα να προσφέρω. Ελπίζοντας να ξανασκεφτήτε την απόφαση σας, στέλνω
πολλούς χαιρετισμούς.
Νίκος Παπαδόπουλος
Δείγμα 3:
Αξιότιμε κύριε διευθυντά,
Σας γράφω αυτή την επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τα παράπονά μου για την προαγωγή της κυρίας Κ.Π. Πιο συγκεκριμένα, όπως
ξέρετε έχω δουλέψει στην εταιρεία σας εδώ και 10 χρόνια και ειλι-
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κρινά εγώ περίμενα πολύ καιρό αυτή την προαγωγή. Θα ήθελα να
ξενασκεφτείτε την απόφασή σας. Αλλά πρώτα διαβάστε, παρακαλώ,
τα επιχειρήματά μου. Κατ’ αρχάς, εγώ έχω την μεγαλύτερη εμπειρία
στην εταιρεία σας, ξέρω όλες τις λεπτομέρειες της δουλειάς μου και
γενικά την κάνω πολύ επαγγελματικά.
Δεύτερον, πριν αρχίσω στην θέση μου εδώ, σπούδαζα εξωτερικό
και μετά δούλευα για 2 χρόνια σε έναν διεθνή οργανισμό. Και τώρα
ακόμα συνεχίζω σε κάθε σεμινάριο σε σχέση με την εργασία μου και
για αυτό πληρώνω μόνη μου.
Τρίτον, με ξέρετε σαν υπεύθυνη υπάλληλη και επίσης πολύ τακτική, ειλικρινή, ακριβή, συνεπή και πολύ εργομανή, λατρεύω τη δουλειά μου.
Εκτός από αυτό, δεν πήρα ποτέ πολλά ρεπά και δεν χρησιμοποίησα αναρρωτικές άδειες, αν και το παιδί μου ήταν άρρωστο πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της δουλειάς μου. Ακόμα δεν ζητούσα αύξηση
του μισθού μου γιατί κατανοώ ότι είναι δύσκολο για την εταιρεία
σας στην εποχή της κρίσης.
Επίσης, είχα πάντα υπερωρία. Αλλά μου αρέσει η δουλειά στην
εταιρεία σας. Πιστεύω ότι θα αλλάξετε την απόφασή σας, γιατί για
μένα είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν αλλάξετε, δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω με αυτήν την λύση σας και θα φύγω εγώ, αν
και μου κάλεσαν πριν 2 εβδομάδες σε μια διεθνή τράπεζα, και αυτό
μπορεί να είναι μια προοπτική εξέλιξης για μένα. Περιμένω την απάντησή σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον
σας.
Με εκτίμηση,
κ. Ελένη Παπαδοπούλου
Δείγμα 4:
Αξιότιμε κύριε διευθυντά,
Με αυτή την επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τα παράπονά μου
για την επιλογή που κάνατε, την θέση που ήταν για μένα την πήρε ο
συνάδελφός μου που κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο ικανός όσο
εγώ. Γιατί; Γιατί θα σας πω πιο συγκεκριμένα. Έχω 10 χρόνια που
δουλεύω στην εταιρεία σας, έχω κάνει υπερωρίες απλήρωτες. Δεν
έχω πάρει ρεπό εδώ και 3 μήνες. Ο μισθός μου μειώθηκε λογώ της
κρίσης και δεν σας είπα τίποτα για αυτό. Όταν αποφασίσατε να το
κάνετε αυτό (η αύξηση των μισθών) δεν σκεφτήκατε καθόλου για
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μας. Βέβαια είμαστε μόνο εργαζόμενους στην εταιρεία σας, αλλά
έχουμε τα δικαιώματά μας. Εντάξει, τι έγινε, έγινε.. Για τη θέση που
την δώσατε στον συνάδελφό μου, νομίζω ότι εγώ ήμουν πιο κατάλληλη, γιατί έχω περισσότερα προσόντα, έχω κάνει μεταπτυχιακό στο
εξωτερικό, έχω δουλέψει τόσα χρόνια για σας. Άλλα αυτό εσείς το
ξέρετε.
Ζητάω από σας να ξανασκεφτείτε την απόφασή σας. Από τη θέση
αυτή κρίνεται το μέλλον μου, το μέλλον της οικογένειάς μου.
Περιμένω την απάντησή σας και σας ευχαριστώ εκ των πρότερων
για το ενδιαφέρον σας.
Με εκτίμηση,
Ελένη Παπαδοπούλου
Β. Ακολουθεί ενδεικτικό απόσπασμα από γραπτό εξεταζόμενου
που έχει συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία στις άλλες δεξιότητες,
αλλά όχι στην παραγωγή γραπτού λόγου, και όπου φαίνονται οι
σημαντικές ελλείψεις κυρίως στην έκφραση και την ανάπτυξη του
θέματος.
Δείγμα 5:

Αξιότιμε κύριε διευθυντή,
σας γράφω αυτό το γράμμα για να σας ζητήσω για να ξανασκεφτείτε την απόφασή σας λόγω της ανώτερης θέσεις.
Εγώ πρωσοπικά νομίζω πως έχω τα καλυτέρα προσόντα για να
πάρω αυτή τη θέση. Είμαι τώρα στην εταιρεία μας για δέκα χρόνια
και πριν δούλευα στον ίδιο κλάδο για πέντε χρόνια. Έχω μεγάλη
εμπειρία και ξέρω τι κάνω.
Επίσης ήμουνα μια πολύ καλή φοιτήτρια και πήρα ένα άριστο μεταπτυχιακό με τους συνάδελφους μου πηγαίνω πολύ καλά και αυτοί
μ’ ακούνε όταν λέω την γνώμη μου για ένα θέμα. Συνέχεια ζητάνε
την βοήθεια μου για αποφάσεις, δουλειές και προσωπικά προβλήματα. Είμαι διμοφιλής και ξέρω να δίνω οδηγίες.
Εγώ νομίζω πως είμαι η καλύτερη επιλογή για αυτήν τη θέση
Σας παρακαλώ, σκεφτείτε το ξανά
με εκτίμηση,
Ελένη Παπαδοπούλου
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Γ. Ακολουθούν τέσσερα αποσπάσματα, χαρακτηριστικά δείγματα παραγωγής γραπτού εξεταζόμενων που πέρασαν τις εξετάσεις
με βαθμολογία ελάχιστα πάνω από τη βάση, αλλά η παραγωγή
γραπτού δεν ανήκει σε καμία περίπτωση στο επίπεδο Β2.
Δείγμα 6:

