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Α

πό τις 9 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο της Γρανάδας το Δ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών
(ΕΕΝΣ), με θέμα Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως
σήμερα). Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο αντιπρύτανης
του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, καθηγητής Miguel Gómez Oliver, και
τίμησαν με την παρουσία τους η κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου της Γρανάδας, καθηγήτρια María Helena Martín Vivaldi, ο
πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ισπανία, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισπανία, Νέαρχος Παλάς,
και η εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού,
Ευγενία Λαλαπάνου-Βώσσου.
Σε ό,τι αφορά την ιστορία του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ: Tον Δεκέμβριο
του 2009 υποβλήθηκαν 461 αιτήσεις για συμμετοχή με ανακοίνωση. Από
αυτές, η 16μελής διεθνής Επιστημονική Επιτροπή ενέκρινε 348 αιτήσεις.
Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιέλαβε 332 επιστημονικές ανακοινώσεις. Η εκφώνηση των ανακοινώσεων και το σύνολο των εργασιών του
συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν σε 8 παράλληλες συνεδρίες σε αίθουσες
της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης
του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.
Σε σχέση με τα προηγούμενα τρία συνέδρια της ΕΕΝΣ, η διάρκεια των
εργασιών του Δ΄ συνεδρίου επεκτάθηκε κατά μία ημέρα λόγω του μεγάλου
αριθμού συμμετοχών με ανακοίνωση. Περιορίστηκε όμως ο αριθμός των
παράλληλων συνεδριών σε 8, ώστε οι σύνεδροι να μπορούν να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις ανακοινώσεις που τους ενδιέφεραν
και να πάρουν μέρος στις συζητήσεις. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι 8
θεματικές ενότητες του προγράμματος περιέλαβαν 81 υποενότητες, γεγονός το οποίο επέβαλε η ποικιλία των προσεγγίσεων του θέματος του συνεδρίου, όπως αυτές αναδείχθηκαν από τις περιλήψεις των ανακοινώσεων
που έλαβαν την έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής.1
Ασφαλώς, το επίκαιρο σε διεθνές επίπεδο θέμα της ταυτότητας —τόσο
από θεωρητική όσο και από ερευνητική άποψη— που επελέγη τον Ιούνιο
1

Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα και τα κείμενα των ανακοινώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Γ΄ και Δ΄ συνέδριο της ΕΕΝΣ παραμένουν αναρτημένα στον ιστότοπό
της <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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του 2008 ως κεντρικό θέμα του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ, συντέλεσε αποφασιστικά όχι απλώς στη θεαματική αύξηση συμμετοχής ερευνητών από
πανεπιστήμια κυρίως της Ευρώπης, της Αυστραλίας και των Η.Π.Α., αλλά
προπάντων ώθησε τους συνέδρους σε μια περαιτέρω συστηματική και σε
βάθος, σε πολλές περιπτώσεις, προσέγγιση πεδίων, όπως του ελληνικού
θεάτρου και κινηματογράφου, είτε των έμφυλων ταυτοτήτων αναφορικά
με την ελληνική λογοτεχνία και γλώσσα, την εκπαίδευση, την πολιτική, τη
μετανάστευση κλπ. στον ελληνικό, τον κυπριακό αλλά και τον ευρύτερο
βαλκανικό ή ευρωπαϊκό χώρο με μια διαχρονική διάσταση.
Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός του Δ΄ συνεδρίου προέβλεπε να
πραγματοποιηθούν τρεις ημίωρες εναρκτήριες εισηγήσεις στην ολομέλεια του συνεδρίου, ώστε να καλυφθεί κατά το δυνατόν η θεωρητική
προβληματική του όρου ταυτότητα από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και
στο πλαίσιο της γλωσσολογίας και της κοινωνιολογίας ή των πολιτικών
επιστημών. Προσωπικοί λόγοι εμπόδισαν, δυστυχώς, τους δύο από τους
τρεις εισηγητές να προσέλθουν στο συνέδριο, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μόνο η εναρκτήρια εισήγηση του καθηγητή Γιώργου Κοντογιώργη, η οποία δημοσιεύεται στα Πρακτικά, σύμφωνα με την απόφαση
της Ε΄ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΝΣ (Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, 12 Σεπτεμβρίου 2010). Είναι αυτονόητο ότι η ευθύνη για τις γνώμες
που διατυπώνονται και στην εναρκτήρια εισήγηση και σε όλες τις υπόλοιπες ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στα Πρακτικά ανήκει αποκλειστικά
στους συγγραφείς τους.
Για να φανεί καλύτερα η εξέλιξη των συνεδρίων της ΕΕΝΣ από την
πλευρά της συμμετοχής, της θεματικής ευρύτητας και της θεωρητικής
προσέγγισης, παραθέτουμε παρακάτω τα σχετικά στοιχεία από τα τρία
προηγούμενα συνέδριά της:
Α΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ (Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο Βερολίνου, 1-4 Οκτωβρίου 1998)
•
Θέμα (με 7 επιμέρους θεματικές ενότητες): Ο ελληνικός κόσμος
ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση (1453-1981).
•
Πραγματοποιήθηκαν 151 επιστημονικές ανακοινώσεις.
•
Συμμετείχαν 188 σύνεδροι από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον
Καναδά, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή.
•
Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του συνεδρίου σε 2 τόμους των 1.454
σελίδων (Αθήνα: «Ελληνικά Γράμματα» 1999).
Β΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 10-12 Μαΐου 2002)
•
Θέμα (με 10 επιμέρους θεματικές ενότητες): Η Ελλάδα των νησιών
από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα.

Πρόλογος
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•
Πραγματοποιήθηκαν 135 επιστημονικές ανακοινώσεις.
•
Συμμετείχαν 145 σύνεδροι από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον
Καναδά, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή.
•
Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του συνεδρίου σε 2 τόμους των 1.522
σελίδων (Αθήνα: «Ελληνικά Γράμματα» 2004).
Γ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ (Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, 2-4 Ιουνίου 2006)
•
Θέμα (με 19 επιμέρους θεματικές ενότητες): Ο ελληνικός κόσμος
ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα.
•
Πραγματοποιήθηκαν 194 επιστημονικές ανακοινώσεις.
•
Συμμετείχαν 237 σύνεδροι από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον
Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή.
•
Τον Ιούλιο του 2006 αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ οι ανακοινώσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν προς
δημοσίευση.
•
Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του συνεδρίου σε 3 τόμους των 2.048
σελίδων (Αθήνα: «Ελληνικά Γράμματα» 2007).
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Δ΄ συνέδριο της ΕΕΝΣ υπήρξε
όχι μόνο το μεγαλύτερο έως σήμερα σε αριθμό συμμετοχών με επιστημονικές ανακοινώσεις συνέδριο της Εταιρείας, αλλά και το μεγαλύτερο και
ευρύτερο από διεπιστημονική άποψη συνέδριο στην ιστορία των νεοελληνικών σπουδών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και καθιερώθηκαν μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Η ΕΕΝΣ, συνεπής στην τακτική που καθιέρωσε από το Α΄ κιόλας
ευρωπαϊκό συνέδριό της (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Οκτώβριος
1998), στήριξε και στο Δ΄ συνέδριο του 2010 νέους υποψήφιους διδάκτορες (οι οποίοι βρίσκονταν σε προχωρημένο ή στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης της διατριβής τους) και μεταδιδακτορικούς ερευνητές (οι οποίοι δεν
κατείχαν ακόμα πανεπιστημιακή ή άλλη ερευνητική θέση στην αρχή του
2010), προκειμένου να πάρουν μέρος στο Δ΄ συνέδριο με ανακοίνωση, με
την προϋπόθεση ότι οι ανακοινώσεις αυτές θα πληρούσαν τα κριτήρια που
είχε θέσει η 16μελής διεθνής Επιστημονική Επιτροπή και που ίσχυαν για
όλους. Η τακτική αυτή της ΕΕΝΣ επιδοκιμάστηκε για άλλη μια φορά από
τους νεοελληνιστές διεθνώς.
Με ταχύ ρυθμό, τον Ιανουάριο του 2011, ανάρτησε η ΕΕΝΣ στον ιστότοπό της τις ανακοινώσεις εκείνες του Δ΄ συνεδρίου που υποβλήθηκαν
προς δημοσίευση και κρίθηκαν δημοσιεύσιμες, ακολουθώντας την τακτική
που είχε καθιερώσει στο Γ΄ συνέδριο (Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου 2006).
Η τακτική αυτή έχει επίσης ευεργετικά αποτελέσματα για τις νεοελληνικές
σπουδές, διότι το υλικό των επιστημονικών ανακοινώσεων είναι σχεδόν

24

Κ. Α. Δημάδης

αμέσως μετά τη λήξη των συνεδρίων της ΕΕΝΣ προσιτό στο διεθνές κοινό
των νεοελληνιστών, αλλά και στις συγγενείς με τις νεοελληνικές σπουδές ειδικότητες, όπως και εν γένει στον κόσμο των ερευνητών, των φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων. Άλλωστε, τα στατιστικά στοιχεία
που διαθέτουμε σχετικά με τη συχνότητα με την οποία ο ιστότοπος της
ΕΕΝΣ δέχεται επισκέψεις στα επιμέρους θεματικά τμήματα που καλύπτει,
και ειδικά στις αναρτημένες ανακοινώσεις των συνεδρίων, είναι εύγλωττα
ως προς τη σκοπιμότητα που υπηρετεί η διαδικτυακή ανάρτηση των εν
λόγω δημοσιευμάτων.2
Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναρτήσουμε στο Διαδίκτυο
τα Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της
ΕΕΝΣ (Πανεπιστήμιο Γρανάδας, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010) σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book). Τα Πρακτικά του Δ΄ συνεδρίου αποτελούνται από
πέντε τόμους σε ψηφιακή μορφή με συνολικό αριθμό 3.660 σελίδων. Κάθε
τόμος έχει αυτοτελή σελιδαρίθμηση, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενα
λάθη στις παραπομπές. Επίσης, στο τέλος κάθε τόμου καταχωρίζονται τα
περιεχόμενα των άλλων τεσσάρων τόμων προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Στα περιεχόμενα των πέντε τόμων, οι θεματικές υποενότητες κατατάσσονται αλφαβητικά. Είναι ευνόητο ότι η ψηφιακή μορφή των Πρακτικών του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ θα
διευκολύνει τα μέγιστα τους ερευνητές που θα ανατρέξουν σε αυτά. Επίσης,
θα βοηθήσει τις μεγάλες βιβλιοθήκες στην άμεση και ευχερή καταχώριση
των Πρακτικών στους καταλόγους τους.
Ασφαλώς, η ΕΕΝΣ, η οποία αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
και έχει ομοσπονδιακό χαρακτήρα, με τακτικά μέλη τις εταιρείες νεοελληνικών σπουδών κρατών της Ευρώπης, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ένα διεθνές συνέδριο, όπως αυτό της Γρανάδας, με χρονική έκταση
τεσσάρων ημερών και με τον μεγάλο αριθμό των συμμετοχών που ενέκρινε
η Επιστημονική Επιτροπή, αν δεν είχε την οικονομική υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Και από τη θέση, λοιπόν, αυτή εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους
φορείς που συνέβαλαν έμπρακτα στην πραγματοποίηση του Δ΄ συνεδρίου
της ΕΕΝΣ, ενισχύοντας στην πράξη έναν ευρωπαϊκό πλέον θεσμό. Καταρχάς, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδας στο θέμα αυτό και να ευχαριστήσουμε τη
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΠΟΤ για την υποστήριξή της. Απευθύνουμε, επίσης, τις θερμές ευχαριστίες μας (και εκ μέρους της διεθνούς
2

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2011 ο ιστότοπος της ΕΕΝΣ
δέχθηκε περίπου 10.000 επισκέψεις. Οι επισκέπτες χρησιμοποίησαν παραπάνω από
50.000 σελίδες του ιστοτόπου.

Πρόλογος

25

κοινότητας των νεοελληνιστών) στους ακόλουθους χορηγούς: Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ίδρυμα Κώστα και
Ελένης Ουράνη (Αθήνα), Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, Σχολή Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της
Γρανάδας.
Όσον αφορά τα οργανωτικά θέματα, ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η
συμβολή του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών
της Γρανάδας στην επιτυχία του συνεδρίου. Στον διευθυντή του Κέντρου,
συνάδελφο καθηγητή Μόσχο Μορφακίδη, πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής του συνεδρίου, και στις συνεργάτριές του, κατά αλφαβητική
σειρά, Maria Salud Baldrich López, Isabel Cabrera Ramos και Παρασκευή
Γκατζιούφα, με επικεφαλής συντονίστρια της Οργανωτικής Επιτροπής τη
συνάδελφο Παναγιώτα (Γιούλη) Παπαδοπούλου, το απελθόν και το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΣ εκφράζουν τα καλύτερα αισθήματά
τους για την αποτελεσματική συνεργασία τους στην επίτευξη των σκοπών
του συνεδρίου. Αναλόγως, ειλικρινείς ευχαριστίες εκφράζουμε στη συνάδελφο καθηγήτρια Olga Omatos Sáenz (Πανεπιστήμιο της Χώρας των
Βάσκων), πρόεδρο της Ισπανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, για
τη φροντίδα που επέδειξε σε όλα τα θέματα που αφορούσαν την οργάνωση του συνεδρίου.
Θερμές, επίσης, ευχαριστίες οφείλουμε στα μέλη της διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Δ΄ συνεδρίου (στην οικεία θέση, πριν από τον
Πρόλογο, καταχωρίζεται ο πλήρης κατάλογος των μελών της), διότι εργάστηκαν υποδειγματικά, ελέγχοντας και επιλέγοντας τις αιτήσεις που
υποβλήθηκαν στην ΕΕΝΣ για συμμετοχή στο Δ΄ συνέδριο με ανακοίνωση,
και συντέλεσαν στην επιτυχία του συνεδρίου με τη συνεκτική μορφή της
δομής που του έδωσαν. Τα αποτελέσματα του συνεδρίου, όπως αυτά αξιολογήθηκαν και εκτιμήθηκαν σε μια πρώτη φάση από τη μέγιστη πλειοψηφία των συνέδρων, αποτελούν τη δικαίωση του επίπονου έργου που
επιτέλεσαν τα 16 μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Δ΄ συνεδρίου της
ΕΕΝΣ προς όφελος της διεθνούς κοινότητας των νεοελληνιστών. Βεβαίως,
τα τελικά αποτελέσματα του Δ΄ συνεδρίου θα κριθούν από το περιεχόμενο
των ψηφιακών Πρακτικών που δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα.
Επίσης, στους συναδέλφους που πήραν μέρος στο Δ΄ συνέδριο είτε με
ανακοίνωση είτε ως ακροατές και στους προέδρους των 103 συνεδριών
που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του συνεδρίου, οφείλουμε χάριτες και ευχαριστίες. Θα ήταν, όμως, παράλειψη, αν με την ευκαιρία αυτή
δεν υπογραμμίζαμε τη σημαντική συμβολή των παρακάτω συναδέλφων
σε ό,τι αφορά την καλύτερη διευθέτηση όλων των τεχνικών ζητημάτων
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σχετικά με την ανάρτηση των ανακοινώσεων στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ
και τη συγκρότηση των ψηφιακών πρακτικών του συνεδρίου, όπως και
για τον καταρτισμό του προγράμματος του συνεδρίου. Οι ευχαριστίες μας
απευθύνονται στον Νίκο Γουλανδρή (Παρίσι), στον συνάδελφο επίκουρο
καθηγητή Τάσο Α. Καπλάνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου), στη συνάδελφο και
αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ Marjolijne Janssen
(Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ), στον αφοσιωμένο συνεργάτη από το 2002 για
τα τεχνικά ζητήματα του ιστοτόπου της ΕΕΝΣ, εκπαιδευτικό στη Μέση
Εκπαίδευση της Γερμανίας, Γρηγόριο Κώτσια.
Τέλος, εκ μέρους τόσο του απελθόντος στις 12 Σεπτεμβρίου 2010 Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, το οποίο είχε την ευθύνη για τη διοργάνωση του Δ΄ συνεδρίου, όσο και του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου
εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στον Κωστή Ψυχογυιό (Κρήτη), ο οποίος
ανέλαβε την έκδοση των Πρακτικών του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ σε μορφή
ψηφιακού βιβλίου. Η συνεργασία μας υπήρξε άριστη. Οι νεοελληνιστές,
εξάλλου, θα έχουν, χάρη στον μόχθο που έχει επενδύσει ο Κωστής Ψυχογυιός στην άρτια εμφάνιση των ψηφιακών Πρακτικών του Δ΄ συνεδρίου
της ΕΕΝΣ, ένα χρήσιμο εργαλείο στην έρευνά τους.
Κλείνοντας, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι, τύχη αγαθή, η
διοργάνωση του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ συνέπεσε με τη 15η επέτειο από
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών το 1995
στην Αθήνα, με την αρωγή τότε του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού.
Ανατρέχοντας σύντομα στη δεκαπενταετή ιστορία της ΕΕΝΣ, μπορούμε
να πούμε ότι η Εταιρεία έχει σήμερα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, καθιερωθεί παγκοσμίως και αυτό αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον που προκαλούν σε όλες τις ηπείρους τα ανά τετραετία διεθνή συνέδρια που διοργανώνει σε πανεπιστημιουπόλεις της Ευρώπης. Επιπλέον, η συμβολή της ΕΕΝΣ
στη διάσωση ορισμένων τμημάτων νεοελληνικών σπουδών σε ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια, τα οποία απειλήθηκαν κατά τα τελευταία περίπου δέκα
χρόνια με κατάργηση, υπήρξε αποφασιστική, αλλά, βεβαίως, δεν είναι εδώ
ο κατάλληλος χώρος, για να γίνει αναφορά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στο πλαίσιο των νεοελληνικών σπουδών, εξίσου σημαντική υπήρξε
κατά τα τελευταία έτη η συμβολή της ΕΕΝΣ στην προώθηση νέων ερευνητών με την ηθική αλλά και την έμπρακτη υποστήριξη που προσέφερε
σε θέματα υποτροφιών. Άλλωστε και παρά τα περιορισμένα οικονομικά
μέσα που διαθέτει, η Εταιρεία δεν αρνήθηκε να συνδράμει, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία της, άλλες διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις και
συνέδρια, όταν αυτό της ζητήθηκε· (ως παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν τα διεθνή συνέδρια που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας
με τίτλο Κωνσταντινούπολη. 550 χρόνια από την Άλωση, Γρανάδα 2004,
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και Κωνσταντίνος Τσάτσος. Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός, Αθήνα
2009, ή το συνέδριο στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινγκχαμ, 2011, με τίτλο:
Re-imagining the Past: Antiquity and Modern Greek Culture).
Η ευθύνη που επωμίσθηκε η ΕΕΝΣ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια
για την περαιτέρω προώθηση των νεοελληνικών σπουδών σε παγκόσμια
κλίμακα την υποχρεώνει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και να δώσει
προτεραιότητα στην επικοινωνία μέσω Διαδικτύου, καθιστώντας περισσότερο αποδοτικό τον ιστότοπό της (<www.eens.org>). Ο ιστότοπος της
ΕΕΝΣ αναβαθμίσθηκε στην αρχή του 2011 και αποτελεί πλέον ένα αναγνωρισμένο όργανο στη διάθεση των νεοελληνιστών και ένα κέντρο πληροφόρησης για τους νεοελληνιστές και τις συγγενικές ειδικότητες με τη συχνή
ανάρτηση πληροφοριών για συνέδρια, προκηρύξεις θέσεων και υποτροφιών, νέες εκδόσεις βιβλίων, κ.ά. Η ΕΕΝΣ, εξάλλου, με την απόφασή της να
αναρτήσει τα Πρακτικά του Δ΄ συνεδρίου σε μορφή ψηφιακού βιβλίου στο
Διαδίκτυο έχει πλέον προσανατολιστεί προς το ψηφιακό μέλλον.
Στο πλαίσιο αυτό προέχει να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα μεγάλο
εκδοτικό βήμα, 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. Ένα τέτοιο περιοδικό, με αυστηρές προδιαγραφές
σύνταξης και επιμέλειας, και χωρίς περιορισμό στη γλώσσα δημοσίευσης
των συνεργασιών, το οποίο θα θελήσει να καλύψει τους επιμέρους ερευνητικούς τομείς που απαρτίζουν τις νεοελληνικές σπουδές, θα αποτελέσει,
παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται ένα τέτοιο εγχείρημα, διέξοδο προς
μια επιπλέον αποτελεσματική διεθνή προβολή των νεοελληνικών σπουδών, τόσο στον ερευνητικό όσο και στον διδακτικό τομέα.
Βερολίνο, 13 Ιουνίου 2011
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ,
Καθηγητής Κωνσταν τίνος Α. Δημάδης

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Η διαχείριση του παρελθόντος

Διατροφικές συνήθειες ως στρατηγικές συγκρότησης πολλαπλών
πολιτισμικών ταυτοτήτων και διαχείρισης του παρελθόντος:
το παράδειγμα της ελληνικής μανιταροφαγίας
Μαρία Βραχιονίδου

‘Πες μου τι τρως να σου πω ποιος είσαι’ είχε πει το 1825 ο Γάλλος γαστρονόμος Brillat-Savarin.1 Σχεδόν δύο αιώνες αργότερα η διάσημη πλέον ρήση
του είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Κι αυτό γιατί, ενώ διαμορφώνονται νέα
κριτήρια με τα οποία επιλέγεται το φαγητό, η ίδια η έννοια του φαγητού
και η διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών αποτελούν διαχρονικά
πολύ βασικούς παράγοντες για τη συγκρότηση της ταυτότητας.
Στη σημερινή ανακοίνωση θα αναλύσω τις διατροφικές συνήθειες μέσα
από δύο άξονες, α) ως στρατηγικές συγκρότησης πολλαπλών πολιτισμικών ταυτοτήτων β) ως στρατηγικές διαχείρισης του παρελθόντος και γ)
ακολούθως θα περιγράψω πώς αυτές οι στρατηγικές εφαρμόζονται στο
παράδειγμα της ελληνικής μανιταροφαγίας.2
Σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, η έννοια της ταυτότητας
παίζει κομβικό ρόλο όχι μόνο για την αντίληψη του εαυτού από το ίδιο το
άτομο αλλά και για την τοποθέτηση του ατόμου στην ομάδα και εν τέλει
για τη συλλογική κατασκευή της κοινωνίας. Για τη συγκρότηση της ταυτότητας πολλοί παράγοντες είναι καθοριστικοί. Το φαγητό και οι διατροφικές συνήθειες ανήκουν ασφαλώς στους πρωταρχικούς, καθώς το τι επιλέγει (ή το τι αναγκάζεται) να τρώει ένα άτομο, μια ομάδα ή ένας λαός έχει
μεγάλη σημασία για τον αυτοκαθορισμό του. Ποια όμως είναι τα κριτήρια που ορίζουν την επιλογή του φαγητού, που διαμορφώνουν αλλά και
αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες, που τυποποιούν τους τρόπους στο
τραπέζι, που ελέγχουν ποιο διατροφικό προϊόν θα καταναλώσει και ποιο
θα απορρίψει κάποιος (είτε πρόκειται για άτομο, είτε για ομάδα τοπική,
κοινωνική ή άλλη είτε, πολύ περισσότερο, για ολόκληρα έθνη);
1
2

Brillat-Savarin Jean Anthelme, Physiologie du goût , Paris 1825, (aphorisme iv).
Για εκτενή βιβλιογραφία βλ.: Βραχιονίδου Μαρία, Πολιτισμική και κοινωνική αξία των
μανιταριών (διδακτορική διατριβή), εκδ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2007,
σελ. 628-640.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Παραδοσιακά, τα βιολογικά και διατροφικά θεωρούνταν όχι μόνο τα
πρωταρχικά αλλά και τα αποκλειστικά κριτήρια, εφόσον η λήψη της τροφής
είναι η απάντηση στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ανθρώπων.
Αργότερα, το προβάδισμα δόθηκε στα οικονομικά και πρακτικά κριτήρια, αφού αυτά καθορίζουν την παραγωγή κάθε τόπου, και η παραγωγή
με τη σειρά της καθορίζει τι είναι διατροφικά διαθέσιμο και τι όχι. Σήμερα
ωστόσο είναι πια σαφές ότι αυτά τα κριτήρια όχι μόνο δεν είναι επαρκή
αλλά σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν προηγούνται σε σχέση με τα πολιτισμικά, που αποτελούν και τον πρωταρχικό παράγοντα για τη διαμόρφωση
των διατροφικών μας επιλογών. Ασφαλώς το τι παράγει η κάθε περιοχή, η
ένδεια ή η αφθονία που χαρακτηρίζει τον καταναλωτή, η δυνατότητά του
να προμηθευτεί ή όχι κάποιο διατροφικό αγαθό, η θερμιδική αξία του κάθε
διατροφικού προϊόντος παίζουν σημαντικό ρόλο για τον τρόπο που τα
άτομα και οι κοινωνίες κάνουν τις διατροφικές τους επιλογές και διαμορφώνουν τις διατροφικές τους προτιμήσεις. Ωστόσο, το φαγητό είναι κυρίως
ζήτημα πολιτισμικών επιλογών, καθώς η τροφή αποτελεί ένα βασικό τρόπο
συγκρότησης και υπογράμμισης της πολιτισμικής ταυτότητας. Μάλιστα,
ακόμα και κάποια θεωρητικά ασφαλή και αντικειμενικά κριτήρια φαίνεται
πως τελικά εμπίπτουν σε μια πολιτισμική κατηγορία, όπως συμβαίνει με την
εδωδιμότητα ή μη των τροφών. Το τι θεωρείται εδώδιμο δηλαδή δεν ταυτίζεται πάντα με το τι είναι πράγματι εδώδιμο, αλλά με το τι θεωρείται από
τα πολιτισμικά δεδομένα του καθενός αποδεκτή τροφή. Έτσι π.χ. για τους
Εβραίους και τους μουσουλμάνους, το χοιρινό, άσχετα από τη διατροφική
του αξία, απορρίπτεται ως διατροφική επιλογή, για τους Ινδούς το κρέας
αγελάδας κ.ο.κ. αλλά και αντίστροφα, κάποια υποτίθεται επικίνδυνα για
την υγεία και μη εδώδιμα είδη, όπως κάποια δηλητηριώδη είδη της χλωρίδας και της πανίδας, σε ορισμένες περιοχές θεωρούνται εκλεκτό έδεσμα.
Ότι η διατροφή αποτελεί μέσο συγκρότησης πολιτισμικής ταυτότητας γίνεται σήμερα ολοένα και πιο προφανές, και για δύο πρόσθετους
λόγους. Αφενός γιατί, το βιοτικό επίπεδο, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο,
έχει ανέβει θεαματικά σε σχέση με παλαιότερες εποχές και αφετέρου γιατί
τα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης κάνουν εύκαιρες διατροφικές επιλογές ακόμα και από τις πιο απομακρυσμένες στον καταναλωτή κουζίνες.
Μπορεί λοιπόν κανείς να γευτεί παέγια στη Στοκχόλμη και σούσι στην
Αθήνα, τατζίν στη Μελβούρνη και κρέας ταράνδου στη Φλόριντα. Άρα,
τελικά, όπως τονίζει και η κοινωνική ανθρωπολόγος Deborah Lupton,
‘επιλέγουμε τροφές πολιτισμικά αποδεκτές και παράλληλα δρώσες συμβολικά για την παρουσίαση του εγώ’.3
3

Lupton Deborah, Food, the Body and the Self, Λονδίνο 1996, σελ. 15.
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Και διαχρονικά άλλωστε το φαγητό αποτελούσε πεδίο διαμάχης και
εντάσεων ή έστω διαφοροποίησης, ακριβώς γιατί ήταν περιβεβλημένο με
το μανδύα της ταυτότητας. Παρόλο που, όπως επισημαίνει ο ιστορικός
της διατροφής Peter Scholliers, λίγοι ιστορικοί έχουν εξετάσει το πώς τα
τρόφιμα χρησιμοποιήθηκαν για να χτίσουν τις ταυτότητες στο παρελθόν,4
φαίνεται πως στη διάρκεια της ιστορίας συχνά οι τροφές έπαιξαν ρόλο
παντιέρας που δήλωνε ακριβώς την ομάδα του ανήκειν, διαφοροποιούσαν ανάμεσα στο ‘εμείς’ και στο ‘οι άλλοι’ ή και σημείωσαν την κοινωνική
αλλαγή.5 To λευκό ψωμί, για παράδειγμα, θεωρούνταν για αιώνες συνώνυμο της υγείας, της ομορφιάς και του πολιτισμού ενώ το μαύρο ψωμί
συνώνυμο της βαρβαρότητας.6 Παλαιότερα, εκτός από το ψωμί, άλλες δύο
τροφές, το χοιρινό και το κρασί έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στη διαφοροποίηση των Ρωμαίων από τους βαρβάρους και κατόπιν των δυτικών χριστιανών από τους υπολοίπους.7 Η σημειοδότηση λοιπόν του κάθε τροφίμου
συνδέεται με τις οικονομικές, ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες που το
συνοδεύουν αλλά και αντίστροφα: οι αλλαγές των διατροφικών γούστων
σημειοδοτούν κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. Έτσι, όπως διευκρινίζει ο Bruno Laurioux ύστερα από μελέτη των μενού των συμποσίων στα
πρώτα βιβλία μαγειρικής, πιάτα όπως ‘ο ζωμός από αραβόσιτο’ ή ‘το ψιλοκομμένο πουλερικό με κάστανα’ που ήταν εξαιρετικά δημοφιλή το Μεσαίωνα στη Δύση, κάποιους αιώνες αργότερα είχαν πάψει να τα τρώνε.8 Ή, το
18ο αιώνα στη Γαλλία, πολυτελή εδέσματα θεωρούνταν τα καβούρια, τα
στρείδια και τα μικρά ψάρια ενώ τα μεγάλα ψάρια που παλαιότερα, σερβιρισμένα με χάρη και χλιδή κοσμούσαν τα γιορτινά τραπέζια, δεν έχαιραν
πλέον καμίας εκτιμήσεως. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα του
χαβιαριού: μπορεί σήμερα να αποτελεί το συνώνυμο της πολυτέλειας,
όμως στην οθωμανική Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η Άννα Ματθαίου, τόσο
το μαύρο όσο και το κόκκινο χαβιάρι ήταν τόσο φτηνό, που αποτελούσε
μια βασική τροφή των πληθυσμών για την περίοδο της νηστείας...9
4
5
6
7
8

9

Scholliers Peter (επιμ.), Food, Drink and Identity. Cooking, Eating and Drinking in Europe
since the Middle Age, Oxford – New York, 2001, σελ. 3-22.
βλ. και: Βραχιονίδου Μαρία, όπ.π., σελ. 222-224.
Ματθαίου Άννα, ‘Οι ντελικάτες τροφές και το λιτοδίαιτο: δύο εκδοχές του διαφωτισμού’, Ιστορικά, τεύχ. 40, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, Ιούλ. 2004, σελ. 38.
Flandrin J.-L. – Montanari M. (επιμ.), Histoire de l’ alimentation, εκδ. Fayard, Παρίσι,
1996.
Laurioux Bruno, ‘Τα μενού των συμποσίων στα βιβλία μαγειρικής του τέλους του
Μεσαίωνα’, στο: Ματθαίου Άννα, Ιστορία της Διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης
ιστοριογραφίας, εκδ. Μνήμων, Αθήνα, 2003, σελ. 43-62.
Ματθαίου Άννα, όπ.π. (σημ. 6), σελ. 41-44.
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Οι διατροφικές συνήθειες όμως αποτελούν και μέσο διαχείρισης του
παρελθόντος, καθώς συχνά κατασκευάζεται στερεοτυπικά ένα ανύπαρκτο διατροφικό παρελθόν για να υποστηρίξει μια σύγχρονη εθνική ή πολιτισμική ταυτότητα, γεγονός που αποκαλύπτει συχνά η ιστορική έρευνα.
Για παράδειγμα ο Lοuis Stouff στην εργασία του για τον επισιτισμό και τη
διατροφή στην Προβηγκία κατά το 14ο αιώνα,10 διαπιστώνει πως η ‘παραδοσιακή προβηγκιανή κουζίνα’ δεν είναι παρά δημιούργημα των τελευταίων χρόνων, καθώς στα τέλη του Μεσαίωνα αυτή δεν διαχωριζόταν από
την υπόλοιπη της Μεσογείου.11 Το ίδιο κατευθυνόμενη διαπιστώνει η Inger
Johanne Lyngo πως είναι και η σχέση ανάμεσα στο ‘καθαρό άσπρο γάλα’
και τη μοντέρνα νορβηγική διατροφή. Άλλωστε δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που κάποια τρόφιμα προπαγανδίστηκαν σκοπίμως, για εθνικούς,
πολιτισμικούς ή οικονομικούς λόγους, όπως συνέβη στη φασιστική Ιταλία
με το ψωμί και στην Ελλάδα την εποχή του Καποδίστρια με την πατάτα.12
Η χρήση μιας διατροφικής συνήθειας ως στρατηγικής για τη συγκρότηση διαφορετικών σε κάθε εποχή πολιτισμικών ταυτοτήτων αλλά και για
τη στερεοτυπική ανασύσταση του διατροφικού παρελθόντος φαίνεται
χαρακτηριστικά στο παράδειγμα της ελληνικής μανιταροφαγίας που θα
χρησιμοποιήσουμε.13 Γιατί, όπως διαπίστωσα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής μου γύρω από τα μανιτάρια, η αρχική
εντύπωση που είχα και που, φαντάζομαι, και αρκετοί από σας έχετε, ότι
η μανιταροφαγία στην Ελλάδα, σε αντίθεση με αρκετούς δυτικοευρωπαϊκούς και σλαβικούς λαούς, δεν είναι και ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη, είναι αποτέλεσμα ακριβώς μιας τέτοιας στρατηγικής.
Σύμφωνα με τον πατέρα της εθνομυκολογίας, τον Αμερικανό Robert
Gordon Wasson, οι λαοί χωρίζονται σε μυκόφοβους και μυκόφιλους. Στους
πρώτους κατατάσσονται οι Αγγλοσάξονες αλλά και οι τευτονικοί λαοί ενώ
στους δεύτερους οι Σλάβοι, οι βαλτικοί λαοί, οι Βάσκοι, οι λαοί της Σιβηρίας και της άπω Ανατολής αλλά και οι Έλληνες. Το μεγαλύτερο μέρος
10 Stouff L., Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles, Παρίσι
1970.
11 Βλ. και: Μπάδα Κωνσταντίνα, Εισαγωγή στην κοινωνική ζωή των πραγμάτων. (Πανεπιστημιακές σημειώσεις), Γιάννενα 1993, σελ. 43.
12 Σε άρθρο του ο Paolo Sorcinelli εξηγεί πώς οι Ιταλοί εργάτες του Λάτσιο ή της Τοσκάνης προπαγανδίστηκαν κατά τη διάρκεια της φασιστικής Ιταλίας προκειμένου να εντάξουν στη διατροφή τους το ψωμί, καθώς πείστηκαν ότι με αυτό τον τρόπο ενσωματώνονται όχι μόνο στην εργατική τάξη αλλά κυρίως στο ιταλικό έθνος. Όσο για την έλευση
της πατάτας στην Ελλάδα είναι γνωστό το επεισόδιο με τη φύλαξή της σε αποθήκη
από στρατιώτες, σύμφωνα με οδηγίες του Καποδίστρια, προκειμένου να πιστέψουν οι
δύσπιστοι για τη αξία της Έλληνες χωρικοί πως επρόκειτο για ένα πολύτιμο τρόφιμο.
13 Βραχιονίδου Μαρία, όπ.π., βλ. κυρίως σελ. 227-241.
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λοιπόν του ευρωπαϊκού υποστρώματος είναι μυκοφοβικό, πράγμα που
μοιάζει αναπάντεχο, όταν σήμερα, γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη, το μανιτάρι συλλέγεται με μανία και έχει τη μορφή κυνηγιού. Πρόκειται ωστόσο
για μια στάση, που υιοθετήθηκε πρόσφατα, μόλις τους τελευταίους αιώνες.
Το αντίστροφο ισχύει για την Ελλάδα, καθώς η μυκοφοβία της είναι όψιμη.
Πώς όμως, πότε και γιατί έγινε αυτή η αντιστροφή;
Για να κατανοήσει κανείς τη στάση απέναντι στο μανιτάρι (που, αξίζει
να τονίσουμε, σχεδόν ποτέ δεν είναι αδιάφορη, αλλά περιβάλλεται από
αντιδράσεις είτε λατρείας είτε απέχθειας) πρέπει να πιάσει το νήμα από
πολύ παλιά, συγκεκριμένα από την προϊστορία. Ήταν λοιπόν περίπου το
10.000 π.Χ. όταν, και πάλι σύμφωνα με τον Wasson, αλλά και από την επιβεβαίωση αρχαιολογικών ευρημάτων και εθνολογικών μαρτυριών (εικ. 1),14

Εικ. 1 : Αποτύπωμα βραχογραφήματος μανιταριών
(Tassili Αλγερίας, περ. 9.000 π.Χ.)

ξεκίνησε από την ορεινή περιοχή της Κεντρικής Ασίας και της Σιβηρίας
μια εκτεταμένη λατρεία ενός παραισθησιογόνου μανιταριού, του αμανίτη
του μυγοκτόνου, με τελετουργική κατανάλωσή του, κυρίως από ιερείς και
σαμάνους, για να επεκταθεί αργότερα σε ολόκληρη την Ευρασία15 (εικ. 2).
14 Samorini Giorgio, ‘The oldest Representations of Hallucinogenic Mushrooms in the
World (Sahara Desert, 9000-7000 B.C.)’, Integration, τόμ.2/3, 1992, σελ. 69-78. Βλ. και
ιστοσελίδα: <http://66.249.93.104/search?q=cache:FrAXeyAWYaEJ:www.samorini.
net/doc/sam/sah>.
15 Wasson, G. R., Soma: Divine Mushroom of Immortality, Harcourt Brace Yovanovich,
1968.

36

Μαρία Βραχιονίδου

Στην αρχαία Ελλάδα, το μανιτάρι
αντιμετωπιζόταν σχεδόν πάντα με
θετικό πρόσημο. Πέρα από κάποια
αρχαιολογικά δεδομένα και γραπτές
πηγές που υπονοούν τη συνέχιση της
λατρευτικής χρήσης παραισθησιογόνων
μανιταριών στα μυστήρια,16 το μανιτάρι
θεωρούνταν έδεσμα εκλεκτό και
κοσμούσε συχνά τα γιορτινά, αν όχι
και τα καθημερινά τραπέζια. Αρχαίοι
συγγραφείς, όπως ο Διοσκουρίδης, ο
Γαληνός, ο Θεόφραστος, ο Πλούταρχος,
ο Νίκανδρος, ο Αθήναιος κ.ά. κάνουν
συχνά λόγο για τα εύγευστα μανιτάρια
Εικ. 2 : Το παραισθησιογόνο μανι- και κυρίως για τα ύδνα που γεύονταν
τάρι αμανίτης ο μυγοκτόνος. Αξίζει να στα συμπόσια. Επίσης αναφέρονται
σημειωθεί, νομίζω, πως ακριβώς αυτό και στις φαρμακευτικές ιδιότητες
το μανιτάρι, που αποτελεί τη στερε- των μανιταριών, σε συμβουλές για
οτυπική μορφή μανιταριού, σήμερα αποφυγή δηλητηριάσεων, σε δοξασίες,
εμφανίζεται σε πάμπολλα αντικεί- σε πρακτικές και τεχνολογικές χρήσεις
μενα που αφορούν τον παιδικό κόσμο, κάποιων μανιταριών, αλλά στο πλαίσιο
όπως σε εικονογραφήσεις βιβλίων, αυτής της ομιλίας, λόγω έλλειψης
παιδική επίπλωση κ.λπ., ενώ παρου- χρόνου, θα περιοριστώ στη διατροφική
σιάζεται συχνότατα ως η κατοικία για διάσταση του είδους αυτού της
πλάσματα και φυσικά (ζώα) όσο και χλωρίδας που μας απασχολεί.
υπερφυσικά (ξωτικά)
Ο ρωμαϊκός κόσμος όχι μόνο
διατηρεί αλλά και εντείνει τη μυκοφιλία
του. Ο Πλίνιος και ο Απίκιος δίνουν
αρκετές συνταγές με μανιτάρια, ενώ ένα είδος μανιταριού, ο αμανίτης του
Καίσαρα αντλεί το όνομά του από το Ρωμαίο αυτοκράτορα Ιούλιο Καίσαρα,
που ήταν φανατικός λάτρης του είδους (εικ. 3). Τα μανιτάρια μάλιστα
αποτελούν συχνά και σύμβολο πολυτέλειας και τρυφής, όπως φαίνεται και
στο απόσπασμα του Πετρώνιου που, σατιρίζοντας το σπάταλο Τριμάλχιο,
αναφέρει πως «έγραψε να του στείλουν και ένα φορτίο από μυκήλια
μανιταριών από την Ινδία».17
Η τομή στην αντιμετώπιση των μανιταριών έρχεται με την έλευση
του χριστιανισμού. Το θεοκρατικό Βυζάντιο, αφενός γιατί αποστρέφεται
16 Kramrisch Stella, Ott Jonathan, Wasson R. Gordon, Persephone’s Quest: Entheogens and
the Origins of Religion, New Haven, CT: Yale University Press, 1986.
17 Petronius, Satyricon, 38, cf.48.

Διατροφικές συνήθειες: το παράδειγμα της ελληνικής μανιταροφαγίας

37

Εικ. 3 : Αμανίτης του Καίσαρα

την ύλη και αντιδρά στην απόλαυση και αφετέρου γιατί τα συνδέει με
παγανιστικές λατρευτικές τελετές, δαιμονοποιεί τα μανιτάρια και τα
θέτει εκτός της προτεινόμενης διατροφικής παλέτας. Χαρακτηριστική
είναι η μομφή του αγίου Αυγουστίνου εναντίον της μανιταροφαγίας των
Μανιχαίων — μομφή που εγείρει αρχικά απορίες, οι οποίες αίρονται όταν
κανείς γνωρίζει για την προϊστορική λατρεία του μανιταριού, ενώ και άλλοι
κληρικοί διατηρούν εμφανώς μυκοφοβική στάση. Οι περισσότερες άλλωστε
αναφορές από βυζαντινούς συγγραφείς είτε τονίζουν την επικινδυνότητα
της κατανάλωσης μανιταριών και τα ενοχοποιούν για δηλητηριάσεις
είτε τα ομαδοποιούν με τα ‘χόρτα’, εντάσσοντάς τα αναμφισβήτητα στην
ταπεινή καθημερινή και υποτιμημένη τροφή των φτωχών χωρικών· μόνο
σποραδικά και λάθρα γίνεται λόγος για τα μανιτάρια —κυρίως τρούφες—
που, έστω και μυστικά ή με την ανοχή της αντίθετης κυρίαρχης ιδεολογίας
της εποχής, εξακολουθούν να κοσμούν τα αρχοντικά τραπέζια. Αντίστοιχα
υποτιμημένο είναι το μανιτάρι και στη μεσαιωνική Δύση, όπου συμβολίζει
το σκοταδισμό, τη σήψη και τον παρασιτισμό — συμβολισμός που
εξακολούθησε να αναπαράγεται και σε λογοτεχνικά δυτικοευρωπαϊκά
κείμενα για πολύ καιρό μετά το τέλος του Μεσαίωνα.
Η μεσαιωνική σιωπή γύρω από το μανιτάρι και η μυκοφοβική στάση
κράτησε αρκετούς αιώνες, σχεδόν ως το τέλος της εποχής του μπαρόκ,
ωστόσο η μετέωρη θέση του στο διατροφικό κόσμο δεν αίρεται πριν τα
τέλη του 18ου αιώνα. Η θετική αντιμετώπισή του ξεκινά από χώρες όπως η
Γαλλία και η Ιταλία, όπου το εξεζητημένο και το σπάνιο γίνεται η νέα μόδα
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της γαστρονομίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν το μανιτάρι επανακτά μια
θέση γοήτρου και εμφανίζεται σε συνταγές που παρελαύνουν στα πρώτα
βιβλία μαγειρικής.18 Στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα ωστόσο αυτές οι
αλλαγές δεν κατορθώνουν να φτάσουν. Εδώ το μανιτάρι εξακολουθεί να
έχει την υποτιμημένη θέση που του επεφύλασσε ο Μεσαίωνας. Έτσι ούτε ο
Αγάπιος Λάνδος στο Γεωπονικόν του που εκδόθηκε το 1643 το αναφέρει,
ούτε ο Γεννάδιος στο Λεξικόν Φυτολογικόν του 1914 το αντιμετωπίζει
θετικά ενώ δεν περιλαμβάνεται ούτε στην εκδομένη στα μέσα του 20ού
αιώνα ογκώδη Μυθολογία της Γεωργίας.19
Ωστόσο, μόλις ξύσει κανείς τη μυκόφοβη επιφάνεια, μια εντελώς
άλλη πραγματικότητα ξεπροβάλλει σχετικά με τη θέση του μανιταριού
στην παραδοσιακή Ελλάδα. Και σ’ αυτό ίσως βοήθησε τελικά η
καθυστερημένη ανακάλυψη των γαστρονομικών επιταγών της Δύσης,
εφόσον οι παρατεταμένες μακρές διάρκειες διέσωσαν, αναπαράγοντάς τες,
διατροφικές συνήθειες χιλιετηρίδων. Εντρυφώντας σε ανέκδοτα αρχεία,
αναξιοποίητες βιβλιογραφικές πηγές και κυρίως διεξάγοντας επιτόπια
έρευνα διαπιστώνει κανείς πως στον παραδοσιακό ελληνικό αγροτικό
κόσμο ένας τεράστιος γλωσσικός, φρασεολογικός και λαογραφικός
πλούτος συνοδεύει το μανιτάρι, πλούτος που βεβαιώνει πως το διατροφικό
αυτό είδος συλλεγόταν, είχε ποικίλες χρήσεις και φυσικά κατείχε εξέχουσα
θέση στο καθημερινό τραπέζι (εικ. 4). Εφόσον λοιπόν η μανιταροφαγία στην
Ελλάδα ήταν τόσο διαδεδομένη γιατί είναι τόσο συχνή η αποσιώπησή της
ακόμα και από τους ίδιους τους παραδοσιακούς καταναλωτές μανιταριών;
Η απάντηση, όπως έδειξε η έρευνα, κρύβεται και εδώ στη συσχέτιση του
διατροφικού αυτού αγαθού με ένα θέμα ταυτότητας και με μια κοινωνική
παράμετρο. Το μανιτάρι δηλαδή στον παραδοσιακό κόσμο παίζει συχνά
σημαντικό ρόλο για τη διαχείριση κρίσεων όπως οι περίοδοι λιμού ή οι
πόλεμοι. Πολλοί άλλωστε από τους πληροφορητές μας παραδέχτηκαν
πως στα χρόνια της Κατοχής κατάφεραν να επιβιώσουν χάρη στα άγρια
μανιτάρια που συνέλεγαν από τη φύση. Κατά τον Braudel άλλωστε
είναι χαρακτηριστικό πως ακριβώς σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι
επανέρχονται σ’ εκείνα τα φυτά που αναζητούσαν για τη διατροφή τους
κατά την προϊστορία.20
18 Flandrin J.-L. – Montanari M., ‘Les temps modernes’, στο: Flandrin J.-L. – Montanari M.
(επιμ.), Histoire de l’ alimentation, κεφ. De la chrétienté occidentale à l’ Europe des états,
εκδ. Fayard, Παρίσι, 1996, σελ. 562.
19 Λέτσας Αλ., Μυθολογία της Γεωργίας, 3 τόμοι, εκδ. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος,
Θεσσαλονίκη, 1949, 1952 και 1957.
20 Braudel Fernand, ‘Γενική εισαγωγή. Διατροφή και κατηγορίες της ιστορίας’, στο:
Ματθαίου Άννα (επιμ.), Ιστορία της Διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, εκδ. Μνήμων, Αθήνα, 1998 σελ. 21-22.
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Αντίθετα όμως από την παραδοσιακή ελληνική αγροτική κοινωνία όπου
το μανιτάρι σηματοδοτείται ως ‘το φαΐ
του φτωχού’, στον ελληνικό αστικό
κόσμο, κυρίως στις αστικές τάξεις που
προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες
του 20ού αιώνα μετά το κύμα της
αστυφιλίας, το μανιτάρι επανακάμπτει
στις προτιμήσεις των καταναλωτών
εφόσον συμβολίζει αυτονόητα ‘το
φαΐ του πλούσιου’. Φυσικά αρχικά
οι συνταγές ήταν αποκλειστικά
ξενόφερτες, στη συνέχεια όμως και
ως ανταπόκριση στο αίτημα για
προβάδισμα της τοπικότητας το
μενού μπορεί να συμπεριλαμβάνει και
εγχώριες συνταγές. Το κοινό βεβαίως
που απευθύνεται το μανιτάρι μ’ αυτό
το νέο του ένδυμα αποτελείται από
ανθρώπους μεσαίων και ανώτερων
οικονομικά και κοινωνικά στρωμάτων,
που μένουν στις μεγάλες πόλεις και
ενδιαφέρονται για το lifestyle και
αυτή η διατροφική επιλογή αποτελεί
ουσιαστικά ένα ζήτημα ύφους.
Μπορεί λοιπόν κάποιος να μην
έχει συλλέξει ποτέ ούτε ένα μανιτάρι,
ωστόσο να το τρώει σε διαφορετικά
πιάτα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Είναι χαρακτηριστικό, νομίζουμε, ότι σε στήλες περιοδικών που
παρουσιάζουν τα νέα εστιατόρια της
Αθήνας, σχεδόν σε κάθε τεύχος παρελαύνει μια τουλάχιστον συνταγή με
μανιτάρια που διαθέτει το εκάστοτε
εστιατόριο: ‘ψητά χτένια με σος από
πράσινη φάβα, λάδι τρούφας και
ξύσμα πορτοκαλιού’, ‘μανιτάρια γεμιστά με μπέικον’, ‘ριζότο με θαλασσινά,
σφυρίδα, μανιτάρια και λεμόνι’ κ.ο.κ.
(εικ. 5). Τέλος, ακόμα πιο ‘μοδάτη’
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Μαρία Βραχιονίδου

φαντάζει η επιλογή των άγριων μανιταριών έναντι των καλλιεργημένων σε
συνταγές που συνδυάζουν την παραδοσιακή με τη δημιουργική κουζίνα,
όπως ‘άγρια μανιτάρια μορίγ γεμιστά
με κρέμα φιστικιών Αιγίνης’,21 ‘κονσομέ
από κοτόπουλο με μανιτάρια μορχέλες, μαυρομάτικα φασόλια και λαχανικά’, ‘πεσκανδρίτσα με μανιτάρια’,22
(εικ. 6) ‘αρνί σε κρούστα από μανιτάρια με πουρέ από πράσα’,23 ‘μουσακάς
με καλογεράκια’ (είδος σκουρόχρωμου
μανιταριού)24 κ.ο.κ.
Η επανανακάλυψη όμως του
άγριου μανιταριού γίνεται τα τελευταία χρόνια μέσα και σ’ ένα άλλο
πλαίσιο, δηλαδή αυτό της αναζήτηΕικ. 6 : Πεσκανδρίτσα με μανιτάσης του φυσικού και της επιστροφής
ρια. Χαρακτηριστική είναι, νομίζω, η
στην ‘παραδοσιακότητα’. Η αναζήτοποθέτηση ενός σαλιγκαριού στον
τηση παραδοσιακών διατροφικών
ώμο της κοπέλας, καθώς το σαλισυνηθειών και προϊόντων, όπως αυτό
γκάρι, όπως και το μανιτάρι, συμβοτου άγριου μανιταριού, λειτουργεί ως
λίζει κατεξοχήν το δάσος. Επίσης
αντίδραση στο μαζικό και βιομηχαχαρακτηριστική είναι και η επιλογή
νοποιημένο και εντάσσεται στα νέα
της καταναλώτριας – ενός μοντέλου
οικολογικά συμφραζόμενα. Η ίδια η
που προβάλλει τη μανιταροφαγία ως
παραδοσιακότητα είναι μια έννοια
μια εναλλακτική επιλογή στιλ, ακριπρος κατανάλωση: από τη στιγμή που
βώς αντίστοιχη με τις ενδυματολοέπαψε η κατανάλωση να εντάσσεται
γικές επιλογές. (Φωτ. από το άρθρο
στην παράδοση, εντάχθηκε η παρά‘Μανιτάρια, η μνήμη του δάσους’, στο
δοση στην κατανάλωση (εικ. 7). Στο
περιοδ. «Ευ Ζην», Δεκ. 2004.)
ίδιο πλαίσιο οικολογικής διαχείρισης
παρατηρείται και μια οικονομική και
τουριστική εκμετάλλευση του είδους, με τη δημιουργία μονάδων συλλογής άγριων μανιταριών, τη διοργάνωση εκδρομών με σκοπό τη μανιτα21 Πιάτο που βρίσκει κανείς σε ένα από τα ακριβότερα εστιατόρια των Αθηνών (την
‘Εδωδή’) (Αθηνόραμα, 3-10/2/2005, σελ. 163).
22 ‘Μανιτάρια. Η μνήμη του δάσους’ στο περ. Ευ Ζην, Δεκέμβριος 2004, σελ. 128-137.
23 Άρθρο ‘Η μαγεία των μανιταριών’, κεφ. Τέχνες και Ψυχαγωγία, στην ιστοσελίδα: <www.
flash.gr>.
24 Άρθρο ‘Το κυνήγι των μανιταριών’, περ. Marie Claire.
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ροσυλλογή και τη μανιταροφαγία,
συνεδρίων και φεστιβάλ από μανιταρόφιλους. Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν
το μανιτάρι δεν είναι παρά η αφορμή
για εκδρομή, για επιστροφή στη φύση,
για δοκιμή διαφορετικών διατροφικών
προτάσεων, για συμμετοχή στη διαδικασία και για κοινωνικοποίηση. Δεν
είναι παρά το σύμβολο μιας νέας πολιτισμικής ταυτότητας.
Στη σημερινή ανακοίνωση θελήσαμε να δείξουμε, μέσα από το παράδειγμα της ελληνικής μανιταροφαγίας, πώς
το φαγητό αποτελεί μέρος μιας πολιτισμικής διαδικασίας με την οποία τα
δρώντα υποκείμενα ως άτομα ή ομάδες
παράγουν κοινωνική πρακτική, αποτυΕικ. 7 : Α΄ Φεστιβάλ Μανιταριού,
πώνουν τις κοινωνικές και οικονομικές
Γρεβενά, Σεπτ. 2003 (φωτ. από
αλλαγές και υπογραμμίζουν τις διαφοπροσωπικό αρχείο)
ρετικές πολιτισμικές ταυτότητες.25
Καταλήγοντας θα μπορούσαμε
να πούμε πως το ‘είσαι ό,τι τρως’ του
Brillat-Savarin δεν ισχύει πια· γιατί έχει σαφώς αντικατασταθεί από αυτό
που τόσο εύστοχα διατυπώνει ο ανθρωπολόγος της τροφής C. Fischler:
‘Γίνεσαι αυτό που τρως’.26

•

25 Μπάδα Κωνσταντίνα, ‘Ο πολιτισμός της διατροφής ως συνιστώσα της τοπικής ανάπτυξης στην Κρήτη’, στο: Τοπικότητες: Αντιστάσεις, Μεταβολές και Συνθέσεις (Α΄ Συνέδριο
για το λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, Χανιά, 21-23 Νοεμβρίου 2003).
26 Fischler C., ‘Food, self and identity’, Social Science Information 27, 2 (1988), σελ. 279.

Ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις: εθνική ταυτότητα
και ιστοριογραφική παράδοση (1900-2000)
Στέλλα Κασίδου – Παρασκευή Γκόλια
Περίληψη
Ο όρος ταυτότητα προσδιορίζει τα επιμέρους στοιχεία ομάδων ή ατόμων,
μέσω των οποίων οι ομάδες ή τα άτομα αυτά, αυτοπροσδιορίζονται, επιτυγχάνοντας τη συνάφεια και τη διατήρηση κοινών χαρακτηριστικών. Κάθε
λαός για να επιβιώσει έχει ανάγκη από τις μεταβιβαζόμενες μνήμες, οι
οποίες συγκροτούν το βαθύτερο πυρήνα της ταυτότητάς του, καθώς η από
κοινού βίωση των γεγονότων δημιουργεί αισθήματα συμμετοχικότητας σε
μία πολιτισμική ταυτότητα, ακόμη και αν οι επιμέρους αναμνήσεις μπορούν
να αποτελέσουν αφορμή για διχαστικά αισθήματα. Οι ταυτότητες δεν
αποτελούν σταθερά και αμετάβλητα στοιχεία, αλλά νοητικές κατασκευές
που διαμορφώνονται σταδιακά σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες. Ιδιαίτερα, η εθνική ταυτότητα ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε η κατάλυση των παραδοσιακών μορφών
κοινωνικής οργάνωσης και να προσφέρει στα μέλη των σύγχρονων κοινωνιών νέα βάση κοινωνικής συνοχής, που στηρίζεται στην εκ νέου νοηματοδότηση υπαρκτών κοινών πολιτισμικών χαρακτηριστικών ή και στη
συγκρότηση επινενοημένων παραδόσεων. Γίνεται εμφανής και απαραίτητη η ανάγκη ύπαρξης μίας εθνικής ταυτότητας, που διαμορφώνεται με
στόχο τη διαχείριση και την αναπαραγωγή εθνικών συμβόλων, τη διατήρηση πολιτισμικών χαρακτηριστικών και προτύπων συμπεριφοράς, τις
παραδόσεις και εντέλει τον προσδιορισμό του περιεχομένου της εθνικής
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η εθνική ιστοριογραφία επιτελεί σημαντικές ιδεολογικές λειτουργίες, συμβάλλοντας στον ίδιο το σχηματισμό της
εθνικής ταυτότητας, διαγράφοντας το περιεχόμενο και τα όρια της «εθνικής μνήμης» και συμμετέχοντας στην εγχάραξη της εθνικής συνείδησης.
Στην παρούσα ανακοίνωση διερευνούμε την πολιτική της μνήμης, η οποία
εκφράζεται ακόμη και μέσα από οδωνύμια, μνημεία και αγάλματα, επετείους, σιωπές ή και ηθελημένες αμνησίες. Εστιάζουμε στον τρόπο με τον
οποίο αναδύεται η εθνική ταυτότητα ως ηγεμονικός πολιτισμικός παράγοντας, που διαμορφώνεται από ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν οι ελληνικές φιλοτελικές εκδόΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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σεις από το 1900 έως το 2000, τις οποίες προσεγγίζουμε με τη μέθοδο της
ποσοτικής και ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου, όπου μέσα από τους
τίτλους των σειρών αποτυπώνεται η εθνική ιστοριογραφική παράδοση.
Εισαγωγή
Μνήμη είναι οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι αναφέρονται σε
παρελθόντα γεγονότα, αλλά και οι αναπαραστάσεις, όπως και οι μετασχηματισμοί, των γεγονότων αυτών σε μια συλλογική ανάμνηση του παρελθόντος, που μεταβιβάζεται σε επόμενες γενιές μέσα από μνημεία, μουσεία,
τελετές, αρχεία, εκδόσεις και όλα τα «οχήματα της μνήμης» των ανθρώπινων κοινωνιών, τα οποία αντικειμενοποιούν και μεταγράφουν τη συλλογική μνήμη. Αυτή η συλλογική μνήμη ως κυρίαρχη κοινωνική παράσταση
ενός γεγονότος, επηρεάζει καθοριστικά τους τρόπους με τους οποίους
οι άνθρωποι ασχολούνται με την ιστορία τους και αναφέρονται σ’ αυτήν,
διαμορφώνοντας τελικά την ίδια την ιστορία. Η ιστορία αποτελεί προϊόν
και πηγή συλλογικής μνήμης. Δεν είναι τα ίδια τα δεδομένα, αλλά η μελέτη
και επεξεργασία τους, ενέργειες που εξαρτώνται από το σύστημα αναφοράς σε συγκεκριμένο πολιτιστικό, κοινωνικό και κυρίως ιδεολογικό χώρο
και χρόνο.
Στο πλαίσιο του έθνους-κράτους, η συλλογική εθνική μνήμη αποκτά
τους δικούς της θεσμούς, τους τόπους όπου γίνεται αντικείμενο διερεύνησης και συντήρησης, όπου καθρεφτίζεται η σχέση μιας κοινωνίας με
το παρελθόν, με αυτό που η ίδια ορίζει ως «ρίζες» και ως «κληρονομιά».
Οι ίδιοι αυτοί θεσμοί είναι τα εργαστήρια κατασκευής και μετάδοσης της
μνήμης, στο βαθμό που η εικόνα για το συλλογικό παρελθόν δεν είναι
εξαρχής ενιαία και ομοιόμορφη.
Όπως η ονοματοθεσία των δρόμων και η ανέγερση μνημείων, οι φιλοτελικές εκδόσεις ενός κράτους αποτελούν μια διαδικασία παράλληλη και
συγγενή προς τη δημιουργία θεσμών επιφορτισμένων με τη μελέτη του
παρελθόντος και τη συντήρηση της ιστορικής μνήμης προς τιμήν ενδόξων νεκρών ή ενδόξων πράξεων. Βρίσκεται ωστόσο στα όρια της επίσημης και της μη επίσημης μνήμης και κατά τούτο θα μπορούσε να είναι
χρήσιμο τεκμήριο για τα στοιχεία που πραγματικά συνθέτουν τη μνήμη
μιας κοινότητας.1
Σκοπός, δείγμα και μεθοδολογία της έρευνας
Η απόπειρα να ορίσουμε τον ρόλο της συλλογικής μνήμης, αναφορικά με
την ανάπλαση και την κατανόηση του παρελθόντος, συνιστά μια επίπονη
1

Κουλούρη, Χρ. (1998). Η συλλογική μνήμη των δρόμων. Εφημερίδα Το Βήμα (Κυριακή
3 Μαΐου 1998). Διαθέσιμο στο: <http://www.tovima.gr/ default.asp?pid=2&ct=114&art
id=98877&dt=03/05/1998#ixzz0yCX4aWLk>.
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ενασχόληση.2 Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των τρόπων μέσα από
τους οποίους αναδύεται η εθνική ταυτότητα και αποτυπώνεται η εθνική
ιστοριογραφική παράδοση στις ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις του 20ού
αιώνα. Εστιάζουμε στην καταγραφή και την κατανόηση της πολιτισμικής
βιογραφίας των ελληνικών φιλοτελικών εκδόσεων, στον εντοπισμό της
δυναμικής και στα σημασιολογικά περιεχόμενά τους στο χρόνο και τον
τόπο, τα οποία επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε ως επίσημους και ανεπίσημους μνημονικούς τόπους.
Προσεγγίζουμε το ερευνητικό υλικό ως αφηγήσεις, που οι ερμηνείες
τους προσφέρονται για δημόσια χρήση, ως κείμενα εφοδιασμένα με την
ισχύ της γραφής, με την αυθεντία της νομιμοποιημένης γνώσης, με συνεκτικές διατυπώσεις και με ένα σθένος που προτρέπει στην αποδοχή. Όπως
επισημαίνει ο Ricoeur,3 τα αφηγήματα αυτά είναι σε ορισμένες περιπτώσεις σε θέση να αναδημιουργήσουν την ίδια την ιστορική πραγματικότητα,
με αποτέλεσμα το κάθε έθνος να έχει τις δικές του ιστορικές αφηγήσεις
ως γενεσιουργό στοιχείο της ταυτότητάς του.4 Οι εθνικές ιστοριογραφίες,
καθώς καλούνται να διδάξουν τα κατορθώματα των προγόνων και να
σφυρηλατήσουν εθνική υπερηφάνεια και ενότητα,5 στηρίζουν και αναπαράγουν την εθνική αφήγηση.
Για τις ανάγκες της παρούσας ανακοίνωσης, εστιάζουμε στην περίοδο
της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν φιλοτελικές σειρές,6 οι οποίες αναφέρονται σε γεγονότα αυτής της περιόδου.
Σύμφωνα με τη θεωρία για τη μελέτη του υλικού πολιτισμού και της υλικής
–οπτικής μνήμης, για την ένταξη μιας σειράς στα ερευνητικά δεδομένα
λάβαμε υπόψη μας τον τίτλο της σειράς, το εικονοκείμενο των γραμματοσήμων, όπως και τις τυχόν παρατηρήσεις, που συνόδευαν την παρουσίαση
των εκδόσεων.
Το ερευνητικό υλικό αναλύθηκε σύμφωνα με τις αρχές της Ποσοτικής και Ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου,7 χρησιμοποιώντας ως βασική
2
3
4
5
6
7

Moore, R.I. (επιμ.) Editor’s Preface. Στο: Fentress J. & Wickham C. (1992). Social
Memory. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, viii.
Ricoeur, P. (1990). Η αφηγηματική λειτουργία, μτφρ. Β. Αθανασόπουλος. Αθήνα:
Καρδαμίτσα.
Moniot, H. (2002). Η διδακτική της ιστορίας, μτφρ. Ε. Κάννερ. Αθήνα: Μεταίχμιο,
123-124.
Αβδελά, Ε. (1998). Ιστορία και Σχολείο. Αθήνα: Νήσος, 42.
Οι φιλοτελικές σειρές κατεγράφησαν από το: Καραμίτσος, Λ. (2004). Hellas 2004. Κατάλογος Γραμματοσήμων και Ταχυδρομική Ιστορία. Θεσσαλονίκη: αυτοέκδοση.
De Sola Pool, I. (1959). Trends in Content Analysis. Urbana University: Illinois Press.
|| Palmquist, M. (1990). The lexicon of the classroom: language and learning in writing
classrooms. Doctoral Dissertation: Carnegie Mellon University. || Weber, R. (1992).
Basic Content Analysis. Thousand Oaks: Sage. || Mucchielli, R. (1988). L’analyse de
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μονάδα ανάλυσης το θέμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση την απεικόνιση του κάθε γραμματοσήμου. Αποφεύγουμε να παρουσιάσουμε αναλυτικά αριθμητικά δεδομένα, θεωρώντας ότι δεν θα προσφέρουν στατιστικά
σημαντικά στοιχεία. Η συστηματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων
αρκεί για να αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο τον ηγεμονικό πολιτισμικό
παράγοντα, όπως αυτός διαμορφώνεται από ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα.
Αποτελέσματα
Συνολικά αποδελτιώθηκαν 595 γραμματόσημα, τα οποία εντάχθηκαν σε
τέσσερις (4) θεματικές κατηγορίες. Ο παρακάτω πίνακας (Πίν. 1) παρουσιάζει την κατανομή των αναφορών κατά θεματική κατηγορία.
Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή των αναφορών κατά θεματική κατηγορία
Θεματική κατηγορία

Συχνότητα (ν)

Ποσοστό (%)

1. Προσωπικότητες

196

32,9

2. Αναπαραστάσεις γεγονότων

129

21,7

3. Συμβολισμοί

158

26,6

4. Επισημάνσεις

112

18,8

Σύνολο

595

100,0

Οι κατηγορίες παραπέμπουν σε αντίστοιχες ιστοριογραφικές σχολές ή
ρεύματα και μπορούμε να διακρίνουμε τη γεγονοτολογική ιστορία,8 την

8

contenu des documents et communications. Paris: E.S.F. || Bardin, L. (1996). L’analyse de
contenu. Paris: P.U.F. || Curley K. (1990). Content Analysis. Στο: E. Asher (επιμ.), Τhe
Encyclopedia of Language and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press.
Iggers, G. (1999). Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα. Αθήνα: Νεφέλη, 15. Όλη η ιστορία των θετικιστών αποσκοπούσε στη θεμελίωση της ιστορίας στη μελέτη ενός παρελθόντος, σαφώς διαχωρισμένου από το παρόν, και στο να «γεμίσει» το παρελθόν αυτό
με μια αδιάκοπη αλληλουχία γεγονότων. Nora, P. (1975). Η επιστροφή του γεγονότος.
Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (1975) (επιμ.). Το Έργο της Ιστορίας. II, μτφρ. Κ. Μιτσοτάκη.
Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα, 48-68.
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ιστορία των προσωπικοτήτων,9 την πολιτισμική ιστορία10 και την ιστορία
των κοινωνιών.11
1η Θεματική Κατηγορία: Προσωπικότητες
Στη θεματική κατηγορία Προσωπικότητες κωδικοποιούνται οι αναφορές,
οι οποίες απεικονίζουν ηγετικές και ηρωικές μορφές που γνωρίζουμε από
τη νεότερη ελληνική ιστορία. Οι αναφορές αυτές αποσκοπούν να λειτουργήσουν ως θετικά πρότυπα, να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς μίμησης
και κοινωνικοποιητικής ταύτισης.12 Στα γραμματόσημα απεικονίζονται
πρόσωπα από τον πολιτικό, τον στρατιωτικό/πολεμικό βίο και τον τομέα
του πολιτισμού. Κατά τον τρόπο αυτό, αναδύεται το ζήτημα για το ρόλο
της προσωπικότητας στην Ιστορία, αντικείμενο στοχασμού όλων των
ρευμάτων από την αρχαιότητα.
Συχνότερα καταγράφονται μέσα στο υλικό πρόσωπα, που αναφέρονται στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας (106 αναφορές). Αυτό φαίνεται
στις σειρές που τιτλοφορούνται για παράδειγμα, Βασιλείς, Ελληνική Δυναστεία, Γενέθλια Παύλου, Διάδοχος Ολυμπιονίκης, Βασιλικοί Γάμοι ή Γενέθλια
Διαδόχου Αλεξίας (Εικ. 1), όπου απεικονίζονται πρόσωπα από τη βασιλική
οικογένεια και παρατηρείται ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουμε
μία σύγχρονη με τα απεικονιζόμενα γεγονότα έκδοση. Σε αντίθεση, η απεικόνιση πρωθυπουργών ή άλλων πολιτικών προσώπων της νεότερης ελληνικής ιστορίας, πραγματώνεται μέσα από την έκδοση επετειακών σειρών.
Κατά τον τρόπο αυτό, «συστεγάζονται» κάτω από τον τίτλο της σειράς
Προσωπικότητες ο Αλέκος Παναγούλης (Εικ. 2), ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο Μαρίνος Αντύπας και ο Γεώργιος Παπανδρέου. Από τη σύγχρονη ελληνική ιστορία επιλέγονται επίσης να απαθανατιστούν σε τιμητικές εκδόσεις με αφορμή το θάνατό τους ή για να τιμηθεί η μνήμη τους ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, η
Μελίνα Μερκούρη, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Παύλος Μπακογιάννης και ο
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
9

Για το ρόλο της προσωπικότητας στην ιστορία: βλ.: Plekhanov, G. (χ.χ.). Η Φιλοσοφία
της Ιστορίας και ο ρόλος της Προσωπικότητας, μτφρ. Κ. Πορφύρης. Αθήνα.
10 Για την πολιτισμική ιστορία βλ.: Braudel, F. (2002). Γραμματική των Πολιτισμών, μτφρ.
Α. Αλεξάκης. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ.
11 Ο μεταμοντερνισμός αντανακλάται στην ιστοριογραφία τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα
με τη θεωρία αυτή, το αντικείμενο της ιστορίας μετατοπίζεται από τις κοινωνικές δομές
και διαδικασίες στην καθημερινή ζωή, με αποτέλεσμα η ιστορία να αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο και να εστιάζει στα πρόσωπα, όχι στα διάσημα και ισχυρά, αλλά στους
κοινούς θνητούς, βλ. Iggers, G. (1999). ό.π., 30.
12 Muhlbauer, K. R. (χ.χ.). Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και έρευνα, μτφρ. Δ. Δημοκίδης.
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 162-176.
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Όσον αφορά στη στρατιωτική/πολεμική ιστορία σε επίπεδο προσωπικοτήτων απεικονίζονται κυρίως πρόσωπα από την περίοδο της Επανάστασης του 1821: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Μάρκος
Μπότσαρης, Αθανάσιος Διάκος, Λόρδος Βύρων, Κίτσος Τζαβέλλας, Ανδρέας
Μιαούλης, Λάζαρος Κουντουριώτης, Γρηγόριος Δίκαιος Παπαφλέσσας,
Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (Εικ. 3), που είναι και η μοναδική γυναίκα που
καταγράφεται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ιδιαίτερη αναφορά, καθώς
εκδίδεται αντίστοιχη επετειακή σειρά γίνεται στους συντελεστές της
Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, στους ναύαρχους Codrington, de Rigny και
Heyden. Επίσης, κάτω από τον τίτλο της σειράς Μακεδονομάχοι, απεικονίζονται οι Δημήτριος Τσάμης–Καρατάσιος, Εμμανουήλ Παππάς, Παύλος
Μελάς και Καπετάν Κώτας.
Προσωπικότητες από τον τομέα του πολιτισμού καταγράφονται για
πρώτη φορά σε ελληνικά γραμματόσημα το 1930, όταν κάτω από τον τίτλο
της σειράς Ανεξαρτησία απεικονίζονται ο Διονύσιος Σολωμός (Εικ. 4) και
ο Αδαμάντιος Κοραής. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 κυκλοφορεί μία
σειρά αφιερωμένη στο Διονύσιο Σολωμό, όπου ο εθνικός ποιητής απεικονίζεται σε ένα από τα γραμματόσημα μαζί με τον Νικόλαο Μάντζαρο, το
συνθέτη του ελληνικού εθνικού ύμνου. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970
κυκλοφορεί η σειρά Εθνικοί Ευεργέτες, όπου απεικονίζονται οι Γεώργιος
Αβέρωφ, Απόστολος Αρσάκης, Κωνσταντίνος Ζάππας, Ανδρέας Συγγρός,
Ιωάννης Βαρβάκης, Ευάγγελος Ζάππας, Γεώργιος Ριζάρης, Μιχαήλ Τοσίτσας και Νικόλαος Ζωσιμάς. Το ελληνικό θέατρο τιμάται από τις εκδόσεις των ΕΛ.ΤΑ. δύο φορές, όταν το 1987 κάτω από τον τίτλο της σειράς
Θέατρο απεικονίζονται ο Χριστόφορος Νέζερ στις Σφήκες του Αριστοφάνη
και το θέατρο της Δωδώνης, ο Αιμίλιος Βεάκης στον Οιδίποδα Τύραννο του
Σοφοκλή και το θέατρο των Δελφών, η Μαρίκα Κοτοπούλη στον Αγαπητικό της Βοσκοπούλας του Δημήτρη Κορομηλά, η Κατίνα Παξινού στη θυσία
του Αβραάμ του Βιτσέντζου Κορνάρου, η Κυβέλη στο Μυστικό της κοντέσας
Βαλέραινας του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ο Κάρολος Κουν και ο Δημήτρης
Ροντήρης. Στη συνέχεια, το 1997, με την έκδοση της σειράς Έλληνες Κωμικοί, τιμώνται οι ηθοποιοί του παλιού ελληνικού κινηματογράφου Βασίλης Αυλωνίτης, Βασίλης Αργυρόπουλος, Γεωργία Βασιλειάδου, Λάμπρος
Κωνσταντάρας, Βασίλης Λογοθετίδης, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Νίκος
Σταυρίδης και Μίμης Φωτόπουλος. Τέλος, μέσα από διάφορες σειρές τιμώνται προσωπικότητες του ελληνικού πνεύματος που έχουν αποκομίσει
περγαμηνές σε διάφορους τομείς διεθνώς, όπως η Μαρία Κάλλας, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Νίκος
Καζαντζάκης, ο Δημήτρης Μητρόπουλος και ο Γεώργιος Παπανικολάου.
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Εικ.1: Γενέθλια
Διαδόχου Αλεξίας

Εικ.2: Αλέκος
Παναγούλης

Εικ.3: Λασκαρίνα
Μπουμπουλίνα
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Εικ.4: Διονύσιος
Σολωμός

2η Θεματική Κατηγορία: Αναπαραστάσεις γεγονότων
Στις απεικονίσεις συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων, στη στιγμή της
δράσης, αναφέρεται η δεύτερη θεματική κατηγορία. Πρόκειται για την
αναγωγή στη γεγονοτολογική διάσταση του παρελθόντος,13 δηλαδή σε
αυτό που πραγματικά συνέβη,14 στην άποψη που διατυπώνει η περιγραφική
θετικιστική ιστοριογραφία. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, υποστηρίζεται ότι
η ιστορική γνώση συγκροτείται με τα ιστορικά γεγονότα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ως φάσεις του παρελθόντος μοναδικές και ανεπανάληπτες.15
Σε αυτή τη θεματική κατηγορία μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις μεγάλους χρονολογικούς κύκλους γεγονότων, που αναπτύσσονται
μέσα από την επιλογή απεικόνισής τους σε γραμματόσημο. Πρόκειται: α)
για την περίοδο της Επανάστασης του 1821, β) για την περίοδο από την
ίδρυση του Ελληνικού Κράτους μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γ) για την
περίοδο από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως και τον Εμφύλιο και δ) για
την περίοδο η οποία αντιστοιχεί σε γεγονότα της μετεμφυλιακής Ελλάδας.
Στην πρώτη περίοδο, κάτω από τους τίτλους σειρών, όπως Επανάσταση
1821 – κατά θάλασσα, κατά ξηρά, η εκκλησία, η παιδεία, η διοίκηση, Φιλική
Εταιρεία, Ανεξαρτησία κ.λπ. απεικονίζονται γεγονότα, όπως η Ορκωμο13 Κόκκινος, Γ. (1998)2. Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 37.
14 Ranke von, L. (2010). The Theory and Practice of History: Edited with an introduction by
Georg G. Iggers. Iggers, G. (επιμ.). London: Routledge.
15 Για τη «συμβαντολογική» ιστορία, τα γεγονότα είναι μοναδικά, ανεπανάληπτα και το
κατεξοχήν υλικό της ιστορίας. Ως τέτοιο, κάθε γεγονός δεν μπορεί να παραβληθεί με
κανένα προηγούμενο μέσα στην αλυσίδα του χρόνου και ο μόνος τρόπος να το εντάξουμε στην ιστορία είναι να του αποδοθεί ένα νόημα τελεολογικό: αφού δεν έχει παρελθόν, ας αποκτήσει κάποιο μέλλον. Furet, F. (1975). Η ποσοτική ιστορία. Στο: Le Goff, J.
& Nora, P. (επιμ.), ό.π., 67-89.
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σία Φιλικού, το Κρυφό Σχολειό, η Ύψωση του λαβάρου στην Αγία Λαύρα, η
Έξοδος του Μεσολογγίου (Εικ. 5), η Ανατίναξη του Αρκαδίου, ο Χορός του
Ζαλόγγου, η μάχη των Αθηνών, η μάχη της Κορίνθου, η ναυμαχία του Ναυαρίνου, ο Καραϊσκάκης σε περισυλλογή, ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη.
Από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο επιλέγεται να απεικονιστούν κυρίως γεγονότα που αναφέρονται
στους Βαλκανικούς Πολέμους και στη δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου:
τα γεγονότα της Θερίσου, η ορκωμοσία της κυβέρνησης του Βενιζέλου, η
υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών (Εικ. 6). Η σειρά Επέκταση της Ελλάδας εστιάζει στην απελευθέρωση της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ η
Μικρασιατική Καταστροφή μνημονεύεται μέσα από την έκδοση της σειράς
Ιστορία του Πόντου.
Η επόμενη περίοδος που αναφέρεται στη συμμετοχή της Ελλάδας στο
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Κατοχή, την Αντίσταση και τον Εμφύλιο
οριοθετείται από τη σειρά με τον τίτλο Έκδοση νίκης, όπου απεικονίζονται
σκηνές όπως ο Τορπιλισμός της «Έλλης», Γυναίκες στην Πίνδο, Επιχειρήσεις
στην Αλβανία, Επιχειρήσεις στην Ιταλία, η Μάχη της Κρήτης και Ρυμούλκηση αιχμαλωτισθέντος υποβρυχίου. Η Εθνική Αντίσταση αντιπροσωπεύεται στο υλικό από την ομώνυμη σειρά και με την απεικόνιση γεγονότων
όπως η διαδήλωση στην Αθήνα της 25-3-1942, η σφαγή στα Καλάβρυτα,
η Αντίσταση στη Θράκη, ο Γοργοπόταμος, η Καισαριανή και ο Αγώνας στη
Βόρεια Ελλάδα. Σημαντική σειρά της περιόδου αυτής είναι η Ενσωμάτωση Δωδεκανήσου, όπου και καταγράφεται Η παράδοση των νησιών από
τους Γερμανούς στους Συμμάχους στη Σύμη (8-5-1945), Η παράδοση των
νησιών στις ελληνικές αρχές από τους Βρετανούς στη Ρόδο (31-3-1947) και
η Έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Κάσο. Η θεματολογία των σειρών
αντικατοπτρίζει τις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής
έκδοσης. Κατά τον τρόπο αυτό, το 1949, πολύ κοντά στα γεγονότα, εκδίδεται η σειρά Παιδομάζωμα, με την απεικόνιση Πορείας γυναικών και
παιδιών, Παιδιών σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και την Απειλή αρπαγής.
Αντίστοιχα το ένα και μοναδικό γραμματόσημο της σειράς Βίτσι – Γράμμος (Εικ. 7), απεικονίζει στιγμιότυπο όπου υψώνεται η σημαία στο Γράμμο,
επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές.
Τέλος, η μετεμφυλιακή Ελλάδα παρουσιάζεται μέσα από τις σειρές
Ανασυγκρότηση που αναφέρεται στο σχέδιο Marshall, Εισβολή στην Κύπρο,
Εξέγερση Πολυτεχνείου, Αποκατάσταση της Δημοκρατίας και γραμματόσημα που απεικονίζουν τη Μελίνα Μερκούρη στον αγώνα κατά της δικτατορίας, την επιστροφή στην Ελλάδα το 1974 του Κωνσταντίνου Καραμανλή
και την αντίστοιχη επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Επίσης, η Ένταξη
της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. (Εικ. 8) σημαίνεται με τη στιγμή της υπογραφής
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της ένταξης από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, ενώ το
Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης με την απεικόνιση του Μετρό και του Αεροδρομίου της Αθήνας.

Εικ.5: Έξοδος του
Μεσολογγίου

Εικ.6: Υπογραφή
της Συνθήκης
των Σεβρών

Εικ.7: Βίτσι –
Γράμμος

Εικ.8: Ένταξη
της Ελλάδας
στην Ε.Ο.Κ.

3η Θεματική Κατηγορία: Συμβολισμοί
Όπως υποστηρίζει ο Κ. Καστοριάδης καθημερινά βιώνουμε ένα «μάγμα
φαντασιακών σημασιών, διότι η ίδια η κοινωνία παρέχει έναν τέτοιο
κόσμο».16 Η κοινωνία ως κόσμος «σημείων και συμβόλων» αναπαράγει τα
σύμβολα, τα οποία φαίνεται να γίνονται τα πραγματικά αντικείμενα, όχι
τόσο με τα αισθήματα που προκαλούν, αλλά κυρίως με τις αναπαραστάσεις τους. Κατά τον τρόπο αυτό κωδικοποιούμε στη συγκεκριμένη κατηγορία ιδεολογικά σύμβολα, όπως χάρτες, σημαίες, κείμενα, θυρεούς, εμβλήματα, έργα τέχνης, όπως και συλλογικές εκδηλώσεις που αποσκοπούν
στη δημιουργία μιας επίπλαστης ενότητας και στην ανάπτυξη της εθνικής
συνείδησης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την απεικόνιση σημαίας τιμώνται η
Φιλική Εταιρεία, η Κρητική Επανάσταση, η επέκταση της Ελλάδας και το
Ελληνικό Κράτος, η Επέτειος του «ΟΧΙ» (Εικ. 9), η Μάχη της Κρήτης, η
Ενσωμάτωση Δωδεκανήσου και η Είσοδος της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. Με
αφορμή το Α΄ και το Β΄ Διαβαλκανικό Συνέδριο επιλέγονται να απεικονιστούν οι Θυρεοί Ελλάδας, Ρουμανίας, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας, ενώ το
γραμματόσημο για τη 10η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας
το 1984 είναι ένα σύμπλεγμα του Θυρεού της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της ελληνικής σημαίας. Στη σειρά Επανάσταση 1821 - Η διοίκηση συναντάμε την Αναμνηστική στήλη πρώτης Εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου και την
Υπογραφή και σφραγίδα του Ιωάννη Καποδίστρια. Η σειρά Η Βουλή των
16 Καστοριάδης, Κ. (1981). Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας. Αθήνα: Ράππας, 499.
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Ελλήνων που εκδόθηκε για τα 150 χρόνια Συνταγματικού Βίου απεικονίζει την ανακήρυξη του Συντάγματος της 3-9-1843 και το άρθρο 107 του
Συντάγματος του 1843. Η Ένωση Κύπρου αναπαριστάται με Μικροφωταγραφημένο κείμενο από τα πρακτικά της Αγγλικής Βουλής για το Κυπριακό
και η Εισβολή με την Κύπρο στο συρματόπλεγμα. Το Έμβλημα της Ε.Ο.Ν. και
ο Θυρεός αντιστοιχεί στην «Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας» του Μεταξά και,
τέλος, στη σειρά με τίτλο 21η Απριλίου συναντούμε το γνωστό έμβλημα
του καθεστώτος της 21ης Απριλίου (Εικ. 10), το φοίνικα, που αναγεννιέται
από τις στάχτες του.
Τα έργα τέχνης, τόσο από την αρχαιότητα όσο και από τη σύγχρονη
εποχή, χρησιμοποιούνται συχνά για να σημάνουν γεγονότα όπως η Ενσωμάτωση Δωδεκανήσου (Ο Κολοσσός της Ρόδου) ή την Ελληνική Προεδρία
της Ε.Ε. (Φτερωτό ελληνικό άρμα, Κίονες δωρικού ρυθμού). Το 1984 εκδίδεται η σειρά Τα μάρμαρα του Παρθενώνα, για να τονιστεί η διεκδίκηση από
μέρους της Ελλάδας των Ελγινείων. Στη σειρά αυτή, όπως είναι φυσικό,
απεικονίζονται σκηνές των διεκδικούμενων εκθεμάτων όπως η Κεφαλή
αλόγου από το άρμα της Σελήνης, ο Διόνυσος, η Εστία, η Διόνη και η Αφροδίτη, ο Ιλισσός, ο Λαπίθης και ο Κένταυρος, οι Ιππείς (δυτική ζωφόρος) και
οι Ήρωες (ανατολική ζωφόρος). Χαρακτηριστική είναι η σειρά με τον τίτλο
Έκθεση Πολεμικής Ιστορίας, όπου αναπαρίστανται Η Αθηνά νικά τον Αλκυόνα – Πέργαμος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και Ιουστινιανός – βυζαντινό ψηφιδωτό, ο «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος» Δ. Τσόκου, «Η Ελλάδα στο Μεσολόγγι» E. Delacroix (Εικ. 11), «Ο Εύζωνας» G. B. Scott και «Η νίκη της
Σαμοθράκης», υποδηλώνοντας την ελληνική ιστοριογραφική παράδοση17
και την κατά Παπαρρηγόπουλο διαίρεση της ελληνικής ιστορίας, με την
παρουσίαση των γεγονότων σε μια συνεχή χρονική και αιτιακή σειρά.18
Συχνά χρησιμοποιούνται και πρόσωπα για να αποδώσουν το σημαινόμενο της κάθε σειράς και της αντίστοιχης με την έκδοση ιδεολογίας της
εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σειρά «Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας» όπου απεικονίζονται Σκαπανέας, Φαλαγγίτισσα, Φαλαγγίτες
(Εικ. 12) και Ακοντιστής.

17 Η ελληνική ιστοριογραφία, μια ιστοριογραφία κατεξοχήν θετικιστική, είναι στραμμένη και αυτή στην καταγραφή των γεγονότων και κυριαρχείται από μία τάση εύρεσης της «ιστορικής αλήθειας». Ασδραχάς, Σ. (χ.χ.). Ζητήματα Ιστορίας. Αθήνα: Θεμέλιο,
128-129.
18 Μέχρι και σήμερα, αυτή η συνεχής, γραμμική, ομοιογενής αντίληψη του χρόνου
θεωρείται χρήσιμη για λόγους παιδαγωγικούς. Γιαννόπουλος, Γ. (1984). Το πρόβλημα
της ιστορικής εξήγησης. Σεμινάριο 3 Ιστορία. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων,
5-12.
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Εικ.9: Επέτειος
του «ΟΧΙ»

Εικ.10: Έμβλημα
της 21ης Απριλίου

Εικ.11: «Η Ελλάδα
στο Μεσολόγγι»
E. Delacroix
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Εικ.12: Φαλαγγίτες

4η Θεματική Κατηγορία: Επισημάνσεις
Στην τέταρτη θεματική κατηγορία με τον τίτλο Επισημάνσεις κωδικοποιούνται εκείνες οι αναφορές, οι οποίες δημιουργούνται για την κάλυψη των
ταχυδρομικών αναγκών, όταν η έκδοση νέας σειράς δεν είναι δυνατή λόγω
ραγδαίων ιστορικών εξελίξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά με επισημάνσεις σε γραμματόσημα που βρίσκονται ήδη σε
κυκλοφορία.19 Επιλέγουμε να κωδικοποιήσουμε στο ερευνητικό υλικό τις
σειρές αυτές, καθώς θεωρούμε ότι ο συγχρονισμός τους με τα γεγονότα
υπηρετεί την πολιτική της μνήμης της εκάστοτε εκδούσας αρχής.
Τέτοιες περιπτώσεις συναντούμε κατά την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού
Πολέμου, όπου η Επισήμανση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ»20 (Εικ. 13) και η
Επισήμανση «ΛΗΜΝΟΣ»21 τέθηκε σε εισπρακτέα γραμματόσημα και ταχυδρομικά δελτάρια των απελευθερωμένων περιοχών, μέχρι την οριστική
διευθέτηση των συνόρων, καθώς ήταν υποχρεωτική η χρησιμοποίηση
ενσήμων (χαρτοσήμων ή γραμματοσήμων) διαφορετικών από τα μητροπολιτικά. Τα επισημαθέντα γραμματόσημα προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια
των δύο Βαλκανικών Πολέμων στα απελευθερωμένα εδάφη και χρησιμοποιήθηκαν αμέσως στην αποστελλόμενη αλληλογραφία. Τις εκδόσεις
αυτές διαδέχθηκε μια άλλη προοριζόμενη για τις «Νέες Χώρες» έκδοση,
αυτή της Εκστρατεία 1912.22 Η αναμνηστική σειρά «ΣΟΥΔΑ»23 αποτελεί
έκδοση της Γενικής Διοίκησης Κρήτης (Διάταγμα 20/6/1913) και εκδόθηκε
με τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής κυβέρνησης (Διάταγμα 30/5/1913).
19
20
21
22
23

Καραμίτσος, Λ. (2004). ό.π., 86.
Καραμίτσος, Λ. (2004). ό.π., 88.
Καραμίτσος, Λ. (2004). ό.π., 102.
Καραμίτσος, Λ. (2004). ό.π., 110.
Καραμίτσος, Λ. (2004). ό.π., 114.
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Το γραμματόσημο τυπώθηκε σε ανάμνηση των γεγονότων που σημάδεψαν την Κρήτη την άνοιξη του 1913, την απομάκρυνση από τη νησίδα της
τουρκικής σημαίας, τελευταίου συμβόλου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Κρήτη (1/2/1913), την ανακαίνιση του εκεί ερειπωμένου ναού
και την αφιέρωσή του στον Άγιο Γεώργιο εις μνήμη του δολοφονηθέντος
βασιλέως Γεωργίου και την ανύψωση της ελληνικής σημαίας (1/5/1913).
Ανάλογες επιπτώσεις είχε στις φιλοτελικές εκδόσεις ο εθνικός διχασμός, με την Ελλάδα των δύο κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση των Αθηνών, το
Νοέμβριο του 1916, για να αποτρέψει τη χρήση από την κυβέρνηση Βενιζέλου των γραμματοσήμων που βρίσκονταν σε κυκλοφορία, προχώρησε
σε επισήμανσή τους με το σύμπλεγμα των αρχικών «Ε.Τ.» (Ελληνικά Ταχυδρομεία)24 (Εικ. 14) και παράσταση στέμματος. Η απάντηση της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης ήρθε με την παραγγελία χάραξης και εκτύπωσης
μιας σειράς γραμματοσήμων στο βρετανικό οίκο Perkins, Bacon & Co, που
έφεραν την επιγραφή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ25 (Εικ. 15).
Σε ανάμνηση του γεγονότος της επανάστασης του 1922, μία από τις
σχηματισθείσες επαναστατικές κυβερνήσεις προχωρεί το 1923 στην έκδοση
μιας μεγάλης σειράς με τη χαρακτηριστική επισήμανση «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
1922».26
Ακολούθως το Νοέμβριο του 1935, κυκλοφορούν γραμματόσημα προηγουμένων εκδόσεων επισημασμένα με την ημερομηνία του δημοψηφίσματος για το πολιτειακό (3-11-1935), σηματοδοτώντας και αυτά με τον τρόπο
τους την παλινόρθωση της βασιλείας.27
Τέλος, το 1944 κυκλοφορούν κατοχικά γραμματόσημα, τα οποία λόγω
του πληθωρισμού δεν είχαν πλέον καμία ταχυδρομική χρήση, με την επισήμανση «ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11-1-1944 ΔΡ. 100.00». Το τέλος
που αντιπροσώπευαν οι 100.00 δραχμές ήταν πρόσθετο προαιρετικό, που
προοριζόταν για τις οικογένειες των θυμάτων του βομβαρδισμού από τους
Συμμάχους της πόλης του Πειραιά, τον Ιανουάριο του 1944. Η χρήση των
συγκεκριμένων γραμματοσήμων διήρκεσε μόλις είκοσι μέρες.28

24
25
26
27
28

Καραμίτσος, Λ. (2004). ό.π., 117-118.
Καραμίτσος, Λ. (2004). ό.π., 120.
Καραμίτσος, Λ. (2004). ό.π., 124.
Καραμίτσος, Λ. (2004). ό.π., 148.
Καραμίτσος, Λ. (2004). ό.π., 160.
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Ταχυδρομεία)
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Εικ.15: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

Συζήτηση
Ο Guy Debord υποστηρίζει ότι ο στοχασμός επί της ιστορίας είναι στοχασμός σχετικός με την εξουσία.29 Η εξουσία είναι το τρόπαιο στη μάχη των
ιδεολογικών δυνάμεων. Η δύναμη προϋποθέτει την ενότητα κάτω από
μια κοινή ταυτότητα. Για τη διαμόρφωση μιας κοινής ταυτότητας απαιτείται η κοινή αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Η εξουσία είναι ικανή να
διαμορφώνει αυτή την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αλλοιώνεται
και υποτάσσεται στην ιδεολογική θεώρηση, αλλά συχνά αντικαθίσταται
από την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, όταν η κριτική σκέψη εξαφανίζεται μέσα στην κυρίαρχη ιδεολογία. Ο λόγος υποτάσσεται στην εικόνα.
Οι κυρίαρχες ιδέες πλάθουν τις εικόνες προς «δημόσια χρήση». Η εξουσία
επιβάλλει την ιστορία της, εκπαιδεύει και δημιουργεί τη συλλογική μνήμη.
Οι φιλοτελικές εκδόσεις συνιστούν ένα εργαλείο διαχείρισης αυτής της
μνήμης. Αποτελούν εικόνες χωρίς λόγο, εικόνες-πληροφορίες, που καθορίζουν την ανακατασκευή της ιστορίας και γίνονται μέσο μετάδοσης μιας
στιγμιαίας ιστορικής πληροφορίας. Είναι στιγμές (moments) ιστορίας.
Ως μνημεία που μπορούν να μεταδώσουν μια πληροφορία για το παρελθόν μας,30 λειτουργούν για τη συλλογική μνήμη όπως οι φωτογραφίες
των οικογενειακών άλμπουμ που εκφράζουν την αλήθεια στην κοινωνική
ανάμνηση. Οι εικόνες από το παρελθόν, ταξινομημένες σύμφωνα με τη
χρονολογική τάξη, «τάξη των λόγων» της κοινωνικής μνήμης, επικαλούνται και μεταδίδουν την ανάμνηση των γεγονότων που αξίζει να διατηρηθούν, επειδή η κοινότητα βλέπει στα μνημεία της, στα γραμματόσημα
στη συγκεκριμένη περίπτωση, έναν παράγοντα ενοποίησης, συγκρατώντας από το παρελθόν τις επιβεβαιώσεις της παρούσας ενότητας.31 Έτσι, οι
29 Debord, G. (2000). Η κοινωνία του θεάματος. Αθήνα: εκδ. Διεθνής Βιβλιοθήκη, 107.
30 Ζήβας, Δ. (1997). Τα μνημεία και η πόλη. Αθήνα: Libro, 35.
31 Le Goff, J. & Nora, P. (1975), ό.π., 133.
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ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις όχι μόνο διηγούνται την ιστορία, αναπαράγουν το εθνικό ιστορικό αφήγημα, γεγονός που υπονοεί μια διαδικασία,
η οποία εξυπηρετεί τη διαμόρφωση μιας ελεγχόμενης και ιδεολογικά οριοθετημένης εθνικής συνείδησης,32 αλλά κυρίως δημιουργούν ιστορία προς
διήγηση. Μια από τις πολλές ιστορίες, που στη μνήμη και τη φαντασία της
κοινότητας συνθέτουν ένα «παραμύθι» στην υπηρεσία της εξουσίας.

•

32 Sebba, J. (2000). Ιστορία για όλους. Διδακτικές προσεγγίσεις για το μάθημα της Ιστορίας
στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Αθήνα: Μεταίχμιο, 19.

Η Αναγωγή στο Παρελθόν:
από την ιδεολογική συγκρότηση στην πολιτική ανάληψη
Κωνσταντίνος Μπάσιος

Wer nicht von dreitausend Jahren
Sich weiss Rechenschaft zu geben
Bleib im Dunkeln, umfahren,
Mag von Tag zu Tage leben. 1
Goethe

Προϊδεαστικά
Από την αρχική, υπαγωγική ένταξη του ζητήματος και στη συσχέτισή του
με τα μεθοδολογικά δεδομένα οδηγούμεθα —στη συνέχεια— σε ορισμένες
υποχρεωτικές διευκρινίσεις επί του θέματος, προκειμένου να διερωτηθούμε
σε ό,τι αφορά το παρελθόν και την πιθανή συσχέτισή του με την πολιτική,
ενώ επιφυλασσόμαστε για τις ‘‘μεγάλες θεωρήσεις” ώστε να αποπειραθούμε
την εφαρμογή ενός νέου υποδείγματος, το οποίο επικεντρωνόμενο στην
πολιτική κουλτούρα και συνυπολογίζοντας ορισμένα τυχαία καθούμενα,
διαπιστώνουμε εάν και κατά πόσον προκύπτουν ριζικές μεταβολές.
Ένταξη – Διευκρίνιση
H αφόρμηση αυτής της εισήγησης προκύπτει από τη θεματική ενότητα
στην οποία είναι ενταγμένη η σημερινή συνεδρία και φέρει τον τίτλο:
«Διαχείριση του παρελθόντος». Ο στόχος μας είναι να διερευνηθούν, κατά
τρόπο διακλαδικό, ορισμένες συνθήκες, οι οποίες μπορεί να συνέβαλαν
στην εμπέδωση μιας πανίσχυρης ιδέας, όπως είναι αυτή του παρελθόντος,
σε ό,τι αφορά το εύρος, τη δύναμη της κινητοποίησης και την έκταση της
εφαρμογής του.
1

Όποιος δεν μπορεί λογαριασμό να δώσει
για τα τελευταία τρεις χιλιάδες χρόνια
στα σκότη παραμένει δίχως πείρα
ζώντας τυφλά τη μια μέρα μετά την άλλη.
Η αρχική γερμανική παράθεση εντοπίζεται στο βιβλίο της Susan Sontag, Η Γοητεία του
Φασισμού, Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία, 2010, σ. 47, ενώ η απόδοση στα ελληνικά έγινε από τον
Γεράσιμο Λυκιαρδόπουλο.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προαναφερθείσας διακλαδικότητας αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη λεπτή και κρίσιμη έννοια της νομιμοποίησης. Η
τελευταία θα αποτελέσει την αρχή της αναζήτησής μας, προκειμένου να
καταλήξουμε σε μια ειδική εκδοχή εφαρμογής της, συγκεκριμένα το 1835,
στην Ακρόπολη της Αθήνας.
Γιατί το Παρελθόν;
Γίνεται, σχεδόν αυτόματα, δεκτό ότι το παρελθόν, ως χρονική διάσταση,
προσιδιάζει περισσότερο στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας και της
Αρχαιολογίας. Δεν συνέχεται, όμως, πολύ συχνά με το πεδίο της Πολιτικής
Επιστήμης και ειδικότερα με αυτό της Πολιτικής Επικοινωνίας. Η θέση από
την οποία εκκινούμε είναι ότι το παρελθόν, εκτός από προϊόν κατεξοχήν
αφηρημένης θεώρησης, μπορεί να είναι και μια ιδεολογική κατασκευή.2 Εάν
αυτό ισχύει, τότε, και σύμφωνα με το πνεύμα της θεματικής μας ενότητας,
θα μπορεί να είναι και διαχειρίσιμο. Ακόμα και αν δεν το εισπράττουμε
με αυτόν τον τρόπο, γίνεται, φαντάζομαι από όλους αντιληπτό, ότι το
παρελθόν καθίσταται ύποπτο, κυρίως, γιατί μπορεί να αποτελέσει μια
πιθανή διευκολυντική βάση, επάνω στην οποία μπορούν να θεμελιωθούν,
στη συνέχεια, διάφορα αδιανόητα πράγματα.
Για κάποιους φαινομενικά περίεργους λόγους, το παρελθόν μοιάζει να
έχει έντονη τη σκιά του πολιτισμού, με άλλα λόγια, στην εννοιολογική μας
συγκρότηση δεν φαίνεται αλλότριο να παραπέμπει στην κουλτούρα, π.χ.
τη γλώσσα και τις καλές τέχνες.
Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα να προσεγγίσουμε το παρελθόν χρησιμοποιώντας άλλου τύπου αναλυτικά εργαλεία, και τότε είναι πιθανό να
καταλήξουμε σε άλλα, τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
Και η Πολιτική;
Εάν, λοιπόν, το παρελθόν σκιάζεται από κάποιο πολιτισμό, νοιώθουμε,
τότε, έντονα το βάρος του. Και αυτή είναι, κατά τεκμήριο, μια ορθή
παρατήρηση. Μπορούμε, όμως, να προσέξουμε ότι υπάρχει μέσα σε αυτήν
την επιβάρυνση μια πλευρά, κάπως πιο σκοτεινή, πιο δυσδιάκριτη; Στο
ρητορικό αυτό ερώτημα δίνεται, κατ’ αρχάς, μια θετική απάντηση, όχι για
λόγους ευκολίας, αλλά προκειμένου να δούμε ποια πτυχή του πολιτισμού
είναι αυτή που μπορεί να συσκοτίζει την κατάσταση. Και στην προκειμένη
περίπτωση, θα μπορούσε κάποιος να προτείνει την πολιτική και τον
πολιτισμό της. Δηλαδή την Πολιτική Κουλτούρα.
2

Το παρελθόν, που θεωρείται ως το αποτέλεσμα μιας ιδεολογικής κατασκευής, ήταν μια
τομή στο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών και συνέβαλε καίρια στην
κριτική προσέγγιση όλων των προηγουμένων θεωρήσεων, που κατά τεκμήριο δέσποζαν
όλα τα προηγούμενα χρόνια.
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Είναι σε όλους γνωστό ότι η Πολιτική Επιστήμη έχει τη θεωρητική
πρωτοκαθεδρία σε ό,τι αφορά τη μελέτη της εξουσίας. Ωστόσο, αυτό που
μας ενδιαφέρει, είναι ότι επισημαίνει και αναλύει τις απαρχές της θεωρητικής θεμελίωσης που επιτάσσει το εξουσιαστικό φαινόμενο. Μια τέτοια
προσέγγιση, για λόγους μεθοδολογικής συνέπειας, πάντα, συνεξετάζει και
το αντίστοιχο πολιτικό σύστημα για την περίοδο που ενδιαφέρεται. Αυτό,
όμως, το στοιχείο δεν είναι απλό, ούτε άδολο. Διότι εδώ υπονοείται πως
κάθε εξουσιαστικό πολιτικό σύστημα, μιας συγκεκριμένης εποχής, αγωνιά,
αν μας επιτρέπεται αυτή η διατύπωση, για τη νομιμοποίησή του.3 Αυτή η
λέξη-κλειδί είναι που συγκροτεί ταυτόχρονα την πιο κρίσιμη και καθοριστική συνθήκη για να διατηρηθεί ένα πολιτικό σύστημα, ειδ’ άλλως αυτό
θα ανατραπεί. Το στοιχείο αγωνίας κινητοποίησε διαχρονικά, τόσο τους
φορείς και επικαρπωτές της εξουσίας, όσο και τους θεωρητικούς απολογητές της.
Συντρέχουν, επομένως, δύο σημαντικά πορίσματα μελετώντας το
φαινόμενο της εξουσίας:
1. Ότι αντιλαμβανόμαστε με τρόπο πιο εποπτικό την ανάγκη —και
την εν τέλει επίτευξη— της νομιμοποίησής της, και
2. Ότι μπορούμε, πλέον, να καταγράψουμε αλλά και να αντιστοιχήσουμε, ανάλογα με τον τύπο της ασκούμενης πολιτικής εξουσίας,
και την αντίστοιχη μορφή θεωρητικής θεμελίωσης στην οποία
καταφεύγει αυτός ο τύπος εξουσίας, για να επιτύχει, επιτέλους,
την πολυπόθητη πολιτική νομιμοποίηση.
Από μακριά οι ‘‘Μεγάλες Θεωρήσεις’’. . .
Ας παρακολουθήσουμε, για λίγο, και σε ένα άλλο, επιστημονικό πεδίο,
κάποιες σκέψεις σε σχέση με ορισμένες πολιτιστικές θεωρήσεις που μας
αφορούν. Όλοι μας, κατά καιρούς, έχουμε ακούσει επιχειρήματα σχετικά
με την απόσταση που χωρίζει τη Δύση από την Ελλάδα, για την Αναγέννηση που δεν είχαμε ποτέ, για τις ενδοθρησκευτικές αντιπαραθέσεις, για
το κοσμικό κράτος και την περιθωριοποίηση της εκκλησίας, και για τις
κοινωνικές επαναστάσεις. Ως θεωρητικά σχήματα είναι γοητευτικά, και αν
θέλετε, συμβάλλουν με έναν ιδιότυπο τρόπο στην καλλιέργεια είτε μιας
εθνικής μειονεξίας είτε ενός συλλογικού ναρκισσισμού, που όπως, ελπίζω,
αντιλαμβάνεσθε όλοι, δεν βοηθούν και πάρα πολύ. Οι μεγάλες αφηγήσεις,
όσο ιδιοφυείς και αν είναι, όσα στοιχεία αλήθειας και αν περιέχουν, τελικά,
3

Σχετικά με το θέμα της νομιμοποίησης είναι ενδεικτικό πως ακόμα και σε προσεγγίσεις
καθαρά ιστορικιστικές δεν παραλείπεται η συνεξέταση του ζητήματος της πολιτικής
νομιμοποίησης σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του εξουσιαστικού φαινομένου, όπως G. H.
Sabine, A History of Political Theory, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961.
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ακυρώνουν την όποια βιωματική ή συλλογική αντίληψη για το ποιοι είμαστε και το τι θέλουμε. Κυρίως, όμως, αναστέλλουν διαρκώς το πώς θα
επιτευχθεί ό,τι επιθυμούμε να γίνουμε.
Η μνεία αυτή γίνεται και με αφορμή το ενδιαφέρον του Συνεδρίου για
τις περιβόητες ταυτότητες. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε να διαφυλάξουμε τη
δική μας προσέγγιση από άλλες ανάλογες απόπειρες, τις οποίες πριν από
λίγο στηλιτεύσαμε.
Μια θεωρητική λύση, την οποία και εδώ προτείνουμε και εφαρμόζουμε,
είναι να επιδώξουμε τη μελέτη των απαρχών όλων όσα νομίζουμε ότι μας
έχουν διαφύγει, γιατί ο ρους της Ιστορίας είχε διαφορετική γνώμη από
εμάς.
Σε εφαρμογή του νέου υποδείγματος
Επομένως, μήπως οι απαρχές της πολιτικής νομιμοποίησης, δηλαδή οι
θεωρητικοί και οι πρακτικοί τρόποι με τους οποίους αυτή —η πολιτική
νομιμοποίηση— για πρώτη φορά συνέβη, μπορούν να μας διαφωτίσουν;
Και μήπως μέσα από μια τέτοια προσέγγιση ανακαλύψουμε, υπό μια
έννοια, και το ποιοι, πραγματικά, είμαστε;
Η νομιμοποίηση ως φαινόμενο, συνθήκη και επιτακτική ανάγκη της
πολιτικής εξουσίας, ιστορικά, προκύπτει κατά την περίοδο του ύστερου
Μεσαίωνα, όπου και τότε οι ιστορικοί τοποθετούν την έναρξη των λεγομένων Νεωτέρων χρόνων.4 Η σύγκρουση ανάμεσα στους διαφόρους εστεμμένους/ηγεμόνες με την πανίσχυρη Καθολική Εκκλησία μοιάζει να είναι η
θρυαλλίδα μέσα από την οποία προέκυψαν οι πρώτες απόπειρες θεωρητικής θεμελίωσης της νομιμοποίησης της πολιτικής εξουσίας. Και είναι
καθοριστικά ενδιαφέρον να προσέξουμε προς τα πού κινήθηκαν αυτές
οι διανοητικές ασκήσεις. Ήταν όλες διατυπωμένες κατά τρόπο απόλυτο,
αφού εμπεριείχαν υπερβατικές δικαιολογήσεις, με άλλα λόγια, επρόκειτο
για ουσιαστικά και πρακτικά αθεμελίωτες απόψεις, περιβεβλημένες όμως
με το ύφος της αυθεντίας. Επικαλούμενος κάποιος το Θεό, την καταγωγή
του ή τη Φύση, γιατί, επιτέλους, μπορεί να είναι καλύτερος από κάποιον
άλλον, δηλαδή να αποκτά ένα προβάδισμα επιβολής, άρα να μπορεί να μας
κατεξουσιάζει; Αντιλαμβάνεσθε, επομένως, γιατί οι προσεγγίσεις που γενικεύουν συλλήβδην τη σχετικότητα της αξίας της νεοελληνικής εμπειρίας,
μπορούν να δημιουργήσουν ένα σχήμα καχεκτικό, το οποίο δικαιολογεί, εκ
των υστέρων, στρεβλωμένες αντιλήψεις.
4

Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ‘Η ιδέα της αντίστασης στη νεότερη πολιτική σκέψη’ στον
ιστότοπο: <http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/1775/1/M01.029.04.pdf> όπου
καταγράφονται με εξαιρετικά εποπτικό τρόπο όλες οι κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές διακυμάνσεις σε σχέση με τη νομιμοποίηση από την εποχή των νεοτέρων χρόνων.

Η Αναγωγή στο Παρελθόν

61

Μαζί με την Πολιτική Κουλτούρα
Ωστόσο, στην αρχή έγινε λόγος για την Πολιτική και τον Πολιτισμό και
τη σύζευξή τους, που συνήθως αποκαλείται Πολιτική Κουλτούρα. Στην
Ελλάδα, όμως, η Πολιτική Κουλτούρα γίνεται αντιληπτή περισσότερο
μέσα στα όρια ενός νομικού θετικισμού, όπως αυτός προκύπτει από το
Συνταγματικό Δίκαιο, παρά ως μια γονιμοποίηση σε συνθήκες που επιδιώκουν τον εξωραϊσμό της. Ταυτόχρονα, και σε αναφορά με πολύ καταπιεστικές εκδοχές πολιτικών καθεστώτων (όπως αυτών του Μεσοπολέμου),
αντιμετωπίζουμε και δικαιολογημένα, με έντονη επιφύλαξη, τις όποιες
απόπειρες αισθητικοποίησης της πολιτικής εξουσίας.
Η αναγωγή, όμως, στις απαρχές της νομιμοποίησης της εξουσίας μάς
χορηγεί περίσσεια δείγματα ανάλογης χρήσης αισθητικών στοιχείων, προκειμένου να ισχυροποιηθεί, κατά παρακείμενο τρόπο, ό,τι έχουν αποπειραθεί να επιβάλλουν με βαθυστόχαστες θεωρητικές συλλήψεις-κατασκευές.
Άραγε, το αισθητικό παρελθόν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πεδίο
ανέγγιχτο; Η προσφυγή στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, γιατί να είναι
εκτός ελέγχου, από τη στιγμή που η πολιτική κατεξουσίαση δύσκολα
γνωρίζει αναστολές, ελέγχους και περιορισμούς;
Και το πόσο διευκολυντική, υπήρξε τελικά, αυτή η αναγωγή στο παρελθόν, μπορούμε να την αντιληφθούμε και μόνο όταν αναλογισθούμε ότι μια
ολόκληρη Αναγέννηση βασίσθηκε επάνω σε μια τέτοια προσφυγή. Όταν,
επί πέντε αιώνες, όλη η ευρωπαϊκή ήπειρος κατατρέχεται από την αβεβαιότητα για το αν η αναβίωση (revival) αυτή είναι σωστή, ή αν έχει ξεφύγει για
λίγο, και μετά να προσπαθεί διακαώς να επανέλθει. Μόνο την κρατούσα
γλώσσα της ιστορικής πολιτικής αρχιτεκτονικής να παρατηρήσετε, θα
διαπιστώσετε πόσο έντονη και ηχηρή ήταν αυτή η επίταξη.
Προσθέστε όμως, στο σημείο αυτό, και μια άλλη τεχνική κατεξουσίασης, επίσης βαθειά ριζωμένη, αυτή των τελετών (και σύντομα αναφέρομαι στο πρωτόκολλο ή τις βασιλικές εισόδους στο Παρίσι, τις περίφημες royal entries), που με αφορμή ό,τι μπορεί να σηματοδοτούσε πολιτικό
νόημα πλαισίωνε αμέσως τη συμβολική παρουσίαση, εμφάνιση και εφαρμογή της πολιτικής εξουσίας και έχετε, τότε, μια αρκετά καλή εικόνα για το
τι ήταν, πότε εμφανιζόταν και ποιες εκδοχές υιοθετούσε αυτή η περίφημη
νομιμοποίηση.
Όλη αυτή η περιεκτική και συμπυκνωμένη εξήγηση σε ό,τι αφορά την
πολιτική νομιμοποίηση, τις απαρχές της και τις τεχνικές της, πόσο οικεία
είναι «καθ’ ημάς»;
Την απάντηση τη δίνουν κατά ένα μέρος —και εκ πλαγίου— αυτές οι
μεγάλες αφηγήσεις, για τις οποίες σας προείπα και οι οποίες μπορούμε να
τις θυμηθούμε κυρίως σε σχέση με όσα διαδραματίζονται γεωπολιτικά:
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Για τον ελληνικό κόσμο (όπως και για το Συνέδριό μας) έχει τεθεί ως
ορόσημο η ημερομηνία του 1204. Πρόκειται για τη χρονιά στην οποία
τέθηκε ένα βαθύ ψυχολογικό χάσμα ανάμεσα στη Δύση και σε εμάς. Είναι
μια ακόμη συνθήκη η οποία μας έχει υποχρεώσει να νοιώθουμε μετέωροι και ανένταχτοι. Για την εισήγηση αυτή, όμως, είναι μια ευκαιρία να
υπογραμμίσει τις αξεδιάλυτες συγχύσεις οι οποίες προέκυψαν ακόμα
και στο πεδίο της πολιτικής κουλτούρας, αφού διαφορετικές πολιτικές
θεωρήσεις, επιδιώξεις και πραγματώσεις μάς επέβαλαν μια σχέση οιονεί
υποτέλειας, η οποία διήρκεσε εκατοντάδες χρόνια. Άλλοι, πιο ειδικοί στα
θέματα αυτά, έχουν διατυπώσει εντυπωσιακές, ριζοσπαστικές και ενδεχομένως αιρετικές θεωρήσεις για τη σχέση της Ανατολικής Μεσογείου με την
υπόλοιπη χριστιανική Δύση.
Ας κάνουμε τώρα ένα άλμα χρονολογικό και ας θυμηθούμε την άλλη
σημαντική ημερομηνία του νέου ελληνισμού, το 1453. Με αυτήν την ιστορική στροφή, το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνόφωνου κόσμου αποξενώνεται από τα εν γένει τεκταινόμενα της ευρωπαϊκής Δύσης. Και φυσικά τα
στοιχεία της πολιτικής κουλτούρας που λέγαμε πιο πριν, δεν μπορούν να
είναι πλέον οικεία και κατανοητά. Τα στοιχεία, όμως αυτά, στην Ευρώπη,
εξελίσσονται και καθίστανται όλο και πιο σύνθετα, αφού δεν διαταράχθηκαν από μια απρόσκοπτη εξέλιξη των γεγονότων, όπως συνέβη σε εμάς.5
Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να επισημάνουμε ότι:
1- επί αιώνες βρισκόμαστε σε μια απόσταση από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες με τις οποίες δεν είχαμε την αναγκαία εξοικείωση για όλα όσα συνέβαιναν στη Δύση, και
2- στο διάστημα αυτό δεν υπήρχε η χαρακτηριστική ομοιογενής
συνιστώσα η οποία θα διαμόρφωνε μια ομόλογη συλλογική,
βιωματική θεώρηση των τεκταινομένων. Θυμίζω στο σημείο αυτό
τους περίφημους βενετο-τουρκικούς πολέμους, συγκρούσεις που
είχαν ως μήλο της έριδος άλλους, δηλαδή εμάς.
Προκύπτουν τυχαία καθούμενα
Ας επανέλθουμε, ξανά, για λίγο στα καθαρά δυτικο-ευρωπαϊκά συμφραζόμενα. Έχοντας ήδη περιγράψει και εξηγήσει τις περίπλοκες διαδρομές
5

Ίσως μια από τις πιο νηφάλιες φωνές, η οποία ποτέ δεν ταυτίστηκε ούτε με όσους τήρησαν μια στάση διαρκούς υποχρέωσης της Δύσης απέναντί μας, ούτε και με αυτούς
που ασθμαίνουν σισύφεια απέναντι σε ο,τιδήποτε δυτικό, ήταν ο Κώστας Αξελός. Στο
τελευταίο του δοκίμιο, που μεταφράστηκε από τα γαλλικά, υπάρχουν μερικές σελίδες
οι οποίες κατά τρόπο περιεκτικό —αλλά κυρίως εποπτικό— συνοψίζουν ορισμένες από
τις επιφυλάξεις που έχουμε ως θέση αποδεχτεί. Κώστας Αξελός, Η μοίρα της σύγχρονης
Ελλάδας, Αθήνα: Νεφέλη, 2010, σσ. 18-24.
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της πολιτικής νομιμοποίησης σε ό,τι αφορά τη βάση της αναφοράς της (η
οποία διέθετε σχεδόν πάντοτε μια μεταφυσική χροιά), μπορείτε πλέον να
υποπτευθείτε τι είδους ευκαιρία υπήρξε ο συρμός, το ρεύμα της αρχαιολατρίας, αυτή η μονομανιακή6 συσχέτιση με το κλασικό λεγόμενο Παρελθόν, που αναθερμαίνεται από τα μέσα του 18ου αιώνα εξ αιτίας των ανακαλύψεων του Ερκουλάνεουμ και της Πομπηίας. Τότε, λοιπόν, προκύπτουν
δύο τεράστιες παρεξηγήσεις: οι Δυτικοί νόμισαν ότι πλέον κατάλαβαν τα
πάντα, μέχρι που διαπίστωσαν ότι υπήρχε κάτι παλαιότερο από το ρωμαϊκό
παρελθόν, το αρχαιοελληνικό, και όταν δόθηκε η ευκαιρία μέσω των τοποτηρητών τους να ηγεμονεύσουν με βασιλικό τρόπο στη νεότερη Ελλάδα,
εκεί συνέχισε η παράνοια, δημιουργώντας τα ιδεολογικά αλλά και αρχαιολογικά θεμέλια της συνέχισης μιας διαδρομής, χωρίς ανακατατάξεις, χωρίς
μεταλλαγές, χωρίς αναθεωρήσεις, χωρίς εξελίξεις.
. . . και εφαρμόζονται ριζικές μεταβολές
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω κάτι: ότι ο τίτλος αυτής
της ανακοίνωσης επιγράφεται ως «Η Αναγωγή στο Παρελθόν: από την
ιδεολογική συγκρότηση στην πολιτική ανάληψη». Μπορείτε επομένως,
τώρα, με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη να συναντιληφθείτε, γιατί η επιλογή να
πάψει η Ακρόπολη, γύρω στα 1835, να είναι μια στρατιωτική εγκατάσταση,
δηλαδή ένα φρούριο, αποτελεί μια καμπή για την ταυτότητά μας. Η καθιέρωση ενός χώρου ως αρχαιολογικού, πράξη σήμερα κατανοητή και προφανώς αναγκαία, τότε ήταν μια ρηξικέλευθη επιλογή, σηματοδοτημένη από
ασύλληπτους ιδεολογικούς καταναγκασμούς, προκειμένου να επιφέρει
με τον τρόπο της την αναγκαία και πολυπόθητη αναφορά στο παρελθόν.
Οι εκτεταμένες κατεδαφίσεις, όσο και αν σήμερα φαντάζουν δεδομένες,
υπήρξε κάποια στιγμή που δεν ήταν έτσι. Και κατέστησαν επιβεβλημένες
διότι το, τότε, εν ισχύ σύστημα πολιτικής εξουσίας, της απόλυτης μοναρχίας, μόνο, κάπως έτσι, αντιλαμβανόταν τη νομιμοποίησή της.
Ίσως, αποκαλυπτικότερο γλωσσικό επιστέγασμα για την κατάληξη
αυτής της εισήγησης να μην υπάρχει παρά αυτό που δήλωσε ο Λοχαγός de
Verninac Saint Maur, ο Γάλλος διοικητής της αποστολής για τη μεταφορά
6

Με τον όρο ‘‘πολιτιστική αναδιάταξη’’ περιγράφουμε μια κατάσταση κατά τη διάρκεια
της οποίας το κυρίαρχο πολιτιστικό πρότυπο, —το paradigm κατά τον Kuhn— έχει ήδη
ανατραπεί, αλλά δεν έχει κατισχύσει ένα άλλο. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ευνοείται και
μια πιο «μονομανιακή» στάση απέναντι σε αυτό το νέο πολιτιστικό αξιακό σύστημα,
που επειδή δεν έχει καθ-ιερωθεί επιτρέπει και πιο αντισυμβατικές manifestations αποδοχής, συμμετοχής και λατρείας. Για τη μονομανιακή πλευρά του θέματος, διατυπωμένη
και ως «καταξιωτική αρχαιοδοξία» βλέπε σχετικά στον Α.-Ι. Δ. Μεταξά, Η υφαρπαγή
των μορφών, Αθήνα: Καστανιώτης, 2003, σ. 21 και αντίστοιχη βιβλιοκρισία του Μάνου
Στεφανίδη, ‘Η Τέχνη και το κράτος του ωραίου’, Βιβλιοθήκη, Ελευθεροτυπία, 2/4/2004.