Αξιοτιμή κυρία,
Σας γραφω αυτό το γράμμα γιατί σκεφτομαι ότι δεν πήρα την
ανώτερη θέση που ήθελα. Νομίζω ότι εχω περισσότερα προσόντα
για τη θέση και θέλω, είμαι συγουρι ότι και ο συναδελφός μου ξερει
τη δουλεία του καλα, εγω δεν θέλω να πάρω τη θέση του αλλά μίπως
θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά μαζί. Εγω σπουδασα
τοσα χρονία στο πανεπιστιμιο και έκανα μεταπτυχιακο στο εξωτερικό. Βεβαιος είχα προβλήματα με τη γλωσσα, αλλά εσείς ξέρετε ότι
έκανα ολλα ο,τι μπορουσα για να μάθω τη γλωσσα και νομίζω ότι
τωρα το ξέρω καλά. Βεβαιος εσείς κάνατε τη απόφαση, αλλά εγω
σας ζητάω να ξανασκεφτείτε.
Με τη εκτίμηση,
Ελένη Παπαδοπουλου
Δείγμα 7:
Γεια σας αγαπημένη κυρία Στρουτς!
Είμαι Νίκος Παπαδόπουλος υπάλληλος του τμήματος του μαρκετιγκ. Προηγούμενη εβδομάδα έμαθα ενδιαφέροντα πράγματα ότι ο
Μαρκ πήρε την θέση, που ήταν ελεύθερη. Εγώ δεν συμφωνώ. Σκέφτομαι θα ‘πρεπε να είμαι η δική μου. Ήρθα στην εταιρεία πριν 7
χρόνια και ξέρω όλους τους συναδέλφους μας. Μια φορά έχουμε μιλήσει όλοι μαζί για θέμα αυτής της θέσης, κι όλοι θεωρούν ότι εγώ
δουλεύω γι’ αυτήν. Κάτω να σας περιγράψω τον εαυτό μου, τις σπουδές και την εμπειρία μου που έχω. …..
Με την επιτυχία,
Νίκος Παπαδόπουλος
Δείγμα 8:
Γεια σας Ελένη,
Είμαι ο Πηλικο.. . Είμαι από την Ουκρανία. Τελείωσα το κολέγιο
στο Κίεβο. Εγώ θέλω να δουλεύω στο γραφείο σας. Στην Ουκρανια
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ειχα δουλεψει. Εγω εχω συναδελφος. Αυτος δουλευει στο γραφειο
σας και αυτος ειπε, ότι σεις ψαχνετε ανθρωπους, επειδη εχετε τις
θεσεις. Επίσης μπορώ να πω ότι ξέρω ρωσική η γλώσσα. και μιλάω
στα ελληνικά. Εγώ δεν ξέρω αγγλικά αλλά νομίζω. ότι αυτό δεν είναι
σημαντικό…
Δείγμα 9:
διευθυντο,
Σας γραφω αυτή το γραμμα με τη σχετικη δουλεια. Είμαι ο Νίκος Παπαδοπολος. γεννήθηκα στις 07/09/1984. Πεντρεμένο και έχω
μία κορή. Εγώ μαθηματικός και σπουδασα στη Αμρική «ΗΠΑ» και
ξέρω αγγηλικα πάρα πολύ καλα. Δουλέυα τρεια χρόνια στη εταιρεια
«Hoverlet” αυτό η εταιρια για τα αυτοκινητα. Το μισθο είναι 5,000
δουλαρια στο μενά. Και εταιρία μου δωσει καινουργιο αυτοκινητο
για να χρησιμοπιοω κάθε μερα. Αποφασισαμε να επιστρεψαμε στην
Ελλάδα στο καλοκερι γιατι είναι παρα πολύ καλα χωρα στον κοσμο
και η γονεις μου μεινουν εδώ.
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Corrective Feedback and its Influence
on L2 Learners’ Performance
Anka Rađenović *

This article examines the role of corrective formative feedback on
learning and achievement of the Greek language students at the
Faculty of Philology in Belgrade. Many recent studies have dealt
with the question whether the corrective feedback has any influence on learners’ uptake and better acquisition of a language.
Since 1996 when Truscott’s review about CF appeared, there
has been a debate about his controversial claim that written CF is
ineffective and even harmful for SLA. Many counterarguments and
empirical studies (e.g., Chandler, 2004; Ferris, 1999, 2004) after
that have shown that CF can be very effective in acquiring a foreign
language.
Corrective feedback and second/ foreign language acquisition

The aim of this article is to examine the connection between corrective feedback and learners’ uptake during oral classroom work as
well as written corrective feedback in translation classes. In order
to explain the usefulness of corrective feedback, we will first give
the definition of it. As Panova and Lyster (2002: 573) observe, corrective feedback refers to “any reaction of the teacher which clearly
transforms, disapprovingly refers to, or demands improvement of
the learner utterance” (Chaudron, 1977:31) while the uptake refers
to different types of student responses immediately following the
feedback, including responses with repair of the non-target items
as well as utterances still in need of repair (Lyster & Ranta, 1997).
Corrective feedback could be direct and indirect, depending on
the way it is given to the students. Bitchener (2008:105) says that
direct corrective feedback may be defined as the provision of the
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correct linguistic form or structure above or near the linguistic error
(Bitchener, Young, & Cameron, 2005; Ferris, 2003). It may include
the crossing out of an unnecessary word/phrase/morpheme, the
insertion of a missing word/phrase/morpheme, or the provision of
the correct form or structure. Additional forms of direct feedback
may include written meta-linguistic explanation (the provision of
grammar rules and examples at the end of a student’s script with a
reference back to places in the text where the error has occurred)
and/or oral meta-linguistic explanation (a mini-lesson where the
rules and examples are presented, practiced, and discussed; oneon-one individual conferences between teacher and student or
conferences between teacher and small groups of students). It actually occurs when the teacher identifies an error and provides the
correct form.
On the other hand, indirect corrective feedback indicates that in
some way an error has been made. This may be provided in one of
four ways: underlining or circling the error; recording in the margin the number of errors in a given line; or using a code to show
where the error has occurred and what type of error it is (Ferris
& Roberts, 2001; Robb, Ross, & Shortreed, 1986 in Bitchener et al.
2005: 193).
Rather than the teacher providing an explicit correction, students
are left to resolve and correct the problem that has been drawn
to their attention. Indirect strategies refer to situations when the
teacher indicates that an error has been made but does not provide
a correction, thereby leaving the student to diagnose and correct it.
Additionally, there is further distinction between implicit corrections that do or do not use a code. Coded feedback points to the
exact location of an error, and the type of error involved is indicated
with a code. Uncoded feedback refers to instances when the teacher
underlines an error, circles an error, or places an error tally in the
margin, but, in each case, leaves the student to diagnose and correct
the error (Bitchener et al. 2005: 193).
Direct vs. indirect corrective feedback

In earlier years, a stronger case had tended to be made for the special value of providing students with indirect feedback rather than
direct feedback. Lalande (1982) and James (1998) explained that
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indirect feedback requires learners to engage in guided learning
and problem solving and, therefore, promotes the type of reflection
that is more likely to foster long-term acquisition. But as SLA researchers of oral L2 production have found, learners must first ‘‘notice’’ (Schmidt, 1990) that an error has been made. Once the error
has been noted, indirect feedback has the potential to push learners
to engage in hypothesis testing—a process which Ferris (2002) and
others (see Doughty & Williams, 1998) suggest may induce deeper internal processing and promote the internalization of correct
forms and structures (Bitchener 2008:105).
While not dismissing the value of indirect feedback, Bitchener
(2008:105) says that those more in favour of a direct approach have
explained that teachers and students prefer direct feedback (Ferris
et al., 2000; Ferris & Roberts, 2001; Komura, 1999). In addition, they
suggest that direct feedback reduces the kind of confusion that can
result when students fail to understand or remember the meaning
of error codes used by teachers. This can easily occur with lower
proficiency learners, while they do not have enough knowledge in
skills to decide how to solve the problem. It has also been pointed
out that students sometimes feel that indirect feedback does not
provide them with sufficient information to resolve more complex
errors such as idiosyncratic and syntactic errors. Chandler (2003)
explained that the greater cognitive effort expended when students
are required to use indirect feedback to make their own corrections
is offset by the additional delay in knowing whether their own hypothesized correction is in fact correct. Weighing up the relative
merits of the various claims is not possible, however, unless the
findings of well-designed empirical studies are considered.
However, empirical evidence to date suggests that there is no
advantage for indirect CF over direct CF (Chandler, 2003; Lalande,
1982; Robb et al., 1986). In fact, Chandler found that direct correction was superior to other types of indirect correction in producing more accurate writing. Chandler hypothesized that a teacher’s
direct correction helps students internalize the correct form in a
more productive way because indirect feedback, though it demands
greater cognitive processing, delays confirmation of students’ hypotheses. She also reported that her students favored direct correction. These findings suggests that contrary to pedagogical sugges-
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tions in the L2 writing literature (e.g., Ferris, 2002; Ferris & Hedgcock, 2005), indirect written CF may not be superior to direct CF.
This conclusion is also supported by SLA research on oral feedback,
which provides evidence that explicit feedback facilitates acquisition better than implicit feedback (Carroll & Swain, 1993; Ellis, Loewen & Erlam, 2006) (Sheen 2007: 259).
Second language teaching and form-focused instruction

The pedagogical approach of form-focused instruction to second
language teaching can be regarded as a modification of communicative language teaching, whose proponents believed that comprehensible input and meaning oriented tasks were necessary and
sufficient for language acquisition. When it became evident that
second language learners could not achieve high levels of grammatical competence from entirely meaning-centred instruction (Swain
1988; Lyster 1994; Lightbown and Spada 1999), applied linguists
suggested that learners should also attend to form (Long 1991; De
Keyser 1998; Norris and Ortega 2000; Ellis 2001; Housen and Pierrard 2005).
The term ‘form’ includes the function that a particular structure
performs. Form-focused instruction, henceforth FFI, can be of two
types: Focus on Form (FonF) and Focus on Forms (FonFs). The first
is a pedagogical approach defined by Long as drawing learners’
attention to linguistic elements during a communicative activity.
Focus on Forms, on the other hand, is an approach equated with
the ‘traditional’ method, which entails teaching discrete linguistic
structures in separate lessons in a sequence determined by syllabus writers.
According to Ellis (2001), in a FonFs approach, students view
themselves as learners of a language and the language as the object
of study; in FonF, on the other hand, learners view themselves as
language users and language is viewed as a tool for communication.
The notion of FFI was developed in the context of grammar learning, but it can be extended to vocabulary as well. Thus, learners’
attention can be drawn to lexical items (single words and multiword units) within a communicative task environment if these lexical items are necessary for the completion of a communicative, or
an authentic language task (Laufer, Girsai 2008: 694,695).
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Written vs. oral corrective feedback
There is now growing evidence that oral CF, as a focus-on-form
technique, facilitates interlanguage development, although there
is less consensus about the effects of different types of oral CF. L2
writing researchers can benefit from examining the methodology
of oral CF research in SLA. Sheen (2007: 256) explains that the previous studies have typically compared outcomes in terms of overall
improvement across a number of different grammatical structures,
whereas studies of oral CF in SLA (e.g., Han, 2002; Lyster, 2004)
have focused on a specific grammatical feature and measured acquisition in terms of that feature. The SLA research suggests that
intensive CF that repeatedly targets a single linguistic feature can
have a beneficial effect on interlanguage development (e.g., Doughty & Varela, 1998; Han, 2002; Iwashita, 2003; Long, Inagaki, & Ortega, 1998; Mackey & Philp, 1998 in Sheen 2007).
There are, however, some obvious differences between written
and oral CF. Written CF is delayed whereas oral CF occurs immediately after an error has been committed. Written CF imposes less
cognitive load on memory than oral CF, which typically demands an
immediate cognitive comparison, thus requiring learners to heavily
rely on their short-term memory. Written CF is also different pedagogically. Writing teachers often try to improve content and organization while focusing on the overall quality of students’ writing, in
which case accuracy is often a secondary issue. On the other hand,
a teacher’s provision of oral CF typically draws learners’ attention
to their erroneous utterances as they arise in communicative activities. These differences may explain why, in contrast to the SLA research that in general has shown that oral CF is effective, L2 writing
researchers have not been able to convincingly demonstrate that
written CF leads to improvement in grammatical accuracy in new
pieces of writing. However, another reason that the results of SLA
research into CF contrast with the results of L2 writing research
into CF may lie in the methodologies used by writing researchers
(Sheen 2007: 256, 257).
Teaching and learning translation: cross-linguistic FFI