Κωνσταντίνος Μπάσιος

64

του αιγυπτιακού οβελίσκου στην Place de la Concorde στο Παρίσι, ότι:
Η αρχαιότητα είναι ένας κήπος που φυσικώ δικαίω ανήκει σε εκείνους που
καλλιεργούν τους καρπούς του.7

•

7

Richard Stoneman, Αναζητώντας την Κλασική Ελλάδα, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 1996., σ. 249.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Η διαχείριση του παρελθόντος:
Η μαρτυρία των μνημείων

El Partenón: símbolo desmembrado de la identidad europea
Alejandro García-Aragón
con la colaboración de Andreas Spyrou

Nuestro propósito es recordar y subrayar la controvertida identidad del
Partenón desde su cualidad como símbolo desmembrado ayudándonos
de sus transformaciones y paradojas. Comenzamos desde 1204 intentando
recomponer en español el mayor número de piezas y teniendo como guía la
pregunta que se planteaba Mavrikios: ¿se puede responder adecuadamente
a la belleza del Partenón si ignoramos o tenemos una concepción errónea
de algunos de sus aspectos más básicos?
Es en 1205 cuando Bonifacio II de Montferrato, cruzado y ahora rey de
Tesalónica, aparece en Atenas con sus borgoñeses y lombardos triunfantes,
saquea las iglesias y las transforma en católicas. Así, Ática y Beocia pasaron
a dominio de Otto de la Roche, quien estableció su residencia en la
Acrópolis. El Partenón pasó de iglesia bizantina a sede del arzobispado del
dogma latino en 1206, ó 1205 según Χατζηασλάνη et al., como la Catedral
Latina de Nuestra Señora. Se le añadió un arco de ladrillos y una torre vigía
o campanario más alto que el tejado, con escalera de caracol.
En 1303 Andrónico II contrató a la llamada Gran Compañía catalana
como mercenarios para luchar contra los turcos. Ésta se reveló por
cuestiones económicas y se hicieron con el control del ducado de Atenas
desde 1311 a 1388. En 1380 pidieron la protección de Pedro IV de Aragón
y en 1388, Nerio I Acciaioli se hizo con el poder convirtiendo en un
“mausoleo” el mismo Partenón, con su enterramiento en el mismo en 1394.
Atenas floreció con esta dinastía de duques florentinos.
Desde mediados del s. XV al XVI la identidad del edificio era dudosa,
pues era llamado “Panteón” o “templo al dios desconocido”. Ciriaco de’
Pizzicoli, de Ancona, fue el primer viajero occidental en visitar Grecia en
1436 y 1444, y por fin ve “el gran templo de mármol de Palas, la admirable
obra de Fidias”. Sus informes adquirieron un valor inestimable tras la
conquista de Bizancio en 1453 por los turcos, que limitó los viajes a Grecia.
No se conoce exactamente cuándo se convirtió el Partenón en mezquita,
pero cuando el sultán Mehmet II visita la ciudad por primera vez tras su
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
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conquista, expresó que “se había enamorado enormemente de ella y sus
maravillas”, estableciéndose en la Acrópolis, convirtiéndola en fortaleza
y residencia del Disdar-Aga, y dejando el Partenón como lugar de culto
cristiano en señal del triunfo otomano, hasta que, tras sufrir una conjura,
castigó a los griegos convirtiendo “la iglesia” en mezquita, el campanario en
minarete y añadiendo un mihrab y un mimbar.
En el s. XVI la mezquita-Partenón se llamaría Ismaïdi, y en el s. XVII “la
mezquita del castillo”.
La primera guerra turco-veneciana, finalizada en 1669, dio mayor
acceso a Atenas y sus monumentos. De esta manera, en 1674, el Marqués de
Nointel, visitó la ciudad con el artista Jacques Carrey de Troyes –con quien se
le suele identificar–, cuyos dibujos del edificio, de importancia incalculable,
representan el frontón occidental antes de la explosión de 1687. Francis
Vernon, en 1675, lo describiría doce años antes de la explosión.
1683 supuso un punto de inflexión en las relaciones entre Oriente y
Occidente, ya que, después de más de trescientos años de agresión turca,
era el turno de Occidente gracias a una alianza auspiciada por el Papa, el
emperador de los Habsburgo, Polonia y la República de Venecia, entre otros.
Así, el general veneciano Francesco Morosini decidió invadir Atenas con
un ejército principalmente mercenario, con el Conde Königsmark como
segundo. Sus 10.000 hombres intentaron minar toda la Acrópolis, labor
imposible para la época. Un desertor turco, con la esperanza de disuadirlos
y sabiendo que el edificio les era muy admirado, les avisó de que corrían
el riesgo de volarlo porque era un polvorín. Sin embargo, el desertor se
equivocaba: se convirtió en el blanco principal, y además la pólvora era
sólo la suficiente para un día. Tras pedir la rendición a los turcos, los cuales
se negaron, bombardearon sistemáticamente la Acrópolis, y el tercer día de
sitio, el 26 de septiembre, una bomba dio en el blanco.
Según Morosini, “fueron más de trescientos muertos de diferente
sexo por la sola prodigiosa bomba”, que causó un incendio de dos días,
dañando todos los edificios y templos aledaños. El Partenón sufrió daños
incalculables.
Es destacable la controversia respecto a si fue un mero accidente el de
1687 o si fue intencionado. Según Morosini, “s’ebbe il contento di vederne
fra le altre cader una, la sera del 26, con fortunato colpo”. Debemos hacer
hincapié en “il contento”, por muy “fortunato” que hubiera sido el tiro.
Leopold Ranke publicó un artículo en 1835 llamado Die Venezianer in
Morea, en el que arguye que fue un “desafortunado accidente”, basándose
en un informe de un oficial veneciano, Muazzo. Sin embargo, la conclusión
a la que llegamos es que fue intencionado, sobre todo tras revisar todo
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el material disponible de participantes o testigos del sitio: el diario de
Sobiewolsky (apud Comte de Laborde, Athènes aux XVe, XVIe et XVIIe
siècles), la Relazione dell’operato dell’armi venete dopo la sua partenza da
Corinto e della presa d’Atene; y Francesco Muazzo, con su Storia della guerra
tra li Veneti e Turchi dal 1684 a 1686. La única explicación es que no se fiaban
del bombardero, Antonio Mutoni, sobre todo debido a la impenetrabilidad
del tejado, pero ésa era la intención. También existe controversia respecto
a la identidad del autor: un tiro directo de un proyectil veneciano, un oficial
de Luneburgo, o tenientes de dicho ejército (francés, alemán o veneciano).
Morosini no quedó satisfecho e intentó llevarse los maravillosos caballos
de Atenea y Poseidón del frontón occidental, pero la polea se partió y se
hicieron polvo contra el suelo.
Ese precio pagó Venecia –o quizás toda la Europa cristiana– por la
posesión de la Acrópolis durante 6 meses y la ocupación de Atenas durante
un año y medio, ya que en 1688 abandonaron “el castillo” por falta de
intereses estratégicos, por lo que desde entonces la Acrópolis se convertiría
en un denso barrio turco. Después de 1699, en el Partenón se construiría
una segunda mezquita con cúpula, más pequeña, de transepto octogonal y
sin minarete, y la Atenas otomana sería objeto de todo tipo de pillajes por
parte de turcos, los “vándalos eruditos”… y Elgin.
Thomas Bruce Elgin, séptimo Conde de Elgin y undécimo Duque de
Kincardine, llegó en 1800 a Constantinopla como embajador extraordinario,
comisionado de Constantinopla (1789-1803). Su propósito era que su
embajada fuera “beneficiosa para el progreso de las Bellas Artes en Gran
Bretaña”. No obstante, rara vez se cita la segunda parte de dicha frase del
lord: “Bonaparte no tiene algo así tras todos sus robos en Italia” (Hoock
2007: 61, Hitchens 2008: 32).
Elgin contrató, entre otros, al paisajista Giovanni Battista Lusieri para
que dibujara los monumentos de Atenas. El acceso a la Acrópolis dependía
del comandante militar o Disdar, por lo que Elgin obtuvo un permiso
(firmán) del gobierno turco. Su gente de confianza había contemplado el
ritmo al que las antigüedades estaban siendo destruidas (Cook 1997: 70,
Hunt y Smith 1916: 177), y en 1801, inspirado por las acciones colonialistas
de los ingenieros franceses en Egipto, contrató a 300 hombres para hacerse
con más esculturas antes de que fueran “presa de los franceses o argamasa
de los turcos” (Chancellor 1995). Influyó mucho su eterno deseo de decorar
su mansión escocesa ya que “el efecto sería admirable”, “tengo otros lugares
en la casa que lo necesitan” (Gazi 1990: 243; Hitchens 2008: 29-31).
El original turco del firmán se entregó a los oficiales en Atenas, el cual
no ha sido hallado. La traducción al italiano pedía que nadie impidiera
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que se llevaran “qualche pezzi di pietra”, y no “bloques de piedras con
inscripciones o figuras”, como escribe Cook de la traducción en inglés. Fue
entonces cuando Lusieri sugirió a Elgin segar las esculturas para poder
transportarlas a Inglaterra.
Así, la primera metopa se la llevaron el 31 de julio de 1801, continuando
hasta 1804, labor dirigida principalmente por Lusieri, quien para lo cual
contrató, curiosamente, a 30 griegos. Entre otras cosas curiosas está que
Elgin no visitaría Grecia por primera vez hasta 1802, cuando muchas
de las esculturas estaban ya rumbo a Inglaterra. Lady Elgin, casi nunca
mencionada, fue quien convenció a la flota inglesa de que transportaran
las cerca de 200 toneladas, incluso con la flota francesa al acecho. Es decir,
el proyecto hubiera sido inconcebible sin el apoyo incondicional del estado
británico.
En 1802, Lusieri, moralmente ambiguo, rogó a Elgin permanecer en
Atenas “para que algunas de las barbaridades que me he visto obligado
a cometer en vuestro servicio puedan ser olvidadas”. Igualmente, sugirió
que se restauraran los mármoles en Roma por “el señor Canova, el escultor
más famoso de nuestra era” (Hunt y Smith 1916: 202-3). En 1803 Elgin
invitó a Canova a encargarse de la restauración pero éste afirmó que “sería
un sacrilegio por su parte o cualquier hombre pensar en tocarlas con un
cincel” (Cook 1997: 78), lo que ayudaría a cambiar la moda.
De vuelta a Inglaterra, Napoleón hizo prisionero a Elgin hasta 1806,
debido, entre otros, a la inquina personal que sentía por el ya famoso
expoliador.
En 1807, los mármoles fueron expuestos y empezaron a causar sensación.
Cuando la paz entre Gran Bretaña y Turquía se restableció dos años más
tarde, el transporte estaba asegurado y también Lusieri pudo regresar. El 22
de abril de 1811 las últimas cajas partieron a bordo del Hydra, aunque ya
desde 1810 Lord Elgin estaba presionando al gobierno británico para que
comprara “su colección”.
El Comité especialmente designado por el Parlamento (Select
Committee) dictaminó que la colección se había obtenido con la aprobación
de las autoridades turcas, aunque no es concluyente, y que Elgin había
actuado por cuenta propia. Richard Payne Knight, personaje influyente,
consideró entonces que las esculturas eran del tiempo de Adriano, lo
que redujo el valor y precio artístico e histórico que estaba dispuesto a
pagar el Parlamento. Los mármoles le habían costado al lord 74.240 libras
con intereses, unos cuatro millones de dólares actuales. Finalmente, el
Parlamento la confió en 1816 al Museo Británico (MB de ahora en adelante)
tras pagar, 35.000 libras según la mayoría de expertos.
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Las acciones del lord provocan reacciones diametralmente opuestas:
los restitucionistas y los retencionistas. Estos últimos suelen representar la
situación del Partenón entonces de forma catastrofista (cf. Jenkins 2004:
16), y el lord como “diplomático y helenista”, “una distinguida figura de la
Ilustración que realizó un acto de rescate” (Jenkins 2001: 19, Murray 2007),
ya que en las mencionadas circunstancias sus actos fueron menos graves.
Además, como comenta Smith, si algunos perciben dicha colección como
“las joyas de la corona de la Grecia moderna”, es precisamente “gracias a su
adquisición y exposición por parte de Gran Bretaña” (Merryman 2009),
lo que incluso influyó considerablemente en la percepción artística de
Occidente.
Esta paradójica obligación a estar agradecidos a Elgin nos choca en
especial, ya que está sobradamente demostrado que quería las originales
para su uso particular y llegó a considerarlas para comprar su libertad, entre
otros, como prisionero de guerra de Napoleón. Además, según Merryman,
un firmán era un “edicto/orden/decreto/permiso/carta de un gobierno
otomano dirigido a uno de sus oficiales ordenando/sugiriendo/pidiendo
que se le concediera un favor a alguna persona”, de lo cual se desprende
que, aunque hubiera existido el original, simplemente sería un permiso
administrativo, y no título de posesión, aunque sirvieran para ratificar dos
veces sus acciones.
Resulta especialmente sorprendente que sólo dos lores le acusaran de
expolio: Sir John Newport y Hugh Hammersley. Este último sugirió que
se devolviera la colección “de donde se obtuvo ilícitamente cuando sea
reclamada”, lo que sentó el primer precedente de su devolución, ya en 1816.
Según Gazi, debido a su débil posición, los sentimientos de los griegos
fueron ignorados. No en vano se presentan a los atenienses de entonces
paseando “con supina indiferencia entre las gloriosas ruinas de la
Antigüedad, y tal es la degradación de su carácter, que son incapaces de
admirar el genio de sus predecesores” (Gibbon 1829: 232), o que la gente
reaccionaba ante la destrucción de su patrimonio simplemente porque
temían “enfadar a los espíritus que vivían en ellos”.
Suponemos que fue en una reciente pilastra del Erecteión donde Elgin
grabara su nombre y el de su mujer o, según otros autores, se podía leer
“Ελγίνος εποίει” (obra de Elgin). Cuando en 1810 Lord Byron visitó la
Acrópolis, tal fue su ira al descubrir sus expolios y dicha inscripción, que
borró el nombre de Elgin, y junto con su compañero Hobhouse inscribieron
en el muro exterior: “Quod non fecerunt Gothi, hoc fecerunt Scoti!” (lo que
no hicieron los godos, lo hicieron los escoceses). Lo más curioso es que
ambos amigos visitaron el lugar acompañados por el mismísimo Lusieri,
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del que se dice que era íntimo de Byron, quien consideraba “bellísimos” sus
dibujos. Incluso le mostró Sunio en una excursión, durante la cual quizás
Byron dejara su nombre en el templo de Poseidón.
Byron plasmó sus sentimientos de ira y desprecio hacia Elgin en las
primeras estrofas de Childe Harold, y sobre todo en The Curse of Minerva
(La Maldición de Minerva), considerada una “sátira breve sobre el arrogante
saqueo del patrimonio griego” (Franklin 2007: 8). Fue escrita en 1811 pero
publicada póstumamente en 1828. Proponemos la traducción de varios
fragmentos, inéditos en español, y que hemos creído más relevantes. Nos
basamos en Complete Poetical Works, Oxford University Press (1970: 143144); traducción y tipografía de Alejandro G. Aragón:
«¡Mortal! –así fue cómo habló–. Ese rubor de deshonra
me anuncia que eres inglés, nombre de un pueblo otrora honroso;
primero entre los poderosos, el más destacado de los libres,
ahora honrado menos por todos, y por mí aún menos:
pues desde ahora Palas será, de tus enemigos, el primero.
¿Buscas el motivo de tanto desprecio? Mira a tu alrededor.
¡Helo aquí! Sobreviviendo a la guerra y el fuego consumidor,
he visto perecer una tiranía tras otra.
De los turcos y los godos, escapó de los estragos,
y tu país envía a un expoliador peor que ambos.
Contempla este templo, vacío, profanado;
vuelve a contar los vestigios que aún quedan, destrozados:
Cécrope colocó éstos, éste lo ornó Pericles,
y cuando la Ciencia decaía, aquél lo alzó Adriano.
La gratitud dé fe de otras deudas que agradezco –
mas sabe: Elgin y Alarico… hicieron el resto.
Para que todos sepan la procedencia del saqueador,
un muro ofendido reza su nombre odioso:
así, por la fama de Elgin, Palas suplica agradecida,
¡abajo, su nombre – contemplad sus acciones, arriba!
El monarca godo y el par picto
con los mismos honores aquí sean aclamados:
las armas le dieron el derecho al primero, el último no tenía,
y, aún así, ruinmente robó lo que los bárbaros ganaron.
Y es que cuando el león abandona a su presa,
merodea primero el lobo, por último el vil chacal:
carne, miembros y sangre devora el primero,
y la última y pobre bestia roe tranquila el hueso.
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Sin embargo, los dioses son justos y los crímenes, castigados:
¡Mira aquí lo que Elgin perdió, y lo que ha ganado! (…)».
Cesó un momento y, así, me atreví a replicar,
con tal de calmar la venganza encendida en sus ojos:
«¡Hija de Júpiter! En el ofendido nombre de Gran Bretaña,
un legítimo inglés renegaría de tal hazaña.
No le frunzas el ceño a Inglaterra, no pertenece a suelo inglés:
¡No, Atenea! Tu saqueador fue un escocés (…)».
«¡Mortal!» –reanudó la doncella de ojos azules–,
«(…) La irrevocable orden de Palas, en silencio, pues, escucha;
escucha y cree, que el tiempo se encargará del resto.
Primero, sobre la cabeza de aquél que cometió este crimen
mi maldición caerá, –sobre él y toda su estirpe:
sin una chispa de fuego intelectual en ellos
sean todos los hijos tan insensatos como su padre:
y si uno hubiere con seso, que traiga la ignominia sobre su progenie,
de una raza más brillante, se le considere bastardo:
que continúe parloteando con sus artistas mercenarios
y el elogio de la Locura compense el odio de la Sabiduría;
que hablen mucho todavía del deleite del patrón,
cuyo deleite más noble y más nativo es ser vendedor (…)».
«Oh, que te repugnen en vida y no perdonen a tus cenizas,
¡que el odio persiga su sacrílega codicia!
Vinculado al insensato que incendió el templo de Éfeso,
mucho más allá de la tumba la venganza le persiga,
y brillen los nombres de Eróstrato y Elgin
en muchas páginas deshonrosas y renglones ardientes;
conservados para que sigan malditos, ambos por siempre,
acaso el segundo, que el primero, más aciagamente».

Parece que la maldición de Atenea o de los “espíritus del lugar” surtió
efecto años antes que la de Minerva de Byron, ya que los mármoles le habían
costado a Elgin su libertad, dinero, reputación, carrera, el hundimiento del
Mentor, su mansión –confiscada por deudas–, incluso su mujer, puesto que
al regresar de Francia encontró que estaba conviviendo con otro hombre.
Incluso huyó a París, donde había vivido encarcelado, y se ganó el odio
de Napoleón y el posterior de los griegos independizados. Perdió, por
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supuesto, el título de barón, que recayó en su hijo, a quien se le recuerda
por haber destruido el Palacio de Verano de Pekín en 1860, lo que quizás
demuestra que los hijos estaban siendo “tan insensatos como su padre”.
El 22 de abril de 1811, el mismo año en que se escribiera La Maldición,
las últimas cajas partieron de Atenas a bordo del Hydra acompañadas por
Lusieri y, curiosamente, por Byron. Lusieri moriría a los 70 años en Atenas,
a la víspera de la sublevación griega, con sus dibujos, a juicio de Byron y
Hobhouse, inacabados. El fruto de 20 años de trabajo iba a bordo del HMS
Cambrian en 1828 cuando naufragó. Quizás tampoco Lusieri se libró de la
maldición.
En lo que concierne a la etapa arqueológica del Partenón, podríamos
situarla en la conciencia neohelena desde que los atenienses se sublevaran
contra el turco el 25 de abril de 1821, asediaran Atenas y el 10 de junio de
1822 tomaran control de la Acrópolis. Según Ousterhout, la Roca Sagrada
sufrió más daños en dicho sitio cuando los turcos sitiados descolocaron
las piedras para sacar el plomo que las unía y hacer balas. Fue entonces
cuando los atenienses les entregaron balas para que cesaran. Otra muestra
del inicio de dicha etapa es la decisión griega de construir un museo en
la Acrópolis, que data de 1824, incluso antes de la independencia, por lo
que la conciencia arqueológica estaba muy arraigada al contrario de lo que
suele exponerse. A estas ideas se podrían añadir la de Μακρυγιάννης en sus
Memorias: “no permitáis que salgan [las antigüedades] de nuestra patria.
Por ellas luchamos”.
Aunque Bizancio empezó a adquirir más peso en el s. XIX que el
argumento clásico, ya el discurso de bienvenida del rey Otto en 1834
auguraba una concepción más purista: “todos los vestigios de barbarismo
serán eliminados”. Desde entonces, se aseguraron de que nadie pudiera
mirar al Partenón y decir que una vez fue lo que fue durante mil años:
la iglesia de la Theotokos. De tal manera, en ese mismo año de 1834, en
busca del helenismo a través de la remodelación del paisaje, Karl Friedrich
Schinkel propuso construir el palacio del primer rey griego en la Acrópolis,
reduciendo el Partenón a un mero patrón decorativo en los jardines.
Se podría afirmar que el Partenón no es un monumento antiguo
estrictamente hablando, como afirma Kaldellis (2007), que el parque
arqueológico central es como “un agujero negro de un recuerdo ajeno, cuyo
significado es cada vez más escurridizo e incierto. Tanto se ha forzado al
Partenón que casi se ha llegado a convertir en un puro símbolo”.
Con estas ideas puristas, en 1842 se desmanteló la segunda mezquita al
derrumbarse parte de su estructura, y en 1865 se cimentaría el primer Museo
de la Acrópolis en una hondonada frente al Partenón. Desgraciadamente,

El Partenón: símbolo desmembrado de la identidad europea

75

un ingeniero llamado Balanos restauró lo más que pudo durante 30 años
(1894-1932), siendo un gran error haber seguido un valor estético en lugar
del estudio y precisión arqueológicos, sobre todo debido al uso excesivo de
elementos de hierro, de cuya corrosión se tiene constancia desde 1943.
Sin embargo, la historia del Partenón no es sólo la de Atenas. A comienzos
del s. XX, el principio que guiaba la exposición de los mármoles en el
Museo Británico (MB) era presentarlos de la forma “más completa posible”,
por lo que se fueron juntando fragmento a fragmento en Londres, no en
Atenas, hasta 1919, según Cook. Este mismo autor admite que la Duveen
Gallery, donde se alojaban, fue bombardeada en 1940 y no volvió a abrirse
hasta 1962. De igual manera, el museo de la Acrópolis anterior al actual se
inauguró en diciembre de 1964, y, así mismo, los alemanes entraron en la
capital griega el 27 de abril de 1941, colgando también su bandera nazi en la
Acrópolis, pero respetándola. La devolución de los mármoles estuvo a punto
de llevarse a cabo en 1941 debido a que el Foreign Office y el MB querían
premiar el valor que demostraron los griegos en dicha guerra. Recordemos
por ejemplo a Manolis Glezos, que tuvo el coraje de destruir dicha bandera,
y el episodio de la radio ateniense llamando a la resistencia. Sin embargo,
se temía que la devolución de los mármoles “ofendiera el orgullo griego
siendo más un favor que un derecho” (Gazi 1990: 245). Los británicos ya
habían prometido devolver los mármoles tras la independencia de Grecia,
así como en esta ocasión, pero ninguna promesa se cumplió pese a estar en
igualdad de condiciones bélicas.
De acuerdo con los fiduciarios del MB, puesto que las esculturas son
parte del patrimonio cultural mundial, deberían estar en un ‘museo
universal’. ¿Significa esto que ningún museo que se haga en Grecia puede
ser universal? La devolución de las antigüedades griegas no supone limitar
su universalidad, aunque lo griego esté en todas partes y su patrimonio sea
problemático.
Según Cook, es de destacar “la larga tradición del MB en promover
el entendimiento y la apreciación del Partenón y sus esculturas al mayor
público posible”, sin embargo, como indica Osborne, la colocación de los
bloques del friso en los muros interiores de la sala es completamente ajena
a la disposición original, y, lo que es peor, la distorsiona. El MB argüía
también que en Londres estarían mejor conservados, pero en 1938 se
emitió un informe de una auditoría del MB en que se aseguraba que se
habían utilizado “métodos inapropiados para la limpieza” de los mármoles,
como “brochas de cerdas de cobre” y “una solución de jabón, agua y
amoníaco”. El efecto fue devastador: se eliminaron varias capas reconocidas
como parte integral de la escultura: la pátina o epidermis, más profunda,
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marrón anaranjada, y la otra más superficial, de color beige, denominada
‘coating’ (capa). De hecho, a juzgar simplemente por las láminas de los
bloques contiguos de A. H. Smith de 1910 reproducidas en Jenkins en 2004
se pueden comparar y llegar a la conclusión de que la conservación de los
bloques llevados a Londres es mucho peor que la de los que permanecieron
en Atenas, recordemos “a merced del francés, del turco y la intemperie”.
Durante los años de dictadura griega (1967-74) hubo un gran vacío
arqueológico, hasta restablecida la democracia en 1974 y la adhesión
de Grecia a la Comunidad Europea de entonces en 1981, lo cual dio un
nuevo impulso a los argumentos para la reunificación. Desde que en el
año 1982 Melina Mercuri –entonces ministra griega de Cultura– planteara
oficialmente ante Gran Bretaña la reclamación de los mármoles griegos
del Museo Británico, la cuestión no ha dejado de estar en el candelero
con su famosa frase: “muchas gracias por admirar nuestro legado, ahora
devuélvannoslo”. La celebración mundial del patrimonio griego, aunque
según Lowenthal “infle el orgullo local”, no lo hace menos su propio legado.
Las esculturas del Partenón habían adquirido otro significado, que perdura
hasta el día de hoy: el de obras maestras de arte nacionales griegas de las que
se habían apropiado fuerzas extranjeras.
En Gran Bretaña se formó una agrupación a favor de la devolución,
el “British Committee for the Restitution of the Parthenon Marbles”, y el
apoyo internacional hizo que se creara la “Melina Mercouri Foundation”.
Desde 1983, con una importante aportación económica por parte de la
Comunidad Europea y bajo la supervisión científica de un “Comité para
la conservación de los monumentos de la Acrópolis”, se ha emprendido
la ejecución del ambicioso “Proyecto de Reconstrucción del Partenón”.
Lambrinou y Beard comentan los detalles y las estrategias oficiales de
conservación con todos sus problemas y casuística hasta el momento, entre
los que se podrían destacar la contaminación atmosférica, como factor
destructivo, desde la industrialización de los años 50; los mejores materiales
que se emplean actualmente (inorgánicos, reversibles y compatibles con el
mármol), así como el titanio para las junturas; estudios de daños sísmicos,
como el de 1981; la ausencia de líneas rectas en el templo; la falsa noción de
la proporción divina o áurea en su concepción (número Φ=1:1,6) en lugar
de la correcta (9:4 y 4:9), etc.
Bajo la dirección de Manolis Korres, el proyecto ha contribuido a la
identificación de muchos de los fragmentos desprendidos del templo,
y sigue una combinación de técnicas similares a las del s. V a. C. y de
tecnología punta. Charalambos Bouras, presidente del proyecto, afirma
que mantienen los trozos originales sin dañarlos y se le añaden nuevos
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de mármol de la misma cantera del Pentélico para poder encajarlos en la
estructura general. El equipo debe identificar, reparar y reubicar alrededor
de unas 70.000 piezas únicas e inintercambiables. La precisión de la
colocación de las piezas originales es tal que existen diferencias cruciales
de hasta una décima de milímetro. En 2008, el Comité llevaba ya 30 años
para algo que se construyó en menos de 9 y sobre 100 millones de dólares
gastados. Según Cathy Paraschi, del equipo de Korres, se podría terminar la
obra en los próximos 10 años, y han elegido mantener lo que ha sobrevivido
durante 25 siglos: una majestuosa ruina, sin devolverle los colores originales
ni otras características.
La fascinación desarrollada por la cultura clásica y el Partenón aumentó
el arraigo nacional por el pasado de Grecia. Además de la famosa petición de
Mercuri, se intentó también en el Parlamento Europeo en 1998, la UNESCO
en 1999 intentó impulsar el diálogo internacional, en 1999-2000 también
lo intentó la ministra de cultura Papazoi, así como en los Juegos Olímpicos
de 2004, siempre sin éxito. En el memorándum de Papazoi se enumeran
los mármoles, que suman casi la mitad de la decoración escultórica del
Partenón –sin olvidar que la colección no comprende mármoles de dicho
edificio únicamente–. Desde entonces se aboga por que se trate como
caso único, ya que se crearon como partes integrales del monumento, cosa
ampliamente demostrada. Estas “secciones no completas en sí mismas”
(Gordimer 2008) además, están seccionadas de forma arbitraria. Basta con
comprobar la procesión del friso meridional en que los bloques contiguos
están distribuidos en Atenas, Londres, Atenas, Londres, Atenas, Londres.
Con el fin de acabar con esta situación, en 2001, Grecia convocó un
concurso arquitectónico para realizar el Nuevo Museo de la Acrópolis
(NMA), que ganaron los arquitectos Tschumi y Φωτιάδης, inaugurándose
dicho museo en junio de 2009 y reavivándose así el debate de la devolución.
El museo se encuentra justo bajo la Roca Sagrada, a 300 metros del
Partenón, y cuenta con cerca de 14.000m2. El NMA, al contrario que el
MB, sigue de forma clara una tendencia: representar las condiciones
originales en la antigüedad. Esto lo consigue con la luz natural ática, la
colocación de las Cariátides sobre un pedestal de altura igual a la prótasis
del Erecteión y sin vitrinas, la imitación de las dimensiones del templo en
la sala de las esculturas del Partenón y la colocación de las mismas según su
distribución original. Hay que sumarle que el visitante tiene la sensación de
estar suspendido sobre la antigua ciudad gracias a los cristales que protegen
el nuevo yacimiento del enclave. Todo esto confiere al museo el estatus
de máxima idoneidad para su propósito: albergar todos los mármoles. Ya
desde 1998 Ευάγγελος Βενιζέλος, entonces ministro de cultura, anunciaba
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que el plan del NMA iba de la mano de la devolución a “su lugar natural”.
Con esto se evitaría la sensación de Byron de “admirar las obras y aborrecer
al ladrón”.
Según las cifras oficiales, más de dos millones de personas han visitado el
NMA durante su primer año de operatividad, y los tres primeros países de
origen de los visitantes durante ese periodo fueron primero Grecia, EE.UU.
y luego Reino Unido. Si se tratara de un museo poco accesible para los
británicos, y sobre todo, si fuera un museo no universal no recibiría entre
los diez primeros países a ciudadanos de otros continentes en un único año
de funcionamiento. A todo esto hay que añadir que el museo, cuando se le
pide información sobre la devolución de los mármoles, recomienda visitar
la página del “Comité Británico para la Reunificación de los Mármoles del
Partenón”.
Muchos retencionistas afirman que los griegos “tuvieron 155 años
desde la independencia de Grecia hasta que pidieron su devolución en
1983”, por lo que “debe haber algún tipo de magia cultural inherente al
objeto auténtico” y autores como Merryman proponen que deberían ser
reinstaladas sobre el templo, lo que podría conseguirse “trasladando el
Partenón a Londres” o directamente sobre el Partenón poniéndole una
“súper bóveda” para protegerlo de la corrosiva atmósfera ateniense. ¿Se
puede hablar así de un tema tan grave –por nacional– y evidentemente
injusto? ¿Se puede hablar todavía, de que hay más de un lugar que pueda
llamarse legítimamente “hogar de los mármoles de Elgin”, como afirman
profesores de Oxford (Beard 2004)?
Imaginen por un momento que Grecia era una menor de edad que da
a luz a un niño (las esculturas repartidas por Europa) y, antes de alcanzar
su madurez y mayoría de edad, su madrastra tirana ilegítima, Turquía, lo
entrega a un poderoso magnate, el Reino Unido. Ahora, en igualdad de
condiciones, ahora que la madre biológica es mayor de edad y tiene pleno
derecho de reclamar a su hijo legítimo, ¿no es justo que vuelva a su casa
tras tantas reclamaciones, luchas y promesas rotas? Sería tan simple como
repatriarlo a su casa a cargo y coste de Grecia, la principal interesada y,
en caso de que Grecia se encontrara incapacitada para su manutención,
regresaría al Reino Unido, su supuesto cuidador. Grecia debería permitir
la entrada libre a perpetuidad a la familia del cuidador, es decir, a todo
ciudadano británico, a la exposición por fin al completo. Ambas naciones
podrían fundar un patronato para garantizar el estudio, conservación y
difusión de, en concreto, esas esculturas.
Debemos hacer énfasis en la lógica actual también, y desde el punto de
vista legal, el cual ha venido dejándose de lado últimamente, como afirma
Εμμανουηλίδης (2009), así como hacer hincapié en que los grandes museos
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son los guardianes, no siempre los propietarios del patrimonio cultural
que les ha llegado. Como sabemos, un pequeño número de fragmentos de
las esculturas del Partenón también puede encontrarse en otros museos,
aunque no se ha pedido su restitución, lo que consideramos un grave error,
porque concentrar siempre los esfuerzos hacia Londres parece hacer del
problema una cuestión personal con Gran Bretaña, cosa incierta.
Un grupo internacional que hace campaña a favor de la devolución
comentó en 2009 que las Olimpiadas de Londres de 2012 serían la ocasión
perfecta para devolver las reliquias a casa, puesto que, como afirmaba ya
Frederic Harrison en un artículo de 1890-1, “son mil veces más preciosos y
más importantes para la nación griega de lo que jamás serán para la nación
inglesa, que simplemente las compró”.
El Partenón es el símbolo desmembrado de la identidad de Europa
tanto de facto como de iure. No hay edificio o monumento que haya sufrido
tantas transformaciones: ciudadela, caja fuerte y tesoro, templo, palacete,
residencia, iglesia cristiana, sede de arzobispado y catedral ortodoxa,
catedral católica, mausoleo, mezquita, barrio, fortaleza, polvorín, lugar
arqueológico, símbolo nacional e internacional... Es incluso una doble
maravilla por su incomparable belleza y su milagrosa conservación.
Piensen por un momento en otros monumentos-símbolos europeos. No
son comparables por su testimonio ni con su carga histórica europea.
Por todo esto, todos y cada uno de los mármoles, estén donde estén,
deben reencontrarse en su ciudad natal en su calidad de patrimonio de
la humanidad, y este acto de reunificación haría del Partenón un nuevo
símbolo: el símbolo inequívoco de la reconciliación europea en una unión
tangible y máximo exponente de la madurez histórica y cultural de todos y
cada uno de los ciudadanos europeos.

•
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Η προβληματική της ταυτότητας
στον νεοελληνικό στοχασμό

“Ανατολή και Δύσις”: Ταυτότητα και ετερότητα
στο νεοελληνικό στοχασμό του 18ου και του 19ου αι.
Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη

Το θέμα της ταυτότητας και της ετερότητας έχει γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης στη σύγχρονη μετανεωτερική κοινωνία και απασχολεί τόσο
τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία όσο και την πολιτική. «Ταυτότητα» και
«ετερότητα» θα διερευνηθούν στην ανακοίνωση αυτή μέσα από συγκεκριμένα λογοτεχνικά και φιλοσοφικά κείμενα τα οποία συνδέουν τις έννοιες
αυτές με τη γεωγραφική διάκριση αλλά και με την ιστορική διένεξη Δύσης–
Ανατολής, Ευρώπης–Ασίας, στην οποία ο ελληνισμός παίζει το ρόλο του
διαμεσολαβητή, όντας ο ενωτικός δεσμός αλλά και λειτουργώντας αφενός
ως δημιουργός πολιτισμού και ανάπτυξης της ελεύθερης υποκειμενικότητας και αφετέρου ως επικοινωνιακός δίαυλος αντίρροπων επιρροών και
πολιτισμικών πρακτικών. Ο τρόπος συγκρότησης της ελληνικής ταυτότητας, εθνικής, θρησκευτικής, τοπικής, κοινωνικής και πολιτισμικής, όταν ο
ελληνισμός στέκεται αντιμέτωπος προς άλλες εθνότητες και πολιτισμούς,
συνδέεται με την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης, που αποτελεί το θεμέλιο της πολιτικής ταυτότητας κάθε έθνους, και αναδεικνύεται μέσα από
λογοτεχνικά και φιλοσοφικά κείμενα του 18ου και 19ου αιώνα που θέτουν το
πρόβλημα χώρου–χρόνου, γεωγραφίας–ιστορίας, ταυτότητας και ετερότητας σε σχέση με τη διάκριση Δύσης–Ανατολής.
Η εγελιανή διάκριση Ανατολής–Δύσης, ως δύο κόσμων διαμετρικά και
διαχρονικά αντίθετων,1 είναι εμφανής, αν και στην ουσία φαινομενική,
στο στιχούργημα του 18ου αιώνα που τιτλοφορείται «Βοσπορομαχία, ήγουν
φιλονικεία Ασίας και Ευρώπης εις το κατάστενον της Κωνσταντινουπόλεως», τo όποιο γράφτηκε από τον Σενιόρ Μόμαρς, διερμηνέα και γενικό
γραμματέα της Αυστρίας στην Κωνσταντινούπολη, και τυπώθηκε το 1766
στη Λειψία, με επιμέλεια του Ευγένιου Βούλγαρη,2 ο οποίος φαίνεται ότι
1

2

Για τη διάκριση αυτή, βλ. G. W. F. Hegel, The Philosophy of History, Preface by Charles
Hegel, introduction by the translator J. Sibree, Dover Publications, Mineola, New York,
1956.
Βοσπορομαχία, ήγουν φιλονεικία Ασίας και Ευρώπης εις το Κατάστενον της Κωνσταντινουπόλεως. Ποίημα συντεθέν κατά το αψνβ΄ Σωτήριον Έτος υπό του ποτέ Ενδοξοτάτου
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος E΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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είχε γνωρίσει τον Μόμαρς κατά την πρώτη παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη (1753).3 To ποίημα αυτό, ποιητική περιήγηση σε ένα δομημένο και φυσικό περιβάλλον που έχει πλέον αλλοιωθεί, σύμφωνα με τον
συγγραφέα, εκδόθηκε εκ νέου στη Βενετία το 1792,4 και αποτελείται από
4.000 περίπου ομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους στίχους που τους
έχει συνθέσει ο Caspar Ludwig Momars ή Momartz, ο οποίος γεννήθηκε
το 1696 στον Γαλατά από Φλαμανδό πατέρα, (που ήταν ωστόσο ισπανός
υπήκοος εγκατεστημένος στην Κωνσταντινούπολη), και Ιταλίδα μητέρα,
που καταγόταν από τον Γαλατά. Το 1713 έγινε αυστριακός υπήκοος και
το 1719 ανέλαβε υπηρεσία στην αυστριακή πρεσβεία, όπου σταδιοδρόμησε ως διερμηνέας και γενικός γραμματέας. Προερχόμενος από το λεβαντίνικο περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης, όπου πέρασε το μεγαλύτερο
μέρος της ζωής του, συνήψε δεσμούς φιλίας και συγγένειας με σημαντικές φαναριώτικες οικογένειες, όπως των Ρίζων και των Τυανέων/Τυανιτών,
και συγκεκριμένα με τον Ιωάννη Ρίζο Ραγκαβή του Μανέ και τον Γεώργιο
Τυανίτη, στον οποίο μάλιστα αφιερώνεται το στιχούργημα.5 Προσεγγίζοντας πριν μερικά χρόνια σε μελέτη μου το ποίημα αυτό, επεσήμανα την

3

4

5

και Αξιοπρεπεστάτου κυρίου Σενιόρ Μόμαρς, πρώτου Δραγουμάνου του εν Κωνσταντινουπόλει Πρέσβεως του Αυστριακού Κράτους. Νυν δε τύποις εκδοθέν μετά και δύο άλλων
ποιηματίων ηθικών υπό Ε.Β., εν Λειψία της Σαξονίας, εν τη τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ,
έτει 1766. Για μια πρώτη ανάγνωση του στιχουργήματος αυτού και του παραφρασθέντος, σε στιχουργική μορφή, από τον Ευγένιο Βούλγαρη διηγήματος του Βολταίρου «Memnon ou la sagesse humaine», το οποίο έχει δημοσιευθεί μαζί με ένα άλλο
ποιημάτιο, που τιτλοφορείται Απόδοσις αλληγορίας, ως επίμετρο της Βοσπορομαχίας,
βλ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Ηθικό κάλλος και ‘ωραία ψυχή’ στο Νεοελληνικό
Διαφωτισμό. Απόπειρα μιας νέας ανάγνωσης της νεοελληνικής αισθητικής», Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής, Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων, Δήμος Κοζάνης, 1999, σσ. 59-79 (αναδημοσίευση στο Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Νεοελληνική φιλοσοφία. Θέματα πολιτικής και ηθικής, εκδ. Παν/μίου
Αθηνών, Αθήνα, 2001, σσ. 381-412).
Για μια πρόσφατη προσέγγιση της Βοσπορομαχίας και προβλημάτων που συνδέονται με
τον συγγραφέα αυτής και τους δεσμούς του με τους πνευματικούς και εκκλησιαστικούς
κύκλους της Κωνσταντινούπολης, ιδιαίτερα με τον φιλολογικό κύκλο των Κωνσταντινουπολιτών Ρίζων και Τυανέων/Τυανιτών, βλ. σχετικά Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Σκέψεις
για ορισμένες λογοτεχνικές, μεταφραστικές και εκδοτικές ενασχολήσεις του Ευγένιου
Βούλγαρη, με επίκεντρο τον βολταιρικό ‘Μέμνονα’», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου, Κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου 2006, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εκδ. Κανάκη, Κέρκυρα,
2009, σσ. 367-397 και Albrecht Berger, « Ο Ευγένιος Βούλγαρης και η Βοσπορομαχία»,
Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, ό.π., σσ. 419-430.
Η έκδοση αυτή, που έγινε από τον Κρητικό Κήρυκα Χαιρέτη στις βενετικές εκδόσεις
του Δημητρίου Θεοδοσίου, καταλήγει ως ακολούθως: …Νυν δε αύθις τύποις εκδοθέν
μετά δύο άλλων ποιηματίων Ηθικών, και μετά πλείστης επιμελείας διορθωθέν. αψνβ΄.
Ενετίησιν 1792. Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, Con licenza de’superiori.
Βλ. Albrecht Berger, «Ο Ευγένιος Βούλγαρης και η Βοσπορομαχία», ό.π., σσ. 419-430.
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ηθικοπαιδαγωγική αξία του6 και το χαρακτήρισα ως αλληγορική αφήγηση
που συνδέει την ηθική με την αισθητική αλλά και ως «διδακτική έκφραση»
που προβάλλει μια ενδιαφέρουσα αντίληψη για τη θέση της Κωνσταντινούπολης στο κομβικό σημείο που συνδέει τη Δύση με την Ανατολή,
δηλαδή στα στενά του Βοσπόρου. Η Κωνσταντινούπολη, ως τόπος επαφής
και τριβής Ανατολής και Δύσης, βρίσκεται εκεί όπου ενώνεται η Ασία με
την Ευρώπη, ανάμεσα στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο, κατά τον
συγγραφέα της Βοσπορομαχίας. Είναι το κέντρο μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας, εξελληνισμένης και χριστιανικής, μια πόλη που συμβολίζει
τη γέννηση ενός νέου κόσμου, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία
τελείωσε τη χιλιετή ιστορία της το 1453 ως ελληνικό ορθόδοξο κράτος.7
Η Κωνσταντινούπολη, κέντρο του βυζαντινού ελληνισμού, εκπροσωπεί το
Βυζάντιο το οποίο για χίλια χρόνια συνένωσε τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό με τον χριστιανισμό, και κατά τον 19ο αιώνα εκλαμβάνεται από τους
νεοέλληνες διανοούμενους ως ουσιαστικό μέρος της εθνικής ιστορίας
αλλά και ως σύμβολο εθνικής ενότητας.8
Το κείμενο αυτό χαρακτηρίζεται από τον συγγραφέα και τους εκδότες
του ως μια λογομαχία ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, που παρουσιάζονται ως αδελφές και συγκρίνουν τις ομορφιές που υπάρχουν από τις
δύο πλευρές του Βοσπόρου, ο οποίος χωρίζει την Κωνσταντινούπολη στο
6

7

8

Βλ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Ηθικό κάλλος και ‘ωραία ψυχή’ στο Νεοελληνικό
Διαφωτισμό. Απόπειρα μιας νέας ανάγνωσης της νεοελληνικής αισθητικής», Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής, ό.π., σσ. 59-79 (αναδημοσίευση στο Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Νεοελληνική φιλοσοφία. Θέματα πολιτικής
και ηθικής, Αθήνα, 2001, σσ. 381-412).
Βλ. Ελένη Αρβελέρ, «Βυζάντιο: H χριστιανική αυτοκρατορία» στο Οι Ευρωπαίοι, Αρχαιότητα, Μεσαίωνας, Αναγέννηση, τ. Α΄, μτφρ. Π. Μπουρλάκης, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα,
2000, σσ. 149 κ.εξ.
Κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα αναπτύσσεται ο προβληματισμός γύρω από τις έννοιες
της εθνικής και της πολιτισμικής ταυτότητας και των κριτηρίων, φυλετικών, γλωσσικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών, που προσδιορίζουν τις δυο αυτές έννοιες. Την
περίοδο αυτή, παράλληλα με τον όρο «γένος» χρησιμοποιείται και ο όρος ελληνισμός
για να προσδιορισθεί η πολιτιστική κοινότητα του γένους των Ελλήνων που εκτείνεται πέραν των γεωγραφικών και εθνικών ορίων. Πβ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Το
πρόβλημα της πολιτισμικής ταυτότητας στο νεοελληνικό στοχασμό» στο Νεοελληνική
Φιλοσοφία. Θέματα Πολιτικής και Ηθικής, ό.π., σ. 361, και Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη,
«Εθνικοί χαρακτήρες, πολιτιστική ταυτότητα και ελληνική Διασπορά» στο Ευτυχισμός. Τιμή στον Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο, Ιωάννινα, 2010, σσ. 81-94. Για την ένταξη
του Βυζαντίου στην ελληνική διανόηση κατά το διάστημα 1860-1912 και την ανάδυση
μιας καινούργιας ιστορικής συνείδησης, η οποία επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς της
πολιτισμικής ζωής του ελληνισμού, βλ. R. D. Argyropoulos, Les intellectuals grecs à la
recherche de Byzance (1860-1912), Collection Histoire des idées 1, Institut de Recherche
Néohelléniques, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Athènes, 2001.
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ευρωπαϊκό και ασιατικό κομμάτι της, με την Ευρώπη να υπερηφανεύεται
για τα κτίσματα και τα χωριά της, και την Ασία να προβάλλει με υπερηφάνεια τα θαυμάσια τοπία της, αισθανόμενη ωστόσο ταπεινωμένη και
στερημένη σε σχέση με την Ευρώπη. Αξίζει να τονισθεί εδώ πως ο Μόμαρς,
μολονότι ξένος, περιγράφει και εγκωμιάζει ως αυτόχθων την Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά της με εύστοχες και γλαφυρές περιγραφές,
βλέποντας όμως και τα «ψεγάδιά τους»,9 καλύπτοντας με πληρότητα την
εικόνα μιας πόλης που έχει το προνόμιο να ενώνει δύο ηπείρους, ενώ στο
συμφιλιωτικό τέλος του ποιήματος αυτού τονίζεται πως η ομορφιά μιας
τοποθεσίας εξαρτάται από την αντίστοιχη θέα που έχει κανείς από κάθε
πλευρά του Βοσπόρου.
Η Βοσπορομαχία, είχε γραφεί με λατινικούς χαρακτήρες στην καθομιλουμένη της εποχής, με πολλά λεκτικά δάνεια από την τουρκική, και αντιγράφηκε, τουλάχιστον τρεις φορές, μετά πολλών διορθώσεων, από τον
πατριάρχη Καλλίνικο τον Γ΄ —ο οποίος υπήρξε φίλος του Τυανίτη και
μέσω αυτού, ενδεχομένως είχε γνωρίσει τον Μόμαρς— για να μας παραδοθεί με τη μορφή με την οποία έχει εκδοθεί.10 Ο Berger σημειώνει πως το
ποίημα έχει γραφεί «για ένα ελληνικό ή ελληνομαθές κοινό και ο συγγραφέας του εκφράζει θέσεις απολύτως ελληνικές, ενός Έλληνα μάλιστα που
9