Laufer & Girsai (2008: 697) hypothesize that, similarly to grammar,
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L2 vocabulary teaching will benefit from cross-linguistic form-focused instruction which entails comparison with L1 and translation. Such an approach to vocabulary teaching can be justified in
terms of several hypotheses that explain effectiveness in L2 learning in general: ‘noticing’, ‘pushed output’, and ‘task-induced involvement load. It can also be justified by work in contrastive semantics,
psycholinguistics, error analysis, and corpus analyses of learner
language, work that demonstrates the pervasive influence of L1 on
L2 vocabulary learning.
There is empirical evidence that output tasks have been more effective than input tasks for learning new words (Ellis and He 1999;
De la Fuente 2002 in Laufer & Girsai 2008). Translation into L2 is a
manifestation of pushed output. In order to translate, the learner is
required to produce language, but unlike in the case of free production, the learner cannot produce a good translation if s/he avoids
problematic words or structures. Hence, translation should be at
least as effective as other pushed output tasks for learning vocabulary (Laufer, Girsai 2008: 698).
Additional justification for incorporating translation tasks into
vocabulary learning is provided by earlier research in contrastive
semantics and error analysis, and later corpus studies and psycholinguistic experiments (Laufer, Girsai 2008: 699).
Sometimes L1 concepts are identical to the concepts represented by the new L2 words, resulting in a correct translation of the
learner. However, since different languages do not have entirely
identical conceptual systems, many L2 words based on L1 meanings may not be identical in all semantic properties, that is have
no exact translation equivalents…In order to use the L2 word with
its correct specifications, a process of semantic restructuring must
occur in which the learner readjusts the semantic knowledge of the
word that s/he possesses to that of the native speaker (Laufer, Girsai 2008: 699).
Wolter (2001, 2006) extends the idea of relating L2 words to L1
concepts to the issue of lexical combinations. He suggests that learners draw upon L1 conceptual knowledge when making assumptions
about connections between L2 words and that this knowledge will
sometimes provide learners with misinformation about allowable
combinations of L2 words. Thus, a learner who produces unusual
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collocations or combinations of words in the L2 is probably relying
too heavily on L1 collocational knowledge. Collocational errors can
occur even when learners are familiar with both of the words that
comprise the correct collocation. (Laufer, Girsai 2008:699).
Form-focused instruction as a corrective feedback

To our knowledge, no research has examined the value of contrastive FFI of vocabulary, such as interlingual comparisons with
learners’ L1, or translation. By contrastive FFI, we do not refer to
bilingual glosses which simply state the meaning of L2 words, but
to the kind of instruction which leads to learners’ understanding of
the similarities and differences between their L1 and L2 in terms of
individual words and the overall lexical system.
With the growth of interest in transfer studies and crosslinguistic influence since the 1980s (e.g. Gass and Selinker 1983; Odlin
1989), we could have expected to see an increased interest in researching the connection between overcoming learning difficulties and heightening the learners’ awareness to the differences
between L1 and L2 that were causing them. Moreover, since providing cross-linguistic information is a clear case of focus on form,
or forms (depending on whether it is provided within a communicative task, or not), it seems natural that FFI research should extend
to cross-linguistic instruction. Such research has been conducted
in the area of grammar. The results showed that providing learners with cross-linguistic information proves to be effective in the
instruction of some selected structures (Kupferberg and Olshtain
1996; Sheen 1996; Kupferberg 1999; Ammar and Lightbown 2005)
(Laufer, Girsai 2008: 696, 697).
In order to prove the importance of corrective feedback and
form-focused instruction and their role in second language acquisition, we tried to show the learning benefits of contrastive analysis
translation at the first year of Modern Greek studies.
At the Department of Modern Greek studies at the Faculty of
Philology of the University in Belgrade translation is taught from
the first year of studies as a separate skill. It is primarily based on
contrastive analysis of the target language and the mother tongue,
which is in our case Serbian language. Our students of the first year
of studies are provided with sufficient classes of Modern Greek
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language, where they develop the four basic skills for language acquisition: reading and writing comprehension and oral and written
production.
Although grammar-translation method has been overcome and
the new communicative approach has now the most important role
in SLA, we still have the opinion that contrastive analysis can be
very beneficial for the students.
By comparing and contrasting a target language to their mother tongue, students become more confident of the meaning of the
words and notice the differences and similarities of different structures in both languages. They contrast not only the meanings, but
also the morphological and syntactic patterns which can be used
in both languages and it happens sometimes that they understand
better the structures in their own language through the target language.
It has been noticed that common mistakes in the target language
are usually caused by language interference, and in that case the
role of teacher is of crucial importance, because the unexperienced
and dependent learner has to get the right and clear explanation of
the language phenomenon. By negotiated interaction with or without production of pushed output learners learn more words than
learners exposed to non-negotiated input.
Translation tasks embody the element of need since the words
that have to be understood (when translating into L1), or produced
(when translating into L2) are predetermined by the source text.
The element of search is present as well. If an L2 word is unfamiliar,
learners have to conduct a search for its meaning when translating into L1, or a search for its form when translating into L2. Most
importantly, an element of evaluation is necessary to carry out a
translation activity. There is usually more than one translation alternative for a given sentence. Therefore, when translating, learners
have to make a decision as to how each alternative fits the text they
create. When the translation is into L2, this decision will be based
on the way other words in L2 combine with the new word. Hence,
according to the model of involvement, the evaluation is strong.
Since translation is a task with a high involvement load, it can be
assumed that it will be effective in vocabulary learning (Laufer, Girsai 2008: 698-699).
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Although our students are not highly proficient in Greek language, they can still learn from translation tasks. Translation in this
case can be viewed not only as a corrective technique, but also as
means for clarification of words and phrases, which facilitates the
process of learning L2 and gives “security” to lower proficiency students. And despite the opinion that translation has been overcome
and not beneficial for language learning, we are of different opinion. Namely, it has been of a great help to our students at all the language levels, but especially to low proficiency students who seek
for the adequate equivalents in their mother tongue.
According to Panova, Lyster (2002: 589) the provision of target
language exemplars via translation equivalents may have been necessitated by the low proficiency level of the students. The students
may not have viewed translation as a corrective move in the same
way they perceived other feedback types, as signaled by the higher rates of uptake and repair following these moves. The teacher’s
use of translation seems to have aimed not so much at provoking a
response from the students but rather at providing additional language input to the students, given their low proficiency level.
In order to achieve good results in SLA, the role of the teacher is
of great importance. The task of the translation teacher seems to be
twofold:
1. The elicitation of ‘correct’ translations.
2. The prevention of ‘incorrect’ translations.
The first of these tasks deals with the systematic examination of
the typical functional differences between the source and the target
language so as to enable the student to grasp and master the equivalents of most of the common structural patterns. The second task
is in some ways remedial, in that it deals with areas of usage where
the advanced learner has already gone astray and aims to prevent
the recurrence of these mistakes. Intra- and interlingual interference is more often than not the cause of such errors in this field
(Perkins 1978: 236).
Perkins (1978: 237-238) thinks that it is the teacher’s task to
point out systematically where common patterns of equivalence
differ, so that the student learns to be wary of mother tongue interference. It is not sufficient for the teacher to wait until such a typical
pattern crops up within a ‘standard’ prose text: he should illustrate
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a priori these differing patterns of equivalence by means of clear
examples. A general hypothesis in any kind of contrastive language
analysis is that learning becomes easier whenever similarities occur, while learning is interfered with whenever contrasts occur.
Conclusion