Σύντομη περιγραφή του στιχουργήματος (σ. ι΄), δίδεται από τον εκδότη της δευτέρας
έκδοσης σε ποιημάτιο αφιερωμένο στον Γεώργιο Κριτζοτάκη, δείγμα φιλίας και ευγνωμοσύνης, επειδή βοήθησε οικονομικά στην έκδοση αυτού στη Βενετία:
Διότι τούτο ιστορεί εύθυμον ιστορίαν
με τρόπον επιτήδειον, με προσωποποιΐαν,
Της Κωνσταντινουπόλεως εκείνης της ευφήμου,
Το θαυμαστόν κατάστενον αυτής της πανεντίμου·
Όπερ παρά τοις έλλησι, βόσπορος εκαλείτο,
παρ’ ημίν δε κατάστενον, της πόλεως το κρείττον.
Εκείνο στίχοις ιστορεί, πρόσωπα δύο βάλλει,
Την δύσιν και ανατολήν, ως αδελφάς προβάλλει
Είτα αι δύο αδελφαί, δίκην φιλονικίας,
Άριστα περιγράφουσι τα της τοποθεσίας.
Και τα καλά, και τα κακά, όλα ομού τα λέγουν,
κ’ ενίοτε θυμώνουσι, μίαν την άλλην ψέγουν.
……………………………………………………
10 Σε χειρόγραφο της Βοσπορομαχίας, που ανευρίσκεται στα κατάλοιπα του Καλλινίκου,
αυτός σημειώνει «Την Βοσπορομαχίαν επιχειρήσαντος του σιώρ Μούμαρς, ατελή και
δη καταλιπόντος αυτήν και οίον ανοργάνωτον, ημείς και εις τέλος ηγάγομεν και ωργανώσαμεν, ήτις, ως εμάθομεν, και τύποις εξεδόθη εις Λειψίαν επιστασία του διδασκάλου
κυρ Ευγενίου Βουλγάρεως τω 1866 εν τη τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ». Βλ. Α. Οικονόμος, «Περί Βοσπορομαχίας», Πανδώρα, 15(1864), σσ. 69-70, και Β. Φ. Τωμαδάκης,
Ανέκδοτα επιγράμματα και άλλα στιχουργήματα του πατριάρχου Καλλινίκου Γ΄ (17131792), (Από το χειρόγραφο [Β΄, 1757] της «Βοσπορομαχίας»), Αθήνα, 1999. Βλ. σχετικά
Albrecht Berger, «Ο Ευγένιος Βούλγαρης και η Βοσπορομαχία», ό.π., σ. 427.
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ανήκει στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα με πρόσβαση στις ευρωπαϊκές
πρεσβείες αλλά και σε ανώτερους οθωμανικούς κύκλους» και σαφώς όμως
αποδίδει την πατρότητα του στιχουργήματος στον Μόμαρς.11 Στον δεύτερο
πρόλογο «Προς τον Φιλαναγνώστην» της πρώτης έκδοσης του στιχουργήματος, ο Ευγένιος Βούλγαρης εγκωμιάζει τις γνώσεις και τις περιγραφές του Μόμαρς για την Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά της, εξαιτίας
των οποίων η Βοσπορομαχία θεωρεί πως θα έχει μεγάλη απήχηση στους
Κωσταντινουπολίτες.12 Εδώ θα ήθελα να χαρακτηρίσω την Βοσπορομαχία
ως δείγμα λογοτεχνικής και ιστορικής γεωγραφίας, αφού περιγράφει με
γλαφυρό τρόπο τις δύο όχθες του Βοσπόρου, και κυρίως τον γεωγραφικό
χώρο που εκτείνεται προς την ευρωπαϊκή πλευρά, την περιοχή γύρω από
το Χρυσούν Κέρας και τα χωριά Μπελιγράδι/Belgrade και Μπουγιούκδερε/Büyükdere, ενώ προς το τέλος του μόνο αναφέρεται στα περίχωρα
της Θράκης και τα Πριγκιπόννησα. Γενικότερα, μπορεί επίσης να λεχθεί
πως η Βοσπορομαχία συνιστά μια έκφραση,13 ανάλογη με άλλες σχετικές
που αναφέρονται στην Κωνσταντινούπολη,14 ως φυσικό τοπίο αλλά και ως
κτισμένο περιβάλλον ενός κόσμου με μεγάλη πολιτισμική κληρονομιά και
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, ως ποίημα που μπορεί να ενταχθεί στην τοπογραφικά προσδιορισμένη λογοτεχνία, η οποία εστιάζεται στην προσωποποιημένη πόλη που αφηγείται θέτοντας το πρόβλημα της διαπλοκής
χώρου/χρόνου, γεωγραφίας/ιστορίας.15
Από άποψη ιδεολογίας το ποίημα θέτει το ιδεολόγημα Ανατολή/Δύση
και επιχειρεί να προσδιορίσει διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες που
συνυπάρχουν σε μια πόλη με πολλές ιδιαιτερότητες, με φυσικές καλλο11 Στο ίδιο, σ. 420.
12 Βλ. I. Rizo Néroulos, Cours de littérature grecque moderne, Génève-Paris, 1927, σσ.
88-94 και A. R. Rangabé, Histoire littéraire de la Grèce moderne, Paris, 1874, σσ. 73-75.
13 Οι εκφράσεις, ως μορφή γραπτού λόγου, κυρίως ως λογοτεχνικό είδος των αυτοκρατορικών χρόνων της Ρώμης, είναι χαρακτηρισμοί ή περιγραφές προσώπων, πραγμάτων, τόπων, χρόνων, καιρών, πανηγύρεων αλλά και έργων τέχνης, ήσαν ιδιαίτερα
γνωστές στην αρχαιότητα αλλά και στο Βυζάντιο. Ιδιαίτερη θέση έχουν στις συλλογές
των Προγυμνασμάτων. Κατά τον Θέωνα «έκφρασίς εστι λόγος περιηγηματικός εναργώς υπ’ όψιν άγων το δηλούμενον» (Rhetores Graeci ex recognitione L. Spengel, Lipsiae,
1966, vol. ΙΙ, 118, 6), ενώ κατά τον Νικόλαο τον Σοφιστή, που επισημαίνει τη διαφορά
της έκφρασης από τη διήγηση, «Η μεν γαρ (διήγησις) ψιλή έχει έκθεσιν πραγμάτων,
η δε πειράται θεατάς τους ακούοντας εργάζεσθαι» (Spengel, vol. III, 491, 29-30), η
έκφραση ορίζεται ως ακολούθως: «έκφρασις εστί λόγος αφηγηματικός, υπ’ όψιν εναργώς άγων το δηλούμενον» (Spengel, vol. III, 4, 91, 26-27). Βλ. σχετικά Γ. Ρηγόπουλος,
Ut pictura, poesis. To «εκφραστικό» σύστημα της ποίησης και ποιητικής του Κ. Καβάφη,
Σμίλη, Αθήνα, 1991, σ. 28.
14 Πβ. λ.χ. Erwin Fenster, Laudes Constantinopolitanae, München, 1968.
15 Βλ. σχετικά Λίζυ Τσιριμώκου, Γραμματολογία της πόλης, Λογοτεχνία της πόλης, πόλεις
της λογοτεχνίας, Λωτός, 1988, σ. 12 κ.εξ.
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νές και διαφορετικές παραδόσεις, τρόπους ζωής και αρχιτεκτονικές αντιλήψεις. Η διάκριση Ανατολής–Δύσης ανευρίσκεται σε παλαιότερες ιστορικές πηγές, όπως λ.χ. στην Χρονογραφία του Θεοφάνους16 ο οποίος, χωρίς
να κάνει κανέναν υπαινιγμό πολιτιστικό, θρησκευτικό ή εθνικό, μιλάει για
το δυτικό και ανατολικό μέρος της βασιλεύουσας, θεωρώντας και τα δύο
εξίσου σημαντικά, και παράλληλα, αντιθέτοντας την Ευρώπη στην Ασία,
επισημαίνει τα όρια ανάμεσα στις δύο ηπείρους, στις δύο γεωγραφικές
περιοχές που ορίζονται από τον Βόσπορο, οι οποίες καθορίζουν κατ’ αυτόν
διοικητικές και όχι γεωφυσικές πλευρές της βυζαντινής αυτοκρατορίας.17
Η διάκριση Ανατολής–Δύσης, όπως προβάλλεται στη Βοσπορομαχία μέσα
από τον διάλογο των προσωποποιημένων ηπείρων «Ευρώπη–Ασία», αλλά
και η προκύπτουσα από το κείμενο έννοια της ταυτότητας, η οποία δεν
στηρίζεται στα συνήθη, φυλετικά, γλωσσικά ή θρησκευτικά κριτήρια, αλλά
στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον, που σχετίζεται με φυσικές καλλονές, τοποθεσίες αστικές και ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία,18 θεωρώ
πως προσδιορίζουν από άποψη περιεχομένου το στιχούργημα αυτό, και με
αυτό το θέμα θα ασχοληθώ στη συνέχεια της μελέτης αυτής.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Κωνσταντινούπολη, κομβικό επικοινωνιακό σημείο αντίρροπων επιρροών, με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα
της καθιστά δυνατή την υπέρβαση της διένεξης Ανατολής–Δύσης, όπως
φαίνεται από τη Βοσπορομαχία, όπου έχουμε «έναν εριστικό και φιλόνεικο διάλογο Ασίας και Ευρώπης», που συμβαίνει στο Κατάστενο, δηλ.
στον Βόσπορο, ο οποίος αναδεικνύει τη σημασία του Βυζαντίου και της
Κωνσταντινούπολης ως ενωτικού δεσμού δύο γεωγραφικών περιοχών. Το
στιχούργημα επισημαίνει την εσωτερική συνοχή ευρύτερων γεωγραφικών
περιοχών με το να παρουσιάζει τη Δύση «καθρέπτη της Ανατολής»,19 και
16 Βλ. σχετικά στην έκδοση του Ch. de Boor, Theophanis, Chronographia, Leipzig, 1883.
17 Ο Θεοφάνης καθορίζει την Ασία αναφορικά με το ευρωπαϊκό κομμάτι της Κωνσταντινούπολης, που είναι άλλοτε η Θράκη και άλλοτε τα Βαλκάνια, ενώ ορίζει το μεταξύ
Ασίας και Ευρώπης όριο ως σηματοδοτούμενο από τη Μαύρη Θάλασσα, τον Βόσπορο,
την Προποντίδα και τους Πορθμούς. Βλ. σχετικά P. A. Yannopoulos, “L’Asie et l’Europe
dans les premiers Chronicles Byzantins”, Byzance et l’ Asie, 7th Symposion Byzantinon,
Decembre 1997, in Byzantinische Forschungen, Walter E. Kaegi (ed.), Verlag Adolf M.
Hakkert, Amsterdam, 1999, σσ. 293-303.
18 Για μια πρόσφατη μελέτη σχετική με τα παλαιότερα και νεώτερα αρχιτεκτονήματα
του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη, βλ. Ακύλας Μήλλας,
Κωνσταντίνου Πόλις. Η εντός των τειχών Ορθοδοξία, 2 τόμοι, Μίλητος, Αθήνα, 2006.
19 Βοσπορομαχία, σ. 58:
Την λέγ’ η Δύσις σάν’ παινάς εσύ ταις ευμορφιαίς σου,
Δεν σε εναντιώνομαι, ας είν’ με ταις υγιαίς σου.
Για τί σε κακοφαίνεται να πω ταις εδικαίς μου,
ως τώρα συ δεν ήκουσες, ούτε ταις εμισαίς μου.
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προσδιορίζει μιαν πόλη η οποία είναι ενιαία από άποψη πολιτισμού και
τοποθεσίας. Στο ποίημα έχουμε μια λογοτεχνική αφήγηση η οποία μπορεί
να ενταχθεί στο πλαίσιο της ιστορικής και πολιτισμικής γεωγραφίας, αφού
προσδιορίζει κτήρια και τοπία μέσα σε συγκεκριμένους αναγνωρίσιμους
χώρους και παράλληλα συνιστά ανάδειξη ενός ζωντανού διαλόγου που
αναπτύσσεται στην Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα και διακρίνεται
για τη διαλεκτική αντίθεση επιχειρημάτων που στηρίζονται σε τεκμηριωμένη, χωρικά και χρονικά, αφήγηση η οποία συνιστά ρεαλιστική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Η Βοσπορομαχία, αν και έχει γραφεί με σκοπό
την ηθική διαπαιδαγώγηση, αποκαλύπτει παράλληλα δύο γεωγραφικά και
πολιτιστικά οριοθετημένες ταυτότητες, και υποστηρίζει την ανυπαρξία
διαφοράς ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό κομμάτι της Πόλης, τονίζοντας πως η μια αντικατοπτρίζεται στην άλλη, ενώ συνάμα φαίνεται
να υποστηρίζει πως ο ελληνισμός πρέπει να σταθεί στα πόδια του και να
κοιτάξει με αισιοδοξία το μέλλον ανακαλώντας το ένδοξο παρελθόν του.20
Παράλληλα, η Βοσπορομαχία φαίνεται να προβάλλει ως αίτημα να σταματήσει ο ελληνικός κόσμος να ναρκισσεύεται, ανακαλώντας το ένδοξο
παρελθόν του, και να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον παραβλέποντας τις
διαφορές. Προβάλλοντας το πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης του 18ου αιώνα, απεικονίζει τον χώρο ως τοπίο και καθορίζει, μέσα από αντιθετικές απόψεις, τα ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά όμορων γεωγραφικών περιοχών προσδιορίζοντας την ταυτότητα και
την ετερότητα, η οποία τελικά διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει.
Υπό την οπτική της εθνικής ιδεολογίας και της διαμορφωμένης πλέον
εθνικής συνείδησης και ταυτότητας μπορούμε να δούμε το ιδεολόγημα
Ανατολή–Δύση αλλά και θέματα που συνδέονται με την προβαλλόμενη
κατά τον 19ο αιώνα ιστορική αποστολή του ελληνισμού, του «εθνισμού»,
όπως καθιερώθηκε στα κείμενα της εποχής αυτής. Οι Νεοέλληνες γενικότερα, θεώρησαν πως η εθνική ταυτότητά τους, η «ελληνικότητά τους»,
στην ορολογία του 20ού αιώνα, δεν είναι μόνο προϊόν της καταγωγής τους
Καθρέπτης θέλεις νάμ’ εγώ νάμ’ έχης εμπροστάσου,
Από τον φθόνον το ζητείς, έχασες τα μυελάσου
……………………………………………………
Ανατολής, αταίριασταις είναι η ευμορφίαις,
Καθρέπτης να είμουν εγώ, δύο ήταν η Ασίαις.
Τα κάλλη μου αυξάνουσι την ωραιότητά σου,
και έχω την προτίμησιν, γιατ’ είμ’ αγνάντιά σου.
20 Βλ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Ηθικό κάλλος και ‘ωραία ψυχή’ στο νεοελληνικό
Διαφωτισμό», στο Νεοελληνική Φιλοσοφία. Θέματα πολιτικής και ηθικής, ό.π., σ. 401
κ.εξ.
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από τους αρχαίους ή τους βυζαντινούς,21 μια ταυτότητα που βασίζεται στην
αίσθηση της συνέχειας, της κοινής μνήμης και της συλλογικής συνείδησης
αλλά και θέμα πολιτιστικής συγγένειας, που στηρίζεται στους ιδιαίτερους
μύθους, στις μνήμες, στα σύμβολα, στις παραδόσεις, στις μορφές ζωής
αλλά και στις αξίες που αυτοί διατηρούν μέχρι σήμερα. Αναμφίβολα, οι
Έλληνες, παρά τις πολιτισμικές αλλαγές που υπέστησαν στη μακρά διάρκεια του χρόνου, επιβίωσαν φυλετικά διατηρώντας τη γλώσσα, τους εθνικούς χαρακτήρες, συγκεκριμένες αξίες και φυλετικές ιδιαιτερότητες, το
αίσθημα της θρησκευτικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας, τα κοινά
έθιμα και άλλα εθνικά στοιχεία. Στην επιβίωση αυτή τoυ ελληνισμού συνετέλεσε τόσο ο λαός όσο και οι λόγιοι, οι οποίοι ήδη από τους ύστερους
βυζαντινούς χρόνους ανέπτυξαν την εθνική ιδέα, που συνδέεται με την
έννοια του Γένους από άποψη εθνογραφική.
Η ελληνική ταυτότητα, η αξιολόγηση των πολιτιστικών επιτευγμάτων
της Δύσης και της Ανατολής, τα αιτήματα της εθνικής ολοκλήρωσης και
της οικονομικής ανάπτυξης καθώς και αυτό για μια δυτικόστροφη ριζοσπαστική πολιτική ή για μια εκπολιτιστική στροφή της Ανατολής, εντάσσονται
στον πολιτικό στοχασμό των διανοούμενων του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους οι οποίοι αναπτύσσουν έναν ιδεολογικό λόγο και αντίλογο για
θέματα που συνδέουν την εθνική ταυτότητα και την ιστορική αποστολή
του ελληνισμού με τη θέση της Ελλάδος στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ως σύνδεσμος Ανατολής και Δύσης. Από τα σχετικά κείμενα της εποχής
θα προσεγγίσω εδώ το δοκίμιο του Μάρκου Ρενιέρη «Τι είναι η Ελλάς.
Ανατολή ή Δύσις;» (1842) και το δοκίμιο του Π. Βράιλα-Αρμένη «Ανατολή
και Δύσις» (1854), τα οποία γράφηκαν από δύο εξέχουσες προσωπικότητες
του 19ου αιώνα, ανθρώπους της θεωρίας και της πράξης, με έντονη πολιτική παρουσία στα τεκταινόμενα της εποχής τους οι οποίοι προέβησαν σε
μια φιλοσοφική θεώρηση της ιστορίας σε μια προσπάθεια ανάδειξης του
παρελθόντος του ελληνικού πολιτισμού και προβολής του δικαιώματος
της νεώτερης Ελλάδος να διεκδικήσει τη θέση της στην παγκόσμια ιστορία. Γενικότερα, οι δύο αυτοί νεοέλληνες διανοούμενοι αναδεικνύουν τους
χαρακτήρες της ελληνικής διάνοιας, την οικουμενικότητα και ενότητα του
ελληνισμού και τον προορισμό του στη σύγχρονή τους ιστορική πραγματικότητα σε μια προσπάθεια θεωρητικής επίλυσης εθνικών προβλημάτων
που συνδέονται με τις σχέσεις Ανατολής–Δύσης, το Ανατολικό Ζήτημα
αλλά και τον υλικό εκσυγχρονισμό του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.22
21 Βλ. D. Ricks – P. Magdalino, Byzantium and the Modern Greek Identity, Ashgate, 1998.
22 Ρ. Αργυροπούλου, «Η φιλοσοφική θεμελίωση της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού», Νεοελληνικός ηθικός και πολιτικός στοχασμός. Από τον Διαφωτισμό στον Ρομαντισμό, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 261-262.
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Ο Μάρκος Ρενιέρης (Τεργέστη,1815–Αθήνα,1897), γεννήθηκε στην
Τεργέστη, ως εκ τούτου ήταν ετερόχθων, από πατέρα Κρητικό, που υπηρετούσε εκεί ως διπλωμάτης της Πύλης, και μητέρα Ιταλίδα. Αναδείχθηκε σε
εξέχουσα προσωπικότητα της πνευματικής και πολιτικής ζωής της νεώτερης Ελλάδας, μετά την εγκατάστασή του στην Αθήνα, το 1835, κοντά στον
θείο του, γιατρό και πολιτικό, Νικόλαο Ρενιέρη. Έχοντας συμπληρώσει
νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, όπου μετέβη μετά την
εγκύκλιο εκπαίδευσή του στο Liceo di S. Catterina της Βενετίας, όπου είχε
γνωρίσει εξέχουσες προσωπικότητες της Ελλάδος και της Ιταλίας, όπως ο
Αιμίλιος Τυπάλδος, ο Γεώργιος Τερτσέτης, ο Νicolò Tommaseo, δραστηριοποιήθηκε με την επιστροφή του στην Ελλάδα, όπου εργάσθηκε αρχικά ως
δικηγόρος, για να υπηρετήσει στη συνέχεια στο δικαστικό σώμα ως αρεοπαγίτης (1837-1844), ως καθηγητής του γαλλικού δικαίου και της συγκριτικής νομοθεσίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1855-1864), ως πρέσβης της
Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη το 1861, ως υποδιοικητής της Εθνικής
Τράπεζας (1861) και, μετά τον θάνατο του Γεωργίου Σταύρου, ως διοικητής της (1869-1890). Οι πανεπιστημιακές και υψηλές δημόσιες θέσεις που
κατείχε δεν τον εμπόδισαν να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία
της ιστορίας, την ιστορία και τη δημοσιογραφία και να συνδυάσει πολιτικό
λόγο και ιστορική αναδίφηση.23 Θεωρώντας πως τα εθνικά θέματα υπερβαίνουν τις πολιτικές αντιπαλότητες συνεργάστηκε με τους «ενωτιστές»
ριζοσπάστες της Επτανήσου, συμμετέχοντας στο «Κομιτάτο» που ίδρυσε
(1862) ο Φραγγίσκος Πυλαρινός στην Αθήνα,24 μετείχε στην «Επιτροπή
Κρητών» και στην «Εθνική Άμυνα» που τη διαδέχθηκε,25 αλλά και στις
διαπραγματεύσεις για τη βαλκανική συνεννόηση και για τη συμμαχία
της Ελλάδος με τον Ναπολέοντα Γ΄. Ιδρυτής του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων (1869) και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (1877), συμμετείχε στην έκδοση του περιοδικού Spectateur d’Orient,
όπου μαζί με τους συνεργάτες του (Κ. Παπαρρηγόπουλο, Α. Ρίζο-Ραγκαβή,
Ν. Δραγούμη, Γ.Α. Βασιλείου) υπερασπίσθηκε την εξωτερική πολιτική του
Όθωνα, κυρίως όσον αφορά στο Ανατολικό Ζήτημα, για το οποίο συνέταξε υπόμνημα προς τον βασιλέα.26
23 Σχετικές πληροφορίες για τον βίο και το έργο του Ρενιέρη παρέχονται στο Ημερολόγιο
του Κ. Σκόκου, 1890, σσ. 257-261.
24 Βλ. Α. Λιάκος, Η ιταλική ενοποίηση και η Μεγάλη Ιδέα, Αθήνα, 1985, σσ. 147-148. (Η
αναφορά στο Μ. Ρενιέρης, Φιλοσοφία της Ιστορίας, Εισαγωγή Π. Νούτσου, ό.π., σ.
ΧVII.)
25 Βλ. Ε. Κωφός, Ο Ελληνισμός στην περίοδο 1869-1881, Αθήνα, 1985, σ. 77. (Η αναφορά
στο Μ. Ρενιέρης, Φιλοσοφία της Ιστορίας, Εισαγωγή Π. Νούτσου, ό.π., σ. ΧVII.)
26 Bλ. Ρ. Αργυροπούλου, «Ατομική ανεξαρτησία και ελευθερία στον Μάρκο Ρενιέρη», στο
Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό, ημίτομος δεύτερος, 19ος αιών, εκδ.
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Τυπικό παράδειγμα «πολιτικού διανοούμενου», που διακρίνεται για τον
φιλελευθερισμό του, ανέπτυξε φιλοσοφικό προβληματισμό για την ιστορία και τη φιλοσοφία της ιστορίας στο δοκίμιό του Φιλοσοφία της Ιστορίας
(Αθήνα, 1841), όπου ασχολήθηκε με μια φιλοσοφική θεώρηση της «νέας
ιστορίας» και «της αρχαίας ιστορίας», και διέκρινε στην πορεία της ιστορίας
δύο βασικούς παράγοντες, αντιθετικούς αλλά συντιθέμενους, που ήσαν οι
έννοιες του «εγώ», δηλ. η ατομικότητα, και του «ουκ εγώ», δηλ. ο λαός, του
οποίου το συλλογικό πνεύμα αποτελούσε για αυτόν πρωταρχική αξία στη
ροή της ιστορίας.27 Στο έργο αυτό, που αποτελεί μετάφραση της γραμμένης τo 1839 στα ιταλικά διατριβής του Armonia della Storia del’Umanità,
ο Ρενιέρης ακολουθώντας την εγελιανή διαλεκτική μέθοδο, στηρίζει τις
αντιλήψεις του στο τριαδικό σχήμα λαός (ενότητα) – ατομικότητα (ποικιλία) – λαός-ατομικότητα (ενότητα στην ποικιλία),28 αποδοκιμάζει την
ιδεολογία του 18ου αιώνα, ασκεί κριτική στον ατομισμό και τον καρτεσιανό
υποκειμενισμό, αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργικότητας του λαού,
που εκδηλώνεται στη νομοθεσία, στη θρησκεία, στα έθιμα και στη γλώσσα,
και, επηρεασμένος από τον Βίκο, θεωρεί παράγοντα της ανθρώπινης ιστορίας την παράδοση κάθε λαού.29 Επισημαίνοντας τον ρόλο του ελληνικού
λαού στην ανάπτυξη του έθνους, αξιοποιεί τις ρομαντικές αντιλήψεις για
τον δημιουργικό ρόλο του λαού στις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις αλλά
και την προβληματική για την αξία της παράδοσης και της ανάπτυξης των
εθνικών ιδιαιτεροτήτων που πηγάζουν από τον λαό. Ο Ρενιέρης επικεντρώνει την προσοχή του στο δοκίμιο αυτό στη θεωρία του Volksgeist και
επιδιώκει να βρει τις προϋποθέσεις που καθορίζουν την ιστορικότητα ενός
λαού, επισημαίνοντας πως «η ελευθερία αποτελεί προϋπόθεση της δημιΑκαδημίας Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα 1997, σσ.
33-50.
27 Στο ίδιο, σ. 35. Ο Ρενιέρης βρίσκει στις διαδοχικές φάσεις της ιστορίας τη διαδοχική
παρουσία του εγώ, του ουκ εγώ και τελικά της ενότητας στην ποικιλία: «Ο μελετών την
ιστορίαν θέλει βλέπει εις μεν την αρχαιότητα την βασιλείαν του ουκ εγώ, του λαού, της
ενότητας, την εικόνα του Θεού Πατρός· εις δε την παρ’ ημών επικαλούμενην νέαν ιστορίαν, την βασιλείαν του εγώ, της ατομικότητος της ποικιλίας, την εικόνα του Χριστού·
τέλος δε εις την ιστορίαν ήτις είναι ακόμη μέλλουσα δι’ ημάς, την βασιλείαν του εγώ και
του ουκ εγώ, της ενότητας εν τη ποικιλία, την εικόνα του αγίου Πνεύματος». Βλ. Φιλοσοφία της Ιστορίας, 1η έκδ., σ. 167.
28 Η διάρθρωση της ιταλικής μελέτης στηρίζεται στο σχήμα «popolo (unità) – genio
(varietà) – genio-popolo (unità nella varietà)», ενώ στην ελληνική εκδοχή ο συγγραφέας χρησιμοποιεί για να δηλώσει την αντίθεση λαού και πνεύματος (μεγαλοφυίαςιδιοφυίας) τους όρους εγώ-ουκ εγώ. Βλ. Ρ. Αργυροπούλου, «Σχόλια στη φιλοσοφία της
ιστορίας του Μάρκου Ρενιέρη», ό.π., σσ. 248-260, ιδίως σ. 250.
29 Βλ. Ρ. Αργυροπούλου, «Ατομική ανεξαρτησία και ελευθερία στον Μάρκο Ρενιέρη», ό.π.,
σσ. 37, 50.
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ουργικότητας του λαού, που έχει αλάνθαστο κριτήριο». Προβαίνοντας σε
αντιπαράθεση ατομικής ελευθερίας και εθνικής ελευθερίας και εντάσσοντας το πρόβλημα της ελευθερίας στο πλέγμα θρησκείας, φιλοσοφίας και
τέχνης, ο Ρενιέρης θα διερευνήσει τις σχέσεις και αντιθέσεις Ανατολής και
Δύσης σε πλαίσιο ιστορικό και φιλοσοφικό.30 Στον «Πρόλογο» του κειμένου ο Ρενιέρης θα κάνει ιδιαίτερη μνεία στο «πολιτικό ζήτημα της Ανατολής» που είναι κατ’ αυτόν και «φιλοσοφικόν» και στη διάκριση «Δύσις» και
«Ανατολή», υποστηρίζοντας πως αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το «εγώ»
και την «αυθεντία» και πως μπορούν να συμφιλιωθούν από την Ελλάδα
που βρίσκεται ανάμεσά τους και έχει καταταγεί «εις τον χορόν των ελεύθερων εθνών» (σ. ιβ΄). Ωστόσο σαφώς υποστηρίζει πως «η Ελλάς κατά την
φύσιν, κατά τον πολιτισμόν, κατά την ιστορικήν αυτής αποστολήν είναι
Δύσις και όχι Ανατολή», για τον λόγο αυτό οφείλει να μιμηθεί την Αγγλία
και τη Γαλλία και όχι τη Ρωσία. Στις απόψεις αυτές αποκαλύπτεται η πολιτική του ρωσοφοβία, αφού η Ρωσία ταυτίζεται με την Ασία και τον ασιατικό βυζαντινισμό, όντας ο χριστιανός κληρονόμος του θεοκρατικού Βυζαντίου, και αναδεικνύεται μια ιδεολογία που θέτει τη σχέση της Ελλάδος με
τη Δύση ως θεμελιακή πολιτική και πολιτισμική επιλογή, ενώ παράλληλα
προβάλλει το θέμα του ελληνικού εκσυγχρονισμού σε σχέση με την «οργανωτική και λειτουργική προσομοίωση στα δυτικά πρότυπα οργάνωσης της
κοινωνίας και της οικονομίας».31
Στο θέμα αυτό επανέρχεται και στο ριζοσπαστικό δοκίμιό του «Τι είναι
η Ελλάς; Ανατολή ή Δύσις;», που δημοσιεύθηκε ανωνύμως στο περιοδικό Ερανιστής το 1842,32 λίγα χρόνια πριν από τον Κριμαϊκό Πόλεμο.
Στο κείμενο αυτό η δεδομένη γεωγραφική θέση του ελληνικού κράτους
χρησιμοποιείται για να αποδειχθεί ότι η νέα Ελλάς ανήκει στη Δύση και
μπορεί να ηγηθεί της Δύσης «εις την ηθικήν της Ανατολής κατάκτησιν και
ανάπλασιν», την οποίαν άλλωστε επεδίωξε κατά την αρχαιότητα ο Μέγας
Αλέξανδρος, όταν ο ελληνικός πολιτισμός στράφηκε προς την Ανατολή.33
Ο Ρενιέρης επιχειρεί επίσης στο κείμενο αυτό να προσδιορίσει τη διαφορά
ανατολικού και δυτικού πολιτισμού, αποδεχόμενος ότι η αξία του ατομι30 Ο Ρενιέρης υποστηρίζει πως κατά την αρχαιότητα η ατομική ελευθερία εκφράζεται
με την απελευθέρωση του εγώ: «Η Ελλάς επομένως εις την οποίαν το εξόριστον εγώ
ενεπιστεύθη τας προσφιλεστέρας ελπίδας του, όχι μόνον εξεπλήρωσε τας προσδοκίας
του αλλά και τας υπερέβη. Εάν η Αίγυπτος δύναται δικαίως να επονομασθή η πατρίς
του εγώ, η Ελλάς είναι ο τόπος της απελευθερώσεως και του θριάμβου του, ο τόπος
όπου ο Ώρος επραγματοποίησε την κατά του Τυφώνος εκδίκησιν» (1η έκδ., σ. 112).
31 Βλ. Ρενιέρης-Γεννηματάς, Τι είναι η Ελλάς;, Ροές, Αθήνα, 1998, σσ. 44 και 47.
32 Βλ. Μ. Ρενιέρης, «Τι είναι η Ελλάς; Ανατολή ή Δύσις;», Ευρωπαϊκός Ερανιστής, τόμ. 1,
1842, σσ. 189-215.
33 Στο ίδιο, σσ. 214 και 192.
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κού ανθρώπου αναγνωρίσθηκε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, ενώ στην
Ανατολή τα απολυταρχικά καθεστώτα εξουδετέρωσαν την ατομικότητα.34 Διαπιστώνοντας τις διαφορές πολιτιστικών ταυτοτήτων Ανατολής
και Δύσης, που στηρίζονται στα πολιτιστικά επιτεύγματα, στα πολιτικά
συστήματα και στη σχέση ατόμου και φορέων της εξουσίας, ο Ρενιέρης
θα προβεί σε μια αρνητική αξιολόγηση της βυζαντινής αυτοκρατορίας,
η οποία θεωρεί πως λειτούργησε εκφυλιστικά για τη φύση του ελληνισμού,35 και θα εκφράσει τον θαυμασμό του για την ανωτερότητα του δυτικού πολιτισμού και για τα επιτεύγματά του στην επιστήμη και την τέχνη
αλλά και στην πολιτική, επισημαίνοντας πως η ανάπτυξή του οφείλεται
στο γεγονός πως αυτός στηρίχθηκε στα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού,36 και, παράλληλα θα υποστηρίξει, πως η ελληνική παλιγγενεσία ήταν αποτέλεσμα της πρόσληψης των δυτικών ιδεών, ιδιαίτερα
του 19ου αιώνα, εποχή συγκρότησης των εθνικών κρατών. Συνεπώς για τον
Ρενιέρη ταυτότητα και ετερότητα, Ανατολή και Δύση, συνδέονται με τις
δύο δυνάμεις της ιστορίας που επικράτησαν σε αυτούς τους γεωγραφικούς
χώρους, δηλ. το ουκ εγώ και το εγώ, την αυθεντία και την ατομικότητα, η
σύνθεση των οποίων μπορεί να σηματοδοτήσει μέσω της αναγεννημένης
Ελλάδος την νέα εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπως επισημαίνει στο Δοκίμιον της Φιλοσοφίας της Ιστορίας. Ωστόσο με το δοκίμιο «Τι
είναι η Ελλάς; Ανατολή ή Δύσις;» ο Ρενιέρης επιχείρησε να δώσει παράλληλα μια ιδεολογική θεμελίωση στον προσανατολισμό του νεοελληνικού
έθνους προς τη Δύση προβάλλοντας ένα πολιτικό πρόγραμμα σύγκλισης
της Ελλάδος προς τη Δύση και γενικότερα ένα μοντέλο εθνικού εκσυγχρονισμού όχι επιβεβλημένο από τις περιστάσεις ή από την ανάγκη επιβίωσης αλλά επειδή είναι αναπόσπαστο κομμάτι του δυτικού πολιτισμού.
Τονίζοντας πως η αντίθεση μεταξύ δυτικού και ασιατικού μοντέλου κοινωνίας και εξουσίας αναδεικνύεται από την έννοια της ατομικής ελευθερίας ο
Ρενιέρης διαγράφει ωστόσο μια μακρά περίοδο της ελληνικής ιστορίας, τη
βυζαντινή αυτοκρατορία, συμβάλλει όμως με την προβληματική του στην
εμφάνιση του προβλήματος της εθνικής ταυτότητας.37
Παρόμοιος προς τον προβληματισμό του Ρενιέρη υπήρξε ο αντίστοιχος για την εθνική ταυτότητα, την ιστορική αποστολή της Ελλάδος και τη
θέση αυτής στον «νέον κόσμον» του κερκυραίου φιλοσόφου Π. Βράιλα34 Στο ίδιο, σσ. 191-192.
35 Στο ίδιο, σσ. 195-198. Για τη δυσπιστία των Νεοελλήνων προς το Βυζάντιο, βλ. Κ. Θ.
Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Νεοελληνικά Μελετήματα, Ερμής, Αθήνα, 2004, σσ.
235-236 και 277-278.
36 Βλ. Μ. Ρενιέρης, «Τι είναι η Ελλάς; Ανατολή ή Δύσις;», ό.π., σσ. 206-208.
37 Βλ. Ρενιέρης-Γεννηματάς, Τι είναι η Ελλάς; Ροές, Αθήνα, 1998, σσ. 32 κ.εξ.
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Αρμένη (Κέρκυρα 1812–Λονδίνο 1884), ο οποίος μετά από νομικές και
φιλοσοφικές σπουδές στο Παρίσι, επανήλθε το 1835 στην Κέρκυρα, όπου
είχε κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα, ως μέλος της
Ιονίου Βουλής (1850 και 1856), ως Πρόεδρος της Ι΄ Ιονίου Βουλής και
Γραμματέας της Γερουσίας (1857), ως αρχηγός του κόμματος των μεταρρυθμιστών, πριν από την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα (1864) και
ως καθηγητής της φιλοσοφίας στην Ιόνιο Ακαδημία (1854-1864). Υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου (1865),
ακολούθησε στη συνέχεια διπλωματική σταδιοδρομία, υπηρετήσας ως
πρέσβης στο Λονδίνο (1867-1873), στην Πετρούπολη (1876-1880), στο
Παρίσι (1880-1882) και εκ νέου στο Λονδίνο (1882-1884), και έλαβε μέρος
στην ελληνική αντιπροσωπεία στο Συνέδριο του Βερολίνου (1878) και
στην ελληνοτουρκική συνδιάσκεψη της Κωνσταντινουπόλεως (1879) για
τον καθορισμό των νέων συνόρων.38
Με το θέμα των σχέσεων Ανατολής και Δύσης ασχολείται ο Βράιλας
στο δοκίμιό του «Ανατολή και Δύσις» (1854)39 με αφορμή την ευρωπαϊκή
πολιτική κρίση και τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων, που εκδηλώθηκε με τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853-1856). Το κείμενο είναι αποτέλεσμα της πολιτικής και ιδεολογικής κρίσης της εποχής και οι προσδιορισμοί
«Ανατολή» και «Δύση» χρησιμεύουν ως στερεότυπα για να καθορίσουν
μέσω του γεωγραφικού προσδιορισμού τους αντίστοιχους πολιτισμούς. Ο
Βράιλας εκφράζει την αισιοδοξία του αναφορικά με την πρόοδο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και θεωρεί πως ο ελληνισμός, επειδή βρίσκεται
σε μια ιδιαίτερη και προνομιακή θέση, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, έχει
την ιστορική αποστολή να συμφιλιώσει αυτά τα αντίθετα στοιχεία και να
πραγματώσει το πλήρωμα της ιστορίας.40 Το ένδοξο ιστορικό παρελθόν
της Ελλάδος και η συμβολή της στον πολιτισμό, η ιστορική αποστολή της
ορθοδοξίας, η οποία μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία Ελλάδος και
Ρωσίας, αλλά και οι δεσμοί του ελληνισμού με τον δυτικό χριστιανισμό και
πολιτισμό, συνιστούν όρους για την προώθηση του νέου πολιτισμού στην
Ανατολή.41 Ο Βράιλας θεωρεί πως η ρωσοφοβία των δυτικών είναι υπερβολική, χαρακτηρίζοντας όμως τον Σλαβισμόν ως περιλαμβάνοντα «παν
το μη Ελληνικόν και ορθόδοξον στοιχείον της Ανατολής και της Άρκτου»,
38 Για τη βιογραφία του Βράιλα, βλ. Π. Βράιλα-Αρμένη, Φιλοσοφικά έργα, Corpus
Philosophorum Recentiorum, τ. 1, έκδ. Ε. Μουτσόπουλος – Αικ. Δώδου, Θεσσαλονίκη,
1969, σσ. λστ΄-νστ΄.
39 Π. Βράιλας-Αρμένης, «Ανατολή και Δύσις», Φιλοσοφικά έργα, Corpus, τ. 4Β, έκδ. Ε.
Μουτσόπουλος – Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Αθήνα, 1974, σσ. 325-336.
40 Π. Βράιλας-Αρμένης, «Περί της ιστορικής αποστολής του ελληνισμού», ό.π., σσ.
351-353.
41 Π. Βράιλας-Αρμένης, «Ανατολή και Δύσις», ό.π., σσ. 334-335.
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τονίζει πως «ο Ελληνισμός, πλην της πίστεως, έχει απέναντι του Σλαβισμού και πνευματικά και κοινωνικά και ιστορικά στοιχεία πάντη διάφορα
και μέχρι τινός εναντία», επειδή ο Σλαβισμός υποτασσόταν πάντοτε στη
μοναρχία και τον απολυτισμόν. Αντίθετα ο ελληνισμός είναι αυτός που
«ανέπτυξε πρώτην φοράν διά των κοινωνιών του την ατομικότητα και
την πολιτικήν ελευθερίαν, και δι’ όλων τούτων δημιούργησε τον ανώτατον τύπον των αρχαίων πολιτισμών».42 Αναφερόμενος ιδιαίτερα στη νέα
Ελλάδα η οποία έχει δομηθεί με τους δυτικούς θεσμούς, θα υποστηρίξει πως μπορεί να προωθήσει τον δυτικό πολιτισμό και τις αξίες του στην
Ανατολή, να αποβεί ενωτικός αλλά και εξισορροποιητικός παράγοντας
μεταξύ Ανατολής και Δύσης.43 Οπωσδήποτε ο Βράιλας, αποδεχόμενος τις
γενικές αρχές της προόδου και της προνοίας, που κατευθύνουν τα ιστορικά γεγονότα προς ένα έσχατο τέλος,44 υιοθετεί την άποψη του Herder
σύμφωνα με τον οποίο κάθε λαός συμμετέχει στην ιστορική πρόοδο της
ανθρωπότητας σύμφωνα με τον νόμο που η ίδια η ιστορία εντέλλεται,45
και συνδέοντας την ιστορική αποστολή του ελληνισμού με έναν κοσμικό
μεσσιανισμό, στο πλαίσιο της αντίληψης περί της αποστολής των λαών
στη σωτηρία του κόσμου, προβάλλει την ιστορική συνέχειά του. Παράλληλα επιδιώκει να ενισχύσει την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων, συνδέοντας το παρόν με την αρχαιότητα και αποδίδοντας στο Βυζάντιο λειτουργικό ρόλο.
Ο Βράιλας έζησε και έδρασε σε εποχή αφύπνισης του ελληνικού εθνισμού, κατά την οποία ανανεώνεται η ιστορική αντίληψη για τον ελληνισμό,
που σχετίζεται με μια γενικότερη αντίληψη για την ιστορία και τη φιλοσοφική της θεώρηση.46 Ο ελληνισμός αποκτά στο 19ο αιώνα ιστορική συνεί42 Στο ίδιο, σ. 329.
43 Π. Βράιλας-Αρμένης, «Περί της ιστορικής αποστολής του ελληνισμού», ό.π., σσ.
351-392. Βλ. επίσης «Ο νέος πολιτισμός παραβαλλόμενος προς τον αρχαίον», ό.π., σσ.
303-310 και «Ανατολή και Δύσις», στο ίδιο, σσ. 325-336.
44 Βλ. «Ο νέος πολιτισμός παραβαλλόμενος με τον αρχαίον», ό.π., σσ. 390-391, και ειδικότερα Π. Νούτσος, «Η προβληματική της ιστορίας στον Π. Βράιλα-Αρμένη», Νεοελληνική φιλοσοφία. Οι ιδεολογικές διαστάσεις των ευρωπαϊκών της προσεγγίσεων, Κέδρος,
Αθήνα, 1981, σ. 140.
45 Π. Βράιλας-Αρμένης, «Περί των αρχών της φιλοσοφίας της ιστορίας», ό.π., σ. 280.
46 Για τη βραϊλιανή θεώρηση της ιστορίας, βλ. Ε. Μουτσόπουλος, «Η αντίληψις περί της
ιστορίας εις την ελληνικήν διανόησιν του δεκάτου ενάτου αιώνος: Παπαρρηγόπουλος
και Βράιλας-Αρμένης», Φιλοσοφικοί προβληματισμοί, τ. 2, Αναδρομαί και αναδομήσεις,
Αθήναι, 1978, σσ. 415-421 και Π. Νούτσος, «Η προβληματική της ιστορίας στον Π.
Βράιλα-Αρμένη», ό.π., σσ. 139-143. Βλ. επίσης Ρ. Αργυροπούλου, «Η φιλοσοφική θεμελίωση της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού», Νεοελληνικός ηθικός και πολιτικός
στοχασμός. Από τον Διαφωτισμό στον ρομαντισμό, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2003, σσ.
261-269.
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δηση και οι αγώνες για εθνική ανεξαρτησία και εδραίωση του κράτους
ενισχύονται από τους διανοούμενους της εποχής οι οποίοι οραματίζονται
την ατομική και κοινωνική πρόοδο που υπόσχονται οι νέες κοινωνικές,
οικονομικές, πολιτισμικές και ιστορικές συγκυρίες.47 Ο Βράιλας μελετά την
πορεία του ελληνισμού προς την αυτοσυνειδησία του και την ιδιαιτερότητα του νέου πολιτισμού σε σχέση με τον αρχαίο,48 εξετάζει τα θρησκευτικά και πολιτισμικά στοιχεία που προσδιορίζουν την εθνική ενότητα,49
τονίζει τις κοινές αρχαιοελληνικές και χριστιανικές ρίζες του νέου ελληνισμού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού,50 προσδιορίζει τη διαφορά, εξαίροντας τα πλεονεκτήματα της βιομηχανικής ανάπτυξης, ανάμεσα στην
αρχαιότητα και τη νεωτερικότητα,51 υποστηρίζει την πρόοδο, που την
θεωρεί «την πολυτιμοτέραν ανακάλυψιν των νεωτέρων και σύμβολον της
πολιτικής των πίστεως» και αναφέρεται στην εξελικτική πορεία του πολιτισμού, που είναι γραμμική και όχι κυκλική.52 Αποδεχόμενος τον ιστορισμό
του Herder, σύμφωνα με τον οποίο τα στοιχεία του πολιτισμού μεταβιβάζονται από τη μια γενεά στην άλλη, αναγνωρίζει πως τα μεγάλα συστήματα του «Ερδέρου, του Σχελλίγγου και του Εγέλου παρέχουσιν ήδη τας
βάσεις της περί ελληνισμού φιλοσοφικής θεωρίας».53 Ο Βράιλας επισημαίνει γενικότερα πως η μελέτη της ιστορικής αποστολής ενός έθνους συνδέ47 Βλ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Η πολυμορφία της ελευθερίας στον Π. ΒράιλαΑρμένη», Νεοελληνική φιλοσοφία. Θέματα πολιτικής και ηθικής, έκδ. Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αθήνα, 2001, σσ. 190-270.
48 Π. Βράιλας-Αρμένης, «Ο νέος πολιτισμός παραβαλλόμενος προς τον αρχαίον», Φιλοσοφικά έργα, Corpus, τ. 4Β, έκδ. Ε. Μουτσόπουλος – Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη,
Αθήνα 1974, σσ. 313-324. Βλ. σχετικά Ε. Λεοντσίνη, «Έννοιες της ελευθερίας: αρχαίος
και νέος πολιτισμός στο φιλοσοφικό έργο του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη», Πρακτικά Η΄
Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα 2009, τ. ΙV A,
σσ. 481-507.
49 Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Το πρόβλημα της πολιτισμικής ταυτότητας στον νεοελληνικό στοχασμό», Νεοελληνική φιλοσοφία. Θέματα πολιτικής και ηθικής, σσ. 359-380.
50 Βλ. Π. Βράιλας-Αρμένης, «Περί των χαρακτήρων της ελληνικής διανοίας», Φιλοσοφικά
έργα, Corpus, τ. 4Β, έκδ. Ε. Μουτσόπουλος – Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Αθήνα, 1974,
σ. 400: «η ελληνική σοφία και η χριστιανική πίστις αποτελούσιν αυτήν την ψυχήν του
νέου πολιτισμού. Αφαιρέσατε τα κλιματολογικά και φυλετικά στοιχεία των νέων λαών
της Ευρώπης, εισδύσατε εις την ενδοτάτην υπόστασιν του νου και της καρδίας της νέας
ανθρωπότητος θέλετε ευρεί ότι αύται είναι αι δύο αρτηρίαι ων το αίμα ζωογονεί τον
πολιτισμόν της Ευρώπης. Εντεύθεν αι ιδιαίτεραι σχέσεις του ελληνικού πνεύματος
προς τον ευρωπαϊκόν πολιτισμόν…».
51 Βλ. Π. Βράιλας-Αρμένης, «Σχέσεις της βιομηχανίας προς την ηθικήν και νοητικήν
ανάπτυξιν», Φιλοσοφικά έργα, Corpus, τ. 4Β, σσ. 313-321.
52 Βλ. Ε. Μουτσόπουλος, «Η αντίληψις περί της ιστορίας εις την ελληνικήν διανόησιν του
δεκάτου ενάτου αιώνος: Παπαρρηγόπουλος και Βράιλας-Αρμένης», ό.π.
53 Π. Βράιλας-Αρμένης, «Περί της ιστορικής αποστολής του ελληνισμού», Φιλοσοφικά
έργα, Corpus, τ. 4Β, σ. 353.
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εται με την ιστορία του και τον προορισμό του στην ανθρωπότητα, ενώ για
τον ρόλο του ελληνισμού στο ιστορικό γίγνεσθαι επικαλείται τη μαρτυρία
των Γάλλων Τ. Jouffroy και E. Egger, του άγγλου πολιτικού Gladstone, του
μητροπολίτη Χίου Γρηγόριου και του Κ. Παπαρρηγόπουλου.54
Οι διαφορές και τα κοινά σημεία στη διερεύνηση των σχέσεων Ανατολής
και Δύσης είναι εμφανείς στα κείμενα του Ρενιέρη και του Βράιλα. Αν και
ο Βράιλας άσκησε εκτεταμένη κριτική στο δοκίμιο του Ρενιέρη Φιλοσοφία
της Ιστορίας, ωστόσο και οι δύο συμφωνούν ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση,
ότι ο ελληνισμός έχει ενοποιητικό και διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην
Ανατολή και τη Δύση και ιδιαίτερα υποστηρίζουν τον εθνικό εκσυγχρονισμό και την ελληνική συμμετοχή στην Ευρώπη. Γι’ αυτούς το θέμα Ανατολής–Δύσης είναι πολιτικό και δευτερευόντως πολιτιστικό, όπως άλλωστε
και για τους σύγχρονούς μας πολιτικούς και διανοούμενους. Ενδεικτικά
αναφέρω τον Κ. Τσάτσο, ο οποίος προσδιόρισε τη σύγκρουση Δύσεως και
Ανατολής ως ιδεολογική, βασιζόμενη σε διαφορά αντίληψης για τη σχέση
ατόμου και ολότητας και όχι σε οικονομικά στοιχεία. Ο ίδιος απέβλεπε σε
μια προσέγγιση και μετακίνηση των ορίων της Ευρώπης προς ανατολάς,
εφόσον επικρατήσουν η δημοκρατία και οι αξίες του κλασικού ελληνικού
πνεύματος του οποίου κληρονόμοι, βιολογικοί και γεωπολιτικοί, είναι κατ’
αυτόν οι σύγχρονοι Έλληνες.55 Τις σχέσεις ατόμου–κοινωνίας, ατομικής
ανεξαρτησίας και ελευθερίας του λαού, τονίζει και ο Ρενιέρης, ο οποίος
υποστηρίζει πως τα άτομα δεν αποτελούν μεμονωμένες μονάδες αλλά
συντρέχουν το έθνος στην εξασφάλιση της συλλογικής ασφάλειας, που
επιτυγχάνεται όμως με τη θεϊκή επέμβαση στην ιστορία. Σε αυτόν ασκεί
κριτική ο Βράιλας, ο οποίος υποστηρίζει την ελευθερία της θέλησης και
την ανθρώπινη αυτοτέλεια και θεωρεί πως το άτομο δεν μπορεί να νοηθεί
ξεχωριστά από τον λαό, γιατί αποτελεί μέρος του. Γενικά κατά τον 19ο και
τον 20ό αιώνα προβάλλεται η ιδέα της συνεχούς και γόνιμης παρουσίας
του ελληνισμού στο χρονικό πλαίσιο του γίγνεσθαι της ανθρωπότητας,
54 Στο ίδιο, σσ. 352-353, όπου αναφέρεται στα ακόλουθα έργα: Th. Jouffroy, “Du rôle
de la Grèce dans le dévelopement de l’umanité”, Mélanges philosophiques, Bruxelles,
Dumont, 1834, σσ. 69-78. E. Egger, L’ hellénisme en France. Leçons sur l’ influence des
études grecques dans le développement de la langue et de la litterature française, Paris,
Didier, 1869. Gregory, Metropolitan of Chios: The Hellenic Spirit and the Divine Mission
of Hellenism, Cambridge, Deighton, Bell and Co, London, Bell and Daldy, 1869, σ. 39.
55 Βλ. Κ. Τσάτσου, Ελληνική πορεία. Πολιτικά δοκίμια (1952), β΄ έκδοση βελτιωμένη και
εμπλουτισμένη με νέα κείμενα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1968, σ. 84. Βλ.
γενικότερα Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Εθνικοί χαρακτήρες και ιστορική αποστολή
του ελληνισμού στο έργο του Κ. Τσάτσου», στο Κ. Τσάτσος: Φιλόσοφος, συγγραφέας,
πολιτικός, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009),
Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών – Εταιρεία Φίλων Κ. και Ι.
Τσάτσου, Γρανάδα/Αθήνα, 2010, σσ. 455-576.
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οπότε ανανεώνεται η ιστορική αντίληψη για τον ελληνισμό, προβάλλεται
και πάλι από τους διανοούμενους η ιδέα της ιστορικότητας56 και τονίζεται ιδιαίτερα η φυλετική ιδιοσυγκρασία και η ιδιαιτερότητα του ελληνικού
τοπίου, ο ανθρωποκεντρισμός του ελληνικού και χριστιανικού πνεύματος
και ο ανθρωπομορφισμός της αρχαίας και βυζαντινής τέχνης. Η ελληνική
διανόηση ήδη από την εποχή του Διαφωτισμού συνέδεσε την Ανατολή με
τη βαρβαρότητα, την τυραννική ή δεσποτική διοίκηση, και τη Δύση με τον
πολιτισμό και την ελεύθερη ανάπτυξη της ατομικότητας,57 αντίληψη που
υιοθετείται και κατά τον 19ο αιώνα ο οποίος έθεσε σε βάση ιστορική και
φιλοσοφική την ελληνική ιδεολογία και πρόβαλε τη θεωρία της ιστορικής
συνέχειας και ενότητας του ελληνικού έθνους, παράλληλα με την ιστορική
αποστολή του ελληνισμού, προσφέροντας μια αφήγηση για το έθνος που
απασχόλησε ιστορικούς και διανοούμενους μέχρι και το 1950 περίπου.58
Το ιδεολόγημα «Ανατολή και Δύση» χρησίμευσε στους Νεοέλληνες για
να προσδιορισθεί ιστορικά η εθνική ταυτότητα μέσα από την αντίθεση και
να τονισθεί η ενότητα στον χώρο και τον χρόνο, να διακριθεί ο αρχαίος και
νέος πολιτισμός σε σχέση με γνωρίσματα πολιτισμικά και χαρακτηριστικά
εθνικά, να προσδιορισθεί η σημασία της νέας Ελλάδος, η οποία μπορεί
να αποτελέσει γέφυρα πολιτισμών αλλά και εκπολιτισμού της Ανατολής,
καθώς και εμπόδιο στην εξάπλωση του «σλαβικού κινδύνου». Στη Βοσπορομαχία ο συγγραφέας εγκωμιάζει την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη
και κληρονόμο της αρχαιότητας, και τη βλέπει ως την πόλη εκείνη που
ενώνει πολιτιστικά και γεωγραφικά την Ανατολή με τη Δύση, οι οποίες
από άποψη γεωφυσική και πολιτιστική δεν έχουν διαφορά. Στην περίπτωση των στοχαστών του 19ου αιώνα Ρενιέρη και Βράιλα το ρόλο αυτόν
έχει πλέον η νέα Ελλάδα, αν και στην περίπτωση του Ρενιέρη το βυζαντινό
παρελθόν απορρίπτεται και νομιμοποιούνται οι σταυροφορίες, ενώ στον
Βράιλα το Βυζάντιο αποτελεί μέρος της ελληνικής ιστορίας και συνδετικό κρίκο αρχαιότητας και νέου ελληνισμού. Οπωσδήποτε οι δύο αυτοί
56 Για το θέμα αυτό ο Τσάτσος λέει σε ομιλία του που δόθηκε για την 25η Μαρτίου: «Κάθε
άνθρωπος, κάθε λαός γίνεται άξιος της ιστορικής του αποστολής όσο βαθαίνει η συνείδηση που έχει της ιστορίας του. Το μεγαλείο του πολιτισμού ενός έθνους είναι πάντα
ανάλογο με την καθαρότητα και το βάθος της μνήμης του. Και, αν αυτό είναι αλήθεια
για όλους τους λαούς, είναι ασφαλώς αλήθεια επιτακτικώτερη για τους λαούς τους
πολύχρονους σαν εμάς. Εμείς ως Έλληνες, ως οι σημερινοί πρόσκαιροι, αλλά ζωντανοί
φορείς της Ελλάδος των τριών χιλιάδων ετών, έχομε υπέρτατο χρέος να διαφυλάξωμε
την αλήθεια της ιστορίας μας…». Βλ. Ομιλίες 1975-1977, σσ. 52-53.
57 Βλ. Π. Νούτσος, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Τα όρια της διακινδύνευσης, Ελληνικά
Γράμματα, Αθήνα, 2005, σ. 136.
58 Γενικότερα για τη θεωρία της ιστορικής συνέχειας, βλ. Άννα Τζούμα, Εκατό χρόνια
Νοσταλγίας. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα Έθνος, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2006, σ. 17 κ.εξ.
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στοχαστές, όπως και ορισμένοι νεοέλληνες διαφωτιστές, λ.χ. ο Αδαμάντιος Κοραής, στην προσπάθεια ένταξης της «νέας Ελλάδας» στη φωτισμένη Ευρώπη, η οποία θεωρείται «κοινή πολιτιστική μοίρα», και αποβλέποντας στον «εκμοντερνισμό» και στον «εκσυγχρονισμό» της κοινωνίας,59
ανατρέχουν στην παράδοση, ανακαλύπτουν τους αρχαίους αλλά και τις
κοινές ρίζες με τους Ευρωπαίους, προβάλλουν την «παλαιάν Ελλάδα», και
επιδιώκουν να εντάξουν την νέα στον «νέον πολιτισμόν». Για τους Έλληνες αυτής της εποχής το μέλλον της Ελλάδος συνδεόταν με την Ευρώπη,
και η ευρωπαϊκή ταυτότητα συνιστούσε μέρος της εθνικής. Το θέμα συνεπώς ταυτότητας και ετερότητας τίθεται από αυτούς σε σχέση με το δίπολο
Ανατολή–Δύση, οι οποίες αντιτίθενται πολιτιστικά και ιδεολογικά. Οπωσδήποτε ο ελληνισμός, βρισκόμενος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αντιμετώπισε από τον 14ο αιώνα ένα δίλημμα που μεταβλήθηκε με την πάροδο
του χρόνου σε ανθεκτικό ιδεολόγημα, που σχετίζεται με τα δύο αντιθετικά
συστήματα αξιών και συμπεριφορών,60 και προσπάθησε να διατηρήσει την
ελληνοχριστιανική του ταυτότητα.

•

59 Βλ. Π. Νούτσος, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σσ. 145-152.
60 Για το θέμα αυτό βλ. Ο Ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, 14531981, Πρακτικά Α΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4
Οκτωβρίου 1998, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1999, και Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Οι
φόβοι ενός αιώνα, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2008.
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Locals vs “foreigners”: criteria for the formation of local identities
in Late Byzantium. An approach to Modern Graecitas
through Late Byzantine writers
Eleonora Kountoura-Galaki – Nike Koutrakou

Late Byzantine writers reporting on movements of people throughout
the Byzantine space and beyond during an age of decline for Byzantium,
frequently referred to the provenance of their dramatis personae. Presenting us with elements relating to the identity of their heroes, the writers
often stressed the group, community, alliance or alignment to which their
heroes belonged, or were perceived to belong. What is of interest is how
precisely they chose to do that, what dimension or criterion they specifically chose to convey to their readership. This is why we focus in this paper
not on what Late Byzantines writers considered themselves to be, but on
the basis of what elements they arrived at that result.
The most concrete relevant criteria and corresponding technical terms
used in order to define individuals and groups are given by Constantine
Acropolites. The writer gives us a very representative example of how writers of the period perceived differentiation and distinguishing features in
people. He focuses on four elements that set groups of people “completely
apart” and constitute group identities. These elements, arranged rather hierarchically, are: language, origins/race, laws and habits.1 Acropolites might
have been influenced by the relevant platonic ideas that were being studied
widely at his time.2 Nevertheless, he offers a list of differentiation criteria
which we will follow as a kind of “Ariadne’s clue” in this study.
The identity differentiation elements and relevant terms as appearing
in historical writing have been studied by contemporary scholars. In our
paper we will recall some of these examples,3 then we will discuss what
1

2
3

Acrοpolites, Barbaros, 405.6: οἱ γλώσσῃ οἱ γένει οἱ νόμοις οἱ ἔθεσιν ἐκ διαμέτρου τυγχάνοντες. Cf. Ahrweiler, L’idéologie, 51. These criteria have been confirmed as universal
ones according to latest studies: Kinzler-Dupoux-Spelke, 12577-12580.
Constantinides, Education, 126. Cacouros, Philosophie, 16.
Especially from the 13th-14th centuries. For the late historians Sphrantzes, Critoboulos,
Chalcocondyles, Ducas: Vryonis, Self-Consciousness, 7-11; Reinsch, Θεώρηση, 71-86;
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος E΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

108

Eleonora Kountoura-Galaki – Nike Koutrakou

these criteria were and how they appear adapted in hagiographical works
of the period.
HISTORIOGRAPHY: Language and origins
In order to define their heroes’ identity many Late Byzantine historians
mention ethnic origins and language. For example George Acropolites
narrating Michael VIII Paleologus’s rise to power describes the Scythian
soldiers (=Cumans) soldiers consenting to the event both by social and by
ethnic segments: they “did not answer as Barbarians, that is in barbarian
tongue, but as Greeks and intelligibly”.4 In this occurrence Greek language
and the wisdom it was perceived to convey, was paramount as an identity
distinguishing feature. The word συνετῶς makes a sharp contrast between
Greek and barbaric language, implying that Greek, from the linguistic point
of view, provided a comprehensive and accurate way of expression.
However, to argue that features, such as language and provenance,
although among the most important, were the sole ones defining identities in Late Byzantium is to stretch the point, since labels such as Romans,
Greeks, barbarians etc were used already in Antiquity.5 Nevertheless, these
old paradigms, in the Paleologan context, appear to have acquired a new
malleability, showing changing identity concepts in groups of people and
their self-identification. Our beacon in this paper is the “image” which in
the language of our writers described how people of the time perceived
their “identity”. Let us examine the criteria applied in order to determine
a collective identity, a community, be it real or “imagined”,6 (perceived as
such either from within or from outside), as well as the criteria used for
someone in order to be accepted in a community or to interact with it.
Constantine Acropolites stresses one criterion among all others:
language. He contrasts Greek language to St. Barbaros’s “barbarian” utterances.7 This idea probably echoes a personal experience since the Byzantine capital, where Acropolites lived, was then home to a great number of
foreigners.8 He was not the only scholar of the time who underlined the
importance of Greek language as an identity criterion; several authors, up

4
5
6
7
8

Kiousopoulou, Βασιλεύς, 204-234. For the Chronicle of Morea: Page, Identity, 209ff.
Acropolites, §76,158: Macrides, Akropolites, 344-345.
Kantorowicz, Patria, 473-477. Miles, Identities, 4.
Miles, Identities, 5.
Acrοpolites, Barbaros, 412.18-20.
Oikonomidès, Hommes, 35-41.
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to the 15th century,9 continued the tendency of embracing and appreciating
the Greek paideia.10
The function of language in distinguishing people and in designating
their origins is paramount in Pachymeres’s History. He used specifically
the words ὁμοεθνεῖς and ὁμόγλωσσοι11 to define groups that belong to the
same nation and speak the same language. That meant also that language as
a differentiation pivot criterion could result either in communication or in
miscommunication, especially when linked to other differentiation criteria, such as religion and dogma.12 This is what happened between Greeks
and Italians in dogmatic discussions, according to Pachymeres.13 He significantly uses the word Γραικὸς to characterize Orthodox Romans, i.e. Byzantines, as opposed to Italians, those of Latin dogma.14
Similarly, George Acropolites had stressed that “we are of another γένος15
than the Latins”, thus putting to the forefront the linkage between religious
customs and language/race.16 Language, an essential identity element,
subsumes a difference which, beginning as a linguistic one, will end as an
ideological one. The same distinction Γραικοὶ/Λατίνοι was used already in
the beginning of the 13th century by the metropolitan of Naupaktos John
Apokaukos, who identified himself as Ἕλλην and Γραικὸς17 in contrast to
the Latins, compared to wild beasts. Thus, the argumentation on a Byzantine as a “Hellene”/Γραικὸς occurs mostly as a reaction to “Latin” perspectives (λατινισμός18).
Language was also the primary differentiation criterion for Theodore
Metochites. Given the uninterrupted continuity of the Greek language,
Metochites19 underlines the direct provenance of Byzantines from
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

Gemistos, 247. See Kiousopoulou, Βασιλεύς, 218.
Magdalino, Manuel, 393ff.
Pachymeres, X.8: IV,321.5-6, ΧΙΙ.32:IV,603.30. See Vryonis, Identity, 34.
Benveniste-Gaganakis, Heterodoxies, 8.
Pachymeres, V.12: II,481.12-5.
Maltezou, Tαυτότητα, 112-114; Kaldellis, Hellenism, 340-344, 355-360.
Acropolites, §17.30: Macrides, Akropolites, 155, 156. See Gounarides, “Grecs”, 250-251.
Page, Identity, 99.
Beccos, Peace, 431.5-7, underlines the role of native tongues in expressing dogmatic
differences. See Maltezou, Diversitas, 93-102.
Apokaukos, Letters, 69, 127.24-25 τὰ θηρία ... τὸν Ἕλληνά με καὶ τὸν Γραικὸν τοῖς αὐτῶν
ὁδοῦσι κατεμασήσαντα. See Magdalino, Hellenism, 12; Kaldellis, Hellenism, 344-345. Cf.
Jeffreys(s), “Beast”, 101-116.
Meletios, 617.
For Metochites (Semeioseis, 19.5.2 – published between 1321 and 1328: commentary,
XIV) the contemporary flourishing of rhetoric attested the continuity of the Greek
language. See Bydén, Antithesis, 273-387.
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“Hellenes”: καὶ τοῦ γένους ἐσμὲν καὶ τῆς γλώττης αὐτοῖς κοινωνοὶ καὶ διάδοχοι.20 Hence, the combination of two criteria, language and origins, (including race21 and ancestry –γένος–) was for him the basic feature delineating
a national identity.
Habits and Laws
To further define identity, especially as part of a group identity, Metochites
used as basic element another one of those enumerated by Acropolites: the
ἔθος/habit.22 Thus, the “ante letteram” humanist thinker23 uses this criterion, in order to define the most common collectivity to which one might
belong, that is the concept of one’s ancestral homeland (πατρίς). To exemplify his views Metochites used the most classic paradigm from the Odyssey (1.58ff ) and defined the homeland concept as the habit of living in an
accustomed place (home).
Further examples of ἔθος/“habit” related to identities and “homeland”
are encountered in the Histories of Pachymeres24 and of John Cantakuzenus. The latter says that Protokynegos Kontofre was useful against the Turks,
because he had lived with them and had learned their customs and habits.25
“War habits” were consequently defined as a differentiating element of the
Turkish identity. Cantakuzenus commented on Andronic III’s unwillingness to marry his daughter Maria (Eirene?) with the Bulgarian prince Ivan,
because she was unaccustomed to the “barbarian” habits, customs and
laws.26 Thus, Cantakuzenus appears to confirm the last two of the four identity criteria, stated by Constantine Acropolites. Moreover, his use of the
words “Greek habits” and not “Roman”, as per imperial ideology, in order
to allude to the princess’s customs, implies an obvious difference in culture.
Similarly Gregoras depicting the “Scythians” (Bulgarians) describes
their rough manners and their crude style of living and remarks that,
they, despite the complete absence of high living and lack of intellectual
20
21
22
23
24

Metochites, Irony, 40.1-2. See Vryonis, Self-Consciousness, 13.
See Gounarides, Γένος, 9-10; Reinsh, Θεώρηση, 73; Kaldellis, Hellenism, 355-364.
Metochites, Semeioseis, 6.3.4; 6.4.1-6.
Hunger, Metochites, 19. See also Bazzani, Humanist, 32-52.
The links among Latins of Constantinople were due to their common customs, habits
and laws: Pachymeres, II.32: I,219.29-221.3. See Balard, L’organisation, 261-276. Dursteller, Venetians, 61.
25 Cantakuzenus, Ι, 341.14-16. Arnakes, Ὀθωμανοί, 178-179.
26 Cantakuzenus, I, 504-505: τὴν παρὰ τοῖς βαρβάροις διατριβὴν εἰδὼς οὐκ ἐσομένην
πρὸς ἡδονὴν τοῖς ἤθεσι καὶ νόμοις Ἑλληνικοῖς ἐντεθραμμένῃ καὶ βασιλικοῖς. See, Bosch,
Andronikos III, 81 and note 1.
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culture, occasionally used the Greek language.27 Therefore Gregoras also
indirectly confirms customs and habits, including cultural ones, as prime
elements for defining a group’s identity, turning into a national one. The
same author discussing the friendship between John Cantakuzenus and
the Turkish emir of Aydin Umur, notes the emir’s using his native tongue
and different (barbarian) laws, customs and habits.28 Gregoras follows the
same criteria as Acropolites, Metochites and Cantacuzenus. However he
further proceeds to nuance the notion of identity by making the (surprisingly modern) comment that “common views”,29 prevail in the formation of
group identities. Subsequently Gregoras gives precedence to a criterion that
defines one’s “cultural identity” and which was also one changing at will.
Along with origins, habits and customs Cantakuzenus also used the
concept of πατρὶς as part of a national identity. Describing the preparations
for the battle of Pelekanos (May 1329) Cantakuzenus stated that Andronic
III in an inspired speech asked his men to fight for their ancestors, their
country and freedom.30 That the emperor really pronounced such a speech,
or not, is beside the point. What is of interest is that the defense of one’s
own country (πατρὶς) is stated as part and parcel of one’s national identity.
Cantakuzenus writing at a time of crisis, when the pressure to appeal to a
commonality as an identifying element against a foe increases, had every
reason to underline the Byzantine notion of national identity.
For Metochites and Cantacuzenus homeland was above all the place
defined by the same language and customs, while for Gregoras, it was primarily the place connected with the ancestral race and origins and secondary
with one’s habits and customs. Thus, Gregoras describes Constantinople as
a “bastard homeland”,31 in relation to the Latins.
Hence, the most typical criteria used by our writers as identity pointers for individuals and groups were those pertaining to language, origins/
race,32 customs/habits and laws, endorsing the concept of homeland. They
are the same ones we use as our “guiding string” according to Constantine
Acropolites’s definition. The link between language as a primary identity
criterion and one’s origins as well as the homeland concept were associated
27 Gregoras, I/1, 31-32.
28 Gregoras, II, 649: oὕτως οὐ βάρβαρον ὁ βάρβαρος εἶχε τὸν τρόπον, ἀλλ’ ἥμερον καὶ
παιδείας Ἑλληνικῆς τὸ παράπαν ἐχόμενον … ἄμικτον εἶχε πάντη τὸν βίον αὐτῷ καὶ
ἀγνῶτα καὶ ἀλλόφυλον. See Lemerle, Aydin, 108-115; Nicol, Cantacuzene, 35-36.
29 Gregoras, IΙ/1, 650: τὴν γὰρ τῆς ψυχῆς ὁμόνοιάν τε καὶ συγγένειαν οὐχὶ τὸ γένος, ἀλλ’ ἡ
τῆς γνώμης δείκνυσι ταυτότης.
30 Cantakouzenus, I, 345.18-22. Cf. Ševčenko, Decline, 167-186.
31 Gregoras I/1, 86: χαίρειν εἰπόντες τὴν νόθον πατρίδα. See Koder, Identitäten, 314.
32 See Maltezou, Tαυτότητα, 108-112; Page, Identity, 41ff.
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to a further dimension: language provided the inception point to adopt a
common (or perceived as such) past, i.e. the link with a place, a provenance
where it was spoken among a group. To deny this past as in the example of
the “bastard homeland” was to deny acceptance to that group.
In parallel with labels such as Greek, barbarian, Latin, Scythian etc, technical terms which denote someone’s common race or ancestry as ὁμογενής,
ὁμόφυλος, are recurrent in Late Byzantine Historiography. These words
also often contrast with their antonyms, used in order to identify someone as opposed to someone else: terms that identify “the Other” as to his
origins, such as ἀλλογενής, ἀλλόφυλος, ἀλλότριος, or as to his language
such as ἀλλόγλωσσος. This often meant that the identity group was defined
with reference to what it was not. Metochites, for instance used the word
ἀλλότριοι33 for ancient Assyrians.
Moreover according to Late Byzantine historians sharing one of the
identity criteria, even a primary one, was not enough to determine a
common group identity, especially when other factors (eg. religious allegiance, customs) entered the game. For instance the concept of sharing the
same language alone was not sufficient: Pachymeres’s words in the mouth
of the unionist patriarch John Beccos referring to his successor Gregory of
Cyprus are significant. Gregory was born and raised according to Italian
customs in Latin-held Cyprus; consequently he “intruded” in “our (=Byzantine) customs”, that is in our society.34 This was a direct attack against Gregory denying him that essential connection ensured through language and
origins with a common, Byzantine, past.
HAGIOGRAPHY: Nuanced identity criteria
At this point let us turn to Byzantine Hagiography, which is a goldmine
of information. Hagiographers mostly used the same terms and the same
concepts as well as the same primary identity criteria as their contemporary historians. We have examined these four criteria (language, customs,
race, laws) as defined by Constantine Acropolites. However we encounter
in Byzantine Hagiography specific connotations and nuances that occurred
according to each writer’s priority criterion and his political and/or religious views and purposes.35
33 Metochites, Semeioseis, 7.2.4.
34 Pachymeres, VII,34: III,101.26-28. See Papadakis, Crisis, 38 and n. 12, 74. Cf. Gounarides, Βέκκος, 29-40.
35 As Vryonis, Self-Consciousness, 5-14 pointed out, terms such as Ἕλλην, Ῥωμαῖος etc.
might be used with a different meaning not only by the same writer in different texts,
but even inside the same text.
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Language and habits. The monastic milieu and the religious/political
affiliation criterion
The first criterion used by Acropolites was the linguistic one as we have
already developed.36 A second one, but with a specific connotation, was
the “habit/customs”, often found in combination with the linguistic one. In
fact, the hagiographers often mention the word ἔθος with the ordinary in
the monastic or church environment meaning, that is representing habits
and customs of monastic/church life.37 In parallel, hagiographers also used
ἔθος as an identity criterion for their dramatis personae. Philotheos Kokkinos identifies one of the recipients of Gregory Palamas’s posthumous miracles as a foreign monk by using both language and habits,38 while Lascaris
considers ἔθος an essential differentiation pointer.39
Τerms such as ὁμογενὴς were often used in Hagiography with a nuance
pertaining to people with the same habits and ideas, sharing a kind of
cultural identity, and with an element of overt or covert appreciation, while
ἀλλόφυλος implied the opposite.40 Philotheos qualifies monks as ἄξιοι τῆς
πατρίδος, for having preserved and passed on to their contemporaries the
old nobility of the “golden Nation”.41 Thus, the hagiographer seems to use
political and social terms in order to define monastic qualities. The nuance
is worth underlining: for the hagiographers, the monks had developed a
new homeland concept in their monastic community.
To further define the Late Byzantine identity criteria, we should add a
sub-criterion, which we have already alluded to in its usual form as part of
the habits/laws: it is the criterion of religion or religious affiliation/dogma,
according to which Γραικοὶ42 or Romans, i.e. Orthodox Greeks defined and
differentiated themselves from the followers of the Latin dogma.43 It functioned almost as a primary identity criterion in times of controversies and
served in Latin-held regions44 (eg. Crete, Cyprus) as a catalyst for preserving the Byzantine “political orthodoxy”, that is a kind of allegiance towards
the Byzantine past.
36
37
38
39
40
41
42
43
44

See above, note 1.
Gregory, Euthymios, 407.14. Kalothetos, Athanasios, 500.1547.
Philotheos, Palamas, 576-577.
Lascaris, Tryphon, 353B: ἔθος τούτοις δίδωσι τὸ ἀλλοῖον.
Philotheos, Sabas, 167.18-20.
Ibid, 167.29-30.
Pachymeres, VII.9: ΙΙΙ,39.10-14.
Maltezou, Tαυτότητα, 108-110. Kaldellis, Hellenism, 355-360.
Cantakouzenus, I,371.19.

114

Eleonora Kountoura-Galaki – Nike Koutrakou

Equally, the word Γραικός/ί, in conjunction with religious controversy
was used with the particular nuance of pointing out an identifying difference of allegiance. It contrasted an Orthodox person with the followers
of the Latin Church and the followers of the Union of Churches. This is
quite visible in the Late Byzantine hagiographical texts, such as the 13th
century text on the martyrs of Cyprus, where they are identified through
their opposition to the Latin Church.45 Obviously, this criterion was inordinately stressed in times and places where the dogmatic differences were
of prime importance.
In fact religious dogma was in such cases of debates and conflicts, the
most elemental boundary in creating group identities. The obvious contrast
between Orthodoxy and Latin dogma was a determining identity criterion
for Byzantine writers of the period. Late Byzantine historians often spoke of
the Latin religious beliefs,46 while Hagiographers spoke of the Latin dogma
and by extension of the Unionist policies and their followers as something
ἔκφυλον καὶ ἀλλότριον47 that was “totally alien and beyond the bounders”
of the Roman=Greek race. Or they defined it as εὐσεβείας ἀλλότριον.48 The
religious affiliation element was further stressed in every kind of “profession of faith” as, for instance, in patriarch Athanasios’s letter.49
When religious allegiance played a role in self (or other)-identification,
political allegiance followed. So, in pointing out allegiances and loyalties as
a further sub-criterion defining identities, especially local ones, Late Byzantine writers often describe their hero’s loyalty towards whatever Authority existed in that region. That kind of local affiliation could take the form
of political orthodoxy towards local ἄρχοντες. It could also be connected
to the existing laws and customs, as well as to someone’s race and ancestry. Subsequently the Life of St. Romylos, referring to the saint’s dealings
with the inhabitants of the Avlona underlined that before his arriving, the
“locals lived in dogmatic error” while the local chieftains were noted for
their injustice.50
A further nuance: local provenance/local homeland and the “xeniteia”
concept
In the section dealing with Historiography we referred to the concept of
homeland in conjunction with language and race (Metochites), with an
45
46
47
48
49
50

Diegesis, 38. See also Philotheos, Sabas, 206.3-5. See Kyrris, Identity, 178-182.
For instance: Pachymeres, V.19: ΙΙ,499.17. V.23: ΙΙ,511.15-513.25.
Philotheos, Palamas, 500.20. Meletios, 617.14-15.
Neilos, Anthimos, 71.19-20.
It is preserved in Theoktistos, Athanasios, 29.19, 39.29-31.
Romylos, 143.19-24. Κountoura-Koutrakou, Πρόσληψη, 61.
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allusion to local provenance (“pseudo-homeland” by Gregoras). Let us
view it through the hagiographical lens as well. We should stress, however,
that although hagiographical texts often use metaphorically “local provenance terms”, (with the meaning that everyone is πάροικος and παρεπίδημος in this life in comparison to eternal life), we will limit ourselves to those
mentions that present a literal meaning.
This concept of homeland often to be introduced by the word οἰκεία
(γῆ) which conveys the idea of something that is known, friendly and
accepted as one’s “own country”, as opposed to ἀλλοτρία (the other’s/different/foreign, sometimes even enemy land), was strongly linked to a person’s
identification. Also the concept of πατρὶς could be used either into the form
of a narrow concept meaning one’s locality of provenance, village, town,51
city, or as a broader one, a country in the sense of a “state”, of a region under
a specific governance/rule, suggesting rather the notion of fatherland,
something unusual in Late Byzantine Hagiography. Therefore, Constantinople felt as ἀλλοτρία, as a different place, to Nicolas Kabasilas, although he
resided there to study with his uncle, patriarch Neilos, and his friends and
colleagues. Writing to his father in his native Thessalonica around 1320,
Kabasilas is explicit on this point: he was persuaded “to leave his own city
and chose a different one”.52
Furthermore, Philotheos Kokkinos speaking of St. Sabas’s desire to
embrace a monk’s “anahoresis”, stresses another connotation concerning
the concept of the (local) “patris”: he links the concept of the local “own
country” to parents as well as to those of the same age group and of the
same circle, whom the saint avoided, in order to leave his native Thessalonica.53 This concept of people belonging to the same in-group, the same
“circle”, sharing the same ideas and habits is even more evident in the writings of scholarly authors sharing the same love for classical Greek letters, as
depicted in Kabasilas’s letters.54
In all the above cases however, the homeland concept is the narrow one,
restricting the πατρὶς idea to a particular locality or even community. This
was the overall tendency in Late Byzantine Hagiography and it is supported
by the vocabulary which identified a person or a group as pertaining to
a particular place. Terms such as αὐτόχθων,55 or its synonym αὐθιγενής,56
51 Philotheos, Germanos, 137. Philotheos, Palamas, 583-584.
52 Kabasilas, Letters, 1, 29. Cf. On “patris” mainly for Thessalonica, see Constantakopoulou, Θεσσαλονίκη, 226-227.
53 Philotheos, Sabas, 185-186.
54 Kabasilas, Letters, 4, 32. See Bianconi, Tessalonica, 58, n. 42.
55 Acrοpolites, Thomais, 245E. Philotheos, Palamas, 581.18-19.
56 Acrοpolites, Evdokimos, 217.37.
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ἐγχώριος,57 ὁ περιχώρου,58 παροικῶν,59 ἐπίδημος,60 παρεπίδημος,61 ἔπηλυς62
which link someone to a particular local region, either as his place of origin
or his place of residence, bear out a kind of “restricted homeland” concept.
Possibly Hagiographers concerned themselves more with local and personal
matters than with the overall picture of the affairs of the empire and this
is reflected in this limited view of the “homeland”. It might also be that,
due to the changing political situation of the time, the concept of a larger,
common “Byzantine” homeland receded, taking second place to the local
homeland in the mentality of its people.
Reflecting reactions to this kind of local πατρὶς as perceived through
ἔθος/customs and love for them, was another term we encounter in Late
Byzantine Hagiography: that of “xeniteia”,63 often linked with the usual
locus classicus on exile and on dying in foreign lands. Kalothetos defined
what “xeniteia” meant: he praises Andrew of Crete’s virtues while in Jerusalem and he extols his “xeniteia” and “filoxenia”, pertaining both to Christian tradition.64 However “xeniteia” was further explained by the writer,65
through his own vision of what he considered necessary in order not to be
an exile: be known, be among friends, have the same cultural understanding which would protect from incomprehension that is, become part of a
group and assume a collective identity. In fact the text thus points towards
a “cultural” identity as part of the homeland concept.
We should note, however, that the concept of ξένος encompassed every
type of leaving a particular locality or community perceived as one’s own.
It often became a synonym to what tribulations one had to go through
in a foreign place in order to be accepted. Gregory Sinaites having fled
the island of Mytilene resided in Constantinopole as “xenos”. He was in
57 Metochites, John, 687A. Mouzalon, Nicetas, 131.104. Very common the expression “ἐγχωρίως καλούμενον” e.g. Kallistos, Sinaïta, 3.16. Cf. Kountoura-Koutrakou,
Πρόσληψη, 45-67.
58 Staurakios, Miracles, 360.10. Philotheos, Palamas, 578.1-2.
59 Philotheos, Palamas, 445.1.
60 Metochites, John, 687Α: μὴ τῶν ἐγχωρίων, ἀλλὰ πόρρωθεν ἐπίδημος. Metochites,
Michael, 676E.
61 Acrοpolites, Evdokimos, 210.19 Kallistos, Sinaïta, 34.11-12. Theoktistos, Athanasios, 32.
The term is also used under the meaning of the Christian sayings: John Basileus, 23.
62 Acrοpolites, Evdokimos, 217. Raoulaina, 207. Mouzalon, Nicetas, 133.
63 Although “xeniteia” was often used metaphorically in Hagiography, meaning the life on
earth as away from Heaven (McGuckin, Xeniteia, 23-38), it could be – and was – used
also in its literal meaning of being in a foreign country ἀλλοτρία γῆ.
64 The passage normally pertains to Christian tradition, but it reflects Andrews’ charity
known through his much earlier vita, Nicetas, Andrew, 174.
65 Kalothetos, Andrew, 438.
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fact a “xenos”,66 meaning not the one who comes from elsewhere, but the
one who, driven by need, leaves his own homeland: his travels, leaving
behind war devastated regions in search of “hesyhia”, took him all around
the Balkans and as far as allegiance is concerned, he asked for Christian
protection indiscriminately from Romans and/or Bulgarians. His Life is an
eloquent testimony to the malleability of identity criteria in the uncertainty
of times,67 and bears witness as to Hagiography’s role in presenting us with
the views of the commoners concerning the formation of identities.
Similarly, several texts point out that their hero was not afraid of dying
in foreign lands, thus implying that dying abroad was usually regarded
as a real calamity. Constantine Acropolites formulates twice the opinion
that people strong in God do not fear death in a foreign land, which “is
something that everybody wishes to avoid”.68 Such an attitude reveals an
emotional rather than a logical bond with a particular locality felt as a
πατρίς. A bond made by habit, friends, comprehension, a kind of “cultural
identity”, highlighted by the existence of commonalities, such as language,
customs and laws.
Local identity and integration. Homeland as a changing concept
A bond with a particular locality felt as one’s homeland being perceived as
an identity element posit the existence of another identity feature: that of
integration and acceptance into a group, as expressed by Neilos Stavras. At a
time when, due to incessant war operations, people were almost constantly
on the move, St. Athanasios experienced a system of “xeniteia”. People
could easily thus be or become μέτοικοι, ξένοι, in a particular locality and
could be, or not be accepted by the group already there. That is why, Neilos
Stavras specifically stressed in presenting his hero, the feature of his being
perceived as a “local” εἰ <ἡ>μεδαπὸς τυγχάνει ἢ μέτοικος,69 exactly because
Stagoi (=Meteora) was not his hero’s “homeland”. Athanasios was linked to
the place (Stagoi), solely as the founder of the koinobion.
What is latent in this remark is a tendency of limited acceptance of
foreigners, with the exception of those being linked to a particular work to
the profit of the existing community (such as in this case the foundation of
a monastery). Interestingly enough this requirement could be waived and
other acceptance sub-criteria take its place in integrating someone coming
from outside into a group. External appearance, especially a handsome one,
66
67
68
69

Kallistos, Sinaïta, 34. Meletios, 615. Cf. Mullett, The “Other”, 21.
Laiou, Saints, 92-93; Delikari, Γρηγόριος, 149.
Acrοpolites, Damascenos, 824D-825A. Acrοpolites, Evdokimos, 210.17.
Stauras, Athanasios, 38.
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was one of them, as Stauras says: his hero, in his youth, travelled to Crete,
and was εὐαπόδεκτος=easily accepted, there, first because of his eloquence,
and second because of his being a handsome young man.70 After all, human
reactions to beauty were always the same and a handsome face paved the
way into acceptance.
The question of integration and acceptance into a particular group or
locality is by itself linked with the four primary differentiation criteria we
have analysed and begs an answer as to their relative importance as well as
to their efficiency in building a group identity.
For instance in times of controversy the religious allegiance criterion
was among the most important ones for the formation of group identities or for one’s acceptance into a group. Only one criterion, however, be
it an important one, was not enough. For instance, to identify someone as
ὁμόφυλος, being of the same race/nation did not ipso facto mean that the
“same origin” criterion functioned as an unconditional acceptance criterion for his assuming a group identity. On the contrary, if other criteria,
especially those of religion/dogma, habits/laws/loyalty were not met, the
critical comments became the norm and the acceptance was withdrawn
altogether. The reference by patriarch Neilos to the zealot revolt in Thessalonica (mid-14th century) that did not permit to Palamas to effectively
take up his Archbishop’s seat in the city for three years after his election (till
1350) as στάσις τῶν ὁμοφύλων71 and to them as those of the same race who
enriched themselves from the homeland’s suffering72 constitutes a relevant
example. Philotheos Kokkinos73 also alludes to the same events condemning the discord thus created and the fact that people of the same race found
themselves opposing each other in an internal strife.
A most important concept in this respect was that of ἡμεδαπός (compatriot, of one of us) which was often linked to a particular locality. However it
had also much to do with sharing the same ideas, knowledge and concepts,
of sharing a common “cultural identity”. Probably, the most obvious such
example is that of Damascenos. Although he resided in Arab lands,74 he
was perceived by Constantine Acropolites as “one of us”, who took care of
our affairs. The hagiographer continued using the Damascenos’s example
in order to proceed to a general statement on the idea of πατρίς, one’s own
70
71
72
73
74

Ibid, 40: διὰ εἴδους καὶ λόγου εὐαπόδεκτος.
Neilos, Palamas, 672A.
Ibid, 672D.
Philotheos, Sabas, 166.
Acrοpolites, Damascenos, 840A. Philotheos, Palamas, 534.
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homeland, as opposed to a foreign one and the accompanying emotions.75
Evoking emotions, he presents Damascenos not as a Church father, but
rather as an individual. Acropolites thus seems to address a society that
knows about movements of people and of residing in different locations.
The ἡμεδαπὸς concept presented a kind of malleability: a μέτοικος could
also become ἡμεδαπὸς and someone residing in a foreign land could be
perceived as ἡμεδαπός. This reflected the malleability of the homeland
concept which could also be a changing one. Philotheos Kokkinos underscored this point with respect to Thessalonica, which could become an
adopted πατρὶς to those who had chosen to live there. The operative word
here is one’s choice. It implied one’s will to live somewhere and to consider
that place one’s own. Philotheos underlines that the city received and integrated those who resided there,76 thus reflecting a multicultural and multiracial society of money, traders and intellectuals. This open society is
alluded to Palamas’s posthumous miracles that benefited everyone, be he
αὐτόχθων, τῆς περιχώρου, or ἔπηλυς.77
The malleability of the homeland concept is further confirmed by a text
written by Gregory Palamas, who defined his hero Petros, as “one of us
and a local man”, although he did not know his origins.78 Instead the writer
opted to consider Mount Athos as Petros’s πατρὶς which he had chosen as
residence.79 Palamas continued with a reference to classical Athens and
those who resided there and with the statement that one’s homeland is,
arguably, where one lives a good life.80
CONCLUSION
In conclusion we should stress that identities at the time were expressed
through the means of several criteria. We have focused on four elements,
which are to be found in all the writers of the time: language, race/origins,
habits, laws. However there are nuances. Among these criteria, language,
constitutes the primary one for many writers, and is often linked to race.
The two last criteria often appeared together or were closely linked more
specifically as “customs and laws”. Also in conjunction with language and
race the writers formally defined the homeland concept.
75 Acrοpolites, Damascenos, 840Β.
76 Philotheos, Anysia, 64.6-10: ξένους τε καὶ αὐτόχθονας ἐν ἴσῳ δεξιουμένη…, ὡς πολίτας
μὲν αὐτῆς καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ἐθέλειν καλεῖσθαι.
77 Philotheos, Palamas, 578.2. See Constantakopoulou, Θεσσαλονίκη, 173-182. Bianconi,
Tessalonica, 60ff.
78 Palamas, Petros, 996A, 997D.
79 Ibid, 1000A.
80 Ibid, 1000B.
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However each writer stresses one criterion he might consider the essential one, according to his priorities, ideological views and the necessities of
his time. If, for instance, for the formation of identities Pachymeres stresses
language, Metochites language and habits, Gregoras “common views”,
Kokkinos, reflecting the need to adjust to changing circumstances, underlines the change of habits and the integration to the receiving group.
The same criteria were present in the works of Byzantine hagiographers,
but with further nuances. Several of them presented a religious, metaphorical approach, while others reflected the commoners’ views on the formation of identities, incidentally revealing a widespread feeling of uncertainty about the future in times of scarce political stability. The “homeland”
concept for example, especially as local homeland, presented a malleability that echoes the political instability and the ideological permeability of
times of crises. Thus the Hagiographical works of the time, although generally following, in their characterizations, the rhetorical identifying antithesis between “us” and “them”81 reveal the formation of group identities,
especially local ones, reflecting at their initial stage tendencies which will
be developed in the future and will, much later, lead to the formation of
broader, national identities.
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•

Η θρησκευτική και εθνική ταυτότητα του Γεωργίου Γεμιστού
Πλήθωνος: ένα παράδειγμα μεταβαλλόμενων ταυτοτήτων
στον ελληνικό κόσμο
Νικόλαος Λινάρδος

Ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων (περ. 1360 – 1452) υπήρξε ένας από τους
μεγαλύτερους στοχαστές του ελληνικού κόσμου κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα στράφηκε με διαρκώς
εντεινόμενο ενδιαφέρον στη μελέτη του βίου και του έργου του.1 Ωστόσο,
παρά την άνθιση των πληθωνικών σπουδών, ορισμένες πτυχές της πολυσχιδούς δραστηριότητας και της σκέψης του βυζαντινού φιλοσόφου παραμένουν νεφελώδεις.
Για τον Πλήθωνα έχουν διατυπωθεί αντικρουόμενες απόψεις και του
έχουν αποδοθεί ποικίλοι και ενίοτε ασύμβατοι χαρακτηρισμοί. Αποκλήθηκε τολμηρός κοινωνικός μεταρρυθμιστής και πρόμαχος της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης, αλλά και ουτοπιστής φιλόσοφος βυθισμένος στο
ανεδαφικό ελληνοκεντρικό του όραμα· πρωτότυπος και ρεαλιστής διανοητής, αλλά και απλός επίγονος του Πλάτωνα και των Νεοπλατωνικών·
υπερασπιστής της Ορθοδοξίας και εκπρόσωπος ενός ανεκτικού χριστιανικού Ελληνισμού, αλλά και παγανιστής και αρνητής του Χριστιανισμού.
Η προσδιοριστική φράση «ο τελευταίος Βυζαντινός και ο πρώτος μεγάλος Νεοέλληνας», που με μικρές παραλλαγές απαντά σε διάφορες μελέτες, αποτυπώνει —ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη— τη δυσκολία
1

Τη σχετική βιβλιογραφία έως το 1975 επισκοπεί ο Λ . Γ . Μπ ε ν ά κ η ς , «Ο Πλήθων στην
νεοελληνική σκέψη και έρευνα (1900-1975)», στο: Λ . Γ . Μπ ε ν ά κ η ς – Χ . Π . Μπ α λ όγλ ο υ (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Αφιερωμένου στον Πλήθωνα και την
Εποχή του (Μυστράς, 26-29 Ιουνίου 2002), Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Πληθωνικών και Βυζαντινών Μελετών, Αθήνα-Μυστράς 2003, σσ. 33-49 (στο εξής: Μπενάκης, Ο Πλήθων και η Εποχή του). Τις νεότερες βιβλιογραφικές εξελίξεις εξετάζει ο
Χ . Π . Μπ α λ όγλ ο υ, «Βιβλιογραφία Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος 1980-1993», Βυζαντινός Δόμος 7 (1993-4), σσ. 157-163. Του ιδίου, «Η εξέλιξη της βιβλιογραφίας για τον
Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα κατά το διάστημα 1993-1999», Βυζαντινός Δόμος 10/11
(1999-2000), σσ. 343-348. Πρβλ. Θ. Σ . Νι κ ο λ ά ο υ, Πληθωνικά, εκδ. Βάνιας, Θεσσ/νίκη
2004, σσ. 193-215 (= Η περί τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα έρευνα με αφετηρία το έργο
του Fr.Schueltze).
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος E΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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των μελετητών να εντάξουν τον Πλήθωνα στα συμβατικά ιστορικά και
ιδεολογικά σχήματα, και τη συνειδητοποίηση ότι η προσωπικότητά του
ήταν τουλάχιστον διφυής.2 Μάλιστα, η υιοθέτηση από τον Γεώργιο Γεμιστό του αρχαιοπρεπούς προσωνυμίου «Πλήθων», θεωρήθηκε ότι εκφράζει,
σε σημειολογικό επίπεδο, την προσπάθειά του να επιστρέψει στο αρχαιοελληνικό ιδεώδες και, παραλλήλως, την περίφημη αποστασία του από τον
Χριστιανισμό.3
Όπως ήταν αναμενόμενο, το αινιγματικό πρόσωπο του Πλήθωνος
καλύφθηκε στα νεότερα χρόνια από την αχλή του μύθου και προσέλαβε
στη νεοελληνική λογοτεχνία ποικίλους και αντίρροπους συμβολισμούς. Ο
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, στη Γυφτοπούλα, καταδικάζει απερίφραστα
τον Πλήθωνα ως αρνητή της ορθόδοξης παράδοσης, ενώ για τον Κωστή
Παλαμά, στον ανεξίθρησκο Δωδεκάλογο του Γύφτου, ο Πλήθων εκπροσωπεί μία από τις συνιστώσες δυνάμεις του Ελληνισμού, η οποία καλείται
να συντελέσει σε μία νέα αρραγή σύνθεση Χριστιανών και «πολυθέων».
Ο Νίκος Καζαντζάκης (Ταξιδεύοντας), είδε στο πρόσωπο του «προφήτη
της Νέας Ελλάδας» την ιδανική μείξη του απολλώνιου με το χριστιανικό
πνεύμα, ενώ ακόμα και ο Γιάννης Ρίτσος (Η δίψα στο Μυστρά) ενέταξε
τον βυζαντινό σοφό στη στρατευμένη του ποίηση, για να τον αναγάγει σε
σύμβολο μιας μερίδας αγωνιζόμενων και διωκόμενων Ελλήνων.4
Ποιος ήταν τελικά, και κυρίως πώς αυτοπροσδιοριζόταν ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων; Μπορούμε να εντοπίσουμε στη ζωή και στο έργο του στοιχεία εθνικής και θρησκευτικής αυτοσυνειδησίας; Εάν ναι, ήταν η «ταυτό2

3

4

Βλ. μεταξύ άλλων C . M . Wo o d h o u s e , George Gemistos Plethon: The last of the
Hellenes, Clarendon Press, Oxford 1986, σ. 379. D. A . Z a k y t h i n o s , Le despotat grec de
Morée (αναθ. εκδ. Χ.Μαλτέζου), τ. 2, London 1975, σ. 350. Λ . Γ . Μπ ε ν ά κ η ς , «Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος “Πρὸς ἠρωτημένα ἄττα ἀπόκρισις”», Φιλοσοφία 4 (1974), σ.
330. Β. Ν . Τατά κ η ς , Χριστιανική και Βυζαντινή Φιλοσοφία, Αποστολική Διακονία της
Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1952 (ανατ. 2007), σ. 282.
Για την υιοθέτηση του προσωνυμίου «Πλήθων», βλ. Δ . Κ . Χατ ζη μ ιχα ή λ , Γεωργίου
Γεμιστού Πλήθωνος Νόμων Συγγραφή [Βυζαντινοί Συγγραφείς 7], εκδ. Ζήτρος, Θεσσ/
νίκη 2005, σ. 35, σημ. 60. Ο C . M . Wo o d h ou s e , George Gemistos Plethon…ό.π., σ.
186-188, εξετάζει τη χρήση του προσωνυμίου «Πλήθων» από θαυμαστές και αντιπάλους του Γεμιστού. Τιτλοφορώντας τις δύο ενότητες της μονογραφίας του για τον
Πλήθωνα με το οικογενειακό όνομα και το προσωνύμιο του φιλοσόφου (Gemistos /
Plethon), υποδηλώνει ότι εκφράζουν μία αποφασιστική καμπή στον βίο και το έργο του.
Βλ. Δ . Κ . Χατ ζη μ ιχα ή λ , Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος Νόμων Συγγραφή…ό.π., σσ. 42
κ.ε. (= Ο Πλήθων στη Νεοελληνική Λογοτεχνία). Πρβλ. Σ . Δ η μ ητρ α κ ό π ο υ λ ο ς , «Ο
Πλήθων στην Ελληνική λογοτεχνία», στο: Μπενάκης, Ο Πλήθων και η Εποχή του, σσ.
363-369, όπου εξετάζεται το έργο είκοσι δύο λογοτεχνών. Ειδικά για τις αναφορές του
Κ.Παλαμά και του Ν.Καζαντζάκη στον Πλήθωνα, βλ. Θ. Πυ λ αρ ιν ό ς , «Ο Γεώργιος
Γεμιστός-Πλήθων στον Δωδεκάλογο του Γύφτου του Κωστή Παλαμά», στο: Ο Πλήθων
και η Εποχή του, σσ. 385-394, και Κ . Ι . Ρ ηγ ό π ο υ λ ο ς , «Αναφορά Νίκου Καζαντζάκη
στον Πλήθωνα», στο: Μπενάκης, Ο Πλήθων και η Εποχή του, σσ.395-403.
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τητα» ή οι «ταυτότητες» του Πλήθωνος στατικές ή μεταβαλλόμενες;
Πολλά από τα στοιχεία του βιογραφικού «φακέλου» του είναι τυπικά
βυζαντινά.5 Η πιθανή καταγωγή του από ιερατική οικογένεια, οι σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη, η πολυμάθειά του, η ενασχόλησή του με
όλους σχεδόν τους τομείς του επιστητού της εποχής (ρητορική, φιλοσοφία,
θεολογία, ιστοριογραφία, αστρονομία, γεωγραφία, μουσική), η εμπλοκή
του στη δογματική διαμάχη με τη Δυτική Εκκλησία για το ζήτημα της
εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, η ανάρρησή του σε ύπατο δικαστικό
αξίωμα στον Μυστρά, η ανάληψη συμβουλευτικού ρόλου προς την πολιτική ηγεσία της Κωνσταντινούπολης και της Πελοποννήσου, όλα αυτά τον
καθιστούν γνήσιο τέκνο της βυζαντινής κοινωνίας και τον κατατάσσουν
σε μία πολυπληθή χορεία «ελλογίμων» βυζαντινών ανδρών με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά.6 Ως προβεβλημένο μέλος της βυζαντινής κοινωνίας,
βρήκε μετά θάνατον, στο πρόσωπο των μαθητών του Γρηγορίου Μοναχού και Ιερωνύμου Χαριτωνύμου, δύο διάπυρους εγκωμιαστές, οι οποίοι
στις μονωδίες τους τον εξυμνούν με τη συνήθη ρητορική υπερβολή και
δεν αμφισβητούν ούτε κατ’ ελάχιστον την ορθοδοξία του δασκάλου τους.7
Αυτός ο φέρελπις νέος, που σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη τα
παραδοσιακά αντικείμενα του trivium και του quadrivium και έγινε αργότερα ο δάσκαλος του επισκόπου Νικαίας Βησσαρίωνος και του ιστορικού Λαόνικου Χαλκοκονδύλη, έφτασε σε προχωρημένη ηλικία να συνθέσει τους Νόμους, ένα φιλοσοφικό σύγγραμμα σε πλήρη αντίθεση προς
τον Χριστιανισμό και τη βυζαντινή παράδοση. Στο κύκνειο άσμα του ο
Πλήθων, σχεδόν ενενηκοντούτης πλέον, φαίνεται ότι ολοκλήρωσε μία
διανοητική αναζήτηση, που τον οδήγησε στην οριστική υιοθέτηση μιας
πολυθεϊστικής θεολογίας και εν γένει ενός συγκρητιστικού φιλοσοφικού
συστήματος, με νεοπλατωνικές, στωικές, πυθαγόρειες, επικούρειες και
ζωροαστρικές επιδράσεις.
Τι μεσολάβησε; Διατυπώνεται συχνά η άποψη ότι το σημείο καμπής στη
5

6

7

Βλ. A . P. Ka z h d a n (επιμ.), The Oxford Dictionary of Byzantium, τόμ. 3, Oxford
University Press, New York – Oxford 1991, σ. 1685 (λήμμα Plethon George Gemistos).
E . Tr ap p (επιμ.), Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, τόμ. I/2, Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1977, σσ. 159-60, αρ. 3630
(λήμμα Γεμιστός Γεώργιος Πλήθων).
Η προσωπικότητα του βυζαντινού λογίου διαγράφεται επιτυχώς από τον N . G . Wi l s on ,
Scholars of Byzantium, Duckworth, London 1983. Πρβλ. I . Š e v č e n k o, «Τα γράμματα
και οι τέχνες την εποχή των Παλαιολόγων», στο: C . Ma n g o (επιμ.), Ιστορία του Βυζαντίου, μετ. Ο.Καραγιώργου, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2006, σσ. 380-391.
Βλ. Χαριτωνύμου Ἱερωνύμου, Ὑμνῳδία τῷ σοφωτάτῳ διδασκάλῳ κυρίῳ Γεωργίῳ τῷ
Γεμιστῷ, και Γρηγορίου Μοναχοῦ, Μονῳδία τῷ σοφῷ διδασκάλῳ Γεωργίῳ τῷ Γεμιστῷ,
εκδ. C . A l e x a n d re , Pléthon, Traité des Lois, Paris 1858 (ανατ. A.Hakkert, Amsterdam
1966), σσ. 375-403. PG 160, 805-820.
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ζωή και τη σκέψη του ήταν η μετάβασή του στην Ιταλία, προκειμένου να
συμμετάσχει στη Σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας για την ένωση των
Εκκλησιών (1437-8).8 Εκεί ο φιλόσοφος απογοητεύτηκε από τις ατέρμονες
δογματικές αντιπαραθέσεις, και αντιλήφθηκε ότι η αποφασιστική βοήθεια
για την επιβίωση του Ελληνισμού δεν μπορούσε να προέλθει από τη δυτική
χριστιανοσύνη. Παραλλήλως, στο περιθώριο της Συνόδου, είχε την ευκαιρία να δώσει μία σειρά διαλέξεων για τον Πλάτωνα σε ιταλικό κοινό και
να συνειδητοποιήσει τη δυναμική και το ζωηρό ενδιαφέρον που μπορούσε
να εγείρει η πλατωνική φιλοσοφία. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι ο Πλήθων,
κατά κάποιον τρόπο, «μετέβη στην Ιταλία ως χριστιανός και επέστρεψε ως
εθνικός».
Μια τέτοια παραδοχή παραμένει απλή εικασία. Η ριζική μεταστροφή
της ιδεολογίας και της αυτεπίγνωσης του Πλήθωνος, ενός πνεύματος
ευρέος και διεισδυτικού, δεν θα μπορούσε να είναι ακαριαία. Η ζωή και το
έργο του μας παρέχουν ενδείξεις ότι η ταυτότητά του μετεξελίχθηκε βαθμηδόν, ως αποτέλεσμα των ιδεολογικών ζυμώσεων στις οποίες ενεπλάκη, των
γεγονότων που βίωσε και των επώδυνων εσωτερικών του αναζητήσεων.
Τέσσερα έργα του είναι κεφαλαιώδους σημασίας, για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της σκέψης του: οι δύο συμβουλευτικοί λόγοι του προς
τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ και τον δεσπότη του Μυστρά Θεόδωρο Β΄,
η πραγματεία του Περὶ Ἀρετῶν, και το φιλοσοφικό σύγγραμμά του Νόμων
Συγγραφή.
Περί το 1405, ο Πλήθων εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη και μετέβη
στον Μυστρά, κατά διαταγή του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου.
Δεν είναι σαφές αν η αποστολή του στον Μυστρά ήταν ένα είδος τιμητικής
μετάθεσης ή εύσχημης εξορίας. Το βέβαιο είναι ότι ο Πλήθων συνέχισε να
χαίρει εκτιμήσεως και αποδοχής, τόσο από την αυτοκρατορική οικογένεια
όσο και από την τοπική κοινωνία. Αμέσως μετά (1407) έκανε την πρώτη
εμφάνισή του στα δημόσια πράγματα, συγγράφοντας την «προθεωρία»
του επικηδείου που εκφώνησε ο αυτοκράτορας προς τιμήν του αδελφού
του Θεοδώρου Α΄.9 Εν συνεχεία, κατά το διάστημα 1414-1418, συνέταξε
μία επιστολή προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ και δύο συμβουλευτικούς λόγους, τον πρώτο προς τον δεσπότη Θεόδωρο Β΄ Παλαιολόγο Περὶ
8

9

Βλ. μεταξύ άλλων Α . Β α σ ι λι κ ο π ο ύ λ ο υ, «Ο Πλήθων και η ελληνική παράδοση», στο:
Μπενάκης, Ο Πλήθων και η Εποχή του, σ. 59. Δ . Κων σ ταν τ έ λ ο ς , «Ο μαθητής του
Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος Ιουβενάλιος κάτοπτρον των ιδεολογικών συγκρούσεων
των προ της Αλώσεως χρόνων», στο: Μπενάκης, Ο Πλήθων και η Εποχή του, σ. 237.
Θ. Σ . Νι κ ο λ ά ο υ, Πληθωνικά…ό.π., σ. 14.
Βλ. Σ . Λά μ πρ ο ς , Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, τόμ. 3, Επιτροπή Εκδόσεως των
καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου, Αθήναι 1926 (ανατ. Γρηγοριάδης, Αθήναι 1972), σσ.
3-7. PG 156, 175-80.
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τῆς Πελοποννήσου και τον δεύτερο προς τον αυτοκράτορα Περὶ τῶν ἐν
Πελοποννήσῳ πραγμάτων.10 Τα κείμενα αυτά προβλήθηκαν από σύγχρονους μελετητές, αφενός ως ένα σοβαρό πείραμα κοινωνικής και διοικητικής μεταρρύθμισης, με σαφή δείγματα αναμορφωτικού ριζοσπαστισμού,
και αφετέρου ως μία πρώιμη προσπάθεια θεμελίωσης ενός έθνους-κράτους
και ανάκτησης της εθνικής συνείδησης του Ελληνισμού. Ο ελληνοκεντρισμός τους θεωρήθηκε ότι συνοψίζεται στην περίφημη αποστροφή του
συγγραφέα προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄: Ἐσμὲν γὰρ οὖν ὧν ἡγεῖσθέ
τε καὶ βασιλεύετε Ἕλληνες τὸ γένος, ὡς ἥ τε φωνὴ καὶ ἡ πάτριος παιδεία
μαρτυρεῖ.11 Ορισμένοι πλειοδότησαν σε θετικές κρίσεις, διακρίνοντας στις
προτάσεις του Πλήθωνος ακόμα και τα πρώτα σπέρματα νεότερων και
σύγχρονων οικονομικών και δημοσιονομικών θεωριών.12 Αντιθέτως, άλλοι
θεώρησαν ότι το σχέδιό του δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ρητορικό παιχνίδι, μία ιδεατή κατασκευή στα ίχνη της πλατωνικής Πολιτείας.13
Στους συμβουλευτικούς λόγους του, ο Πλήθων προκρίνει τη μοναρχία
ως το πλέον ενδεδειγμένο πολίτευμα, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμο10 Βλ. Σ . Λά μ πρ ο ς , Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά…ό.π., τόμ. 3, σσ. 246-265,
309-312, τόμ. 4, σσ. 113-135. Χ . Μπ α λ όγλ ο υ, Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος περί
Πελοποννησιακών Πραγμάτων, Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 2002, σσ. 130-136, 142-182,
212-241.
11 Βλ. Σ . Λά μ πρ ο ς , Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά….ό.π., τόμ. 3, σ. 247. Για τον
Πλήθωνα ως σκαπανέα της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης, βλ. L . B a r g e l i o t e s ,
«Plethon as a Forerunner of Neo-Hellenic and Modern European Consciousness»,
Diotima 1 (1973), σσ. 33-60.
12 Για τις οικονομικές και δημοσιονομικές προτάσεις του Πλήθωνος, βλ. Σ . Π . Σπ έ ν ζα ς , Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων. Ο φιλόσοφος του Μυστρά. Οι οικονομικές, κοινωνικές
και δημοσιονομικές του απόψεις, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 41996, σσ. 135-144, όπου ο
συγγραφέας βρίσκει ομοιότητες μεταξύ των πληθωνικών απόψεων, των οικονομικών
αντιλήψεων των φυσιοκρατών και της Φιλελεύθερης Σχολής του A.Smith. Του ιδίου,
«Η αμυντική θωράκιση της Πελοποννήσου. Οι οικονομικές, κοινωνικές και δημοσιονομικές προτάσεις του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος», στο: Μπενάκης, Ο Πλήθων και
η Εποχή του, σσ. 243-265. Πρβλ. Χ . Μπ α λ όγλ ο υ, Πληθώνεια οικονομικά μελετήματα,
Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 2001.
13 Την άποψη ότι καμία από τις ιδέες του Πλήθωνος δεν είναι βασικά ανεφάρμοστη διατυπώνει ο Θ. Σ . Νι κ ο λ ά ο υ, Αι περί πολιτείας και δικαίου ιδέαι του Γ. Πλήθωνος Γεμιστού [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 13], Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 21989, σ. 124. Αντιθέτως, ο J. O. R o s e n q v i s t , Η Βυζαντινή Λογοτεχνία από τον
6ο αιώνα ως την Άλωση της Κων/πολης, μετ. Ι.Βάσσης, εκδ. Κανάκη, Αθήνα 2008, σσ.
244-246 (= Φιλοσοφική αρχαιολατρία στον Μυστρά), διερωτάται εάν ο Πλήθων εννοεί
στα σοβαρά τις προτάσεις του. O Β. Α . Κύ ρ κ ο ς , «Διάγραμμα των ανθρωπολογικών και
παιδευτικών απόψεων του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος», στο: Μπενάκης, Ο Πλήθων
και η Εποχή του, σ. 125, θεωρεί τις πολιτικές προτάσεις του Πλήθωνος εκτός τόπου και
χρόνου. Δραματική ουτοπία θεωρεί το σχέδιο του Πλήθωνος και ο Ν . Α . Ματσ ο ύ κ α ς ,
Ιστορία της Φιλοσοφίας [Φιλοσοφική και Θεολογική Βιβλιοθήκη 47], εκδ. Πουρνάρα,
Θεσσ/νίκη 2009, σσ. 467-8.
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ποιεί άριστους συμβούλους και αξιόλογους νόμους. Προτείνει τη συγκρότηση εθνικού στρατού, την αμυντική θωράκιση της Πελοποννήσου, την
απαγόρευση της εισαγωγής ειδών πολυτελείας και της κυκλοφορίας ξένων
νομισμάτων, τη μεταρρύθμιση του ποινικού συστήματος και του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας, την κατάργηση των προνομίων των μοναστηριών,
τη γενική διαίρεση του πληθυσμού σε στρατευομένους και φορολογουμένους, και περαιτέρω την πλατωνικής επιρροής τριμερή διάκριση των πολιτών στο «ἀρχικόν», «αὐτουργικόν» και «διακονικόν» γένος (δηλ. στους
διοικούντες, στους εργαζομένους στην παραγωγή και στους παρέχοντες
υπηρεσίες).
Ο Πλήθων δεν είναι αιθεροβάμων. Δεν προτείνει κάποιο μεγαλεπήβολο
σχέδιο ανάτασης όλου του Ελληνισμού, αλλά διαπνέεται από έναν ιδιότυπο
πελοποννησιακό τοπικισμό. Επιδιώκει τη σωτηρία του Μοριά ως κοιτίδας
του ελληνικού πολιτισμού. Περιγράφει νηφάλια την εδαφική συρρίκνωση
και την πολιτική αδυναμία της αυτοκρατορίας, και καλεί όσους θεωρούν
τις προτάσεις του ανεφάρμοστες να αντιπροτείνουν καλύτερες λύσεις.
Ως προς τη στάση του απέναντι στην Εκκλησία, ο Πλήθων καταφέρεται εναντίον των μοναχών, όχι όμως και εναντίον των κληρικών. Αναγνωρίζει στους δεύτερους ότι παρέχουν κοινωνικό έργο, και επομένως δικαιούνται, όπως και οι στρατευόμενοι, να λαμβάνουν από την πολιτεία τα
αναγκαία μέσα, για να ασκούν το λειτούργημά τους απερίσπαστοι. Αντιθέτως, αποκαλεί τους πρώτους «σμῆνος κηφήνων» και τους αποκλείει απερίφραστα από τη νομή του δημόσιου ταμείου και των αγαθών της εθνικής
οικονομίας.14
Βέβαια, δεν είναι όλες οι προτάσεις του ρηξικέλευθες. Επί παραδείγματι,
οι προτροπές για κατάργηση του μισθοφορικού στρατού και για πρόταξη
του δημόσιου συμφέροντος έχουν ακουστεί επανειλημμένως στο παρελθόν. Η εκτεταμένη χρήση ιστορικών παραδειγμάτων από την αρχαιότητα
αποτελεί ρητορικό κοινό τόπο. Γενικότερα, δεν είναι ο πρώτος που παρέχει
συμβουλές προς τους ηγεμόνες για χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση.
Έχει προηγηθεί μία μακρά βυζαντινή παράδοση συγγραφής συμβουλευτικών λόγων, γνωστών σήμερα υπό τον τίτλο «κάτοπτρα ηγεμόνος», από
τους οποίους ο φιλόσοφος αρύεται ορισμένα στοιχεία.15
Ακόμα και η υπερήφανη χρήση του αυτοπροσδιορισμού «Ἕλλην» δεν
είναι καινοφανής. Είναι η φυσική κατάληξη μιας πορείας απενοχοποίησης
14 Βλ. Δ . Κατσ α φ άν α ς , «Ο ιερός κλήρος και ο μοναχισμός στα υπομνήματα του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος προς τους Παλαιολόγους», στο: Μπενάκης, Ο Πλήθων και η
Εποχή του, σσ. 219-232.
15 Για τα «κάτοπτρα ηγεμόνος», βλ. H . Hu n g e r, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική
γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Α΄, μετ. Λ.Γ.Μπενάκης κ.ά., Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1987, σσ. 245-256.
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των όρων «Ἕλλην» και «Ἑλληνισμός», που επιταχύνθηκε από τον 13ο αιώνα
και εξής υπό το βάρος των δυσμενών ιστορικών συνθηκών. Οι Βυζαντινοί, που υπερασπίστηκαν σθεναρά στο πεδίο των διεθνών σχέσεων την
αποκλειστικότητα του αυτοπροσδιορισμού «Ρωμαίος» και την οικουμενικότητα του βυζαντινού θρόνου, συνειδητοποίησαν σταδιακά πώς οι
διακηρύξεις αυτές ακυρώνονταν από την θλιβερή πραγματικότητα.16 Έτσι,
ο όρος «Ἕλλην» απεκδύθηκε την αρνητική θρησκευτική σημασία του και
επανέκτησε το θετικό εθνικό και πολιτισμικό του περιεχόμενο.
Αυτό που κάνει τον Πλήθωνα να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από την
εποχή του, είναι κατά πρώτον η σημασία που αποδίδει στον οικονομικό
παράγοντα, και κατά δεύτερον η πρότασή του για την απελευθέρωση της
νομής της γης, προκειμένου να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή. Ο Πλήθων
δεν αμφισβητεί το πολίτευμα της μοναρχίας, αλλά συσχετίζει —και αυτό
είναι αξιοσημείωτο για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της σκέψης
του— την επιβίωση του κράτους με την αρετή του πολιτεύματος. Και
εφόσον δεν υποδεικνύει κάποια ριζική πολιτειακή μεταβολή, συνδέει κατά
βάση την αρετή ή τη φαυλότητα της πολιτείας με την αρετή ή τη φαυλότητα όσων διαχειρίζονται τα κοινά.
Ήδη λοιπόν, όπως μαρτυρούν οι συμβουλευτικοί λόγοι, ο Πλήθων ήταν
κατά τη δεκαετία του 1410 ένας στοχαστής που είχε υπερβεί τα παραδοσιακά εσκαμμένα και αγωνιούσε για τη σωτηρία της «ελληνικής» πατρίδας.
Υπό το φάσμα της διοικητικής αποσάθρωσης, της οικονομικής παρακμής
και του τουρκικού κινδύνου, οραματιζόταν μία κοινωνικοπολιτική μεταρρύθμιση συνδεδεμένη με την αλλαγή του ανθρωπολογικού προτύπου.
Λίγο πριν από τη μετάβασή του στην Ιταλία ή κατά τη διάρκεια της
παραμονής του εκεί, ο Πλήθων συνέγραψε το Περὶ Ἀρετῶν, ένα έργο που
απευθύνεται στο ευρύ κοινό και γνώρισε μεγάλη διάδοση και αποδοχή.17
Στο πρώτο μέρος του δοκιμίου εκθέτει ένα σύστημα τεσσάρων κυρίων
αρετών (σωφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη και φρόνηση), τις οποίες υποδιαιρεί περαιτέρω σε δώδεκα ειδικότερες, ενώ στο δεύτερο μέρος εκθέτει ένα
16 Για τα στοιχεία που συγκροτούσαν τη βυζαντινή αυτοκρατορική ιδεολογία, βλ. Ι . Κα ρ αγ ι αν ν ό π ο υ λ ο ς , Το Βυζαντινό Κράτος, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 42001, σσ.
281-286. Πρβλ. H . Hu n g e r, Prooimion: Elemente der byzantinischen Kaiseridee in der
Arengen der Urkunden [Wiener Byzantinischen Studien 1], Wien 1964. R . B row n i n g ,
Notes on byzantine prooimia [Wiener Byzantinischen Studien 1, Supplement], Wien
1966.
17 Εκδ. B. Ta m br u n - K r a s k e r, George Gémiste Pléthon: Traité des vertus [Corpus
Philosophorum Medii Aevi – Philosophi Byzantini 3], Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1987
(κείμενο, σσ. 1-15). Σύμφωνα με την Tambrun-Krasker (σ. xxix), οι κατάλογοι του
Institut de Recherche et d’ Histoire des Textes de Paris αναφέρουν 65 χειρόγραφα του
έργου. Για τη χρονολόγηση του Περὶ ἀρετῶν, βλ. C . M . Wo o d h ou s e , George Gemistos
Plethon…ό.π., σ. 179.
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εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όπως έχει ορθώς επισημανθεί, ο Πλήθων δεν
ακολουθεί την παραδοσιακή γραμμή της αρεταλογίας των νεοπλατωνικών,
που θεωρούν το σώμα ως φυλακή της ψυχής, αλλά εμπνέεται από τα πιο
«πολιτικά» έργα του Πλάτωνα (Πολιτεία και Νόμοι).18 Εκτός αυτού, είναι
αξιοσημείωτη η απουσία από το σύστημά του ακραιφνώς χριστιανικών
αρετών, που προβάλλονται από την πατερική γραμματεία (αγάπη, ταπεινοφροσύνη, ευσπλαχνία, πίστη, υπομονή, διάκριση κ.ά.). Επομένως, σε ένα εκ
πρώτης όψεως ανώδυνο έργο, η αρεταλογία συνδέεται με την αναδιοργάνωση της πολιτείας, και κατ’ επέκταση υφέρπει η ιδέα ότι η πολιτικοκοινωνική μεταρρύθμιση απαιτεί την υιοθέτηση ενός άλλου συστήματος αξιών.
Ωστόσο, στη Σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας (1437-8) ο Πλήθων
υπερασπίστηκε τις θέσεις της Ανατολικής Εκκλησίας.19 Συνέγραψε μάλιστα για το ζήτημα της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος το Πρὸς τὸ ὑπὲρ
τοῦ Λατινικοῦ δόγματος βιβλίον, και διαφώνησε με τον μαθητή του Βησσαρίωνα για το θέμα αυτό. Η ανθενωτική στάση που τήρησε στις σχετικές
συζητήσεις μπορεί άραγε να εκληφθεί ως μία προσπάθεια να αποτρέψει
την υπαγωγή του ελληνικού κόσμου στην κηδεμονία των Δυτικών; Δεν
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Το βέβαιο είναι ότι η θεολογία του, όπως θα
δημοσιοποιηθεί αργότερα, αρνείται την ύπαρξη ενδιάμεσων δημιουργικών
αιτίων. Επομένως, η απόρριψη του filioque, της εκπορεύσεως δηλαδή του
Αγίου Πνεύματος και «εκ του Υιού», δεν υπαγορευόταν μόνο από το ορθόδοξο δόγμα αλλά και από το δικό του κυοφορούμενο θεολογικό σύστημα.20
Καρπός της παραμονής του Πλήθωνος στην Ιταλία και των διαλέξεων που έδωσε εκεί ήταν και η πραγματεία του για τις διαφορές της
αριστοτελικής από την πλατωνική φιλοσοφία (Περὶ ὧν Ἀριστοτέλης πρὸς
Πλάτωνα διαφέρεται, 1439).21 Στο έργο αυτό απάντησε ο Γεώργιος Κουρτέσης Σχολάριος (Κατὰ τῶν Πλήθωνος ἀποριῶν ἐπ’ Ἀριστοτέλει, 1443/4),22
για να προκαλέσει την ανταπάντηση του Πλήθωνος (Πρὸς τὰς Σχολαρίου
περὶ Ἀριστοτέλους ἀντιλήψεις, 1448/9).23 Η αντιπαράθεση των δύο ανδρών
18 Βλ. B. Ta m br u n - K r a s k e r, George Gémiste Pléthon...ό.π., σσ. xxxviii-xxxiv.
19 Βλ. V. L au re nt , Les “Mémoires” du Grand Ecclésiarque de l’ Eglise de Constantinople
Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence, Institut Francais des Études Byzantines,
Paris 1971, σσ. 366.29-368.7.
20 Βλ. Γ . Ζ ωγρ α φ ί δ η ς , «Ο Παντοκράτωρ Ζευς του Πλήθωνος: Ενολογία, Μοναρχία,
Πολυθεϊσμός», στο: Μπενάκης, Ο Πλήθων και η Εποχή του, σσ. 127-159 (ειδικότερα, σ.
155).
21 Εκδ. B. L a g a rd e , «Le “De differentiis” de Pléthon d’ après l’ autographe de la
Marcienne», Byzantion 43 (1973), σσ. 312-343 (κείμενο, σσ. 321-343). PG 160, 821-1020.
22 Εκδ. L . Pe t it - M . Ju g i e - X . A . S i d e r i d e s , Oeuvres Complètes de Gennade Scholarios,
τομ. 4, Maison de la Bonne Presse, Paris 1935, σσ. 1-118.
23 Εκδ. E . V. Ma lt e s e , Georgius Gemistus Plethon Contra Scholarii pro Aristotele
objectiones, Teubner, Leipzig 1988. B. L a g a rd e , «George Gémiste Pléthon. Contre les
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έδωσε το έναυσμα μιας γενικευμένης σύγκρουσης αριστοτελιστών και
πλατωνιστών στο Βυζάντιο και τη Δύση, προκάλεσε δε το ενδιαφέρον και
του ίδιου του αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγου.24
Δεν θα υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες της φιλοσοφικής διαμάχης.25
Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει την παρούσα μελέτη, είναι η διαφορετική
στόχευση της επιχειρηματολογίας των δύο πλευρών. Ο μεν Πλήθων θέλησε
να καταδείξει ότι η πλατωνική φιλοσοφία είναι ανώτερη της αριστοτελικής
και ότι ο Αριστοτέλης σφάλλει, όποτε απομακρύνεται από τον δάσκαλό
του, ο δε Σχολάριος επεδίωξε να αποδείξει ότι ο Αριστοτέλης βρίσκεται
πιο κοντά απ’ ό,τι ο Πλάτων στα χριστιανικά δόγματα. Η φιλοσοφική
αντιπαράθεση είχε επομένως και θεολογική χροιά. Παρότι ο Πλήθων δεν
διακήρυξε ποτέ δημοσίως την απομάκρυνσή του από τον Χριστιανισμό, ο
Σχολάριος είδε στην πλατωνική αναβίωση που επιχειρούσε ο ιδεολογικός
αντίπαλός του μία γενικότερη αναθεώρηση αξιών, που έθετε σε κίνδυνο
την ίδια τη δεσπόζουσα θέση της Εκκλησίας στον ελληνικό κόσμο. Δεν
είναι τυχαίο ότι μετά το θάνατο του Πλήθωνος, και ενώ είχε γίνει γνωστό
το μεγάλο φιλοσοφικό έργο του, η Νόμων Συγγραφή, ο Σχολάριος συνέγραψε την απολογητική πραγματεία του Περὶ τοῦ ἑνὸς ἐν Τριάδι Θεοῦ
ἡμῶν, στον τίτλο της οποίας προσέθεσε την επεξήγηση καὶ κατὰ ἀθέων
ἤτοι αὐτοματιστῶν καὶ κατὰ πολυθέων.26
Μετά την επάνοδό του στον Μυστρά, ο Πλήθων αφοσιώθηκε στη
συγγραφή των Νόμων.27 Πρόκειται για ένα «εσωτερικό» κείμενο, που δεν
απευθύνεται στο ευρύ κοινό αλλά στον κλειστό κύκλο των μαθητών του.
Σήμερα σώζονται μόνο ο πίνακας περιεχομένων και δεκαπέντε από τα
objections de Scholarios en faveur d’ Aristote», Byzantion 59 (1989), σσ. 354-507.
24 Στην επιστολή «τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως κυροῦ Ἰωάννου
τοῦ Παλαιολόγου πρὸς τὸν φιλόσοφον Γεμιστόν» σχετικά με το αριστοτελικό αξίωμα της
αντιφάσεως και τη σύνθετη φύση του ανθρώπου, απάντησε ο Πλήθων με το πόνημα
«Πρὸς ἠρωτημένα ἄττα ἀπόκρισις», εκδ. Λ . Μπ ε ν ά κ η ς , «Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος “Πρὸς ἠρωτημένα ἄττα ἀπόκρισις”», Φιλοσοφία 4 (1974), σσ. 330-376, κείμενο: σσ.
351-359 (ανατ. στο: Λ . Γ . Μπ ε ν ά κ η ς , Βυζαντινή Φιλοσοφία. Κείμενα και Μελέτες, εκδ.
Παρουσία, Αθήνα 2002, σσ. 585-632, κείμενο: σσ. 607-615).
25 Για την ερμηνεία της σύγκρουσης Πλήθωνος και Σχολαρίου, βλ. G . Ka r a m a n o l i s ,
«Plethon and Scholarios on Aristotle», στο: K . Ie ro d i a k on o u (επιμ.), Byzantine
Philosophy and its ancient sources, Clarendon Press, Oxford 2002 (ανατ. 2006), σσ.
253-280. Λ . Κ . Μπ αρτ ζ ε λι ώτ η ς , Η κριτική του Αριστοτέλους παρά Πλήθωνι ως
έκφρασις του αντιαριστοτελισμού κατά τον ΙΕ΄ αιώνα [Σειρά «Έρευναι» 1], Ίδρυμα Ερεύνης και Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα 1980.
26 Εκδ. L . Pe t it - M . Ju d i e - X . A . S i d e r i d e s , Oeuvres complètes…ό.π., σσ. 172-189.
27 Εκδ. C . A l e x a n d re , Pléthon. Traité des Lois ou Recueil des fragments en partie inédits
de cet ouvrage, Paris 1858, (ανατ. Amsterdam 1966), σσ. 1-260. Δ . Κ . Χατ ζη μ ιχα ή λ ,
Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος Νόμων Συγγραφή…ό.π., σσ. 56-394.