It has been shown that both contrastive analysis and error analysis remained vital components of applied linguistics and language
teaching. Neglecting the L1 would amount to ‘burying your head
in the sand and hoping that effortless acquisition will take place in
time’ (James 2005: 11). The evidence from the present research,
together with evidence from grammar studies, suggests that there
is indeed a place for contrastive analysis and translation activities
in L2 teaching. This does not mean that we should abandon the
communicative classroom and return to the ‘grammar– translation’
method, nor does it mean that we should teach the skill of translation at the expense of the ability to function in a foreign language.
Meaningful communication has been the goal of communicative
language teaching, but the best method for achieving this goal may
not be identical to the goal itself. Second language learners may
benefit from contrastive form-focused instruction in selected L2
areas through raising their awareness of interlingual difficulties,
stretching their linguistics resources, and engaging in involving
tasks (Laufer, Girsai 2008:712).
Although contrastive analysis has a lot of benefits there is a “danger” of looking for the exact equivalent in L2. As Rokkan (1980: 224)
points out, such equivalence is possible up to a point if confined to
the kinds of linguistic structures that are often taught in grammar
seminars, where more rigid systematization is integral to the method. The learner is understandably only too eager to grasp at rules,
but we risk reinforcing ‘foreign’ usage if we fail to emphasize that
our systematization may have only limited applicability when used
in the wider context of the unedited text. The process of translating demands an attempt to draw on contextual knowledge from all
relevant areas of language studies: literature and the study of society, for instance, together with the idiomatic use of appropriate
language. The exercise will therefore aim at a synthesis of content
and expression, and emphasize contemporary (or past) usage, in an
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attempt to parallel the mental processes of the native speaker. He
claims that ‘translation is not simply a matter of words and phrases
but of the conventions, moods, and habits which affect the way in
which given words and phrases work on those who share the same
language and the same cultural heritage.’ A translation has to be
made to come across on the same cultural frequency on which it
operated originally.
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Αεί γαρ ευ πίπτουσιν οι Διός κύβοι

(Σοφοκλής, Αποσπάσματα, 895)

Τρία είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία η ελληνική γλώσσα αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης κατά τη μετακομμουνιστική
περίοδο: η Σχολή Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, η Σχολή Αρχειονομίας της Αστυνομικής
Ακαδημίας «Alexandru Ioan Cuza» και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών
της Στρατιωτικής Ακαδημίας. Προφανώς, τα προγράμματα σπουδών, οι διδακτικοί στόχοι, η διάρκεια και ο τύπος των μαθημάτων
προσαρμόστηκαν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε ιδρύματος.
Στο πλαίσιο του πρώτου ιδρύματος, η Ελληνική έκανε την αρχή της
με μικρά βήματα, αφού τα σχετικά μαθήματα ήταν προαιρετικά
καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990 και το διδακτικό πρόγραμμα προέβλεπε μόνο δύο ώρες διδασκαλία την εβδομάδα. Στο διδακτικό
πρόγραμμα του δεύτερου ιδρύματος, η Ελληνική κατείχε, ανάμεσα
στα άλλα μαθήματα, πιο σταθερή βάση (τουλάχιστον όσον αφορά
τον αριθμό ωρών διδασκαλίας), δεδομένου ότι ορισμένοι φοιτητές
ετοιμάζονταν για την έρευνα του τεράστιου αριθμού ελληνικών
εγγράφων που διαθέτουν τα ρουμανικά Αρχεία. Στο τρίτο ίδρυμα,
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το οποίο στις 28 Αυγούστου 2003 έλαβε νέα ονομασία (Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας «Κάρολος Α΄»)1, τα μαθήματα Ελληνικής απολάμβαναν, κατά την πρώτη περίοδο, ένα προνομιούχο καθεστώς.
Η παρουσίαση αυτής της ελικοειδούς πορείας αποτελεί το θέμα
της παρούσας ανακοίνωσης.
Εν προκειμένω, θα επιστήσουμε την προσοχή μας σε όλα τα εξελικτικά στάδια του μαθήματος, από την εφαρμογή του έως σήμερα.
Με αυτή την ευκαιρία, θα εξετάσουμε όλες τις τροποποιήσεις που
υπέστη το διδακτικό πρόγραμμα λόγω ορισμένων παραγόντων,
κοινωνικοπολιτικής και γεωπολιτικής φύσης. Με άλλα λόγια, θα
δούμε όλες τις θεσμικές προκλήσεις που επηρέασαν τη συνέχιση,
τη δυναμική και το καθεστώς του μαθήματος.
Το 1996, βάσει ενός πρωτοκόλλου που συνήφθη μεταξύ των
Υπουργείων Άμυνας της Ρουμανίας και της Ελλάδος, συστήθηκε
στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας
ένα μάθημα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Το μέτρο απέβλεπε στο να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των Ρουμάνων και Ελλήνων αξιωματικών στο πλαίσιο
της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας. Συνεπώς, το πανεπιστημιακό έτος 1997-1998 προκηρύχθηκε μια θέση λέκτορα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, την οποία κατέλαβε, έπειτα από
διαγωνισμό, ο Dumitru Nicolae, απόφοιτος κλασικής φιλολογίας,
πρώην διπλωμάτης και πρέσβης της Ρουμανίας στην Κύπρο.
Για μια περίοδο δέκα ετών, μεταξύ 1998 και 2008, ο συνεκτικός
χαρακτήρας και η σημασία του μαθήματος εξασφαλίστηκαν από
περισσότερους παράγοντες: η σπουδή της ελληνικής γλώσσας είχε
διάρκεια εννέα μηνών με τη μορφή δύο διδακτικών περιόδων: η
πρώτη περίοδος (διάρκειας έξι μηνών) προοριζόταν για τους αρχάριους, ενώ η δεύτερη περίοδος (διάρκειας τριών μηνών) προοριζόταν για το μεσαίο επίπεδο γνώσης της Ελληνικής ή, κατά περίπτωση, για τους προχωρημένους. Τα μαθήματα απευθύνονταν
αποκλειστικά στους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς που
έμελλαν να τοποθετηθούν σε στρατιωτικά ιδρύματα ανώτερης
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο προσυμφωνημένων θεσμικών ανταλλαγών. Επίσης, με την συμμετοχή τους στα μαθήματα και με την αποφοίτηση των αξιωματικών και υπαξιωματικών
προβλεπόταν η δυνατότητα να αναλαμβάνουν θέσεις διερμηνέων
σε διάφορες στρατιωτικές αποστολές ή αντιπροσωπείες. Εκτός
1