136

Νικόλαος Λινάρδος

εκατόν ένα κεφάλαια του έργου, γιατί ο Γεώργιος Σχολάριος, ως πατριάρχης Γεννάδιος μετά την Άλωση, το παρέδωσε στην πυρά. Στο τελευταίο κεφάλαιο, που ονομάζεται κατ’ απομίμηση των Νόμων του Πλάτωνα
«Ἐπινομίδα», αλλά και στο σύντομο σύγγραμμά του Ζωροαστρείων τε καὶ
Πλατωνικῶν Δογμάτων Συγκεφαλαίωσις,28 συνοψίζονται οι βασικές αρχές
της πληθωνικής φιλοσοφίας, για τον άνθρωπο, το σύμπαν και τους θεούς.
Στην κοσμική ιεραρχία του Πλήθωνος δεσπόζει ένας θεός αγέννητος, αυθύπαρκτος, αυτεξούσιος, δημιουργός των πάντων, η πρώτη αρχή
των όντων και το απόλυτο αγαθό. Ο φιλόσοφος εξηγεί ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει βάρβαρα ονόματα για να τον προσφωνήσει, εφόσον
μπορεί «τῇ πατρίῳ φωνῇ» να τον αποκαλέσει Δία. Η πίστη του στην ειμαρμένη, στην προΰπαρξη και μετενσάρκωση της ψυχής και στην αιωνιότητα
του σύμπαντος, μαρτυρούν το βαθμό της απομάκρυνσής του από τον
Χριστιανισμό. Αποκαλεί υποτιμητικά τους χριστιανούς «σοφιστές» και
θεωρεί ότι υποβιβάζουν την ανθρώπινη ψυχή, εκτείνοντας την αϊδιότητά
της μόνο προς το μέλλον και όχι στο παρελθόν.
Πολλά έχουν γραφεί για τις οφειλές του Πλήθωνα στον νεοπλατωνισμό.29 Ο Πλήθων όμως δεν είναι απλός επίγονος του Πλάτωνα και των
Νεοπλατωνικών. Ανέπτυξε τη δική του θεολογία, κοσμολογία και ανθρωπολογία, που διαπνέεται από έναν ιδιότυπο φιλοσοφικό ρομαντισμό. Ακρογωνιαίος λίθος του φιλοσοφικού οικοδομήματός του είναι η αποδοχή της
παλαιότητας ως της λυδίας λίθου των φιλοσοφικών δογμάτων. Σύμφωνα με
την αντίληψη αυτή, ο Ζωροάστρης και άλλοι παλαιότατοι νομοθέτες της
ανθρωπότητας ήταν οι γνήσιοι ερμηνευτές των αληθών δογμάτων, η σοφία
των οποίων κληροδοτήθηκε κυρίως στον Πυθαγόρα και τον Πλάτωνα, και
δευτερευόντως σε άλλους «εὐδοκιμωτάτους» φιλοσόφους (Παρμενίδη,
Πλούταρχο, Πλωτίνο, Πορφύριο, Ιάμβλιχο). Η σύζευξη πλατωνισμού και
ζωροαστρισμού είναι ίδιον της κοσμοθεωρητικής του αντίληψης.30 Για τον
Πλήθωνα, η ευδαιμονία της πολιτείας και του ανθρώπου εξαρτάται από
την ορθότητα των θεολογικών δογμάτων.31 Ο ίδιος αναζήτησε τις απαντή28 Εκδ. C . A l e x a n d re , Pléthon. Traité des Lois…ό.π., σσ. 262-269. Δ . Κ . Χατ ζη μ ιχα ή λ ,
Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος Νόμων Συγγραφή…ό.π., σσ. 396-402.
29 Οι γενικές «Ιστορίες της Φιλοσοφίας» παρουσιάζουν τον Πλήθωνα ως νεοπλατωνικό.
Επί παραδείγματι, βλ. Σ . Τρ ι αν τάρ η - Μαρ ά , Ιστορία της Φιλοσοφίας, τόμ. 1, εκδ.
Α.Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 396-402. Για μία βαθύτερη εξέταση των όψεων
του νεοπλατωνισμού του Πλήθωνος, βλ. B. Ta m br u n - K r a s k e r, «Το εν, το ον και η
πολιτική σκέψη του Πλήθωνος», στο: Μπενάκης, Ο Πλήθων και η Εποχή του, σσ. 83-93.
F. Ma s a i , Pléthon et le platonisme de Mistra, Les Belles Lettres, Paris 1956.
30 Βλ. Θ. Σ . Νι κ ο λ ά ο υ, Πληθωνικά…ό.π., σσ. 19-66 (= Ο ζωροαστρισμός εις το φιλοσοφικόν σύστημα του Γ. Γεμιστού Πλήθωνος).
31 Τη θεολογία του Πλήθωνος θεωρεί ως βάση της όλης διδασκαλίας του ο F. S c hu e lt z e ,
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σεις στο απώτερο παρελθόν και αντιμετώπισε τον Χριστιανισμό ως μία
νεωτεριστική παρένθεση που έπρεπε να κλείσει.
Ο Πλήθων ήταν τέκνο μιας μεταβατικής εποχής, κατά την οποία διαφόρων ειδών «ταυτότητες» δοκιμάστηκαν και αναθεωρήθηκαν. Παρακολουθήσαμε τους βασικούς σταθμούς της δικής του διανοητικής πορείας, που
τον οδήγησε σε μία θεαματική αλλαγή «ταυτότητας». Ο Πλήθων έζησε
στο μεταίχμιο του μεσαιωνικού με τον νεότερο κόσμο, είδε τη βυζαντινή
αυτοκρατορία να αποσυντίθεται, κινήθηκε με άνεση μεταξύ ελληνικής
Ανατολής και λατινικής Δύσης, συμμετείχε στις δογματικές αντιπαραθέσεις της εποχής του, συνέβαλε στις πρώτες εκφάνσεις της Αναγέννησης,
βυθίστηκε στη μελέτη της αρχαίας φιλοσοφίας, αναζήτησε όμως και λύσεις
για τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της πατρίδας του. Κυρίως
όμως αναζήτησε μία νέα κοσμοθεωρία και ένα νέο αξιακό σύστημα. Στις
26 Ιουνίου 1452, λίγους μόνο μήνες πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων πέθανε, ψυχικά αποξενωμένος
από όσα οι σύγχρονοί του αναγνώριζαν ως παράδοσή τους και μάλλον
απογοητευμένος από την πραγματικότητα. Ίσως η πορεία που διέγραψε να
φαίνεται μοναχική, η ηθική ανδρεία όμως και η πνευματική γενναιότητα με
τις οποίες αντιμετώπισε τις προκλήσεις του καιρού του είναι αναμφισβήτητες. Αυτές αρκούν για να τον κατατάξουν στη χορεία των μεγάλων του
πνεύματος.
•
Abstract
George Gemistos Plethon, one of the most profound thinkers of late Byzantine
period, lived in a transitional era, when the medieval world was giving way to the
first signs of Renaissance. He witnessed the death throes of Byzantine Empire and
followed his personal mental and ideological odyssey. He gradually renounced
Christianism and developed a polytheistic theology with strong neoplatonic influence. He rejected byzantine tradition, to adopt a more “hellenic” system of moral
and social values and to relate these values with a brave socio-economic reform.
Thus, he ended to a spectacular change of identity. This study follows Plethon’s
gradual switch of mentality and self-consciousness through his work and mainly
through four fundamental texts: his advisory orations to the emperor Manuel II
and the despot of Mystra Theodore II, his essay “On Virtues”, and his philosophical
treatise entitled “The Laws”.
Georgios Gemistos Plethon und seine reformatorischen Bestrebungen, Jena 1874, Minerva
GMBH (ανατ. Frankfurt/Main 1975), σ. 318.
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Πολιτισμικές ταυτότητες
(18ος-20ός αι.)

Αλέξανδρος Ρίζου Δορ(ρο)μούσης (1769–Πέστη 1841):
η πολιτισμική ταυτότητα ενός θεσσαλού εμπόρου της Διασποράς
Στέση Αθήνη

Η ελληνική διασπορά της Κεντρικής Ευρώπης, από τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα ως την ίδρυση του ελληνικού κράτους, στάθηκε ένας
από τους σημαντικότερους μοχλούς κινητικότητας στο ιδεολογικό, πολιτιστικό και λογοτεχνικό πεδίο. Η κινητικότητα αυτή, άμεσα συνυφασμένη
με την ανανέωση και το νεωτερισμό, υποδηλώνει υιοθέτηση νέων ρόλων,
προτύπων και αξιών, αναπροσανατολισμό των επιλογών, επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με την παράδοση· συνδέεται, κοντολογίς, με μεταβολές
στη διαμόρφωση των πολιτισμικών ταυτοτήτων. Η συλλογική δυναμική
που αναπτύσσεται και οι ζυμώσεις που κυοφορούνται δεν ανιχνεύονται αποκλειστικά μέσα από τις πράξεις «οργανικών διανοουμένων» που
παρεμβαίνουν δυναμικά στη «δημόσια σφαίρα», αλλά και στα έργα και
πάρεργα αφανέστερων μελών της ελληνικής διασποράς.1
Ο Αλέξανδρος Ρίζου Δορ(ρο)μούσης, την πολιτισμική ταυτότητα του
οποίου επιχειρώ να σκιαγραφήσω, είναι ένας, ελάχιστα γνωστός, δεύτερης γενιάς μετανάστης, που ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα στην
Πέστη. Ο πατέρας του Ρίζος Δορμούσης,2 με καταγωγή από τον Τύρναβο,
πρέπει να ανήκε στο νέο τοπικό μεταναστευτικό δίκτυο των Θεσσαλών που διεκδικούσε μερίδιο στο χονδρικό εμπόριο μεταξύ της οθωμανικής αυτοκρατορίας και της αψβουργικής μοναρχίας από το δεύτερο μισό
του 18ου αιώνα κ.ε.3 Εγκατεστημένος στη Βιέννη κατά την όγδοη δεκαετία του αιώνα, είχε ενεργή συμμετοχή στις συνελεύσεις της αδελφότη1

2
3

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω και από τη θέση αυτή στον ιστορικό Ίκαρο Μαντούβαλο για τις εύστοχες υποδείξεις του, που συνέβαλαν στη βελτίωση της τελικής μορφής
του κειμένου, καθώς και στη διευθύντρια ερευνών του ΙΝΕ/ΕΙΕ Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου που μεσολάβησε για τη γνωριμία μας. Ευχαριστώ, επίσης, τη συνάδελφο στο
τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου και τη φίλη
Μαρία Μάρκου-Borloz για τη βοήθειά τους στην αξιοποίηση της γερμανόφωνης
βιβλιογραφίας.
Το όνομα απαντά με πολλές διαφορετικές γραφές: Dormusy, Dormussi, Δουρρούση
κ.ά.
Σειρηνίδου 2006.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος E΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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τας των «πραγματευομένων Τουρκομεριτών»· εκλέχτηκε το 1776 κυβερνήτης της κοινότητας και επιστάτης του Αγίου Γεωργίου4 —της πρώτης
ορθόδοξης εκκλησίας που είχε ιδρυθεί στην αυστριακή πρωτεύουσα και
ήταν το κέντρο συσπείρωσης των ορθόδοξων βαλκάνιων εμπόρων5— σε
μια, ομολογουμένως, κρίσιμη στιγμή: την απόφαση για αποκλεισμό των
Σέρβων από τη διοίκηση της εκκλησίας όπως και της γλώσσας τους από
τη λειτουργία, γεγονός που θα αναδείκνυε την εθνική ταυτότητα ως νέο
σημείο συσπείρωσης της κοινότητας σε βάρος της θρησκευτικής ταυτότητας.6 Ο Ρίζος Δορμούσης, παράλληλα με τις υπηρεσίες του στον Κερδώο
Ερμή είχε δείξει τη στήριξή του και στο Λόγιο Ερμή, μέσα από μια πρακτική
που αναμφισβήτητα συνέβαλε στην ανάπτυξη της εκδοτικής κίνησης στην
περιοχή του ελληνικού νεωτερικού βιβλίου: τη χορηγία. Το όνομα του
«τιμιωτάτου εν ταις πραγματευταίς Ρίζου Δορμούση του εκ Τυρνάβου»
βρίσκεται χαραγμένο στη σελίδα τίτλου του εκλαϊκευτικού θρησκευτικού
εγχειριδίου Ιερόν Απάνθισμα περιέχον τέσσαρας και εκατόν ιστορίας της
Παλαιάς και Νέας Διαθήκης, έργο (1705) του γερμανού θεολόγου Johann
Huebner που το μετέφρασε ο Πολυχρόνιος Δημητρίου και τυπώθηκε στη
Λειψία το 1775. Είκοσι χρόνια αργότερα (1797) θα εξέφραζε τη στήριξή
του στο νεωτερικό βιβλίο μέσα από μια άλλη πρακτική: την προεγγραφή
συνδρομητών.7 Ως αναγνώστης ή, το πιθανότερο, ως συνδρομητής της
Εφημερίδος της Βιέννης είχε πληροφορηθεί για τη σχεδιαζόμενη έκδοση
του Νέου Αναχάρσιδος8 και είχε σπεύσει από τους πρώτους να εγγραφεί
συνδρομητής. Πρόκειται για μια πράξη σημαντική, καθώς το αρχαιογνωστικό αφήγημα του αβά Barthélemy είχε προσλάβει ιδεολογική φόρτιση
μέσα στα συμφραζόμενα της δεκαετίας του 1790 —όσοι το είχαν διαβάσει
το «εδρόσιζον […] με δάκρυα, βλέποντες εν αυτώ ζωηροτάτως εκτεθειμένας τας πράξεις και την εικόνα των λαμπρών προγόνων» 9— και, επιπλέον,
στην ελληνική του μετάφραση εμπλεκόταν το όνομα του Ρήγα Βελεστιν4
5

6

7
8
9

Ευστρατιάδης 1997: 72 και Λάμπρος 1924: 52.
Χρησιμοποιώ το γνωστό χαρακτηρισμό του Traian Stoianovich, με τον οποίο υπογραμμίζεται η πολυεθνοτική και πολυγλωσσική φύση των φορέων του εμπορίου μεταξύ της
οθωμανικής αυτοκρατορίας και της Κεντρικής Ευρώπης (Stoianovich 1960).
Σειρηνίδου 2005: 60-61. Οι συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Βλάχων από τη μια μεριά
και Σέρβων από την άλλη στη Βιέννη είχαν ξεκινήσει από την ίδρυση του Αγίου Γεωργίου (μεταξύ 1712 και 1723).
Περιορίζομαι να παραθέσω στα ομόθεμα δημοσιεύματα του Φίλιπου Ηλιού (Ηλιού
1975 και Ηλιού 1999).
Οι πρώτες αγγελίες πρέπει να είχαν δημοσιευθεί σε φύλλα του 1796, τα οποία δεν έχουν
διασωθεί· βλ. Βρανούσης 1995: 345.
Στο προλογικό σημείωμα («Τοις Φιλέλλησιν Αναγνώσταις») του Γεώργιου Σακελλάριου, μεταφραστή του πρώτου τόμου. Bλ., τώρα, Ταμπάκη 2000: 320.
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λή.10 Ο Ρίζος Δορμούσης φαίνεται ότι ανήκε στην κατηγορία των εμπόρων
που είχαν ανταποκριθεί στα σχέδιά του,11 όπως καταδεικνύεται από ομολογία του Ρήγα κατατεθειμένη στα ανακριτικά έγγραφα.12 Έχοντας μεταφέρει πλέον τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες αλλά και την οικογένειά
του στην Πέστη,13 όπως επέβαλε ο νόμος για τους οθωμανούς εμπορευόμενους που εγκαθίσταντο στην Ουγγαρία και πολιτογραφούνταν ούγγροι
υπήκοοι,14 είχε έρθει εκεί σε επαφή με πρόσωπα του κύκλου του Ρήγα.15
Σύμφωνα με την κατάθεση του Θεοχάρη Τορούντζια, κατά την παραμονή
του στην Πέστη είχε μιλήσει για το περιεχόμενο της επαναστατικής προκήρυξης με τους γιους του Ρίζου, τον Αλέξανδρο και τον Χρίστο (ή Χριστόφορο), οι οποίοι, πάντως, την είχαν ήδη διαβάσει και ήταν θετικά διακείμενοι· επίσης, είχε δώσει αντίτυπο στον υπηρέτη της οικογένειας, ο οποίος
επίσης γνώριζε το περιεχόμενο, και είχε αφιερώσει δύο νύκτες για να το
αντιγράψει.16
Ο Αλέξανδρος Δορμούσης (1769-Πέστη 1841),17 όπως και ο νεότερος αδελφός του Χρίστος (1776-Πέστη 1836),18 ασπάστηκε τις βασικές
επιλογές του πατέρα του. Πολιτογραφείται ούγγρος υπήκοος το 180519 και
αποκτά έτσι το δικαίωμα του πολίτη της Πέστης· δικαίωμα που συνεπαγόταν διευρυμένες προοπτικές στο πεδίο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και προδιέγραφε ταχύτερη ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία.20
10 Μαζί με τον Γεώργιο Βεντότη είχαν μεταφράσει τον τέταρτο τόμο (Βιέννη 1797).
11 Οι απόψεις των ιστορικών για το ποσοστό των εμπόρων που ανταποκρίθηκαν στα
σχέδια του Ρήγα διίστανται. Ο Stoianovich 1960: 234-313 μιλά για μικρό ποσοστό· ο
Füves 1991: 148 προβάλλει τη στήριξη της ομάδας του Ρήγα ως ένα από τα παραδείγματα με την οποία εκδηλώθηκε το εθνικό αίσθημα των Ελλήνων της Πέστης.
12 Λεγράνδ 1891: 73-75.
13 Ο κύκλος της ζωής του έκλεισε στην Πέστη. Η επιγραφή στην επιτάφια πλάκα του Ρίζου
Δορμούση που διασώζεται στον περίβολο της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
δεν αναγράφει έτος θανάτου (Λάμπρος 1911: 479 και Füves 1966: 314-315). Η χρονολογία θανάτου 1794 που παραθέτει ο Λάμπρος 1924: 284 ελέγχεται από τον Βρανούση
1995: 666 ως ανακριβής με βάση την αναγραφή του ονόματός του στους συνδρομητές
του Νέου Αναχάρσιδος.
14 Βλ. Füves 1965: 17.
15 Στο δημοσίευμα, πάντως, της Παπακωνσταντίνου 1999 δεν γίνεται κάποια αναφορά
στο πρόσωπο του Δορμούση.
16 Λεγράνδ 1891: 103, 105.
17 Η χρονολογία θανάτου και γέννησης συνάγεται από την επιτύμβια επιγραφή —αφιέρωση της κόρης του— που βρίσκεται στον περίβολο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου· βλ.
Füves 1966: 315.
18 Βλ. Füves 1966: 316.
19 Füves 1964-1965α: 110.
20 Για το νομικό καθεστώς του ούγγρου υπήκοου εντός της αψβουργικής μοναρχίας και
για τις συνεπαγόμενες απολαβές και επιπτώσεις βλ. Μαντούβαλος 2007: 63-64, και
σημ. 32, 34, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
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Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά μέσα από την οικογενειακή εταιρεία με
την επωνυμία «Δορμούση Ρίζου και Υιοί» (1810 και 181521), που αργότερα
μετονομάζεται σε εταιρεία «Δορμούση Αλέξανδρου και Ρίζου» (1827).
Συμμετέχει στις δαπάνες για την ανέγερση, τη συντήρηση και τον εξωραϊσμό της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,22 κέντρου συσπείρωσης της ελληνικής και μακεδονοβλαχικής κοινότητας της Πέστης. Παίρνει
μέρος, στο «συλλογικό μαικηνισμό», το παραγωγικό σύστημα της προεγγραφής συνδρομητών που εξασφάλιζε την έκδοση βιβλίων, παρέχοντας,
ταυτόχρονα, ένα μέσο για να εκφραστεί η «επώνυμη συμμετοχή στον
αγώνα για “ελευθερία και φώτα”».23 Το όνομα Αλέξανδρος Δορμούσης
ή Δουρμούσης, Δορμούζης ή και Δρομούσης, με παρέμβλητο κάποτε το
πατρωνυμικό Ρίζου, καταγράφεται στους συνδρομητικούς καταλόγους 25
εκδόσεων που βλέπουν το φως κατά το διάστημα 1797-1839·24 συνοδεύεται συχνά από το προσωνύμιο «εκ Τυρνάβου της Θεσσαλίας» ή «Τυρναβιτοθετταλού» που υπενθυμίζει τον τόπο καταγωγής και τη διατήρηση
των δεσμών με αυτόν. Οι προσηγορικές διατυπώσεις «εν Πέστη εντιμότατος και χρησιμότατος», «εντιμελογιμώτατος», «σοφολογιώτατος» και
«ελλόγιμος εν εμπόροις»,25 με τις οποίες περιβάλλεται το όνομά του στους
συνδρομητικούς καταλόγους, υποδηλώνουν την αναγνώριση μιας καλής
θέσης στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ιεραρχία. Η ευρύτητα
της ύλης και του περιεχομένου που παρουσιάζουν οι 25 αυτές εκδόσεις
(μεταφράσεις και ερανίσματα από ευρωπαϊκές γλώσσες, κείμενα ιστορικά, γεωγραφικά και αρχαιογνωστικά, τραγωδίες, λεξικά, γραμματικές,
θρησκευτικά αναγνώσματα), υποδεικνύει ότι οι προαγορές των βιβλίων
δεν υπαγορεύονται από κάποιες σταθερές αναγνωστικές έλξεις ή προτιμήσεις· δεν μπορούν να εκληφθούν ως μαρτυρίες των αναγνωστικών
προσανατολισμών του Δορμούση. Ο συνδρομητής φαίνεται να προσδίδει μεγαλύτερο βάρος στους παράγοντες-συντελεστές των εκδόσεων —
το συγγραφέα, το μεταφραστή, τον εκδότη, το χορηγό ή τον αποδέκτη
της αφιερωματικής προσφώνησης— παρά στο είδος, την προέλευση ή το
21 Λάμπρος 1926: 51 και Füves 1972: 833.
22 Συνεισφέρει το 1808 100 φιορίνια για την ανέγερση της ελληνοβλαχικής εκκλησίας
στην Πέστη, 80 φιορίνια (μαζί με τον αδελφό του Χρίστο) για την ανέγερση του δεύτερου καμπαναριού της εκκλησίας και το 1816 εμφανίζεται να χρωστά για λογαριασμό
της μητέρας του 7,32 φιορίνια για τις καμπάνες (Füves 1972: 719, 724, 779).
23 Ηλιού 1975: 125.
24 Ευχαριστώ, ιδιαίτερα, και από τη θέση αυτή, την Πόπη Πολέμη που έθεσε στη διάθεσή
μου την ηλεκτρονική βάση των συνδρομητών από το «Βιβλιολογικό εργαστήρι “Φίλιππος Ηλιού”» του Μουσείου Μπενάκη.
25 Για την ιδιότητα του εμπόρου-λογίου βλ. Δρούλια 1988: 18 κ.ε.

Αλέξανδρος Ρίζου Δορ(ρο)μούσης (1769–Πέστη 1841)

147

περιεχόμενο (που δεν είναι απαρέγκλιτα νεωτερικό26) των βιβλίων. Υψηλή
παρουσία σημειώνουν πρόσωπα θεσσαλικής καταγωγής (Κωνσταντίνος
Καραϊωάννης, Γρηγόριος Κωνσταντάς, Άνθιμος Γαζής, Κωνσταντίνος Μ.
Κούμας, Αναστάσιος Λεονάρδος)27 —ανάμεσα στους οποίους και τρεις
γνωστοί τυρναβίτες (Δημήτριος Αλεξανδρίδης, Ζήσης Δαούτης, Γεώργιος Πούλιου)28 που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο περιβάλλον της
ελληνικής διασποράς στην αψβουργική μοναρχία—, άτομα που κινούνται
στην Πέστη (Πολυζώης Κοντός,29 Νικόλαος Μπεκέλας,30 αδελφοί Αγόρα,31
Ιωάννης Ράλλης32) ή ανήκουν στον οικογενειακό κύκλο (Γεώργιος Ρουσιάδης).33 Όπως συνάγεται, η συνδρομητική ταυτότητα του Δορμούση συνδέεται στενά με τη συσπείρωσή του στα κομβικά δίκτυα για την οικονομική
και πολιτισμική οργάνωση του ελληνισμού της διασποράς, που έχουν ως
βάση τη συντοπικότητα και την τοπικότητα.34
Ένα ιδιόγραφο τετράδιο του Αλέξανδρου Δορμούση που βρίσκεται
στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, προσφέρει περισσότερες ψηφίδες
για τη σύνθεση της προσωπικής του πολιτισμικής και ιδεολογικής ταυτότητας.35 Στις 172 πυκνογραμμένες σελίδες της χειρόγραφης ανθολογίας,
26 Για παράδειγμα το Εορτοδρόμιον του Νικόδημου Αγιορείτη, Βενετία 1836.
27 Βλ. αντίστοιχα τις εκδόσεις: Θησαυρός Γραμματικής, Βούδα 1797· Στοιχεία Λογικής,
Μεταφυσικής Σοαβίου, Βενετία 1804· Λεξικόν Ελληνικόν, Βενετία, 1816 και Λεξικόν
της Ελληνικής Γλώσσης, Βιέννη 1837· Λεξικόν διά τους μελετώντας παλαιών Ελλήνων
συγγράμματα κατά το ελληνικογερμανικόν του Ρειμέρου, Βιέννη 1826 και Ιστορία των
Ανθρωπίνων πράξεων, Βιέννη 1832· Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία, Πέστη 1836.
28 Βλ. αντίστοιχα τις εκδόσεις: Γόλδσμιθ, Ιστορία της Ελλάδος, Βιέννη 1807· Ριχέρου,
Μεγάλα συμβεβηκότα εκ μικρών αιτιών προξενηθέντα, Βιέννη 1819· Πραγματεία Φυσιολογικής, Πέστη 1822.
29 Επιμελητής του Θησαυρού Γραμματικής του Καραϊωάννη, διετέλεσε δάσκαλος του
σχολείου και εφημέριος της ελληνικής εκκλησίας της Πέστης· βλ. Füves 1981: 327-334.
30 Έφορος του σχολείου της Πέστης· σε αυτόν απευθύνεται η προσφώνηση του έργου του
Βικεντίου Δαμωδού Πράξις […] εις τας ρητορικάς ερμηνείας (Πέστη 1815).
31 Κοζανίτες έμποροι, χορηγοί των εκδόσεων Προδιοίκησις εις τον Ερμήλον και Ερμήλος
(1817) του επίσης κοζανίτη Μιχαήλ Περδικάρη· να σημειωθεί ότι το χειρόγραφο του
Περδικάρη είχε σταλεί μέσω Βουδαπέστης στον Άνθιμο Γαζή για να το τυπώσει στη
Βιέννη.
32 Εφημέριος στην Πέστη, συγγραφέας του παιδαγωγικού συγγράμματος Διατριβή ή
Καθρέπτης της Ελληνικής Γλώσσης (Πέστη 1832).
33 Ο μεταφραστής του Ο Θεμιστοκλής εν Πέρσαις του Μεταστάσιο (Βιέννη 1837), γιος
του κοζανίτη Ρούση Κ. Κοντορούση (Παπαγεωργίου 1992 και Λιούφης 1924: 218)
πρέπει να ήταν συγγενής, μάλλον ανιψιός της συζύγου του Δορμούση, Αικατερίνης
Κοντορούση.
34 Για τη σημασία του εθνικού, τοπικού και οικογενειακού δικτύου στην οργάνωση του
παροικιακού ελληνισμού, βλ. Χατζηιωάννου 2005: 13.
35 Πρόκειται για το χφ 2145 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Πολίτης 1991:
173-174). Όπως ορθά σημειώνει ο Λίνος Πολίτης πρόκειται για εξαιρετικά καλλιγρα-
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που συγκροτήθηκε μέσα στα χρόνια 1795-1832, εμπεριέχεται ένα ποικίλο
υλικό που περιλαμβάνει στιχουργήματα με περιεχόμενο αισθηματικό,
συγχαρητικό, ευχετικό, νουθετικό, εγκωμιαστικό, σκωπτικό, λιβελογραφικό αλλά και πατριωτικό, έμμετρα αινίγματα και μύθους.36 Ο Δορμούσης σημειώνει ως χρονολογία για την έναρξη της ανθολογίας την ημέρα
του γάμου του (22 Ιουλίου 1795) με την κατά τρία χρόνια μεγαλύτερή του
Αικατερίνη Κοντορούση (1766-1836),37 στην οποία αφιερώνει και το πρώτο
«συγχαρητικόν» στιχούργημα για την ονομαστική της εορτή, με ακροστιχίδα του ονόματός της (Αικατερίνη). Με τον τρόπο αυτό προϊδεάζει ότι η
«πάρεργη» αυτή ενασχόληση με τη συγγραφή και την ποίηση συνδέεται
με το αισιόδοξο ξεκίνημα μιας καινούριας φάσης ζωής και αναδύεται μέσα
από ένα κλίμα οικογενειακής γαλήνης, οικονομικής, ενδεχομένως, άνεσης
και ευφορίας.38
Όπως δηλώνεται στο υπόμνημα του κατάστιχου, καταχωρούνται
«ιδιόγραφα» ποιημάτια», δηλαδή συνθέματα του Δορμούση, «μεταφράσεις» από ξενόγλωσσα κείμενα-αφετηρίας, βασισμένα συχνά σε δοσμένο
μουσικό σκοπό, «αντίγραφα», δηλαδή στιχουργήματα άλλων, ορισμένα
από τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος (Γ. Ρουσιάδης, κ.ά.). Η συγκρότηση του τετραδίου παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τις χειρόγραφες ανθολογίες, φαναριώτικης, κυρίως, προέλευσης,
τις γνωστές μισμαγιές, όπως και με την πρώτη έντυπη ανθολογία του
συντοπίτη του τυρναβίτη Ζήση Δαούτη:39 υψηλή παρουσία λυρικής ποίησης, θεματική ποικιλία, προσφυγή σε στιχουργικά παιγνίδια (ακροστιχίδες,
αλφάβητα), άντληση υλικού από ξένες γραμματείες, μελοποιημένη ποίηση.
Το κατάστιχο, πάντως, του Δορμούση διαθέτει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα,
περισσότερο προσωπικό ή ιδιωτικό. Η σύνθεση αρκετών στιχουργημάτων υπαγορεύεται από περιστάσεις της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής
(ονομαστικές και θρησκευτικές γιορτές, γάμος) ή της πολιτικής επικαιρότητας (εθνοτικές διενέξεις, ο αγώνας για την ελληνική ανεξαρτησία),
και συνδέεται με συγκεκριμένα πρόσωπα του στενού οικογενειακού και
κοινωνικού περιβάλλοντος του κατόχου (σύζυγος, κόρη, ανίψια, έμποροι
φημένο χειρόγραφο με επιμελώς χαραγμένα περιθώρια.
36 Αναλυτική παρουσίαση των περιεχομένων του χειρογράφου με μεταγραφή των πρώτων
στίχων θα παρουσιάσω σε προσεχές δημοσίευμα. Ευχαριστώ και από τη θέση αυτή την
κ. Αικατερίνη Κορδούλη, αναπληρώτρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος που
διευκόλυνε τη μελέτη μου στο Τμήμα Χειρογράφων.
37 Το έτος και η ηλικία θανάτου της εξάγεται από την επιτύμβια επιγραφή (Füves 1966:
315).
38 Η οικογένεια Κοντορούση καταγόταν από την Κοζάνη και διατηρούσε εμπορικό οίκο
στη Βιέννη (Λιούφης 1924: 288-289).
39 Βλ., τώρα, Φραντζή 1993.
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της διασποράς). Η παρακαταθήκη της προφορικής, χειρόγραφης ή έντυπης παράδοσης σημειώνει μικρή παρουσία, προσφέροντας μόνο πέντε από
τα «ξένα» ή τα «αντίγραφα».40 Σημαντικό μέρος του υλικού της ανθολογίας έχει τον χαρακτήρα της άσκησης και της δοκιμής στη γραφή, όπως
καταδεικνύουν η αναγραφή των μεταφρασμάτων δίπλα στα ξενόγλωσσα
πρωτότυπα και οι επαναλαμβανόμενες επεξεργασίες των ίδιων κειμένων,
οι συγγραφικές και μεταφραστικές παραλλαγές.
Το μεγαλύτερο μέρος των μεταφρασμάτων έχει γλώσσα αφετηρίας τη
γερμανική:41 ποιήματα («Hoffnung») και αινίγματα του Fr. Schiller (από το
παράρτημα του «Turandot»), μύθοι του Chr. Gellert, ποιήματα του G.-A.
Burger, αποσπάσματα από λιμπρέτα και άριες. Επιλογή αναμενόμενη,
καθώς στην Πέστη, όπου ο Δορμούσης βρισκόταν εγκατεστημένος από
την τρίτη δεκαετία της ζωής του, η γερμανική είχε καθιερωθεί από το 1784
ως το τέλος του 18ου αιώνα ως γλώσσα της διοίκησης και της λογοτεχνίας·
ήταν η γλώσσα των μορφωμένων και των εμπορικών συναλλαγών, την
οποία μιλούσε η πλειονότητα του πληθυσμού.42 Απαντούν, όμως, και μεταφράσεις από τα γαλλικά —ανάμεσά τους και σύντομο απόσπασμα από την
«Ενρικήν» (La Henriade) του Voltaire— και τα ιταλικά, που υποδεικνύουν
το συντονισμό του με το παιδευτικό αίτημα της ελληνικής διασποράς για
την εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκτός από τη γερμανική.43
Σημαντικό μέρος από τα στιχουργήματα ανήκουν στην περιοχή του
λυρισμού. Απηχούν το λυρικό κλίμα που διακρίνει από το δεύτερο μισό
του 18ου ως τις αρχές του 19ου αιώνα τις λογοτεχνίες της Κεντρικής και
40 1. Μόλις έδειξεν η φύσις φως λαμπρόν/ και ανέτειλεν η πλάσις / το αυτό· πρβλ.: Κωνσταντίνος Τόμπρας – Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (επιμ.), Άσματα ηρωικά, κλέφτικα,
ερωτικά…, Ναύπλιο 1837, Θεόδωρος Παράσχος, Η Πανδώρα ήτοι συλλογή, Α΄, Κων/
πολη 1844. 2. Δύο πράγματα θαυμάζω εις τον κόσμον εξ αρχής / κάλλος τέλειου προσώπου και ευγένειαν ψυχής· πρβλ.: Κωνσταντίνος Τόμπρας – Κωνσταντίνος Ιωαννίδης
(επιμ.), Άσματα ηρωικά, κλέφτικα, ερωτικά…, Ναύπλιο 1837. 3. Το φιλέρημον τρυγόνι/
δεν ομοιάζει με τ’ αηδόνι / το ερωτικόν πουλί· πρβλ.: Th. Kind, Εunomia III, Τραγώδια κλέφτικα, ιστορικά, ερωτικά και άλλα ποιήματα των νεώτερων Ελλήνων, Λειψία
1827, Η. Χριστοφίδης (επιμ.), Στίχοι ηρωϊκοί και ερωτικοί…, Αίγινα 1834, Kωνσταντίνος Τόμπρας – Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (επιμ.), Άσματα διαφόρων ποιητών, Ναύπλιο
1835, Ανδρέας Κορομηλάς (επιμ.), Ανθολογία ή συλλογή ασμάτων Hρωϊκών και Ερωτικών, Αθήνα 1835. [http://poetry.ims.forth.gr/ 30.10.2010.]
41 Για τις μεταφράσεις από τα γερμανικά βλ. Polioudakis 2008: 159-165 και 355-405. Ευχαριστώ και από τη θέση αυτή τον Μίλτο Πεχλιβάνο που έθεσε στη διάθεσή μου αντίτυπο
του βιβλίου.
42 Η επιμονή στην εκμάθηση της γερμανικής ως μέσου με το οποίο η δεύτερη γενιά μεταναστών θα καταξιωνόταν επαγγελματικά έχει επισημανθεί από τους ιστορικούς της
ελληνικής διασποράς. Βλ. Στασινοπούλου 2005: 22, Σειρηνίδου 1998: 83-89 και Σειρηνίδου 2002: 273, Παπακωνσταντίνου 2005: 86-87.
43 Κατσιαρδή-Hering 1995: 157.

150

Στέση Αθήνη

της Δυτικής Ευρώπης44 στο πλαίσιο του προ-ρομαντισμού, του ρουσωισμού και του ροκοκό, εντός του οποίου καλλιεργήθηκε και το μελόδραμα.
Ποίηση της ευαισθησίας και της ανεμελιάς, «φευγαλέα» ποίηση, με φυσιολατρικό συχνά περιεχόμενο και ανακρεόντεια μοτίβα, με μυθολογικά
πρόσωπα (Αφροδίτη, Ζεύς), που δίνει έμφαση στο συναίσθημα, υμνεί τις
καθημερινές χαρές της ζωής, τον τρύγο, την άνοιξη, τον έρωτα. Πολλά από
αυτά τα στιχουργήματα ανήκουν στη μελοποιημένη ποίηση. Ο Δορμούσης
δοκιμάζει, ομολογουμένως άτεχνα, την πένα του και το αυτί του στο στίχο
και τη μελωδία μέσα από τη διαδικασία της παράφρασης, της ελεύθερης
μετάφρασης μελοποιημένων κομματιών αλλά και της σύνθεσης δικών του
που βαδίζουν πάνω σε δοσμένο σκοπό.
Η σύνθεση στιχουργημάτων πάνω σε δοσμένη μουσική μελωδία είναι
μια γνωστή πρακτική από τις φαναριώτικες μισμαγιές, καθώς και από τα
παρέμβλητα στιχουργήματα των «σύμμεικτων» αφηγημάτων της «σχολής
του Ρήγα» (Έρωτος Αποτελέσματα,45 κ.ά.). Η μουσική παράδοση, όμως,
από την οποία αντλεί ο Δορμούσης, δεν είναι η ανατολική όπως στα φαναριώτικα τραγούδια· είναι οι μελωδίες από το γερμανικό lied και το λυρικό
θέατρο, το μελόδραμα, τις οποίες συναντάμε σε θούρια του Ρήγα,46 και,
αργότερα, σε ποιήματα εκπροσώπων του αθηναϊκού ρομαντισμού, στον
Ιωάννη Ισιδωρίδη-Σκυλίσση, στον Ιωάννη Καρασούτσα, στον Άγγελο
Βλάχο κ.ά. Οι στίχοι και η μουσική των περισσότερων κομματιών προέρχονται από γνωστούς ποιητές ή λιμπρετίστες της εποχής (Gleim, Lorenzo
da Ponte, κ.ά.) και συνθέτες όπως ο Mozart, ο Giovanni Paisiello, ο Martini
y Solers, ο Nicolas Isouard, ο Süssmayr, ο Joseph Weigl, ο Herold-LouisJoseph-Ferdinand, τα ονόματα, όμως, των οποίων αναγράφονται σπάνια
στο τετράδιο. Ο Δορμούσης παραπέμπει στους τίτλους μιας άριας ή ενός
μελοδράματος, προφανώς γιατί βασίζεται στην ακουστική πρόσληψη και
διάδοση: τα έχει συγκρατήσει ως μουσικά κομμάτια.
Κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα σημειώνεται μια ευδιάκριτη
στροφή του ελληνισμού προς τη θεατρική δραστηριότητα.47 Οι ελληνικές
44 Περιορίζομαι να παραπέμψω στις άμεσα εμπλεκόμενες στο περιβάλλον του Δορμούση
γραμματείες, τη γερμανική και την ουγγρική· βλ. Browning 1978 και Czigany 2004: 108.
45 Συνοδεύονται από την υπόδειξη του μουσικού σκοπού, με όρους δανεισμένους από την
ισλαμική μουσική: «κατά το νεβάς», «κατά το ισφαχάν», κτλ.· βλ. Αθήνη 2010: 217-222.
46 Το στιχούργημα Άνδρες χαρήτε / τον κόσμον εξ αρχής αποτελεί παράφραση του γερμανικού τραγουδιού «Freuet euch des Lebens» σε στίχους Johann Martin Usteris και
μουσική Hans Georg Nägely. Στον ίδιο σκοπό προσαρμόζει το «Συμποσιακόν» Φίλοι
θαρρώμεν/ ιδού πλέον καιρός που αποτελεί προσωπική σύνθεση. Όπως έχει υποδειχτεί
(Πίστας 1969: 183-206) το θούριο του Ρήγα Τι καρτερείτε, φίλοι και αδερφοί βασίζεται
στην ίδια μελωδία.
47 Σπάθης 1986: 69.
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μεταφράσεις θεατρικών έργων, που προορίζονται για αναγνωστική χρήση,
εμφανίζουν αυξανόμενη εκδοτική πορεία από το 1779 κ.ε. Παράλληλα, η
θεατρική σκηνή κεντρίζει την προσοχή των οθωμανών υπηκόων κατά την
παραμονή τους σε πρωτεύουσες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ο
Κοραής στο Άμστερνταμ του 1777 εντάσσει την όπερα στο πρόγραμμα της
σαββατιάτικης εξόδου του48 και ο Ρήγας κατά το πρώτο, σύντομο, ταξίδι του
στη Βιέννη το 1790 παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις.49 Ο Αλέξανδρος
Δορμούσης, πολίτης της ελεύθερης βασιλικής πόλης της Πέστης, με την
οικονομική άνεση που του εξασφάλιζε η ιδιόκτητη επιχείρηση, είχε κάθε
δυνατότητα να διαθέτει μέρος του ελεύθερου χρόνου του σε θεάματα. Η
Βιέννη, βασικός κρίκος του εμπορικού δικτύου της ελληνικής διασποράς
με την οποία θα διατηρούσε επαφές, διέθετε κρατικά και ιδιωτικά θέατρα.
Στο ανερχόμενο αστικό κέντρο της Πέστης λειτουργούσε από το 1787
γερμανόφωνη σκηνή, ενώ το 1812 είχε ιδρυθεί το μεγαλύτερο γερμανόφωνο θέατρο όλων των εποχών, χωρητικότητας 3.000-3.600 θέσεων, που
έδινε παραστάσεις επί τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας ένα
κοσμοπολίτικο ρεπερτόριο.50 Αναμφίβολα, για να λειτουργήσει ένα τέτοιο
θέατρο σε μια πόλη 33.000 κατοίκων, η προσέλκυση του αστικού κοινού
ήταν αναγκαία προϋπόθεση. Η επιθυμία, πάντως, του Δορμούση να δοκιμαστεί στη μελωδία εκτός από το στίχο, συνάδει και με την εκτίμηση που
απολάμβανε η μουσική στα μεγάλα αστικά κέντρα της μοναρχίας· η αγάπη
γι’ αυτήν αποτελούσε εγγύηση «πνευματικότητας». Η μουσική συνιστούσε
μέρος της καθημερινότητας των πολιτών, ανάμεσα στους οποίους και τα
καλλιεργημένα μέλη της ελληνικής διασποράς.51 Ήταν σύνηθες φαινόμενο να μαθαίνουν οι θυγατέρες των επιχειρηματιών, των εμπόρων και
των δημοσίων υπαλλήλων ένα μουσικό όργανο μέσω οικοδιδασκάλου ή
να καλλιεργούν τη φωνή τους. Για τη Θεοφανώ Δορμούση είχε επιλεγεί
το κλειδόχορδο· άλλωστε, ορισμένα από τα στιχουργήματα σε δοσμένο
σκοπό του πατέρα της είχαν γραφτεί για δική της εξάσκηση, προσθέτοντας, έτσι, δίπλα στο ξενόγλωσσο ρεπερτόριό της ελληνικά τραγούδια.52
Παράλληλα, όμως, ο μετανάστης έμπορος/επιχειρηματίας, θιασώτης
της «φευγαλέας» ποίησης, της έντεχνης μουσικής, του lied και της όπερας,
48 Ηλιού 1976: 31.
49 Χατζηπαναγιώτη 2003.
50 Η χωρητικότητά του δηλαδή ήταν διπλάσια από αυτήν του Burgtheater της Βιέννης
σήμερα και ελάχιστα μικρότερη κατά λίγες εκατοντάδες θέσεις από τη Metropolitan
Opera της Νέας Υόρκης· βλ. Freifeld 1999: 148-173.
51 Βλ. και το παράδειγμα της οικογένειας Μάνου στο: Μαντούβαλος 2007: 379-380.
52 Ενδεχομένως να αποτελούσε και ένα ευχάριστο μέσο τριβής με την ελληνική γλώσσα.
Για τις αδυναμίες στη μητρική γλώσσα που παρουσίαζαν τα παιδιά των παροίκων βλ.
Κατσιαρδή-Hering 1995: 157, 160.
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είναι μέλος της ορθόδοξης μειονότητας. Στην Πέστη οι ορθόδοξοι Έλληνες και Μακεδονοβλάχοι, που κατάγονταν από περιοχές της οθωμανικής επικράτειας και εξειδικεύονταν στο εμπόριο μεταξύ Κεντρικής Ευρώπης και Ανατολής, ήταν συσπειρωμένοι από το τέλος της δεκαετίας του
1780 σε μια κοινή κοινότητα, που αναλάμβανε τη διευθέτηση πρακτικών,
επαγγελματικών, διοικητικών και άλλων ζητημάτων. Συνεκκλησιάζονταν
στον ορθόδοξο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που ήταν το κέντρο
της κοινότητας, και έστελναν τα παιδιά τους στο ίδιο κοινοτικό σχολείο.
Γλώσσα της εκκλησίας και του σχολείου ήταν τα ελληνικά, γλώσσα την
οποία χρησιμοποιούσαν και οι Βλάχοι στην εμπορική επικοινωνία και στις
καθημερινές τους συναλλαγές. Η κοινή αυτή συνάρθρωση υπαγορευμένη
από λόγους θρησκευτικούς, διοικητικούς ή οικονομικούς δεν απέτρεπε
από αντιπαλότητες και από κοινωνικές προκαταλήψεις, οι οποίες εντάθηκαν με τη σταδιακή ανάπτυξη του εθνικισμού. Με την ανάδυση του αιτήματος μιας ιδιαίτερης βλαχικής ταυτότητας αλλά και την ενδυνάμωση του
αισθήματος του «συνανήκειν» και της «κοινής καταγωγής» από την ελληνική πλευρά, δημιουργήθηκαν συγκρουσιακές καταστάσεις.53 Η διεκδίκηση της βλαχικής ιδιαιτερότητας εκφράστηκε επανειλημμένα μέσα από
το αίτημα της εισαγωγής της βλαχικής γλώσσας στη λειτουργία και στο
σχολείο, παράλληλα με την ελληνική, και του διορισμού βλαχόφωνου ιερέα
και δασκάλου. Οι δύο πλευρές κατέληξαν τελικά σε συμβιβασμό το 1821,
αφού προηγήθηκαν όμως πολλές διενέξεις και απειλήθηκε ο χωρισμός των
δύο κοινοτήτων. Ο Αλέξανδρος Δορμούσης μαζί με τον αδελφό του είχαν
συμμετάσχει σε κρίσιμες συνελεύσεις (1807, 1820 και 1821) που αφορούσαν τις ενδοκοινοτικές, εθνοτικές αυτές συγκρούσεις.54 Η προσωπική του
στάση και το κλίμα που δημιουργήθηκε αποτυπώνεται σε μια σειρά από
στιχουργήματα του τετραδίου.
Η πρώτη και παλαιότερη ενότητα αυτής της ομάδας στιχουργημάτων
(«Κατηγορία Αφροδίτης εναντίον μιας ελληνίδος, ήτις επροτίμησεν αλλογενή Βλάχον του ομογενούς Έλληνος», «Απόκρισις της κόρης προς την
Αφροδίτην», «Συγχαρητικόν εκ μέρους συγγενών τε και φίλων»), θίγει
την επιφυλακτικότητα με την οποία αντιμετώπιζε η ελληνική πλευρά τους
μεικτούς γάμους ανάμεσα στα μέλη των δύο εθνοτήτων. Ο στιχουργός
53 Οι ενδοκοινοτικές συγκρούσεις είχαν χαρακτήρα πολυδιάστατο, καθώς δεν είναι ευκρινές αν αφορούσαν αποκλειστικά ζητήματα εθνοτικής ταυτότητας ή ενέπλεκαν και
οικονομικούς ανταγωνισμούς· βλ. Hering 1993: 145-160.
54 Ο Χρίστος (3.12.1820) υπογράφει το τελικό κείμενο των Ελλήνων για το χωρισμό της
εκκλησίας από τους Βλάχους (Füves 1972: 783)· οι δύο αδερφοί συνυπογράφουν μαζί με
άλλους Έλληνες (11.9.1821) το τελικό κείμενο του συμβιβασμού Ελλήνων και Βλάχων
αναφορικά με την εκκλησία (Füves 1972: 788).
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υιοθετεί, εδώ, φιλελεύθερη και συναινετική διάθεση που απορρέει από μια
ορθολογική αντιμετώπιση —ο μεικτός γάμος δεν συνεπάγεται καταφρόνηση του ελληνικού γένους—, δείχνει σεβασμό στο συναίσθημα και στις
προσωπικές επιλογές του ατόμου, και οδηγεί στο ξεπέρασμα των προκαταλήψεων προς όφελος της αρμονικής συμβίωσης και της επίγειας ευτυχίας. Σε μεταγενέστερα, όμως, στιχουργήματα που γράφτηκαν γύρω στα
1820, στα χρόνια της εκκλησιαστικής και γλωσσικής διένεξης, το πνεύμα
συναίνεσης έχει εκλείψει. Με ειρωνικά σχόλια και οξύτατους, μειωτικούς,
χαρακτηρισμούς που φτάνουν στα όρια των ύβρεων55 ο Δορμούσης τείνει
στον ηθικό, γλωσσικό, πνευματικό και κοινωνικό εκμηδενισμό του βλαχικού στοιχείου, προβάλλοντας ταυτόχρονα την υπεροχή του «γένους των
Ελλήνων». Προσφεύγοντας στο στιχουργικό παιγνίδι της ονομαστικής
ακροστιχίδας («Ειπέ μοι Καλλιόπη ο σκώπτης Βλάχος τις; /ακροστιχίδα ίδε
και μάθε ον ζητείς», «Μούσα ειπέ μας, αληθινώς, ποίος ο σκώπτης Βλάχος/
ακροστιχίδ’ ανάγνωθι και μάθε αταράχως») συνθέτει λίβελους για τον
Αθανάσιο Γκραμπόβσκη, εξέχον μέλος της εμπορικής τάξης της Πέστης
και επικεφαλής της μακεδονοβλαχικής μειονότητας,56 και εγκώμια για δύο
πρόσωπα που φαίνεται ότι πρωτοστάτησαν από ελληνικής μεριάς (Γεώργιος Τακιατζής57 και Γρηγόριος Παπαφής) στην παλαιότερη διένεξη με τους
Σέρβους και στην πρόσφατη με τους Μακεδονοβλάχους.
Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας και οι ιδέες για την απελευθέρωση
της Ελλάδας είχαν απήχηση στις ελληνικές παροικίες της Ουγγαρίας.58
Πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του Δορμούση (Γεώργιος Ρουσιάδης)
συμμετείχαν στη Φιλική Εταιρεία και στη συνέχεια στον αγώνα. Ο ίδιος,
σύμφωνα με μαρτυρία του 1821 του γνωστού λόγιου και ιερολοχίτη Στέφανου Κανέλου, λειτούργησε ως σύνδεσμος στην Πέστη των Ελλήνων από
τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες και την Κεντρική Ευρώπη που κατευθύνονταν μέσω Τεργέστης στην επαναστατημένη Ελλάδα.59 Μέσω του δικτύου
55 Πάντως, μειωτικοί χαρακτηρισμοί να συνοδεύουν τους Βλάχους ως επαγγελματική
ομάδα απαντούν και παλαιότερα· βλ. Παπακωνσταντίνου 2002: 196-197.
56 Δεύτερος επόπτης των ιδιωτικών αστικών εμπορικών συναλλαγών στην Πέστη,
πρώτος επίτροπος της ελληνικής και βλαχικής εκκλησίας της και αξιολογητής των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων στην επιτροπή για τη διοίκηση των σχολικών πόρων
(Hering 1993: 156). Επίσης, η Έλενα Γκραμπόφσκυ, προφανώς μέλος της ίδιας οικογένειας, είχε διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου γυναικών που στήριζε τη λειτουργία του
βλαχικού σχολείου στην Πέστη (Σειρηνίδου 2005: 73).
57 Κοζανίτης στην καταγωγή, ανήκε σε γνωστή εμπορική οικογένεια της διασποράς της
Βιέννης. Ο Γεώργιος Τακιατζής ήταν εγκατεστημένος στην Πέστη και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Γεώργιο Ρουσιάδη· βλ. Λιούφης 1924: 79.
58 Füves 1991: 148.
59 Σε επιστολή του Στέφανου Κανέλου προς τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη (Βιέννη 30
Ιουλίου 1821)· βλ. Λάιος 1958: 171.
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διακινούνταν προφανώς και επαναστατικά τραγούδια· ανάμεσα σε αυτά
που διασώζει το κατάστιχο είναι και τα δύο γνωστά θούρια «Νέος Άρης
τώρα τρέχει»60 και «Δεύτε παίδες των Ελλήνων» του Ρήγα.61 Τον επαναστατικό απόηχο μεταφέρουν και τα τελευταία στιχουργήματα του τετραδίου, εμφανίζοντας τον Δορμούση να δοκιμάζει τις δυνάμεις του στην
παράφραση κειμένων από τη γερμανική και την ιταλική φιλελληνική ποίηση,62 εμπνευσμένη από τον Υψηλάντη, το Μεσολόγγι, την Πάργα, και να
συνθέτει ένα δικό του στιχούργημα με ακροστιχίδα για την Πελοπόννησο.
Οι επιλογές του Δορμούση τον παρουσιάζουν να υιοθετεί πολιτισμικές
πρακτικές του τόπου διαμονής· ταυτόχρονα, να συντηρεί τους δεσμούς με
το θρήσκευμα και τους συντοπίτες του και να αναπτύσσει εθνική συνείδηση. Η ιδιοκτησία εταιρείας, η παρουσία υπηρετικού προσωπικού και
οικοδιδάσκαλου που μαθαίνει κλειδόχορδο στην κόρη του, συνηγορούν
υπέρ μιας αστικής ταυτότητας. Κατά συνέπεια, ως μέλος αστικής ομάδας
έχει τη δυνατότητα ελεύθερου χρόνου που τον χρησιμοποιεί για κοινωνικές συναναστροφές, ψυχαγωγία, μουσική και θεατρική καλλιέργεια.
Αφιερώνει χρόνο για την ποίηση, ασκείται στη γραφή της μέσα από τη
μετάφραση, την παράφραση ή την προσωπική σύνθεση, αλλά και για το
μυθιστόρημα, είδος που κατεξοχήν συνδέεται με την παρουσία ελεύθερου
χρόνου.63
Ούτε η ύλη της ανθολογίας —με εξαίρεση ένα μικρό πεζό ανώνυμο
απόσπασμα («Πύργοι εναέριοι») που το αντέγραψε ο Δορμούσης από τα
κατάλοιπα ενός γνωρίμου του εξαντλείται στον έμμετρο λόγο— ούτε και
οι προαγορές των βιβλίων προσφέρουν ενδείξεις για τα πεζογραφικά και
μυθοπλαστικά ενδιαφέροντα του Δορμούση. Η Πέστη, επίσης, δεν είχε να
επιδείξει αξιοπρόσεκτη εκδοτική παραγωγή στην περιοχή του πλασματικού πεζού αφηγήματος.64 Ωστόσο, οι μυθοπλασίες σε πεζό λόγο δεν είχαν
60 Απαντά σε χειρόγραφη ανθολογία των αρχών του 19ου αιώνα (Σβορώνος 1990:
605-617). Ανθολογείται επίσης από τον Μανουήλ Βερνάρδο (επιμ.), Άσματα και πονημάτια διαφόρων, Κοσμόπολις 1821 και τον Theodor Kind, Τραγώδια της νέας Ελλάδος,
Λειψία 1833 [http://poetry.ims.forth.gr/ 30.10.2010].
61 Δημοσιεύεται σε πολλές ανθολογίες: Μανουήλ Βερνάρδος (επιμ.), Άσματα και πονημάτια διαφόρων, Κοσμόπολις 1821, Fedor Possart, Neugriechiesche Grammatik…, Λειψία
1834, Kωνσταντίνος Τόμπρας – Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (επιμ.), Άσματα διαφόρων
ποιητών, Ναύπλιο 1835, 1837, [Hobhouse], Travels in Albania and other provinces of
Turkey in 1809 & 1810, 2Λονδίνο 1855 [http://poetry.ims.forth.gr/ 30.10.2010].
62 Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το γνωστό από άλλες πηγές (Theodor Kind, Τραγώδια
της νέας Ελλάδος, Λειψία 1833) «Επιτάφιον της Πάργας»: Όροι και δάση σκιερά πολύδροσοι κοιλάδες / λιβάδια ευωδέστατα / αγροί και πρασινάδες. [http://poetry.ims.forth.
gr/ 30.10.2010].
63 Βλ., πρόχειρα, Watt 1957: 43-47.
64 Το Χαριτώ και Πολύδωρος του αβά Barthélemy, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Γ. Κούτσι-
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διαφύγει της αρμόζουσας προσοχής· είχαν διαδοθεί στο νεανικό κοινό
μέσα από τις έντυπες μεταφράσεις της Βιέννης ή τις ξενόγλωσσες εκδόσεις
τους, προκαλώντας στα 1793 την οργή του βιβλιόφιλου Γεώργιου Ζαβίρα:
Εγώ πλέον έχασα πάσαν υπομονήν! Επειδή ομολογώ εν αληθεία ότι
δεν ηξεύρω καμίαν διαφοράν μεταξύ των αμαθών και των πεπαιδευμένων νέων μας και εις πολλούς καλύτερον ήθελεν είσται να μην ήθελαν
μάθει παρά οπού έμαθαναν. Ναι, αληθώς· αυτοί αναγινώσκουσι βιβλία,
αλλά ποταπά (τι λογής;) ή τας Μυθολογίας της Χαλιμάς ή γερμανικάς,
γαλλικάς ήτοι ιταλικάς ματαίας μυθιστορίας.65
Το ενδιαφέρον του Δορμούση για το μυθιστόρημα τεκμηριώνεται μέσα
από τη δημιουργική διαδικασία που ακολούθησαν οι περισσότεροι από
τους συγχρόνους του: τη διαγλωσσική μεταφορά. Το 1810 είχε ολοκληρώσει την πλήρη, πιστή, μετάφραση του πασίγνωστου γαλλικού μυθιστορήματος του Alain-René Lesage, Le diable boiteux (1707),66 γνωστού και
στον ελληνισμό,67 η οποία σώζεται σε χειρόγραφη μορφή στη βιβλιοθήκη
της Βιέννης.68 Το καθαρογραμμένο, ακηλίδωτο κείμενο χωρίς διορθώσεις
ή διαγραφές, η πληρότητα της σελίδας τίτλου: «Ο κουτσός διάβολος επαυξηθείς με τας πατερίτσας του κουτσού διαβόλου, μεταφρασθείς εκ του γαλλικού του Λεσάζ εις την απλοελληνικήν διάλεκτον παρά του Αλεξάνδρου
Δρομούση εν Πέστα 1810» που προτάσσεται πανομοιότυπα στον πρώτο και
στο δεύτερο τόμο, η αναγραφή πινάκων με τα κεφάλαια στο τέλος του κάθε
τόμου, επιτρέπουν την εικασία ότι το χειρόγραφο ήταν έτοιμο για το τυπογραφείο.69 Ενδεχομένως, μάλιστα, η προοπτική μιας ανάδυσης στη «δημόσια σφαίρα» να υπέβαλε στον μεταφραστή την τροποποίηση του ονόματός
του σε Δρομούσης αντί Δορμούσης, για λόγους αλφαβητικής διευκόλυνσης, εξελληνισμού ή αποφυγής συνδηλώσεων που αυτό υποκινούσε στο
πολυεθνοτικό περιβάλλον της Κεντρικής Ευρώπης.70 Η μετάφραση του
Κουτσού διαβόλου, που πρέπει να αποτελούσε μεταφραστικό desideratum,
κου, που δημοσιεύεται το 1801 είναι ο μοναδικός τίτλος.
65 Füves 1964-1965α: 105.
66 Στον εντοπισμό της μετάφρασης οδηγήθηκα από το δημοσίευμα του Πολίτη 2005: 142,
σημ. 40.
67 Αναφορά σε αυτό γίνεται στην Αληθή Ιστορία, δηλ. στον «Ανώνυμο του 1789»· εκδόσεις του γαλλικού πρωτοτύπου συναντάμε σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες· βλ., σχετικά,
Αθήνη 2010: 88-95.
68 Hunger – Hannick 1994: S Gr. 199, σ. 359-360. Πρόκειται για καλλιγραφημένο χφ σε
δύο τόμους με 176 και 162 σελίδες, με επιμελώς χαραγμένα περιθώρια. Η γραφή του
ταυτίζεται με αυτήν του χφ 2145 της ΕΒΕ· πρόκειται συνεπώς για ιδιόγραφο.
69 Ετοιμάζω χωριστή μελέτη για τη μετάφραση αυτή.
70 Στα ουγγρικά dörmög σημαίνει αρκούδα, στα βλάχικα dormu σημαίνει ύπνος.
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για άγνωστους λόγους δεν δημοσιεύτηκε. Έτσι, ο αδέξιος αυτός στιχουργός και μελοποιός δεν μπόρεσε τελικά να καταλάβει μια σημαντική θέση
ανάμεσα στους μεταφραστές που γονιμοποίησαν το έδαφος για την καλλιέργεια του νεοελληνικού, νεωτερικού αφηγηματικού λόγου.
•
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Πατροπαράδοτες αρετές, πατροπαράδοτα ελαττώματα: εικασίες
για τον εθνικό χαρακτήρα των Ελλήνων και των Ισπανών
Ekkehard W. Bornträger

Η παρούσα μελέτη προτίθεται να παρουσιάσει σε συγκριτική οπτική
ορισμένες πτυχές του λόγου για την εθνική ταυτότητα, τον “εθνικό χαρακτήρα” Ελλήνων και Ισπανών.
Τα περισσότερα από τα έργα που μελετήθηκαν βγήκαν από την πέννα
αρκετά γνωστών, σε μερικές περιπτώσεις και διάσημων εκπροσώπων της
πολιτικής σκέψης (ή και πράξης) ή πνευματικής ζωής εν γένει.1 Ωστόσο,
δεν έχουμε βέβαια αξιώσεις να δώσουμε ένα αντιπροσωπευτικό πανόραμα
του καθενός εθνικού λόγου, που θα απαιτούσε πολύ εκτενέστερη βιβλιογραφική βάση. Περιοριζόμαστε εδώ σε ορισμένες, αλλά ως ένα σημείο,
τουλάχιστον, χαρακτηριστικές εντυπώσεις.
Ως χρονολογικό πλαίσιο ορίστηκε το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα, η
εποχή που, και στην Ισπανία και κατά μείζονα λόγο στην Ελλάδα, η αναζήτηση της συλλογικής ταυτότητας κέρδισε αν όχι πάντα σε ποιότητα και
πειστικότητα, τουλάχιστον σε βάθος και ποικιλία.2
Η ήττα του 1898, στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε αφορμή
για μία αναθεώρηση της ισπανικής ταυτότητας και εμπλούτισε σημαντικά
τον λόγο για τα εθνικά χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα, κάτι ανάλογο
συνέβη με την ήττα του 1897, κατόπιν της αποτυχημένης επίθεσης κατά
της Τουρκίας. Εν τούτοις, ως τότε ο ελληνικός λόγος περί ταυτότητας
1

2

Έχοντας στο νου την τεράστια διαφορά δημογραφικής διάστασης, γίνεται έκδηλο ότι
σε μία αντιπαράθεση οποιουδήποτε είδους πολιτικού ή πολιτισμικού λόγου, η Ισπανία έχει το πλεονέκτημα του μεγάλου αριθμού, που επιτρέπει και μία πιο σημαντική
διαφοροποίηση γνωμών και γνώσεων. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει, για την μελέτη
μας, όχι ότι οι Έλληνες γράφουν συστηματικά χειρότερα, αλλά ότι αποβαίνει δύσκολο
να βρεθούν, για το κάθε θέμα σύγκρισης, ακριβώς ίδιου κύρους έλληνες συγγραφείς.
Η Ισπανία όντως είχε ήδη γνωρίσει, από τον 17ο αιώνα (Quevedo) και μετά, διάφορες
προσπάθειες εκτενέστερου καθορισμού συλλογικής ταυτότητας και πολιτικού προορισμού· o λόγος για τον εθνικό χαρακτήρα κερδίζει πλάτος και (κάποια) συνέχεια μόνο
στο κατώφλι του 19ου αιώνα, με τον Jovellanos, για να βρει ύστερα, μεταξύ άλλων, και
μία λογοτεχνική υπόσταση, τον costumbrismo, την —τηρουμένων των αναλογιών—
ισπανική παραλλαγή της ηθογραφίας, που όμως εξαντλείται στην περιγραφή ντόπιων
εθίμων και τύπων, χωρίς να συμβάλει σε μία ευρύτερη, εθνική σύνθεση.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος E΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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υστερούσε πολύ του ισπανικού σε πυκνότητα επιχειρηματολογίας για τη
συνέχεια. Μόνον η ενίσχυση του δημοτικισμού από τα 1880 είχε εντείνει το
ενδιαφέρον για μία εκτενέστερη συζήτηση και για τον εθνικό χαρακτήρα.
Αλλιώς υπήρχαν μόνο οι συνηθισμένες φόρμουλες για την ιστορική συνέχεια, συνθήματα, και εκστατικές διαπιστώσεις εθνικού μεγαλείου (ή καταστροφής) και πατροπαράδοτων ελληνικών αρετών — και εξίσου πατροπαράδοτων ελαττωμάτων των “αντίπαλων εθνών”.3
Η σύμπτωση των δυο γεγονότων εξωτερικής πολιτικής αποτελεί έτσι
μία κοινή αφετηρία για την συγκριτική μας μελέτη, και η δεκαετία του
1950 σημαδεύει, για τις δυο χώρες, τον τελευταίο σταθμό πριν από το κύμα
οικονομικού, πολιτικού και πολιτισμικού εκσυγχρονισμού της επόμενης
εικοσαετίας, που περιθωριοποίησε —προσωρινά τουλάχιστον— τις παραδοσιακές προβολές εθνικής ταυτότητας που αντιμετώπισαν τον εθνικό
χαρακτήρα ως ένα σύστημα διαχρονικά κατά βάθος αμετάβλητο.4
Ξηρό τοπίο και ξηρή ψυχή στην Ισπανία
Είναι ο Unamuno που συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση και δραματοποίηση μιας βαθιάς γενικής αντιστοιχίας ανάμεσα στο τοπίο και τον εθνικό
χαρακτήρα των Ισπανών.5 Και η επίδραση της φύσης, κατά κύριο λόγο δεν
είναι θετική, αφού το ίδιο το τοπίο εν πολλοίς δεν μπορεί να προσφέρει
πολλά. Κατά αυτόν, το «στυφό και ξηρό πνεύμα» (el espíritu áspero y seco)
των Ισπανών συνδέεται ενδόμυχα με το τοπίο του κεντρικού οροπεδίου,
«duro de líneas», «γυμνωμένο από δένδρα, με απεριόριστο ορίζοντα, και
3

4

5

Η εκτενέστερη και, ως ένα βαθμό, και πιο εμβριθής επισκόπηση του ελληνικού εθνικού χαρακτήρα αποτελούσε το σχετικό κεφαλαίο (34 σ.) στην πραγματεία του πρέσβη
των Η.Π.Α. στην Αθήνα, Charles Tuckerman (ελλ. μετάφραση του Α. Ζυγομαλά), Οι
Έλληνες της σήμερον, Αθήνα 1877, σ. 279-312. Το ότι πρόκειται για ξένο παρατηρητή,
δεν πρέπει να εκπλήττει, αφού ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία, η ετεροαντίληψη και ετερο-διατύπωση κύριων στοιχείων της εθνικής ταυτότητας είχε εν μέρει
προηγηθεί της ιθαγενούς.
Δεν είναι το θέμα μας και δεν θα υπήρχε και ο χώρος εδώ για μία συστηματική αντιπαράθεση ιστορικής πραγματικότητας και σχεδίων ταυτότητας. Εάν εννοείται ότι οι
προβολές ταυτότητας δεν είναι απλή και άμεση σύνθεση της πραγματικότητας, δεν θα
προσυπογράφαμε ούτε την θεωρία ότι ο εθνικός χαρακτήρας και ως αφαίρεση για την
συγχρονική συλλογική συμπεριφορά και τις αξίες στις οποίες στηρίζεται δεν είναι παρά
μία κατασκευή που γίνεται εντελώς αυθαίρετα και ελεύθερα. Μας φαίνεται περισσότερο ρεαλιστικό να θεωρήσουμε τις διατυπώσεις και εικασίες για την εθνική ταυτότητα
ως αναγκαίως υποκειμενική μεν, αλλά όχι εντελώς φανταστική, ερμηνεία της εθνικής
πραγματικότητας, που βέβαια επιχειρείται σε εξάρτηση με κοινωνικούς και γεωπολιτικούς υπολογισμούς καθώς και με θέματα γοήτρου, και που λαμβάνει επίσης υπ’ όψη
προϋπάρχοντα αυτο- και ετερο-στερεότυπα.
Για τη διαμόρφωση της αρνητικής εικόνας του ισπανικού τοπίου βλ. και το έργο (από το
1914) του Juderías, Julián, La leyenda negra, Mαδρίτη 1986, σ. 38-48.
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εκτυφλωτικό φως, με κλίμα ακραίο, χωρίς χλιαρές ηπιότητες (sin tibiezas
dulces)».6
Αυτή η αρνητική όψη του φυσικού περιβάλλοντος και οι μοιραίες του
επιπτώσεις στον εθνικό χαρακτήρα βρίσκουν την πιο επεξεργασμένη
διατύπωση στον πολιτικό και υπουργό της μεσοπολεμικής Δημοκρατίας
Alvaro de Albornoz.
Αυτός κατηγορηματικά απορρίπτει οποιανδήποτε εξιδανίκευση του
ισπανικού τοπίου σε ένα είδος νέας Εδέμ, που την επιχείρησε η συμβατική
leyenda, κατά την οποίαν η Ισπανία ήταν, από γεωγραφική σκοπιά, η πιο
ευνοημένη από την τύχη περιοχή του κόσμου. Η χώρα συγκέντρωνε όλες
τις κλιματικές ζώνες, από το τροπικό ως το βόρειο τοπίο, περνώντας από
την «más suave y deliciosa zona templada». Kαι στην ποικιλία του κλίματος
θα αντιστοιχούσε η πιο ωραία χλωρίδα του πλανήτη, από τον πεύκο και
την οξιά ως την πορτοκαλιά και το ζαχαροκάλαμο: «Como en un país de
elección, marcado con sello providencial, se habían acumulado en nuestro
suelo todas las riquezas. Ser español era una verdadera ganga.»7
Και ακόμη σήμερα αυτό το συναξάρι, παρατηρεί ο Albornoz, αντισταθμίζει τα κουρέλια που φοράν πολλοί Ισπανοί: «¡Oh, nuestro cielo, nuestras
mujeres, nuestra alegría […]»8
Την βάναυση πραγματικότητα, την αντιλαμβάνεται εύκολα όποιος
διαθέτει αναλυτικό πνεύμα. Η Ισπανία χαρακτηρίζεται από μία γεωγραφία γεμάτη δυσκολίες. To κλίμα είναι σκληρό, δυνατοί άνεμοι γδέρνουν
σφοδρά το τοπίο, καταβρέχονται με ομίχλη οι βόρειες περιοχές, ενώ στο
κεντρικό οροπέδιο λάμπει καυτά «un sol de justicia». Oύτε ο χειμώνας, ούτε
το καλοκαίρι ευνοούν τον άνθρωπο και τη φύση: «Los inviernos son fríos,
y los veranos secos y ardientes».9 Τα χιόνια από τις κορυφές δεν χρησιμεύουν, ορμούν σε χειμάρρους προκαλώντας καταστροφές στο δρόμο τους. Οι
συγκομιδές βρίσκονται στο έλεος των βροχοπτώσεων, «y éste depende del
arbitrio de santos milagreros». Και οι ποταμοί με το δυνατό τους ρεύμα, αντί
να γονιμοποιούν τη γη, την ρίχνουν σιγά-σιγά στη θάλασσα. Εν συνόλω
υπάρχει μία καταθλιπτική αντιστοιχία κλίματος και τοπίου: «A clima duro,
tierra dura, inhospitalaria, hostil al hombre, refractaria a la vida.»10
6

Unamuno, Miguel de, Ensayos, I, Madrid 1916, σ. 95 και passim, παρατίθεται κατά τον
Menéndez Pidal, Ramón, Los Españoles en la historia, Buenos Aires 1959, σ. 15.
7 Albornoz, Alvaro de, El temperamento español, Βαρκελώνη 1947 (α´ έκδοση 1921), σ.
47.
8 Albornoz, ό.π., σ. 47.
9 Albornoz, ό.π., σ. 48.
10 Albornoz, ό.π., σ. 48.
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Ο Αlbornoz κλείνει τον πίνακα συμφορών και σκληροτήτων της φύσης
με μία αναφορά στους ιστορικούς παράγοντες, που κι αυτοί συνέβαλαν,
συνάμα με τη φύση, στην διαστροφή του εθνικού χαρακτήρα.
Ένα από τα πιο μοιραία ελαττώματα της ισπανικής φυλής που εκφύονταν από αυτές τις αρνητικές συγκυρίες απέβη η ξηρότητα της ψυχής, η
«sequedad de alma, la sequedad de corazón», η έλλειψη συγκίνησης και
τρυφερότητας. Το φυσικό περιβάλλον και η ιστορία έκαναν τους Ισπανούς σκληρούς, και η αθλιότητα της ύπαρξης, που τους έκανε νηφάλιους,
τους έκανε και βάναυσους. Μία θρησκεία της θλίψης και του θανάτου τους
έδωσε τον «culto fanático del dolor»:
«Nuestro espíritu es seco como la meseta central en que culmina
nuestra geografía. La dureza de nuestro carácter, la propensión nativa a
la crueldad, se manifiestan incluso en los públicos regocijos — autos de
fe, ejecuciones capitales, fiestas de toros. La horrible miseria del medio
seca y esteriliza hasta las raíces mismas de la sensibilidad.»11
Aυτή η σκληρότητα της ψυχής εκδηλώνεται, κατά την εξίσου άσπλαχνη αυτοψία του Albornoz, όχι μόνο στο λαό, αλλά και στους μεγάλους,
υπέροχους ανθρώπους που εκπροσωπούν το έθνος, και στις καλές τέχνες.
Σε όλο το έργο του Cervantes δεν έχει ούτε ένα επεισόδιο τρυφερό, συγκινητικό, με μία γυναίκα ή με ένα παιδί. Φορμαλισμός, καζουιστική, έλλειψη
συναισθήματος στους νομομαθείς.12
Είναι έκδηλο ότι τέτοια συσσώρευση αρνητικών στερεοτύπων αποτελεί εξαίρεση στην ερμηνεία της σχέσης φύσης και ανθρώπινου χαρακτήρα.
Ας σημειωθεί ωστόσο ότι ούτε στο κλασικό απολογητικής τάσης έργο του
Juderías το αληθινό τοπίο δεν εξιδανικεύεται, στη δική του αντίληψη η
Ισπανία δεν είναι ούτε ένας κήπος με άφθονη βλάστηση ούτε έρημος.13
Η ντετερμινιστική ταύτιση γεωγραφικού περιβάλλοντος και ορισμένων απόψεων της εθνικής ταυτότητας γίνεται αντικείμενο αμφισβήτησης
στην δεκαετία του 1950 από τον Menéndez Pidal, που υπογράμμισε ότι για
παράδειγμα η λιτότητα και η εγκράτεια του χαρακτήρα δεν απαντούν μόνο
στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές, αλλά και στην «ευημερούσα και
εύφορη Ανδαλουσία» και αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του ισπανικού χαρακτήρα.14
11
12
13
14

Albornoz, ό.π., σ. 49.
Albornoz, ό.π., σ. 49.
Juderías, ό.π., σ. 47.
Menéndez Pidal, Ramón, Los Españoles en la historia, Buenos Aires 1959, σ. 15.
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Η γοητεία και ευεργετική δράση του ελληνικού τοπίου
Διαμετρικώς αντίθετη εμφανίζεται η απεικόνιση του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος, που ούτε αυτό δεν φημίζεται όμως, στον πιο πεζό μη
εθνικό λόγο, για ιδιαίτερο πλούτο σε νερό και βλάστηση.
Το τοπίο δεν θεωρείται μόνο με άλλα, εν γένει πολύ καλοπροαίρετα
μάτια, εξυψώνεται και υμνείται μάλιστα και ως αριστούργημα αισθητικής,
που προμηνύει τα προσόντα των κατοίκων του.
Ο Γιαννόπουλος εγκαινίασε αυτήν την παράδοση με την συνεπαρμένη
του ποιητική φαντασία και το γεμάτο ενθουσιώδεις υπερβολές λόγο του:
«Όλοι οι βράχοι, τα βουνά, κάθονται ένα ένα, σαν ωραίες γυναίκες του
λαού σεμνά ρεμβάζουσαι, σαν μητέρες κρατούσαι εις την αγκαλιά των
ωραία παιδιά, σαν Βυζαντιναί Παναγίαι γέρνουσαν ολίγον το κεφάλι
των με σοβαράν αγάπην.»15
Η αισθητική αρχή, στην οποίαν ενσαρκώνει αυτή την ευ-μορφία είναι
κυρίως η ελληνική γραμμή. Πρόκειται για μία μόνη γραμμή καμπύλη. Και η
γραμμή αυτή συμβολίζει με την κομψή της ευλυγισία τις αρετές της προνομιούχου ελληνικής φυλής μπροστά στις πιο σκληρές γεωμετρικές εκδηλώσεις άλλων εθνών:
«Παντού μία απλούστατη, μαλακώτατη καμπύλη, υγρά και φευγαλέα
σαν τας μεγάλας και ηρέμους αναπνοάς της θαλάσσης, σαν τα μεγάλα
ήμερα κύματα, παράγουσα μίαν βαθυτάτην αισθητικήν ηδονήν.»16
Άχαρη και μη αρμονική η ευθεία γραμμή, «μία ορθή γραμμή ενός μονοκοκκάλου άγγλου, μιάς λογχοειδούς αγγλίδος, είναι γραμμή προξενούσα
δύναμιν, γεννώσα αντίστασιν, είναι γραμμή αποκρουστική».17
Η αισθητική του ελληνικού τοπίου συνοψίζεται, απεναντίας, από μία
καμπύλη «σαφεστάτη, απλουστάτη, ηδονικωτάτη, αρμονικωτάτη, μουσικωτάτη, με μίαν αιθεριωτάτην ευγένειαν και ένα μέθυ μελαγχολίας».18
Και ειδοποιό ελληνικό χρώμα υπάρχει, που χαρακτηρίζεται προπάντων
από την Αϋλότητα.19 Αλλά και από την φωτεινότητα, καθώς πρόκειται για
έναν τόσο πεφωτισμένο λαό: «Και τα χρώματα πεδίων, λόφων, βουνών,
όλα τα νερά, όλοι οι αέρες, είναι όλα φωτεινότατα χρωματιστά.» To κύριο
Χρώμα, το χαρακτηριστικόν χρώμα είναι το Κυανούν.20
15
16
17
18
19
20

Γιαννόπουλος, Περικλής, Άπαντα, Αθήνα 31988, σ. 100.
Γιαννόπουλος, ό.π., σ. 100.
Γιαννόπουλος, ό.π., σ. 101.
Γιαννόπουλος, ό.π., σ. 101.
Γιαννόπουλος, ό.π., σ. 115.
Γιαννόπουλος, ό.π., σ. 116.
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Την εποχή του Γιαννόπουλου υπήρχαν και άλλες, πιο πεζές «νεωτερικές» προσπάθειες για τη διατύπωση της σχέσης περιβάλλοντος και εθνικού χαρακτήρα. Ενδιαφέρουσα η θεωρία του Κ. Μιτσόπουλου, έλληνα
καθηγητή στη Βουδαπέστη, για τον καθοριστικό ρόλο της καλής προσαρμογής στο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στο κλίμα. Και το ελληνικό
κλίμα, κατά τη γνώμη του, προσέφερε και προσφέρει (αφού είναι βασικά
αμετάβλητο) ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ενός μεγάλου πολιτισμού, όπως το ανέδειξε η κλασική Αρχαιότητα.21 Διαφορετικά από τον
ενιαίο χαρακτήρα του ελληνικού τοπίου του Γιαννόπουλου, ο Μιτσόπουλος τόνιζε την πολυμορφία των κλιματικών ζωνών στην Ελλάδα, που την
θεώρησε ένα ιδανικό πλεονέκτημα: «Η μεγάλη διαφορά και αντίθεσις των
κλιμάτων εν τω στενώ της ελληνικής χώρας ορίζοντι συντελούσι τα μέγιστα επί της υγείας, του φιλέργου και του έρωτος προς την ελευθερίαν και
την πρόοδον των κατοίκων.»22
Αλλά δεν υιοθετεί μία εντελώς ντετερμινιστική όψη, η σωστή προσαρμογή δεν γίνεται πάντοτε αυτόματα, αν ιστορικά ο ελληνισμός έζησε σε
αρμονία με το περιρρέον κλίμα χάρη στην «διατροφή, τη θερμοκρασιακή σκληραγωγία, τη φιλοπονία και την λιτότητα που συνιστούσαν τον
τρόπο ζωής του», δεν υπήρχε εγγύηση ότι έτσι θα ήταν και στο μέλλον
αφού η καλή προσαρμογή «απειλούνταν από τη διάδοση του πνεύματος
του υλισμού και της άνετης ζωής και η εξαφάνισή του θα οδηγούσε στην
εθνική παρακμή».23
Aυτή η θεωρία προσαρμογής δεν είχε οπαδούς αργότερα, αν και στοιχεία της συγχωνεύτηκαν με τις μεταγενέστερες παραλλαγές και αναπροσδιορισμούς του γεωγραφικού ιδεαλισμού κατά τον Γιαννόπουλο.
Την τελική, για την υπό ανάλυση εποχή διατύπωση επεχείρησε ο Θεοτοκάς. Με όλες τις επιφυλάξεις του σχετικά με ντετερμινιστικές εξισώσεις
ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και τη φύση του ανθρώπου, υπογράμμισε
την ελληνική εξαίρεση.
«Στην Ελλάδα, ωστόσο, η γοητεία του τοπίου είναι τόσο μεγάλη, τόσο
κυριαρχική στη ζωή των ανθρώπων, ώστε φαίνεται να άφησε, ανέκαθεν,
βαθιά ίχνη στην εσωτερική τους ζωή, συνειδητά ή ασυνείδητα».24
21 Μιτσόπουλος, Κωνσταντίνος, “Ο ελληνισμός εν σχέσει προς την γεωγραφικήν διαμόρφωσιν και το κλίμα της ελληνικής χώρας”, Ελληνισμός, Φεβρουάριος 1898, σ. 73-79.
Παρατίθεται κατά Μποχώτη, Αθανάσιο, Η ριζοσπαστική δεξιά, Αθήνα 2003, σ. 467.
22 Mιτσόπουλος, ό.π., σ. 73. Παρατίθεται κατά Μποχώτη, ό.π., σ. 487.
23 Μιτσόπουλος, ό.π., σ. 79. Παρατίθεται κατά Μποχώτη, ό.π., σ. 467.
24 Θεοτοκάς, Γιώργος, Προβλήματα του καιρού μας, Αθήνα 1956, σ. 9.
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Στον Θεοτοκά όμως, η φύση στην Ελλάδα δεν είναι πια αισθητική βάση
και σύμβολο ηρωικού εθνικού μεγαλείου όπως στο Γιαννόπουλο, αλλά
αποτελεί ένα πλαίσιο ευχάριστο, όχι γιγαντιαίο ή ιδιαίτερα ηρωικό, που
βρίσκεται στα μέτρα του καθημερινού ανθρώπου: Τα στοιχεία της φύσης, η
θάλασσα, το δάσος, το βουνό, το κλίμα, «δεν εξουθενώνουν, δε μικραίνουν
τον άνθρωπο, αλλά τον αναδεικνύουν. […] Παραδέχονται ότι αυτός είναι
το κέντρο και το μέτρο του κόσμου.»
Ωστόσο, η φύση όχι μόνο δεν απειλεί τον άνθρωπο, και κατά το συγγραφέα αυτόν έχει θετική επίδραση στα διανοητικά προσόντα, στις αισθητικές προτιμήσεις του ελληνικού λαού, διαποτίζεται «από το δίδαγμα της
φύσης», με αποτέλεσμα να «ρέπει φυσικά προς την διαύγεια, τη λεπτότητα, προς μορφές καθαρές, αρμονικές και νοητές». Οποιαδήποτε υπερβολή, οποιαδήποτε δυσαναλογία ή ασάφεια αποκρούουν τον Έλληνα: «Το
κολοσσιαίο, το τεράστιο είναι απαράδεκτα στην Ελλάδα, καθώς και το
έξαλλο, το θολό, το συγκεχυμένο.»25
Ψάχνοντας για αντιστοιχίες ανάμεσα στο ελληνικό τοπίο και την
γεωμορφολογία άλλων γνωστών χωρών, ο Θεοτοκάς εντοπίζει δυο αξιόλογα και διάσημα πρωτότυπα (προφανώς όχι εντελώς κατά τύχην) προχωρημένων ευρωπαϊκών κρατών. Διαπιστώνει ότι η Ελλάδα είναι ορεινή
«περίπου όσο κι η Ελβετία και νησιώτικη όσο κι η Μεγάλη Βρετανία.»
Kύριο γνώρισμα της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι τα βουνά, που «σκεπάζουν περισσότερο από τα τρία τέταρτα του ελληνικού εδάφους». Oι πεδιάδες είναι μικρές. Σημαντικός και ο ρόλος του νησιωτικού χώρου.26 Νησιωτικά μοιάζουν και πολλά μέρη της ελληνικής ηπείρου, που «με τα αμέτρητα
ακρωτήριά της […] λούζεται τόσο πολύ στη θάλασσα ώστε προσλαμβάνει
συχνά νησιώτικο χαρακτήρα […].» 27
Η σύσταση του τόπου αυτή, ιδιαίτερα ο ορεινός χαρακτήρας της χώρας,
με οροσειρές που κατευθύνονται παράλληλα με την ακτή, καθιστώντας
συχνά την πρόσβαση στην ενδοχώρα δύσκολη, διίσταται αισθητά από μία
ιδανική γεωμορφολογία. Για έναν απαισιόδοξο ισπανό παρατηρητή σαν
τον Albornoz πιθανόν να αποτελούσε λόγο κοινωνικής καθυστέρησης.
Κάθε άλλο στον Θεοτοκά: στην δική του ανάγνωση, όλα αυτά τα δυνητικά
μειονεκτήματα γίνονται μία θετική πρόκληση, καλλιεργούν στους ανθρώπους «ισχυρά αισθήματα ιδιοτυπίας και ανεξαρτησίας και μίαν αλύγιστη
αδιαλλαξία απέναντι των εξωτερικών εχθρών».28
25
26
27
28

Θεοτοκάς, ό.π., σ. 10.
Θεοτοκάς, ό.π., σ. 10.
Θεοτοκάς, ό.π., σ. 10-11.
Θεοτοκάς, ό.π., σ. 11.
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Ακόμη πιο οριστική για την θετική εξέλιξη του ελληνικού χαρακτήρα
από την πάτρια γη αποβαίνει η θάλασσα που «πάντα παρούσα, πλαταίνει τη φαντασία, δημιουργεί την περιέργεια για το μεγάλο ξένο κόσμο
και προκαλεί συνεχείς επαφές μαζί του, οξύνει και καλλιεργεί το μυαλό
[…]». Έτσι ο ανοιχτός ορίζοντας του πελάγους «τραβά ολοένα τον Έλληνα
να γίνει ναυτικός ή μετανάστης, να φύγει, να γνωρίσει σαν τον Οδυσσέα
‘πολλών ανθρώπων άστεα και νόον’.»29
Ο συγγραφέας παραδέχεται όμως, ότι η «μυστική έλξη του γαλάζιου
στοιχείου» δεν εξηγεί, μόνη της, την πατροπαράδοτη τάση του ελληνικού έθνους προς την αποδημία. Τονίζει ότι ανάμεσα στους «λαμπρούς
και ξερούς βράχους της πατρίδας» εμφανίζεται, για όποιον δεν έχασε την
αίσθηση της πραγματικότητας, κι άλλος ένας παράγοντας «που λέγεται
φτώχεια»: Η Ελλάδα βρίσκεται «στο προτελευταίο βιοτικό επίπεδο των
χωρών της δυτικής Ευρώπης (το τελευταίο, καθώς λένε οι ειδικοί, ανήκει
στην Ισπανία και την Πορτογαλία)».30
Και η φτώχεια του τόπου είναι πατροπαράδοτη, όπως δείχνει η ιστορία
του Ιάσονα, που ξεκίνησε σε μακρινές θάλασσες να βρει το Χρυσόμαλλο
Δέρας.31
Kαι πάλιν ένα μειονέκτημα του φυσικού περιβάλλοντος ανυψώνει νου
και χαρακτήρα παρά να τους υποβιβάζει, οι ξηροί βράχοι δεν αποξηραίνουν την ψυχή του Έλληνα. Αντίθετα, η φτώχεια έκανε τον Έλληνα «πολυμήχανο, […] έδωσε στο μυαλό του ευστροφία και επιτηδειότητα», αν και
συνεπάγονταν, στην πολιτική του στάση και συμπεριφορά, ανησυχία και
δυσαρέσκεια.32
Sobriedad = λιτότητα;
Ο Ισπανός, έχει μέσα του το sustine et abstine, τη νόρμα σοφίας η οποία
καθιστά τον άνθρωπο ικανό να αντέχει τις πιο σκληρές στερήσεις.
Αλλά η υπόσταση της λιτότητας εμφανίζεται στην «serenidad de
ánimo», δηλαδή στην αδιατάραχτη νηφαλιότητα και γαλήνη του «sosiego
imperturbable».33
Είναι μεν «quella bella virtute di Castilia» που η Ιταλία της Αναγέννησης σημείωσε, μεταξύ θαυμασμού και περιπαίγματος. Εκδηλώνεται ως
γενική αδιαφορία μπροστά στα ενδεχόμενα της ζωής, ανεξάρτητα από το
εάν είναι αρνητικά ή θετικά.34
29
30
31
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Θεοτοκάς, ό.π., σ. 11.
Θεοτοκάς, ό.π., σ. 68.
Θεοτοκάς, ό.π., σ. 11.
Θεοτοκάς, ό.π., σ. 12.
Menéndez Pidal, ό.π., σ. 28.
Menéndez Pidal, ό.π., σ. 28.
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Δεν αποτελεί ωστόσο μόνο αρετή, δίπλα στο sosiego της πιο ενεργητικής δράσης υπάρχει και το «sosiego apático», η αργοπορία, η νοοτροπία
του «vuelve usted mañana» για την οποίαν ήδη παραπονέθηκε, σε σχέση με
την ταχύτητα εργασίας των υπουργών, ένας γερμανός βαρόνος την εποχή
του Φιλίππου ΙΙ.35
Έτσι ο Menéndez Pidal διαπιστώνει μία συνεχή ταλάντευση του Ισπανού ανάμεσα σε δύο άκρα, την ορμητική ενέργεια και την απάθεια. Συνήθως, η καθημερνή ρουτίνα δεν τον πολυενδιαφέρει, η μονοτονία της δεν
εγείρει τα πάθη του, το «no importa» φαίνεται να είναι ο κανόνας του.
Εάν όμως πρόκειται για μεγάλη, μάλιστα και ριψοκίνδυνη επιχείρηση ή
πρόκληση, οι Ισπανοί βάζουν τα δυνατά τους και διακρίνονται από ανεξάντλητο σφρίγος.36
Άλλο συστατικό της διαχρονικής ισπανικής ταυτότητας αποτελεί
η «tradicionalidad» και ο «misoneísmo», η απέχθεια για το καινούριο.
«Novedad, πράγμα καινούριο και ασυνήθιστο. Suele ser peligrosa por traer
consigo mudanza de uso antiguo», έγραψε ο αρχιτέκτονας της Αναγέννησης Covarrubias.37
O Menéndez Pidal επιμένει στη σαφή διάκριση μεταξύ της αφοσίωσης
στην παράδοση, του tradicionalismo και του misoneismo. Λαμβάνει ρητά
θέση εναντίον της γνώμης ότι οποιοσδήποτε σεβασμός του παρελθόντος
είναι καθ’ εαυτό αρνητικός: «Ένας λαός μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένθερμος θαυμαστής της παράδοσης και να έχει μεγάλο δυναμικό εξέλιξης, ο
αγγλικός λαός π.χ.»38
Η ευθύνη για την καθυστέρηση των Ισπανών δε βρίσκεται στο
tradicionalismo, που αποτελεί μάλιστα μία θετική δύναμη, προσφέροντας
στον λαό τη ζωή μίας ισχυρής συλλογικής προσωπικότητας. Το αρνητικό
είναι η αποστροφή του κάθε καινούριου.
Και στο χαρακτήρα των Ελλήνων ανήκουν, κατά την γνώμη των παρατηρητών, η λιτότητα και η εγκράτεια, η αρχή του «μηδέν άγαν», αρετές
που ως ένα σημείο μοιάζουν με το sosiego των Ισπανών· αλλά ποτέ δεν
παίρνουν αυτόν τον κεντρικό ρόλο στο λόγο ταυτότητας, αφού οι Έλληνες παρουσιάζονται ως εξωστρεφείς, διακατέχονται από την περιέργεια,39
η πρώτη ερώτησή του αν συναντήσει Έλληνας ένα φίλο είναι: «Τι νέα;»40 Ο
35
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Menéndez Pidal, ό.π., σ. 29.
Menéndez Pidal, ό.π., σ. 30.
Menéndez Pidal, ό.π., σ. 39.
Menéndez Pidal, ό.π., σ. 39.
Χαρακτηριστικά, ο Tuckerman σημείωσε ότι «Ο Έλλην είναι φύσει περίεργος», βλ.
Tuckerman, Charles, Οι Έλληνες της σήμερον (ελλ. μετάφραση), Αθήνα 1877, σ. 288.
40 Χαιρέτης, Μανουήλ Θ., Εθνολογισμοί, Πάτρα 1905, σ. 137.
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Έλληνας είναι πολυπράγμων, του αρέσουν τα λόγια, είναι κατ’ εξοχήν λαός
που εκφράζεται με ειρωνεία, «λαός αγαπών τους λόγους», και τον θόρυβο,41 λαός εμπαθής που εξωτερικεύει τα συναισθήματά του εύκολα. Εάν
υπερηφανεύεται για τους λαμπρούς προγόνους, δεν απορρίπτει καθόλου
τους νεωτερισμούς εφόσον βρει μία χρησιμότητα σε αυτούς. Κατά βάθος
δεν υπάρχει κάτι το ισοδύναμο με το sosiego στις προβολές του ελληνικού χαρακτήρα, με όλες τις αναλογίες που διαγράφονται π.χ. ως προς την
στάση μπροστά στην εργασία.
Έλλειψη οικονομικής συνείδησης στους Ισπανούς
Οι σχέσεις του Ισπανού με την οικονομία ήδη κατά τα τέλη του Μεσαίωνα δεν χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερο πάθος, Έτσι ένας εκπρόσωπος της
Καστίλης στην σύνοδο της Βασιλείας εξέφρασε μάλλον αλαζονική περιφρόνηση για τα αγαθά της.
«Οι Καστιλιανοί δεν συνήθισαν να έχουν περί πολλού τα πλούτη, περισσότερο [εκτίμησαν] την αρετή, ούτε μετράν την τιμή με την ποσότητα
του χρήματος, αλλά περισσότερο με τα ωραία έργα (obras fermosas).»42
Αυτή η επιφυλακτική στάση μπροστά στα οικονομικά φαίνεται πως
δεν άλλαξε με το διάβα του χρόνου. Δεν εκπλήσσει, ότι ο Μenéndez Pidal
τονίζει πως η αδιαφορία που συχνά συνοδεύει την παραδοσιακή ισπανική
λιτότητα αφορά και την οικονομία. Εάν από ηθική μόνο πλευρά η γενναιοδωρία, στο προσωπικό καθώς και στο συλλογικό επίπεδο, δεν είναι βέβαια
αξιόμεμπτη, η μη επικράτηση του υπολογισμού απωλειών και κερδών
μπροστά σε άλλα κριτήρια έχει καταστροφικές σχεδόν συνέπειες για την
ισπανική οικονομία όλων των εποχών.
Η υποτίμηση της παραγωγικής εργασίας, της βιομηχανίας και του
εμπορίου, η ικανοποίηση ήδη με τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία θεραπεύουν τις πιο επείγουσες ανάγκες, η αδιαφορία για το αύριο εμποδίζουν
την οικονομική εξέλιξη.
Η στάση αυτή εξηγεί, κατά τον αναλυτή αυτό, και την «esterilidad del
oro de las Indias» που διέσχισε την Ισπανία για να καταντήσει στα χέρια
των Τζενοβέζων και άλλων ξένων, σε ποσότητα που αρκούσε να κατακλύσει με χρήμα την Καστίλη, κι όλη την Ευρώπη ως την Κωσταντινούπολη.43
Περαιτέρω συγκεκριμένες επιπτώσεις της προσβλητικής αμέλειας, της
αρνητικής πλευράς της λιτότητας, στον χώρο της εργασίας αναφέρει ο
41 Χαιρέτης, ό.π., σ. 148.
42 Διάλεξη του Alonso de Cartagena στη σύνοδο της Βασιλείας (1431-1449), αναφερόμενη στο Castro, Américo, España en su historia (επιμ. Miranda, José), Μαδρίτη 2004,
σ. 160.
43 Menéndez Pidal, κατά τον Μarías, ό.π., σ. 48.
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Marías. Μιλά για μία έλλειψη εκλέπτυνσης, και καθημερινών ανέσεων, για
τους αφιλόξενους ξενώνες, τη γενική έλλειψη επιμέλειας και μαστοριάς.
Αναρωτιέται ποια είναι η ψυχολογική ρίζα αυτής της τάσης των
Ισπανών.44
Υποθέτει ότι οφείλεται κυρίως σε μία έλλειψη επιθυμιών, που χαρακτηρίζει έναν ψυχολογικό τύπο με πολύ λίγη φαντασία. Αυτό κατά τη γνώμη
του εμφανίζεται και στις επιλογές σχετικά με την εργασία. Η συντριπτική
πλειοψηφία των Ισπανών εξασκεί ένα επάγγελμα που δεν εκφράζει την
αληθινή κλίση του καθένα. Προτιμά τις μονότονες και μη εξειδικευμένες
δραστηριότητες, εφόσον προσφέρουν μία σταθερή θέση εργασίας, πολύ
δημοφιλή είναι τα επίσημα γραφειοκρατικά καθήκοντα. Ο μέσος Ισπανός
θέλει να έχει μία αποκατάσταση, μία «colocación».
Τα καθημερινά ωράρια εργασίας δεν ξεπερνούν τις 7-8 ώρες. Αλλά με
την αργή έναρξη της εργάσιμης ημέρας και με το μεγάλο διάλειμμα για το
γεύμα όλη η μέρα εντάσσεται στην σφαίρα της δουλειάς. Στον Ισπανό δεν
παραμένει καιρός για τίποτα. Με τον τρόπο αυτό, οι συνηθισμένες —σε
ορισμένες άλλες χώρες— δραστηριότητες του χρόνου αναψυχής, η κηπουρική και ο χορός, «τα θεάματα ή η ανάγνωση», «τα σπορ ή η ενασχόληση
με μία τέχνη», ή η συλλογή αντικειμένων δεν βρίσκουν οπαδούς.
Το αντίστροφο αντίστοιχο παρατηρείται με την «perplejidad del español
en vacaciones.» Μετά από τη συνηθισμένη γκρίνια του ότι δεν έχει καιρό
για τίποτα, βρίσκεται τότε στην ενοχλητική κατάσταση να μην ξέρει τι να
κάνει με τον καιρό του.45
Ο Έλληνας – «έμπορος ή ναυτίλος»
Εντελώς αντίθετη είναι η αυτοαντίληψη για τις εμπορικές (κυρίως τις
ναυτεμπορικές) ικανότητες του Έλληνα, αν και ωράρια και ρουτίνες της
καθημερινής δουλειάς δεν διαφέρουν και τόσο πολύ από το ισπανικό
μοντέλο. Η ειδική κλίση του για αυτές τις δραστηριότητες ανήκει στα πιο
δημοφιλή στερεότυπα (και όχι μόνο αυτό-στερεότυπα) για τον Έλληνα
των νεότερων καιρών, και βέβαια όχι χωρίς λόγο στην ιστορική πραγματικότητα. Μόνο που η πολυχιλιετής διαχρονική συνέχεια αυτής της ιδιοφυΐας που γενικά την προβάλλουν οι μελετητές, συμβαδίζει ήδη πολύ λιγότερο με τα ιστορικά δεδομένα.
Συχνά στον λόγο ταυτότητας εμπόριο και ναυτιλία ανάγονται μάλιστα
σε διακριτικά γνωρίσματα του ελληνικού συλλογικού χαρακτήρα.
Καμία αμφιβολία δεν έχει ο Χαιρέτης για αυτές τις έξοχες και πατροπαράδοτες αρμοδιότητες του Έλληνα: «Δύο υπήρχαν ανέκαθεν αι φυσικαί
44 Marías, Julian, Ser español, Βαρκελώνη 1987, σ. 47.
45 Marías, ό.π., σ. 47.
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του Έλληνα ιδιότητες: ήτο έμπορος ή ναυτίλος. Αμφοτέρας δε τας Εθνικάς
ταύτας ιδιότητας διατηρεί αναλλοιώτους και ακμαίας μέχρι της σήμερον.»46
Ήδη ένας πολιτικός του 19ου αιώνα είχε θεωρήσει ότι το εμπόριο «είναι
το μεγαλύτερον σχολείον, εις το οποίον οι άνθρωποι παιδεύονται και εξευγενίζονται, ούτω και τα έθνη». Και χάρη στο χάρισμά της για το εμπόριο,
«η ελληνική φυλή ωφελήθη και είναι εις θέσιν να ωφεληθή περισσότερον
παρά πάσαν άλλην» από την ανάπτυξη πολιτισμού (περιλαμβανομένης και
της ατμοπλοΐας) και «πάσης προόδου της Ευρώπης».
Έτσι ο δυναμικός και επικοινωνιακός ελληνικός χαρακτήρας υπόσχεται
ένα κατά πολύ λαμπρότερο μέλλον από αυτό που επιφυλάσσεται για τους
«αγροτικούς (γεωργικούς) λαούς», οι οποίοι «μένουσιν αιώνας αποχωρισμένοι των άλλων, και επομένως αγροίκοι, αμαθείς, περιωρισμένοι τον
νουν».47
Θα αναρωτιόταν σχεδόν κανείς διαβάζοντας τα διθυραμβικά εγκώμια για το οικονομικό και ναυτιλιακό χάρισμα των Ελλήνων, και τη μαύρη
εικόνα που σκιαγραφούν οι περισσότεροι ισπανοί παρατηρητές για την
εμπορική ανικανότητα του λαού τους, εάν οι Έλληνες κι όχι οι Ισπανοί κι οι
Άγγλοι ήταν για αιώνες οι κύριες ναυτικές δυνάμεις του κόσμου. Έχοντας
στο νου και τον εκσυγχρονισμό του καθενός εμπορικού στόλου κατά το β΄
ήμισυ του 19ου αιώνα, ο ελληνικός φαίνεται βέβαια μεν πολύ μεγαλύτερος
κατ’ αναλογίαν με τα δημογραφικά και γεω-οικονομικά δεδομένα, αλλά
το μέρος προοδευτικών, ατμοκίνητων σκαφών δεν ήταν πιο σημαντικό.
Αναμφισβήτητα η εμπορική ναυτιλία της Ελλάδας είχε σημειώσει, από το
18ο αιώνα, μία αλματώδη αύξηση, αλλά πριν, ως γνωστόν ήδη από τους
όψιμους αιώνες του Βυζαντίου, ήταν μάλλον οι Τζενοβέζοι και οι Ενετοί
που κυριαρχούσαν στο εμπόριο του Λεβάντε.
Ατομικισμός – ισπανική και ελληνική παραλλαγή
Το τρίτο, μετά την λιτότητα και την idealidad, θεμελιώδες συστατικό
του συλλογικού χαρακτήρα των Ισπανών αποτελεί, στο πανόραμα του
Menéndez Pidal, ο ατομικισμός, με την έννοια μίας υπερεκτίμησης των
προσωπικών ενδιαφερόντων, εις βάρος της κοινωνικής αλληλεγγύης και
της κατανόησης του συλλογικού.
Οι συμπεριφορές αυτές δημιούργησαν, μεταξύ άλλων, δυσλειτουργίες
στο σύστημα δικαιοσύνης, ιδιαιτέρως στην εφαρμογή και την τήρηση των
νόμων, και εμπόδισε επί πλέον την υιοθέτηση αξιοκρατικών κριτηρίων
στην επιλογή των κοινωνικών ελίτ εν γένει.
46 Χαιρέτης, ό.π., σ. 147.
47 Δόσιος, Κωνσταντίνος Ν., Ελληνισμός ή Ρωσσισμός; […], Αθήνα 1854, σ. 77.
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Η ασθενής νομιμότητα και κοινωνιολογική δικαιολογία υλικών προνομίων, τιμητικών διακρίσεων και ανώτερων θέσεων συνεπάγεται άλλο
συλλογικό ελάττωμα.48 Η «invidencia», η εγωκεντρική τύφλωση της
διανόησης μαζί με την έλλειψη οξυδέρκειας εμποδίζουν την σωστή αντίληψη της αξίας των άλλων. Αυτή η στάση συχνά εκφυλίζεται υπό το κράτος
του πάθους σε ανοιχτό φθόνο, την απέχθεια για τις «excelencias ajenas»,
μία αντίδραση που οφείλεται στον πόνο της κατωτερότητας. «El forte
individualismo y el débil sentido de la colectividad hacen que la envidia
desborde en España.»49
Άλλη η διάγνωση του ατομικισμού και της σχέσης του με το φθόνο
στην Ελλάδα.
Ο ατομικισμός δεν εκλαμβάνεται κυρίως στις αρνητικές του υποστάσεις. Για τον φιλελεύθερο διανοούμενο Θεοτοκά, η ορμέμφυτη τάση του
Έλληνα είναι να δημιουργεί τον ατομικό του κόσμο, ελεύθερο από εξωτερικές καταπιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό μόνο είναι σε θέση να πραγματοποιεί
την ατομική του ευτυχία, κι αν είναι ικανός, το ατομικό έργο που θα τον
τιμήσει.50
Και ως προσωπική στάση του Έλληνα προς την κοινωνία ο ατομικισμός
εμφανίζεται μάλλον ως μία αρετή παρά ως ένα ελάττωμα. Τον εφοδιάζει με
ένα βαθιά ριζωμένο δημοκρατικό πνεύμα, τον κάνει να μισεί την τυραννία.51 Από την άλλη πλευρά, «πολλές φορές […] απωθεί, ως τυραννική
εκδήλωση, την έννομη τάξη».52 Άλλα αυτό είναι και η μοναδική αρνητική
έκφανση του ελληνικού ατομικισμού στην ανάγνωση του Θεοτοκά.
Πιο κριτικά, φυσικά, παρουσιάζει τον φθόνο, που τον θεωρεί όντως
και στην Ελλάδα μία ενδημική εκδήλωση αγανάκτησης. Ωστόσο, παίρνει,
παρ’ όλα τα λαϊκά έθιμα προς αποτροπή του φθόνου εν γένει (μάτιασμα
κτλ.) μία στενότερη και περισσότερο υλική απόχρωση ως αντίδραση στην
επίδειξη πλούτου και ευημερίας. Τα «θύματα του φθόνου» δεν είναι, για
τον Θεοτοκά, τόσο οι υπέροχοι ή οι διαπρέποντες στον τομέα τους, αλλά
απλούστατα όσοι κάνουν επίδειξη ή δεν κρύβουν την ευημερία τους από
48
49
50
51

Marías, ό.π., σ. 51.
Menéndez Pidal, κατά τον Marías, ό.π., σ. 51.
Θεοτοκάς, ό.π., σ. 20.
Ο λόγος για τους Έλληνες ως κατ’ εξοχήν δημοκρατικού λαού, με έκδηλη ή πιο
διακριτική αναφορά στην αθηναϊκή δημοκρατία της Αρχαιότητας, απαντά ήδη από
το 19ο αιώνα στα πολιτικά δοκίμια. Και ο εθνικιστής Χαιρέτης προέβαλε τον δημοκρατικό χαρακτήρα του ελληνικού λαού: «Αυτό το αρχαίον συναίσθημα της Ελευθερίας … παραμένει και σήμερον άπτωτον εις τον Ελληνικόν χαρακτήρα.» Οι Έλληνες
είναι «εξόχως δημοκρατικός λαός, δημοκράτης εις τα μυχιαίτατα της καρδιάς του.» Βλ.
Χαιρέτης, ό.π., σ. 148.
52 Θεοτοκάς, ό.π., σ. 20.
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τα μάτια του «απλού κόσμου»: «Κοινωνικές εκδηλώσεις, θεαματικές και
πολυθόρυβες, που γεννούν την εντύπωση της ομαδικής επίδειξης πλούτου
και της χρηματικής σπατάλης, προκαλούν ακατάπαυστα κύματα απογοήτευσης και οργής, που καθρεφτίζονται στα πικρά σχόλια του τύπου …
Ερεθίζουν το συλλογικό αίσθημα της «στέρησης» που χαρακτηρίζει ένα
μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού.»53
Η σχέση υπερβολικού ατομικισμού και η δυσλειτουργία του νομικού
και γενικότερα του κρατικού συστήματος αναπτύχθηκε, στα πλαίσια μίας
γενικής πολεμικής εναντίον της κακο-διοίκησης στην Ελλάδα, παραδειγματικά —αν όχι βέβαια επιστημονικά— από τον κυπριακής καταγωγής
πολιτικό και νομικό Φραγκούδη την δεκαετία του 1920. Η πλήρης πολεμικής επιχειρηματολογία του ακολουθεί βασικά την προαναφερθείσα ισπανική των Marías και Menéndez Pidal. Ταλαντευόμενος ανάμεσα σε καλή
παρατηρητικότητα, στιγμές οξυδέρκειας, φαρμάκι και φανατική τύφλωση,54 διακρίνει μία θεμελιώδη ασυμμετρία μεταξύ ιδιωτικής ζωής, όπου
διαπρέπουν οι Έλληνες με όλες σχεδόν τις αρετές, και τον δημόσιο τομέα,
όπου οι Έλληνες δεν διαφέρουν, στις αρμοδιότητές τους, και στα πραγματικά επιτεύγματά τους, από το επίπεδο μίας εξω-ευρωπαϊκής αποικίας.
Αντί συμπεράσματος
Το υλικό από τον λόγο για ταυτότητα, που συγκεντρώσαμε στη μελέτη
μας, τεκμηριώνει, όσο ελλιπές και να είναι, μία βασικά διαφορετική αντιμετώπιση όχι τόσο των μεμονωμένων συστατικών του εθνικού χαρακτήρα,
αλλά και όλου του πρίσματος της συλλογικής ταυτότητας. Η διάθλαση
και αντανάκλαση της πραγματικότητας δίνει έναν άλλο χρωματισμό
στην ελληνική αυτοψία όταν αντιπαρατίθενται τα δυο συστήματα αυτοστερεοτύπων. Στον ελληνικό λόγο όχι μόνο για την αισθητική του τοπίου
επικρατούν τα ανοιχτά, καθαρά και θετικά χρώματα, η εξύψωση των εθνικών αρετών εύκολα αγγίζει τα όρια του φανφαρονισμού ή και της εθνικιστής υπερβολής, ενώ ο ισπανικός αποπνέει συχνά μία ατμόσφαιρα μαύρης
συμφοράς και μάλιστα απόγνωσης.55
53 Θεοτοκάς, «Η κοσμική ζωή σαν κοινωνικό φαινόμενο», στο Προβλήματα του καιρού
μας, σ. 69.
54 Φραγκούδης, Γ.Σ., Το ρωμαιϊκό, Αθήνα 1925.
55 Το τονίζει γενικά για την ισπανική αυτοψία ο Américo Castro: «Μπορεί να διατείνεται
κανείς χωρίς άλλο, ότι άλλοι λαοί, και μάλιστα οι περισσότερο παραγωγικοί και ανθηροί,
δεν στερήθηκαν κατά καιρούς αυτοφραγγελισμών της ανικανοποίησης και της αυτοκριτικής (latigazo … de la insatisfacción y de la autocritica), αλλά επρόκειτο για περιθωριακές φωνές οι οποίες δεν άλλαξαν την κοίτη του συλλογικού γίγνεσθαι. Αλλά η περίπτωση στην Ισπανία ήταν άλλη, σαν ο ποταμός να αναρωτιόταν συνέχεια εάν τα ύδατά
του πάνε στην πραγματικότητα εκεί που θα έπρεπε.» Βλ. Castro, ό.π., σ. 170.
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Πρόκειται, βέβαια μόνο για τάσεις, όχι για σαφείς κανονικότητες.
Όπως το εικονογραφεί η εντελώς διαφορετική ερμηνεία μίας εν μέρει
κοινής πραγματικότητας, του μεσογειακού τοπίου και κλίματος, τα
πρότυπα αντίληψης ενδέχεται να φιλτράρουν και να μεταμορφώνουν την
πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό.
Φαίνεται, ότι οι δύο αντίθετες παραδόσεις ετερο-οικοδόμησης του
εθνικού χαρακτήρα, ως ένα σημείο τουλάχιστον, συνέδραμαν σε αυτήν
τη διαφορά. Εάν ο φιλελληνισμός δημιούργησε το γόνιμο έδαφος όπου
διαμορφώθηκε μία κατά βάθος θετική αυτο-εικόνα, η leyenda negra βρήκε,
παρ’ όλες τις αντικρούσεις, και μία απήχηση στον ισπανικό λόγο ταυτότητας. Το κίνημα του 1898, μετά την ήττα της Ισπανίας στον πόλεμο με τις
ΗΠΑ, κατηγορήθηκε για την άκριτη υιοθέτηση αρνητικών στερεοτύπων
της για να φανερώσει την απόσταση του ανανεωτικού και φιλο-ευρωπαϊκού του προγράμματος από την ως τότε ηθικο-πολιτική κατάσταση της
Ισπανίας.56
Αυτοκριτικά κείμενα, ο χλευασμός ή ο σαρκασμός για τον διεφθαρμένο εθνικό χαρακτήρα αποτελούν και στην Ελλάδα μία σταθερά ιδιαίτερα
της πολιτικής δοκιμιογραφίας· ας αρκέσει να αναφερθεί ένα δημοσίευμα
μάλιστα από την πέννα ενός από τους κύριους εκπρόσωπους του ελληνικού εθνικισμού γύρω στα 1900, η Ψυχολογία του αθηναϊκού λαού από τον
Νεοκλή Καζάζη.57 Πάντως, και στην περίπτωση αυτή, καθώς και στο δοκίμιο του Φραγκούδη, ο αυτοχλευασμός εντάσσεται και σε ένα σχήμα ρητορικής και σύγχρονης πολεμικής, που κατά το πρότυπο του decisionismus
προβάλλει, μαζί με την διάγνωση της γενικής διαφθοράς, και τον μόνο
τρόπο σωτηρίας, ως επί το πλείστον υπό μορφήν ηθικής εξυγίανσης.
Είναι δυνατόν η πιο δυνατή τάση αυτοκριτικής να έχει και να κάνει
με το γεωπολιτικό και πολιτισμικό βάρος της κάθε χώρας, με την έννοια
ότι υπάρχει μία αντιστρόφως ανάλογη θέση μεταξύ προθυμίας για αυτοκριτική και «μεγέθους». Αλλά μία εξακρίβωση του ερωτήματος αυτού θα
απαιτούσε μια πιο πολύπλευρη προσέγγιση από διεθνή σκοπιά.