Με την υπ’ αριθμό 1027/2003 κυβερνητική απόφαση.
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από τον λέκτορα Dumitru Nicolae, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε
το 2000, το ίδρυμα συνεργάστηκε και με άλλους διδάσκοντες: με
τη Margareta Sfirschi (1997-1998), με τον Constantin Georgescu
(1999-2000), τον Tudor Dinu (2001-2008). Μετά τη συνταξιοδότηση του Dumitru Nicolae προκηρύχθηκε όχι θέση λέκτορα αλλά
θέση δευτεροβάθμιου βοηθού, που κατέλαβαν διαδοχικά ο Constantin Georgescu (2000), ο Tudor Dinu (2001) και ο Ştefan Dumitru (2003), ο οποίος το 2005 προήχθη σε λέκτορα.
Ο στόχος σύστασης του μαθήματος επέβαλλε η γλώσσα να μελετάται εντατικά: το πρόγραμμα προέβλεπε έξι ώρες διδασκαλίας ημερησίως επί τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και και τέσσερις
ώρες διδασκαλίας μία φορά την εβδομάδα (δηλαδή, συνολικά 28
ώρες εβδομαδιαίως). Ο συνολικός αριθμός ήταν περίπου εννιακόσιες διδακτικές ώρες.
Ο εντατικός χαρακτήρας του μαθήματος συνδεόταν ευοίωνα με
το σχετικά μικρό αριθμό των σπουδαστών (περίπου δέκα), έτσι
ώστε υπήρχε η δυνατότητα όχι μόνο ο καθένας να συμμετέχει σε
όλες τις διδακτικές δραστηριότητες, αλλά και ο διδάσκων να παρακολουθεί βήμα προς βήμα την πρόοδο του καθενός.
Κατά το προαναφερθέν διάστημα, για την πρώτη διδακτική περίοδο χρησιμοποιήθηκε είτε το εγχειρίδιο της Ελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών της Θεσσαλονίκης (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) είτε το εγχειρίδιο του Γ. Μπαμπινιώτη. Χάρη
στο μεγάλο αριθμό διδακτικών ωρών, οι δέκα ομάδες σπουδαστών
αφομοίωναν ικανοποιητικά τόσο τις βασικές μορφολογικές και συντακτικές δομές της ελληνικής γλώσσας όσο και ένα σχετικά πλούσιο λεξιλόγιο που κάλυπτε ποικίλες πλευρές της καθημερινής επικοινωνίας. Σε ό,τι αφορά τις τέσσερις γλωσσικές ικανότητες, στο
τέλος της διδακτικής περιόδου οι σπουδαστές έφταναν στο επίπεδο Β1. Η δεύτερη περίοδος προοριζόταν τόσο για την εμπέδωση και
για τον εμπλουτισμό των γνώσεων, τις οποίες ήδη είχαν αποκτήσει
οι σπουδαστές, αλλά και για τη δυνατότητα να προχωρήσει κάποιος και να αποκτήσει το επίπεδο Β2. Παράλληλα, οι σπουδαστές
ασκούνταν στη γενική και ειδική, κλασική και σύγχρονη στρατιωτική ορολογία με τη βοήθεια ελληνικών περιοδικών στρατιωτικού
περιεχομένου (Άμυνα και διπλωματία, Ναυτική Ελλάς, Στρατιωτική
Επιθεώρηση, Θητεία, Στρατηγική, Εθνική φρουρά και Ιστορία, Εθνικές Επάλξεις κ.ά.), όπως επίσης με τη βοήθεια ειδικών λεξικών2.
2

Ιδιαίτερα του Θεόδωρου Γιαννούτσου: Σύγχρονο λεξικό στρατιωτικής ορολογίας,
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Εξοπλισμένοι με τέτοιες γλωσσικές γνώσεις, όσοι ενδιαφέρονταν για περαιτέρω ειδίκευση στην Ελλάδα είχαν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ελληνικών σε ελληνικά στρατιωτικά ιδρύματα, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στη Σχολή
Ικάρων, στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών κ.ά. Η αποτελεσματικότητα και η σπουδαιότητα των εν λόγω μαθημάτων βοήθησαν τον
αντισυνταγματάρχη Dumitru Neacşu, μετά τη γλωσσική εκπαίδεση που έλαβε στα Ελληνικά, να διατελέσει ακόλουθος άμυνας της
Ρουμανίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2005-2008.
Εξάλλου, αξίζει να γίνει λόγος για ένα στοιχείο που συντέλεσε ουσιαστικά στο κύρος και στη σημασία του μαθήματος της
Ελληνικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας «Κάρολος Α΄». Επιβάλλεται, πιστεύουμε, να τονιστεί ότι συνεχώς, από την αρχή
έως σήμερα, η διδασκαλία της Ελληνικής έτυχε της υποστήριξης
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος μέσω των
Ελλήνων ακολούθων Άμυνας στη Ρουμανία. Ιδού συγκεκριμένα
παραδείγματα: το 1998, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της
Ελλάδος δώρισε στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας της Ρουμανίας το γλωσσικό εργαστήριο με
τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό δέκα θέσεων για την προφορική
γλωσσική άσκηση των σπουδαστών. Επίσης, το Γενικό Επιτελείο
Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος προσέφερε κατά τα επόμενα χρόνια
στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας
της Ρουμανίας εγχειρίδια διαφόρων επιπέδων για την εκμάθηση
της Ελληνικλης, λεξικά, ειδικά δημοσιεύματα στρατιωτικού περιεχομένου, ιστορικά αλλά και λογοτεχνικά βιβλία, έτσι ώστε, λίγο
καιρό μετά τη σύσταση του μαθήματος, το εργαστήριο σπουδής
της Ελληνικής αποτελούσε ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα εργαστήρια του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας «Κάρολος Α΄». Μια
άλλη, εξάλλου, συμβολή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
της Ελλάδος αποτέλεσε η διοργάνωση κατά την περίοδο 19982008 εκπαιδευτικών επισκέψεων στην Ελλάδα για κάθε ομάδα
αποφοίτων. Τα εκπαιδευτικά αυτά ταξίδια περιελάμβαναν τουριστικές και πολιτιστικές περιηγήσεις3 και επισκέψεις σε διάφορα
3

Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό Λεξικό, εκδόσεις Κωνσταντίνου Τουρίκη,
Αθήνα, 2002.
Μεταξύ άλλων οι απόφοιτοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί επισκέπτονταν την
Ακρόπολη, το Μουσείο Μπενάκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, το Βυζαντινό
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στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή στο Υπουργείο Άμυνας,
το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη
Λάρισα κλπ. Με αυτόν τον τρόπο, οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν επί τόπου τις γλωσσικές γνώσεις που είχαν
αποκτήσει. Επιπλέον, η προοπτική διοργάνωσης τέτοιων εκπαιδευτικών περιηγήσεων αποτελούσε σημαντικό πόλο έλξης μελλοντικών σπουδαστών.
Το αποτέλεσμα ήταν ότι η διδασκαλία της Ελληνικής εδραιώθηκε μέσα σε λίγα χρόνια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Εθνικού
Πανεπιστημίου Άμυνας της Ρουμανίας.
Δυστυχώς, το καθεστώς αυτό και οι προοπτικές περαιτέρω
εξέλιξης της διδασκαλίας της Ελληνικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο
Άμυνας της Ρουμανίας επρόκειτο να δεχθούν τις αρνητικές επιπτώσεις από παράγοντες κοινωνικοπολιτικής, οικονομικής, θεσμικής και ανθρώπινης ακόμα φύσεως. Θα παρουσιάσουμε τους
πιο σημαντικούς από τους παράγοντες αυτούς, αναδεικνύοντας
ταυτόχρονα τις επιπτώσεις που είχαν στην εξέλιξη του μαθήματος.
Την πρώτη πρόκληση που αντιμετώπισε η διδασκαλία της
Ελληνικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας «Κάρολος Α΄», ήταν
το 2007. Επρόκειτο για την εφαρμογή του Νόμου 295 της 16ης
Δεκεμβρίου 2005 (ΦΕΚ αρ. 1155 της 20ής Δεκεμβρίου 2005) σχετικά με την άρση, κατά τις περιόδους ειρήνης, της υποχρεωτικής
στρατιωτικής θητείας, η οποία κατέστη εθελοντική. Το γεγονός
αυτό προστέθηκε στην Απόφαση αρ. 0109, της 1ης Νοεμβρίου
2002, του Ανώτατου Αμυντικού Συμβουλίου της Ρουμανίας, με
την οποία τέθηκε σε εφαρμογή η αναδιοργάνωση του ρουμανικού
στρατού, με την έννοια μετατροπής του σε επαγγελματικό στρατό. Εάν η εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών είχε σχετικά μέτριες
επιπτώσεις στη διδασκαλία των άλλων γλωσσών του τμήματος4,
τα Ελληνικά δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα σε συνδυασμό με τρεις άλλες προκλήσεις:
α) Το 2004, η Ρουμανία προσχώρησε στο ΝΑΤΟ. Το γεγονός
αυτό συντέλεσε, ώστε η γνώση της Ελληνικής να μην είναι πλέον
4

Μουσείο Αθηνών, τις Μυκήνες, τους Δελφούς, το Ναύπλιο, διάφορα νησιά του
Αργοσαρωνικού, τον Ισθμό της Κορίνθου κλπ.
Τα Αγγλικά, τα Ρωσικά και τα Γερμανικά συνέχισαν να αποτελούν πόλους έλξης
λόγω κοινωνικών, οικονομικών ή γεωπολιτικών παραγόντων. Για ανάλογους λόγους, επωφελήθηκαν κατά την ίδια χρονική περίοδο τα Κινεζικά και τα Αραβικά.

878

Ştefan Dumitru

απαραίτητη για κάποιον, ο οποίος θα επεδίωκε θέση ακολούθου
Άμυνας στη ρουμανική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, το
πτυχίο γνώσης της Ελληνικής δεν ήταν απαραίτητο, προκειμένου
ένας αξιωματικός να λάβει μέρος στις εξετάσεις για τη θέση ακολούθου Άμυνας στη ρουμανική Πρεσβεία στην Ελλάδα.
β) Η εμφάνιση καινούριων θεάτρων στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ μετέθεσε την προσοχή των
πολιτικών και θεσμικών αρχών προς τις περιοχές αυτές. Στο εξής
ήταν απαραίτητοι αξιωματικοί, οι οποίοι κατείχαν τις γλώσσες
των χωρών, όπου εξελίσσονταν πολεμικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, για τα στρατιωτικά στελέχη που αποσκοπούσαν να συμμετάσχουν σε αποστολές (επικίνδυνες αλλά επικερδείς) στις εν
λόγω περιοχές, προτεραιότητα απέκτησε η γνώση της αραβικής
γλώσσας. Ο αριθμός των σπουδαστών αυξήθηκε ραγδαία. Εάν
πριν από λίγο καιρό τα Αραβικά είχαν αποτελέσει αντικείμενο
σποραδικής και μη εντατικής σπουδής, εν μια νυκτί προσέλαβαν
εντατικό χαρακτήρα. Φυσικό ήταν να αυξηθεί ο αριθμός των διδασκόντων.
γ) Πιστεύουμε ότι η σημαντικότερη πρόκληση υπήρξαν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης τόσο στη Ρουμανία όσο και στην
Ελλάδα από το 2009 και εξής. Τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών στερήθηκαν τους αναγκαίους πόρους, οι οποίοι θα επέτρεπαν
να διατηρήσουν και να συνεχίσουν τη στενή σχέση συνεργασίας.
Δεν διέθεταν πλέον τις οικονομικές δυνατότητες ούτε να στέλνουν
αξιωματικούς στα μαθήματα ειδίκευσης, στο πλαίσιο των διμερών
ανταλλαγών, ούτε να διοργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις για
τους απόφοιτους της ελληνικής γλώσσας ούτε να ανταλλάσσουν
επίσημες αντιπροσωπείες κλπ.
Με τη σύμπτωσή τους, όλες αυτές οι αλλαγές είχαν ως άμεσο
αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση του αριθμού των σπουδαστών της
Ελληνικής. Όσοι επέλεγαν να καταταγούν στο στρατό, ενδιαφέρονταν μόνο για το επάγγελμα αυτό καθεαυτό ή, κατά το πλείστον,
για τα μαθήματα της Αγγλικής, επειδή η γνώση της Αγγλικής είναι
αναγκαία όσον αφορά την εξέλιξη στη στρατιωτική σταδιοδρομία
τους ή τη συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές, στο πλαίσιο των οποίων η επικοινωνία διεξάγεται στα Αγγλικά.
Συνεπώς, τα μαθήματα Ελληνικών έχασαν το εντατικό τους
χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των διδακτικών ωρών
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μειώθηκε από 28 σε 6 ώρες εβδομαδιαίως. Επομένως, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απλοποιήθηκε αισθητά και το επίπεδο των
σπουδαστών μειώθηκε. Ο σκοπός δεν ήταν πια η θεμελιώδης αφομοίωση των γλωσσικών δομών, αλλά η απλή εξοικείωση με αυτές.
Ούτε ετίθετο πλέον ως διδακτικός στόχος η μύηση στη στρατιωτική ορολογία.
Η μείωση του αριθμού των φοιτητών, του ενδιαφέροντος για
τη γλώσσα καθώς και η ανεπαρκής διαφήμιση άφησαν αρνητικά
αποτελέσματα στην εξέλιξη του μαθήματος κατά τη χρονική περίοδο 2008-2010. Ταυτόχρονα, η αλλαγή της διοίκησης στο τμήμα, η
οποία υιοθέτησε μια αδιάφορη στάση σχετικά με τη διοργάνωση
των μαθημάτων της Ελληνικής, αποτέλεσε το θανάσιμο πλήγμα:
το 2010, το μάθημα καταργήθηκε. Προφανώς, η οικονομική κρίση
της Ελλάδος αποτέλεσε ιδανική ευκαιρία για την εν λόγω διοικητική απόφαση.
Αυτή ήταν η κατάσταση, όταν λίγο πριν από την έναρξη του
πανεπιστημιακού έτους 2011, τα πράγματα άλλαξαν απροσδόκητα. Χάρη στην αποφασιστική επέμβαση του Έλληνα ακολούθου Άμυνας, πλοιάρχου Ανατόλιου Μπομπού, η Διεύθυνση
Ανθρώπινων Πόρων του Υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας δέχθηκε να συνεχιστεί η διδασκαλία της Ελληνικης με την αμέσως
προηγούμενη μορφή της. Στην απόφαση αυτή συντέλεσε επίσης
και η δυνατότητα να αποκτήσει το Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας εισόδημα από τη διοργάνωση του μαθήματος της Ελληνικής.
Συγκεκριμένα, το Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας άνοιξε τις πύλες
του στους πολίτες, ώστε μπορούσε κάποιος να σπουδάσει τα Ελληνικά καταβάλλοντας δίδακτρα. Με αυτό τον τρόπο, κατά τη
διάρκεια μιας μόνο εβδομάδας συγκεντρώθηκε ένας αριθμός εγγραφών για το μάθημα της Ελληνικής και κατέση δυνατός ο σχηματισμός μιας ομάδας (ο ελάχιστος αριθμός ήταν έξι). Ενδιαφέρουσα ήταν εκείνη τη στιγμή η πολύχρωμη σύσταση της ομάδας:
εκτός από μαθητές λυκείου, βρίσκονταν στα θρανία αξιωματικοί,
υπαξιωματικοί, ακόμα και ιερείς, ηλικίας από 17 έως 65 ετών. Για
δύο χρόνια, η διοργάνωση του μαθήματος συνεχίστηκε με αυτή
τη μορφή. Μάλιστα δημιουργήθηκαν δύο ομάδες, μιας αρχαρίων
και μιας μεσαίου επιπέδου.
Το 2013, ένα άλλο μέτρο έμελλε να επηρεάσει, επίσης αρνητικά, την καλή πορεία του μαθήματος: όταν όλα φαίνονταν να
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επανέρχονται στην ομαλότητα, η διοίκηση του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας αποφάσισε την κατάργηση του Τμήματος Ξένων
Γλωσσών και τη μετατροπή του σε απλό εκπαιδευτικό κέντρο
των στρατιωτικών στελεχών. Η φαινομενικά αβλαβής αυτή απόφαση είχε μείζονα αντίκτυπο στο καθεστώς του μαθήματος της
ελληνικής γλώσσας. Διότι το μάθημα της Ελληνικής έχανε τον
χαρακτήρα πανεπιστημιακού μαθήματος, με όλες τις αυτονόητες
συνέπειες.
Ωστόσο, την ίδια χρονιά, 2013, στο πλαίσιο του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας «Κάρολος Α΄» ιδρύθηκε μια νέα Σχολή (Σχολή
Ασφάλειας και Άμυνας)5, στην οποία διδάσκονται επιστημονικοί
κλάδοι που σχετίζονται τόσο με τον τομέα της ασφάλειας όσο
και με τον τομέα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Ο πρωτεργάτης αυτής της ακαδημαϊκής πρωτοβουλίας, ο συνταγματάρχης
καθηγητής του πανεπιστημίου, Dr. Ioan Deac, θαυμαστής του ελληνικού πολιτισμού, συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα σπουδών ένα
προαιρετικό μάθημα ελληνικής γλώσσας. Έτσι, αυτή τη στιγμή,
παράλληλα με ένα προπανεπιστημιακό μάθημα της Ελληνικής,
που διδάσκεται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών, προσφέρεται ένα
πανεπιστημιακό μάθημα της Ελληνικής στη νέα Σχολή Ασφάλειας και Άμυνας.
Όπως παρατηρήσαμε, ο ανθρώπινος παράγοντας άσκησε τόσο
μια αρνητική όσο και μια θετική επίδραση στο θέμα της διδασκαλίας της Ελληνικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας «Κάρολος Α΄».
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι σημερινοί υπεύθυνοι του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας κατανοούν τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό
ρόλο της ελληνικής γλώσσας.
Οι αλλαγές που έλαβαν χώρα, αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες του στρατιωτικού ιδρύματος στο Βουκουρέστι να προσαρμοστεί στις σύγχρονες κοινωνικής, θεσμικής και οικονομικής φύσεως απαιτήσεις.
Θεωρούμε ότι η επιβίωση της ελληνικής γλώσσας στη στρατιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα εξαρτηθεί στο μέλλον από
τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την προσέλκυση
σπουδαστών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίες κέρδισαν
πρόσφατα μια σεβαστή θέση στο πρόγραμμα σπουδών της Σχο5

Με την υπ’ αρ. 66 / 26.07.2012 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
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λής Ασφάλειας και Άμυνας. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί επίσης από
τη δεξιότητα του υπεύθυνου για τη διδασκαλία της Ελληνικής να
μεταδώσει στους σπουδασχτές όχι μόνο την ομορφιά αλλά και τη
σπουδαιότητα μελέτης της Ελληνικής στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής Ευρώπης.
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