•

56 Juderías, ό.π., Exordium (του José María de Areilza), σ. 16.
57 Καζάζης, Νεοκλής, Ψυχολογία του αθηναϊκού λαού, Αθήνα χ.χ. (1909;).

Modern Greek theatre and national cultural identity.
The innovative performances of ancient Greek drama
in the Nea Skini and the Royal Theatre (1901-1903)
Michalis Georgiou

Theatre has often played the role of staging national history and has
contributed to the shaping of national identity. Because of its function, the
fact that it is produced as a contemporary event in the community provides
the opportunity not only to act as a shaper of the national identity, but also
to receive the acceptance or the dismissal for it immediately in the public
sphere. Moreover, as Wilmer S.E. comments, “theatre can act as a public
forum in which the audience scrutinizes and evaluates political rhetoric
and assesses the validity of representations of national identity. The theatre
can serve as a microcosm of the national community, passing judgment on
images of itself ”.1
The process of identifying the national identity goes on through contradictory procedures that combine extraneous and endogenous factors. In
that frame, it is always reformulated and formed through dialectic contradictions that drive on to hegemonic notions of the nation. Especially in
periods of national crises, theatre often plays a political and ideological role
in defining the notion of the national identity of a country.
Most of the time, in Greece, the ancient Greek performances have
produced a new view of the ancient Greek culture that refers to the modern
Greek identity. The purpose of this paper is to investigate the role that the
performance of “Alcestis” in 1901 in Nea Skini in Athens, the performance
of “Antigone” in 1903 also in Nea Skini and mostly that of “Oresteia” in 1903
in the Royal Theatre in Athens played in defining a new notion of Greek
national and cultural identity in a juncture period of time that follows the
defeat from the Ottoman Empire in 1897.
The beginning of the 20th century finds Greece in a solidified situation
which had been established by the professional and amateur theatre and
was characterized by an adherence to an obsolete norm of directing and
1

Wilmer S.E., Theatre, Society and the Nation: Staging American Identities, Cambridge
UP, Cambridge 2002, p. 1-2.
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acting which prevented the Greek theatre from following European theatrical developments. That kind of theatre was under the influence of ideological factors that were expressed by the tradition of the theatre written in
the language of kathareuousa and also by the enactment of the Greek tragedy in ancient Greek language, according to the theory of classic literature.2
The main exponent of those ideas was Georgios Mistriotis, who was also a
professor of ancient Greek literature at the University of Athens. In 1895
Mistriotis had established the “Company for the teaching of ancient Greek
dramas”, with which he presented ancient Greek dramas in the ancient
Greek language. His aim was to present himself as the only one inheritor
in the way of producing ancient Greek dramas by adducing the superiority of “Greekness” through the ancestral patrimony. With the performance
of “Antigone” played on the 17th of March in 1896 in the Municipal Theatre
in Athens from the “Company for the teaching of ancient Greek dramas”
and directed by Mistriotis, we have the predominance of a concrete opinion in the representation of ancient Greek tragedies, that was based in the
“equitable” reading of the text in the ancient Greek language. The opinions
of Mistriotis will dominate in subsequent years in the attempts of the directions of the ancient Greek drama.3
On the 28th of September, 1899 the performance of “Oedipus Rex” by
Comedie Française directed by Mounet Sully was played in the Municipal
Theatre. That performance attempted to give a new dimension in the direction of ancient Greek tragedy. However, the predominance of the ideas of
Mistriotis about the ancient tragedy was so prevalent, that Sully accepted
to use part of the stage designs that Mistriotis had used for his performances. Nevertheless, the famous poet Kostis Palamas found the occasion
through this performance to criticize in the newspapers the performances
directed by Mistriotis and the fact that they were played in the ancient
Greek language, which the majority of the Greek people could not understand. He also proposed the need of translating the ancient texts to the
modern Greek language by analyzing the different reception conditions of
the modern spectators.4
As a reaction to the situation found in the Greek theatre and also as an
effort for the renewal of the direction of ancient tragedies, come the efforts
2
3
4

Grammatas Theodoros, Το ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και
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of two Greek theatre directors, Konstantinos Christomanos and Thomas
Oeconomo.
Christomanos was born in Athens in 1867. However he left Athens in
1888 in order to study philosophy in Vienna. From 1895 to 1899 he worked
as lecturer of Greek language at the University of Vienna and in the Institute of Eastern Study. From 1891 to 1893 he worked as a professor for the
Greek language for the empress Elisabeth of Austria, while during the
period 1894-99 he worked as journalist in the Viennese Press. He reached
Athens in 1901 where in short period of time he established the troupe of
the Nea Skini.
As inaugural work for the openings of the theatre Nea Skini, Christomanos chose Euripedes “Alcestis”. He translated the play to the modern
Greek language (demotiki), he used the music of Gluck and played it in the
theatre named as Variete on the 22nd of November 1901. With this direction, Christomanos tried to become free from the influences of the romantic school that until then was connected with Euripides’ “Alcestis”.5 His
direction adopted the techniques of realism6 and it was pioneering enough
for that reason. The scenery represented the Mycenaean palace of Admetus
while the costumes were characterized for their historical precision. Moreover, the presentation of the drama personae was based in ancient sculptures and the ancient Greek vases referring straightforward to heroes from
the Greek mythology.7
In this way, the ancient Greek figures became perceptible to the spectators, while with the use of the demotiki language the myth of the play
became understandable to the audience. For these reasons the critics juxtapose Christomanos’ performance with the preceding performances by
Mistriotis.
Two years later, in 2.11.1903 a new performance of ancient Greek tragedy was played in Nea Skini. That was Sophocles “Antigone”, with the music
of Mendelsohn directed by Christomanos and translated by him in demotiki. That performance was announced as a “hymn” of the ancient Greek
art.8 The direction was accused of intense realism. However, Christomanos’
5

6

7
8

Vafeiadi Efi, Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος και η Άλκηστις της Νέας Σκηνής, in Ζητήματα
Ιστορίας του Νεοελληνικού θεάτρου, μελέτες αφιερωμένες στο Δημήτρη Σπάθη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Iraklion 2007, p. 254.
Papanikolaou Vania, Η νεορομαντική πρόσληψη της αρχαιοελληνικής τραγωδίας από
τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο, in Παράδοση και Εκσυγχρονισμός στο Νεοελληνικό
Θέατρο, Από τις απαρχές ως τη μεταπολεμική εποχή, Πρακτικά του Γ΄ Πανελληνίου
Θεατρολογικού Συνεδρίου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Iraklion 2010, p. 406.
To Astu, 23.11.1901, Neon Astu, 24.9.1902.
Empros, 31.10.1903.
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intention was to bring forth the ancient world in the eyes of the spectators
with realistic scenery. That was why he realistically interpreted Antigone’s
grave in the last scene of the performance.
Continuity in the innovative attempts of the direction of ancient Greek
tragedies was given by Thomas Oeconomo with the performance of
Aischylos “Oresteia” in the Royal Theatre of Athens. The Royal Theatre had
been established in 1901 with initiative of the Palace, whose aim was the
modernisation and the Europeanization of the country’s theatre.9 Director in this was Thomas Oeconomo, who was born in Vienna in 1864 and
had worked in various German theatres. In the last few years before his
arrival in Greece in 1900 he had also worked as an actor in the theatre of
Meiningen.
In this performance of “Oresteia,” direction instructions by Paul Schlenther were used. Schlenter had played the performance of “Oresteia” in
1900 in Burgtheater of Vienna. He had used the translation of Ulrich von
Wilamowitz and the music of Stanford.10 Stefanos Stefanou, who was the
General Secretary of the Royal Theatre at that time, showed particular interest for ancient Greek tragedies. Because of this, he brought the 3 volumes of
Schlenther’s direction instructions and also the music, the stage design, the
costumes and all the accessories of the performance that had been played
in Vienna, and delivered all of them director Thomas Oeconomo.11 Finally,
the philologist Georgios Sotiriadis was called to translate the text in the
demotiki language following the German text that had been given to him
with the cuts and the intense interventions that Schlenther had done.
This performance of “Oresteia” that opened on 1 November 1903, was
based on the scientific knowledge about the ancient Greek theatre of that
period, particularly because of the use of the scenery, the costumes and the
music.
In the beginning of the performance, an Aeschylus bust appeared on
the stage and the actor Marika Kotopouli, who later played the role of the
goddess Athena, wearing a white dress12 intoned a poem, written by Kostis
Palamas in the demotiki that constituted an ode to Aischylos.13 Before leaving the stage, Marika Kotopouli placed a garland on the head of the Aischylos bust.
9
10
11
12
13

Glytzouris Antonis, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα. Η ανάδυση και η εδραίωση της
τέχνης του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, Ελληνικά Γράμματα, Athens 2001, p. 67.
Flashar Helmut, Inszenierung der Antike, Das griechische Drama auf der Bühne der
Neuzeit 1585–1990, Beck, München 1991, p. 114-117.
Stefanou Stefanos, Αναμνήσεις από το Βασιλικόν Θέατρον, Ελεύθερον Βήμα, 9.3.1928.
Athinai, 2.11.1903.
Neon Astu, 2.11.1903.

Modern Greek theatre and national cultural identity

181

The scenery in parts of “Agamemnon” and in that of “Choephoroi”
interpreted with accuracy the palace of Mycenaes,14 while behind it mountains were showed. Agamemnon came with a golden chariot and red carpet
had been laid on the stage for his arrival.
The transition from “Agamemnon’s” part to the “Choeforoi” happened
as a parallel scenic transition from the darkness into the daybreak and was
declared by the use of torches.15 Then the lighting became relatively dark
since Orestes was arriving in Mycenaes. Orestes then went to Agamemnon’s tomb that was in the middle of the stage and left there one tuft of his
hair.16
In “Eumenides”, the scenery was changed representing the Temple of the
goddess Athena instead of the oracle at Delphi, as critics in some newspapers observe. The Areopagus was interpreted under this, while a statue of
the goddess Athena also existed somewhere on the stage. Apollo was wearing a halo, while the Erinyes were presented with tentacles in their head and
they were also wearing black tunics.17
These three performances restored in front of the eyes of the spectators
the world of antiquity. This historistic method of representation of ancient
Greek tragedies, which, for the first time was used in the Greek scene, and
also the use of the modern Greek language infused performances with
the function of cultural memory. This becomes obvious from the following part of an article of the newspaper “Athinai”, that concerns the performance of “Oresteia”:
Ήτον τόσον έντεχνος η κατασκευή και η τοποθέτησις και ο φωτισμός της
σκηνής παριστανούσης τα προπύλαια των ανακτόρων του Αγαμέμνονος ώστε θα ενόμιζέ τις ότι πράγματι ευρίσκετο προ των ογκολίθων των
Μυκηνών και του Πελασγικού κολωσού των.18
That performance of ancient Greek tragedy was not received as a museum
representation anymore. This becomes obvious from the following part of
an article of an anonymous journalist:
(…) διότι παρά την άλλως σεβαστήν γνώμην του κ. Μιστριώτου, εσχηματίσθη σήμερον κοινή συνείδησις, ότι τα αρχαία έργα, όταν αι παραστάσεις των δεν είνε απλαί αρχαιολογικαί εορταί, πρέπει να παίζωνται εις
την σημερινήν γλώσσαν.19
14
15
16
17
18
19

Athinai 2.11.1903.
Athinai, 2.11.1903.
Neon Astu, 2.11.1903.
Neon Astu, 27.10.1903.
Αthinai, 2. 11.1903.
Neon Astu, 7.11.1903.
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This function of the performances of the Greek tragedy as cultural
memory with the parallel use of modern Greek language emerged the
content of the ancient Greek tragedies in the wider public, while at the
same time it opened the way for the expression of new artistic facts and for
the configuration of the modern Greek cultural identity in the base of the
modern Greek language. At the same time the function of the performances
as cultural memory adduces the ancient Greek past as knowledge from
which the Greeks derived their awareness of their unity and their distinctiveness. The objective manifestation of their common cultural memory
is defined through the definition of “we are this” sense20 and at the same
time determines the Greeks as continuers of the ancient Greek spirit. This
appears particularly in the following part of an article:
Είμεθα απόγονοι, αληθινοί απόγονοι των Αθηναίων. Όποιος αμφιβάλλη, ας έλθη να ιδή. Η μις Δάγκαν και ο αδερφός της φορούν την αρχαίαν χλαμύδα και περιπατούν με τους πόδας γυμνούς μέσα εις σανδάλια.
Αλλ’ εις τας φλέβας τας ιδικάς μας ρέει το αίμα των πολιτών της Αθήνας,
των προσκυνητών του Παρθενώνος, των θαμώνων των γυμνασίων, και
των θεατών του Διονυσιακού θεάτρου. Εις τα στήθη τα ιδικά μας πάλλεται η ψυχή των αρχαίων Αθηναίων. Μέσα μας βλαστάνουν και ανθούν
τα αισθήματα εκείνων, οι οποίοι αντικρύζαν τον Υμηττόν λουλουδίζοντα και τα τριαντάφυλλα της δύσεως προ δυόμισυ χιλιάδων ετών. Συζητούμεν διά τον Αισχύλον, ως αν τον είχαμεν προ ολίγου συναντήση εις
το Ζάππειον. Η «Ορέστεια» εξεγείρει συζητήσεις εμπαθείς, ως εάν τα
κόμματα των κορυφαίων τραγικών είχαν αναζήση. Η αυτή ζωή σφύζει
και πάλλεται και φωνάζει εδώ, όπου αι μέλισσαι ήρχοντο να βυζάσουν
το μέλι των εις τα χείλη του Πλάτωνος· όπου ο Οιδίπους επλήρωνε την
ατμοσφαίραν με τον γόων του τον θρήνον· όπου της Αντιγόνης η θυσία
ύγραινε τους οφθαλμούς· όπου τα θούρια του Αισχύλου ωδήγουν τους
Αθηναίους κατά των Περσών. Εδώ είμεθα. Ακέραιοι και ολοζώντανοι.
Αιώνιοι και αθάνατοι. Φιλόσοφοι και σοφισταί. Καλλιτέχναι και ποιηταί. Κομματικοί και φατριασταί. Ανυπότακτοι και φθονεροί. Δημοκρατικοί και εχθροί πάσης υπεροχής. Φιλύποπτοι και συκοφάνται. Λεπτεπίλεπτοι και ανθρωποφάγοι. Αθάνατοι. Διά παντός αθάνατοι.21
From that part of the article, becomes obvious not only the objective
manifestation of a common past as a cultural memory for the Greeks, (also
from the first two sentences that say: “We are descendants, real descen20 Assman Jan, Kultur und Gedächtnis, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988, p. 9-19.
21 Neon Astu, 7.11.1903.
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dants of Athenians”) but also the definition of the Greek unity and the election of the Greeks as the unique natural descendants of the ancient Greek
culture through the juxtaposition of them against the American dancer
Isadora Dunkan. Isadora Dunkan had played the same year in Athens a
dancing performance of the “Suppliant Women”. The writer of the article
says that “Isadora Dunkan wears in that performance ancient Greek chlamys and sandals, but the Greeks are those that have the blood of the citizens
of Athens”. The Greek culture in this case has a unification function for the
Greeks and a differentiation function for the foreigners, the “others”.
The enactment of these performances rendered the predominant ideas
about the direction and the translation of the ancient Greek drama in
Greece and placed in rejection the professor Georgios Mistriotis and the
“Company for the teaching of ancient Greek dramas” that he had established in order to determine a specific way for the direction of the ancient
Greek tragedies. The erased danger for the marginalization of his opinion, led him to engrain his students at the University of Athens. On the
16th of November, these students demonstrated against the performance of
“Oresteia” by rioting. The police dispersed the crowds, but one person was
wounded and another died.
To sum up, the direction of the ancient Greek drama, as it was attempted
from Christomanos and Oeconomo, was similar to the European repertoire
of that season that both of them knew well from their personal experience
in Europe and particularly in the German speaking world. In that way the
contact of Greeks with antiquity, actually happens through the perception
of the antiquity that has been shaped during this period in Europe. These
directions at the same time, constitute an interpretation of the ancient tragedy, that comes in confrontation with the previous attempts. The most
representative of those attempts was that of Mistriotis, while the ancient
Greek text now is not approached as a museum object. On the contrary it
is elected the fact that the text needs to be interpreted through a modern
direction and also it needs to be translated in the modern Greek language
in order to be presented to the public.
Mistriotis had expressed in his speeches the opinion that the translation
of the “Oresteia” in the modern Greek language recommended a sacrilege
to the ancient spirit and placed at risk the Greek nation and subverted its
future. However, the identity of the Greek nation that Mistriotis advertised
against those that were supposed to threaten it, was expressing his inability to approve a development and an adaptation to the reality of that period
of time. Of course, that would imply agitations and ruptures and would
dispute the Establishment that was under his influence. In Mistriotis case
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the pretence to identity is not a society’s pretend, but a demand of a certain
privileged members of the society, who feel that they are being threatened. Against this, they ensure, that they constitute the real defenders of a
common historical past, a common identity and a common culture. That is
a kind of assertion that goes against what was considered as an innovation
at that time and it is a recursion to the safety that the national roots provide.
On the other hand, with the performances of Christomanos and that of
Oeconomo we have the effort for the creation of a homogenized cultural
identity of modern Greece. These performances, as we have seen from the
articles of the newspapers displayed to the spectators that the Greek society
in cultural –diachronic prospect is a society with powerful ancient Greek
history, but now it is placed in a cultural perspective and has to correspond
in this expectation. The Greeks recognize their cultural past but that is now
related to the present and to the future. This becomes also obvious through
the poem by Kostis Palamas, which opens the performance of “Oresteia”,
that Marika Kotopouli intoned. In that poem entitled «Το χαίρε της Τραγωδίας» (“Greetings from Tragedy”) the tragedy presents itself at the beginning with the lines:
Μ’ έκραξες; Έρχομαι από πέρα,/χαίρε! Σ’ εσέ το χαίρε, ω πλάστη και ω
πατέρα!/Είμαι η βασίλισσα της Τέχνης, είμαι η Τραγωδία.22
(“You called me? I come from the past/Hello! Hello to you my creator
and my father!/I am the queen of the art, I am the Tragedy”.)
The poem is being completed with a vision for modern Greece:
Ένα όραμα, ένα όραμα, φως και φτερά του νου!/Πάλε σαν πρώτα, απ’
τα βαθιά του αμέτρητού σου τραγουδιού/κάμε η Ελλάδα να υψωθή/
σε Ανατολή και Δύση, που είναι του μέτρου η μουσική και της υγειάς η
βρύση,/η Ελλάδα· χαμογέλα της, αγέλαστε, κ’ εσύ! 23
(“A vision, a vision, light and wings of the mind!/As firstly, from the
depth of your innumerable song/make Greece to overhang/in the East
and in the West, Greece that is the music of the norm and the tap of the
health,/Greece; smile to her, you grim!”)
It becomes obvious, from that part of the poem, that the vision is for
Greek culture to become universal once more. The interpretation of
Greece, includes a prospect for the future. The performances of Christomanos and Oeconomo, not only express the existence of a common and longlasting tradition for the Greeks, and as a consequence confirm the exist22 Palamas Kostis, Άπαντα, Μπίρης, Athens, vol. 5, p. 151.
23 Ibid., p.154.
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ence of a collective national identity, but also strengthen its constitution.
The comments to a tradition as a historical store and at the same time as a
perspective to the future act to reinforce the Greek national identity.

•
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Από ξένους Ορθόδοξους σε Έλληνες υπηκόους:
η συγκρότηση του ρουμανικού έθνους-κράτους και τα αστικά
δικαιώματα των Ελλήνων στη Ρουμανία (1830-1887)*
Gabriela Florea

Σύμφωνα με ένα έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, το
οποίο σχολίαζε τον εθνογραφικό χάρτη της «Ευρωπαϊκής Τουρκίας» που
είχε εκδοθεί στο Λονδίνο το 1876, το «έθνος» προσδιοριζόταν με τρία
βασικά κριτήρια: τη θρησκεία, την καταγωγή και την πολιτικοκοινωνική
ανάπτυξη ομάδων ανθρώπων. Μεταξύ των σημαντικότερων εθνών της
Ευρωπαϊκής Τουρκίας εκείνη την εποχή συμπεριλαμβάνονταν οι Ρουμάνοι,
Σέρβοι, Βούλγαροι, Αλβανοί (υποδιαιρούμενοι σε Γεγίδες και Τόσκιδες),
«Ελληνοβλάχοι», Έλληνες, Τούρκοι, Ιουδαίοι, Αθίγγανοι, Αρμένιοι, Τάταροι, Κιρκάσιοι, Μωαμεθανοί, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Χριστιανοί Καθολικοί, Ουνίτες και Ισραηλίτες. Ως «εθνικότητα» οριζόταν μια παράλληλη
ταυτότητα μικρότερων πληθυσμών που ανήκαν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά «έθνη». Για παράδειγμα, υπήρχαν «εθνικότητες» Μωαμεθανών οι
οποίοι ήταν Σέρβοι και ζούσαν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ Χριστιανοί
Ορθόδοξοι αποτελούσαν την πλειοψηφία των Σέρβων.1
Tην ίδια εποχή, εξίσου διαδεδομένος ήταν και ο όρος «εθνότητα», ο
οποίος αναφερόταν σε λαό, όπως για παράδειγμα των Βουλγάρων, ο οποίος
είχε κοινή καταγωγή και μάλιστα πάλευε να χαράξει τα όρια της «φυλής»
του.2 Η «φυλή»-εθνότητα, προσδιόριζε λοιπόν έναν λαό χωρίς απαραίτητα
δικό του κράτος, αλλά συναντάται και ως ισοδύναμο του «έθνους», όπως
ήταν, για παράδειγμα το έθνος των «Ελλήνων» ή των «Ρουμάνων».3
*

1
2

3

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια χρηματοδότησης των προγραμμάτων ΥΠΔΜΘ ΕΠΕΑΕΚ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι» και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας. Ευχαριστίες οφείλω στον Ομότιμο Καθηγητή κ. Γεώργιο Πλουμίδη
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) για την κριτική ανάγνωση του κειμένου.
Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος/ Κεντρική Υπηρεσία (ΙΑΥΕ),
φάκ. 78.1./1876, Αθήνα, 30.9.1876, αρ.9914 «προς την εν Λονδίνω Β. Πρεσβεία».
Ό.π., «Ο πανσλαβισμός και οι Έλληνες», μετάφραση του άρθρου του Ν. Κωνσταντίνωφ
που δημοσιεύθηκε στο μοσχοβίτικο περιοδικό «Ρωσικός Αγγελιαφόρος», Πετρούπολη,
5/17.3.1873.
Βλ. ενδεικτικά Al. A. C. Sturdza, La Terre et la Race Roumaine depuis leurs origines
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Το 1876 η «Ρουμανία», παρότι έχαιρε εκτεταμένης αυτονομίας και
είχε ημιεπίσημο διπλωματικό σώμα, δεν ήταν ακόμη διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος καθώς οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής, Γαλλία, Αγγλία,
Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία και Αυστρο-Ουγγαρία, θεωρούσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως επικυρίαρχη δύναμη και μερικές φορές αναφέρονταν στη Ρουμανία ως «Ηνωμένες Ηγεμονίες της Βλαχίας και Μολδαβίας».
Οι Μεγάλες Δυνάμεις χρησιμοποιούσαν συχνά την παλιά ονομασία της
χώρας, αποτελούμενη από δύο επαρχίες, τις οποίες οι Οθωμανοί κατέκτησαν διαδοχικά τον 15ο αιώνα.
Η Βλαχία και η Μολδαβία δεν γνώρισαν ποτέ την άμεση οθωμανική
διοίκηση, αλλά εντάχθηκαν στους θεσμούς του κράτους των Osmanli, και
θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι εγχώριοι πληθυσμοί αποτελούσαν
τμήμα του θρησκευτικού έθνους των Χριστιανών γνωστοί επίσης και ως
Γραικοί ή Ρωμιοί.4
Έως το 1830 η γλώσσα που κυριαρχούσε μεταξύ των χριστιανικών
πληθυσμών της «Τουρκίας» ήταν η ελληνική. Στο εξής αρχίζουν να επικρατούν και άλλες προϋπάρχουσες γλώσσες των πληθυσμών, που προσπαθούσαν να αποκτήσουν νέα εθνική ταυτότητα, όπως η «ρουμανική». Η
γλώσσα και το κοινό παρελθόν των Βλάχων και Μολδαβών θα συντελέσουν τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας ρουμανικής «φυλής», η οποία
θα καταβάλλει προσπάθειες να απαλλαχθεί από κάθε δεσμό της με την
Οθωμανική Αυτοκρατορία.5
Σημείο καμπής αυτής της εξέλιξης αποτέλεσε ο Ρωσο-Τουρκικός πόλεμος του 1829. Η συνθήκη ειρήνης της Αδριανούπολης, που επακολούθησε
αναγνώρισε στους «Βλάχους» και «Μολδαβούς» το δικαίωμα ανεξάρτητης «εθνικής κυβέρνησης».6 Την επόμενη χρονιά οι δύο Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες συνέταξαν, υπό τις οδηγίες των Ρώσων, όμοιους «Οργανικούς
Κανονισμούς», οι οποίοι, σε σημαντικό βαθμό, οργάνωναν τις εγχώριες
κοινωνίες ακολουθώντας τα δυτικά πρότυπα. Καινοτομία ήταν η ταξινό-

4

5

6

jusqu’à nos jours, Παρίσι, 1904, 161-178· B. Manu, La mission de l’Occident Latin dans
l’Orient de l’Europe, Παρίσι, 1869, 39-51.
Konstantinos K. Hatzopoulos, «From the ‘Greek School’ of the Church to the Greek
School of the Modern Greek Enlightment», in Nikos P. Terzis (ed.), Education in
the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States, Kyriakidis
Brothers, Θεσσαλονίκη, 51.
Gabriela Florea, «Διχογνωμίες ανάμεσα στις ελληνικές κοινότητες και τις εγχώριες
αρχές στη Ρουμανία κατά την περίοδο 1878-1892», υπό δημοσίευση στο περιοδικό
Βαλκανικά Σύμμεικτα.
Edward Hertslet, The Map of Europe by treaty. Showing the various political and territorial
changes which have taken place since the general peace of 1814. Gregg International Ltd
Westmead, Farnborough, Hants, 1975 (Λονδίνο, 1875), τόμ. II, «Treaty of peace between
Russia and Turkey signed at Adrianople, 14th September 1829», άρθρο V, 817.
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μηση των κατοίκων των δύο επαρχιών και των ανάλογων δικαιωμάτων
τους σε αντιπαράθεση με τους «ξένους».
Το πιο πολύτιμο αγαθό της εγχώριας οικονομίας αποτελούσε η έγγεια
περιουσία καθώς η συνθήκη της Αδριανούπολης απελευθέρωσε το εμπόριο σιτηρών των ηγεμονιών,7 προϊόν που είχε τη δυνατότητα να παράγεται
σε ανταγωνιστικό διεθνές επίπεδο. Για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας θεωρήθηκε αναγκαίο να θεσπιστεί, ότι το δικαίωμα αγοράς αγροτικών
κτημάτων ανήκε αποκλειστικά στους Μολδαβούς ή Βλάχους αντίστοιχα.
Ο ξένοι είχαν και αυτοί τη δυνατότητα να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα με
τους εγχώριους πληθυσμούς, εάν πολιτογραφούνταν.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε την πορεία των δικαιωμάτων των ξένων
από τη σκοπιά της ρουμανικής νομοθεσίας σε συνάρτηση με την πολιτογράφηση. Στόχος των Ρουμάνων ήταν να αποκλείσουν όσο περισσότερες
κατηγορίες ξένων από κερδοφόρα επαγγέλματα, που απαιτούσαν ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο.
Όσοι ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν «κάθε είδος αγαθών», υποχρεώνονταν να κάνουν αίτηση στις τοπικές συντεχνίες για «τα απλά δικαιώματα που εκπορεύονταν από την ιθαγένεια», διαδικασία γνωστή εκείνη την
εποχή ως «μικρή πολιτογράφηση». Ανεξαρτήτως καταγωγής, όσοι επιδίωκαν κοινωνική άνοδο —για παράδειγμα, δημόσιες υπηρεσίες ως βογιάροι
και απαλλαγή από την πληρωμή ορισμένων φόρων— ήταν απαραίτητο να
κατέχουν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν
με αρκετή δυσκολία τα πολιτικά δικαιώματα της ιθαγένειας. Την αρμοδιότητα για την παραχώρηση αυτής της λεγόμενης «μεγάλης πολιτογράφησης» είχε το Νομοθετικό Σώμα της κάθε επαρχίας. Οι Εβραίοι αποκλείονταν από τα πολιτικά δικαιώματα.8
Ο Κριμαϊκός Πόλεμος επηρέασε και τη νομοθεσία της Μολδαβίας και
Βλαχίας, οι οποίες το 1860 θα λάβουν την πρωτοβουλία ένωσής τους υπό
το όνομα της «Ρουμανίας». Η σύμβαση των Παρισίων του 1858 προέβλεπε
την κατάργηση των προνομίων της ιθύνουσας εγχώριας τάξης και συνεπώς
ότι «οι Βλάχοι και Μολδαβοί κάθε Χριστιανικού δόγματος θα απολαμβάνουν τα πολιτικά δικαιώματα», ενώ οι μη-Χριστιανοί «θα είχαν πρόσβαση
7
8

Ό.π., «Separate Acts annexed to the Treaty signed at Adrianople, 14th September 1829.
Separate Act (1) relative to the Principalities of Moldavia and Wallachia», 826-827.
Règlement Organique de la principauté de Moldavie, New York/Bruxelles, χχ. Κεφάλαιο
ΙΧ, παράρτημα Χ, και Κεφάλαιο ΙΙΙ, Παράρτημα P, 184-196. Βλ. συγκριτικά επίσης C.
D. Sarateanu, Cetateni si straini. Discurs de deschidere pe anul judecatoresc 1899-1900
(Πολίτες και ξένοι. Εναρκτήρια αγόρευση για το δικαστικό έτος 1899-1900), 1899, Imprimeria Statului, Βουκουρέστι, 97.
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σε αυτά βάσει μελλοντικών διατάξεων».9 Με αυτό τον τρόπο, όπως συμπεραίνουμε, η αγορά έγγειας περιουσίας συνδέθηκε με την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων.
Οι Ρουμάνοι δέχθηκαν τους όρους της Συνθήκης των Παρισίων και
προσάρμοσαν αναλόγως τη νομοθεσία τους. Σύμφωνα με το ηγεμονικό
διάταγμα της 19ης Αυγούστου 1864, οι «ξένοι κάθε χριστιανικού δόγματος» είχαν το δικαίωμα να αγοράσουν αγροτικά ακίνητα χωρίς να πολιτογραφηθούν, υπό τον όρο να σεβαστούν, σχετικά με αυτά τα ακίνητα, τους
τοπικούς νόμους και εφόσον οι Ρουμάνοι απολάμβαναν την αμοιβαιότητα
στις χώρες προέλευσής τους.10 Παράλληλα όμως, παρότι ανοιχτή προς
τους πληθυσμούς όλων των θρησκευμάτων, η διαδικασία «απόκτησης της
ιδιότητας του Ρουμάνου» έγινε πιο απαιτητική. Οι «ξένοι —χριστιανοί—
κάτοικοι της Ρουμανίας» αποτελούσαν μια προνομιούχα κατηγορία ξένων
επειδή ευνοούνταν στην πολιτογράφηση.11
Το 1866 οι Ρουμάνοι θεώρησαν ως κατάλληλη στιγμή να ενισχύσουν
ακόμη περισσότερο την εγχώρια κοινωνία και θέσπισαν, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Συντάγματός τους, τον αποκλεισμό των μη χριστιανών από τη
δυνατότητα πολιτογράφησης. Σε συνδυασμό με την προηγούμενη νομοθεσία, ο νέος νόμος απαγόρευε στους μη χριστιανούς την απόκτηση έγγειων
περιουσιών.
Διαπιστώνουμε ότι οι νόμοι, που σχετίζονται με το δικαίωμα αγοράς
αγροτικών κτημάτων, έκαναν διάκριση ανάμεσα στους «Ρουμάνους» και
ξένους. Στην κατηγορία των ξένων συμπεριλαμβάνονταν και πληθυσμοί,
9 Βλ. Hertslet, ό.π., άρθρο 46, παράγραφο 4 και 5 της Σύμβασης, 1343-1344.
10 Ο προαιρετικός χαρακτήρας της πολιτογράφησης των Χριστιανών, ώστε να έχουν
πρόσβαση στα πολιτικά δικαιώματα της ρουμανικής κοινωνίας, τεκμηριώνεται και με
την εκλογή του Αλεξάνδρου Μουρούζη, εγγονού φαναριώτου ηγεμόνα της Μολδαβίας, ως βουλευτή το 1861. Ο Μουρούζης κατείχε τίτλο ευγενείας στη Ρωσία και δεν
είχε κάνει ποτέ αίτηση ρουμανικής πολιτογράφησης. Βλ. Stefan Petrescu, «Η Ρουμανική
ιθαγένεια και οι Έλληνες της Ρουμανίας (1859-1879)», στο Πρακτικά του Γ΄Ευρωπαϊκού
Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) «Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή
του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, τόμ. Γ΄, 68-69.
11 Σύμφωνα με τον πρώτο αστικό κώδικα της χώρας (της 4.12.1864), κάθε ξένος (χριστιανός και μη) ο οποίος επιθυμούσε να πολιτογραφηθεί, υποχρεωνόταν να κάνει αίτηση
για πολιτογράφηση προς τον ηγεμόνα, στην οποία να αναφέρει το επάγγελμά του κτλ.,
καθώς και την επιθυμία του να εγκατασταθεί μόνιμα στο έδαφος της Ρουμανίας. Στη
συνέχεια τα δύο νομοθετικά σώματα (Βουλή και Γερουσία), λαμβάνοντας υπ’ όψη τη
συναίνεση του ηγεμόνα και την εισήγηση της κυβέρνησης, είχαν την αποφασιστική
αρμοδιότητα για την παραχώρηση διατάγματος πολιτογράφησης. Βλ. Delia Comaniciu, Istoricul dreptului de proprietate acordat streinilor in Romania. Cu o privire generala
asupra conditiunii lor juridice (Η ιστορία του δικαιώματος ιδιοκτησίας για τους ξένους
στη Ρουμανία. Με μια γενική επισκόπηση της νομικής κατάστασής τους), Βουκουρέστι,
1938, 57-59.
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οι οποίοι κατοικούσαν στις δύο επαρχίες μόνιμα αλλά δεν υπάγονταν
στους εγχώριους νόμους. Στην πλειοψηφία τους αποτελούσαν μια κατηγορία κατοίκων οι οποίοι ήταν γνωστοί την εποχή εκείνη ως «προστατευόμενοι». Οι προστατευόμενοι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, οι οποίοι προκειμένου να απολαμβάνουν ορισμένα προνόμια επέλεξαν να υπάγονται στη
νομοθεσία ενός ξένου χριστιανικού κράτους. Το κράτος αυτό θεωρούσε
τους προστατευόμενούς του ως πολίτες, με την προϋπόθεση ότι ζούσαν
εκτός των συνόρων του. Η ιδιότητα των προστατευόμενων ως υπήκοοι
κάποιου άλλου χριστιανικού κράτους ήταν προσωρινή καθώς ανανεωνόταν τακτικά. Οι πληθυσμοί αυτοί είχαν ουσιαστικά δύο υπηκοότητες: μία
de jure οθωμανική, και μια άλλη de facto ξένη.12
Παρότι οι Μεγάλες Δυνάμεις επενέβαιναν άμεσα στον καθορισμό των
δικαιωμάτων των ξένων στη «Μολδοβλαχία», εφόσον δεν είχαν συνάψει
καμία σύμβαση σχετική με τα δικαιώματα εγκατάστασης των υπηκόων
τους σε αυτή τη χώρα, επίσημα δεν αναγνώριζαν την εγχώρια νομοθεσία.13
Στη Ρουμανία, όπως και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διάφορα χριστιανικά κράτη συνέχιζαν να κάνουν χρήση του ασυνήθιστου προνομίου τους
να εφαρμόζουν τους δικούς τους νόμους στην περίπτωση των υπηκόων
τους.
Προκειμένου να βελτιώσει τη διεθνή της θέση, η Ρουμανία το 1875
δέχθηκε να υπογράψει την πρώτη της εμπορική σύμβαση όπως την είχε
προτείνει η Αυστρο-Ουγγαρία, με μικρές τροποποιήσεις. Η ΑυστροΟυγγαρία επρόκειτο να αναγνωρίσει, έστω και μεμονωμένα, τη ρουμανική
νομοθεσία.
Μια αναφορά του Έλληνα πρέσβη στη Βιέννη, Γρηγόρη Υψηλάντη, η
οποία διευκρίνιζε ορισμένες λεπτομέρειες της σύμβασης αυτής, αποκαλύπτει ότι η Αυστρο-Ουγγαρία αναγνώρισε μόνον εν μέρει τη ρουμανική νομοθεσία. Ο Έλληνας διπλωμάτης ενημέρωνε την Αθήνα ότι υπήρχε
νομική διάκριση ανάμεσα στους υπηκόους-«sujets» και τους υπηκόους«nationaux» της Αυστρο-Ουγγαρίας, οι οποίοι ζούσαν στη Ρουμανία.
Επίσης, πληροφορούσε ότι η Αυστρο-Ουγγαρία δέχθηκε τη διεύρυνση του
περιορισμού του δικαιώματος των Εβραίων για «απόκτηση», όχι απλώς
12 Ioan C. Filitti, «Romania fata de Capitulatiile Turciei (Η Ρουμανία απέναντι στις Διομολογήσεις της Τουρκίας)», στο Analele Academiei Romane. Memoriile Sectiunii Istorice (Χρονικά της Ρουμανικής Ακαδημίας. Υπομνήματα ιστορικού τομέα), σειρά ΙΙ, τόμ.
ΧΧΧVIII, Librariile Socec & Co., C. Sfetea, Pavel Suru, Βουκουρέστι, 1915, 128-137. Βλ.
επίσης G. Fr Martens (par Felix Stoerk), Nouveau recueil général de traités et autres actes
relatifs aux rapports de droit international, Γοττίγγη, τόμ. XVIII, 808-810.
13 Είναι αξιοσημείωτο ότι το άρθρο 48 της Σύμβασης των Παρισίων προέβλεπε ότι ένα
Hatti-sheriff της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα έθετε σε ισχύ την σύμβαση. Hertslet,
ό.π., 1344.
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«αγοράς», έγγειας περιουσίας. Ως αντάλλαγμα οι Ρουμάνοι παραχώρησαν στους Εβραίους τα υπόλοιπα αστικά δικαιώματα, τα οποία προηγουμένως είχαν θεσπίσει ως προνόμια των εγχώριων πληθυσμών.14 Η ανάλυση
των όρων της σύμβασης ανέδειξε επιπλέον, ότι συνταγματικό άρθρο 7 της
Ρουμανίας το οποίο απαγόρευε στους «ξένους» το δικαίωμα απόκτησης
έγγειων περιουσιών αναφερόταν αποκλειστικά στους Εβραίους προστατευόμενους, υπηκόους της Αυστρο-Ουγγαρίας.
Από την αντιπαράθεση των όρων της σύμβασης με την αναφορά του
Υψηλάντη προκύπτει ότι οι υπήκοοι της Αυστρο-Ουγγαρίας κατονομάζονταν διαφορετικά όταν εξομοιώνονταν με τους κατοίκους της Ρουμανίας.
Η διαδικασία αυτή αποσκοπούσε στον καθορισμό των δικαιωμάτων των
υπηκόων των δύο συμβαλλόμενων μερών στα εδάφη τους.
Όταν οι ρήτρες της σύμβασης αφορούσαν ελευθερίες, οι οποίες έρχονταν σε αντίφαση με τη ρουμανική νομοθεσία, οι συντάκτες προσέτρεχαν σε τρεις ονομασίες: «υπήκοοι-sujets» – «υπήκοοι-nationaux» – «ξένοι
γενικά». Ο όρος «υπήκοοι-nationaux» αναφερόταν στους μόνιμους ή de
jure υπηκόους της Αυστρο-Ουγγαρίας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος καθώς
και στους Χριστιανούς προστατευόμενους οι οποίοι εξομοιώνονταν με
τους «Ρουμάνους ιθαγενείς» και συνέχιζαν να απολαμβάνουν το δικαίωμα «απόκτησης» αγροτικών κτημάτων. Ο όρος «υπήκοοι-sujets», είχε
πιο ευρεία σημασία, και εκτός των «υπηκόων-nationaux», περιέλαβε και
την κατηγορία των μη Χριστιανών (Εβραίων δηλ.) προστατευόμενων, οι
οποίοι εξομοιώνονταν με τους «ξένους γενικά».15
Εντός μικρού σχετικά χρονικού διαστήματος το προηγούμενο της ΑυστροΟυγγαρίας ακολούθησαν η Ρωσία και η Γερμανία, οι οποίες εσύναψαν με
τη Ρουμανία εμπορικές συμβάσεις βασισμένες στη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου έθνους. Αντίθετα, η Αγγλία και η Γαλλία επεδίωκαν τη διατήρηση
του statu-quo στη Ρουμανία και δεν υπέγραψαν παρόμοιες συμβάσεις.
Οι συμφωνίες ανάμεσα στην Αυστρο-Ουγγαρία και τη Ρωσία για
τροποποιήσεις στον χάρτη των Βαλκανίων σε βάρος της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην ισορροπία δυνάμεων στην
ευρωπαϊκή σκακιέρα και επηρέασαν άμεσα τη διεθνή θέση της Ρουμανίας.
Η συμμετοχή της Ρουμανίας στον ρωσο-τουρκικό πόλεμο του 1877, δίπλα
στη νικήτρια Ρωσία, υποχρέωσε τις Μεγάλες Δυνάμεις ως σύνολο να
αναθεωρήσουν τη στάση τους και στο συνέδριο του Βερολίνου οι Μεγά14 Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η άσκηση του επαγγέλματος του πωλητή οινοπνευματωδών ποτών στα χωριά. ΙΑΥΕ, φάκ. 36.5/1875, Βιέννη, 5/17.3.1875, αρ. 98/35,
εμπ., «υπ’όψιν Α.Μ.», «αρχείον», Υψηλάντης προς Δεληγιάννη.
15 Βλ. σχήμα 1.
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λες Δυνάμεις εμφανίστηκαν διατεθειμένες να αναγνωρίσουν τη ρουμανική
ανεξαρτησία. Έθεσαν όμως, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και
49 της συνθήκης του Βερολίνου, την προϋπόθεση ότι οι «ξένοι ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή δόγματος» θα μπορούσαν να απολαμβάνουν στη
Ρουμανία ίσα δικαιώματα με τους εγχώριους πληθυσμούς. Φαινομενικά, οι
Μεγάλες Δυνάμεις απαιτούσαν την αναθεώρηση του άρθρου 7 του ρουμανικού συντάγματος που αφορούσε τον αποκλεισμό των Εβραίων από τη
δυνατότητα πολιτογράφησης ως Ρουμάνων.
Μετά από έντονες συζητήσεις στη Βουλή, οι Ρουμάνοι ψήφισαν την
τροποποίηση του άρθρου 7 στις 25 Οκτωβρίου 1879. Το νέο άρθρο 7 ήταν
φιλελεύθερο σχετικά με το θρήσκευμα των ξένων, οι οποίοι επιθυμούσαν
να πολιτογραφηθούν Ρουμάνοι. Παραταύτα οι διαπραγματεύσεις με τις
Μεγάλες Δυνάμεις και κυρίως με τη Γερμανία συνέχισαν μέχρι το τέλος
της χρονιάς. Η Γερμανία, μάλιστα, είχε αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή
ανάμεσα στα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων και των Ρουμάνων. Οι
συνομιλίες των Ρουμάνων με τους Γερμανούς για την ερμηνεία του νέου
άρθρου 7, ανέδειξαν τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη ρουμανική εθνικότητα και ιθαγένεια από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των ξένων στο νέο
ανεξάρτητο κράτος.
Οι συζητήσεις αφορούσαν εμπράκτως τον καθορισμό διαφόρων κατηγοριών ξένων και Ρουμάνων υπηκόων και ακολούθησαν το πρότυπο των
διαπραγματεύσεων της Ρουμανίας με την Αυστρο-Ουγγαρία, οι οποίες
είχαν οδηγήσει στην υπογραφή της σύμβασης του 1875.
Το 1879 όμως, η Γερμανία αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας κατοίκων της Ρουμανίας, οι οποίοι αν έχαναν την προστασία ενός
ξένου κράτους, θα λάμβαναν αυτόματα, de jure, την ιδιότητα του Ρουμάνου υπηκόου –«ressortissant». Συνολικά η Ρουμανία θα υποχρεωνόταν
να αναγνωρίσει τρεις κατηγορίες ξένων.16 Πρόκειται για τους α) πολίτεςcitoyens, β) nationaux-sujets και γ) ressortissants – όλοι Ρουμάνοι υπήκοοι.
Αντίθετα, οι Ρουμάνοι χρησιμοποιώντας διαφορετική ερμηνεία θεωρούσαν, ότι οι κατηγορίες υπηκόων nationaux-sujets και ressortissants ανήκαν
σε μία ενιαία κατηγορία ξένων, τόσο Ρουμάνων όσο και ξένων υπηκόων.17
Οι Ρουμάνοι επεδίωκαν να επεκτείνουν τους περιοριστικούς νόμους «σε
όλους τους ξένους γενικά» ή τουλάχιστον προς «όλους τους Εβραίους της
Ρουμανίας». Η τελευταία διατύπωση αφορούσε τους Εβραίους που κατοικούσαν στη Ρουμανία αλλά ήταν de facto ή de jure υπήκοοι άλλων κρατών.
Επομένως, οι Ρουμάνοι θεωρούσαν ότι σε όλους αυτούς τους Εβραίους θα
έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα ατομικής πολιτογράφησης.
16 Βλ. σχήμα 2.
17 Βλ. σχήμα 3.
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Σχήμα 1. Κατηγορίες υπηκόων της Αυστρο-Ουγγαρίας
που ζούσαν στη Ρουμανία – 1875

Σχήμα 2. Κατηγορίες υπηκόων ξένων κρατών που ζούσαν στη Ρουμανία
– και κατ’ αμοιβαιότητα ρουμάνων υπηκόων κατά την ερμηνεία
του άρθρου 7 του Ρουμανικού Συντάγματος
από τη σκοπιά των Μεγάλων Δυνάμεων
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Σχήμα 3. Κατηγορίες ρουμάνων υπηκόων που ζούσαν στη Ρουμανία
κατά την ερμηνεία του άρθρου 7 του Ρουμανικού Συντάγματος
από τη σκοπιά της Κυβέρνησης του Βουκουρεστίου

Την άποψη ότι όλοι οι Εβραίοι της Ρουμανίας ήταν ξένοι δεν συμμεριζόταν η γερμανική κοινή γνώμη. Ο Γερμανός καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Bluntchli, έγραφε ότι το άρθρο 44 της συνθήκης
του Βερολίνου έκανε προσεκτική διάκριση ανάμεσα στους υπηκόους«nationaux18» των Μεγάλων Δυνάμεων και στους «ressortisants19» του
ρουμανικού κράτους. Καθώς το θρήσκευμα δεν θα αποτελούσε εμπόδιο
για την απόλαυση των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων,20 ο Bluntchli
αποδείκνυε ότι οι Εβραίοι «νομίμως κάτοχοι της ρουμανικής εθνικότητας, εφόσον δεν υπάγονταν σε ένα άλλο κράτος», έπρεπε να αποκτήσουν
αμέσως τα δικαιώματα που στη Ρουμανία συνδέονταν με την ιδιότητα του
πολίτη. Σε ότι αφορούσε τους άλλους <Εβραίους> «ξένους υπηκόουςnationaux»21 έπρεπε να θεωρηθούν ως «απολαμβάνοντες ίσων δικαιωμάτων με όλους τους ξένους».22 Με την επιχειρηματολογία αυτή, ο Bluntchli
18 «subjects and citizens» στην αγγλική έκδοση του άρθρου 44 της συνθήκης του Βερολίνου. Hertslet, ό.π., 2790.
19 «all persons belonging to the Romanian state» στην αγγλική έκδοση του άρθρου 44.
20 Βλ. παράγραφο 1 του άρθρου 44.
21 Βλ. παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 44.
22 Biblioteca Nationala a Romaniei. Colectii Speciale (ΒΝRCS) (Εθνική βιβλιοθήκη της
Ρουμανίας. Ειδικές Συλλογές), Αρχειακή Συλλογή (Α.Σ.). «St. Georges» φάκ. ΧΧΧΙΧ/1,
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επεσήμαινε τη διαφορά, από νομικής πλευράς, ανάμεσα στην κατηγορία
των κατοίκων της Ρουμανίας «ressortissants» και «nationaux». Κάτοικοι
οι οποίοι έχαναν την προστασία ενός ξένου κράτους γίνονταν αυτόματα
Ρουμάνοι υπήκοοι-«ressortissants», ενώ όσοι συνέχιζαν να απολαμβάνουν μια ξένη υπηκοότητα εντάσσονταν στην κατηγορία των υπηκόων«nationaux». Εμμέσως, με βάση την αμοιβαιότητα, που χαρακτηρίζει τις
διμερείς συμβάσεις ανάμεσα σε ανεξάρτητα κράτη, η γερμανική κοινή
γνώμη θεωρούσε ότι η Ρουμανία όφειλε να αναγνωρίσει στο έδαφός της
τρεις κατηγορίες ξένων: τους 1) ressortissants – απροστάτευτοι ξένων
κρατών, ρουμανικής εθνικότητας, όχι όμως και ρουμανικής ιθαγένειας, 2)
sujets = nationaux – οι προστατευόμενοι ξένων κρατών που συνέχιζαν να
εισέρχονται στη Ρουμανία και να αναγνωρίζονται ως ξένοι υπήκοοι βάσει
των μητρώων των αντίστοιχών τους προξενείων και 3) πολίτες – οι de jure
υπήκοοι ξένων κρατών. Οι τελευταίες δύο κατηγορίες θα εξομοιώνονταν
στις διμερείς συμβάσεις με τους Ρουμάνους ιθαγενείς, ενώ το νέο συνταγματικό άρθρο 7 θα αφορούσε μόνο τους ressortissants. Στην κατηγορία
των sujets = nationaux συμπεριλαμβάνονταν και οι πολίτες, ενώ ο όρος
ressortissants κάλυπτε όλο το φάσμα των κατοίκων της Ρουμανίας.
Σε ότι αφορούσε το ζήτημα των δικαιωμάτων των υπηκόων της στο
έδαφος άλλων κρατών, η Ρουμανία θα βρισκόταν επίσης σε μειονεκτική
θέση εφόσον23 δεν είχε de facto υπηκόους. Αυτός ήταν ένας επιπλέον λόγος
για τον οποίο οι συμβάσεις της Ρουμανίας προξενικού χαρακτήρα και
εγκατάστασης θα είχαν τυπική αμοιβαιότητα.
Συμπερασματικά, η Ρουμανία θα αναγνώριζε στο έδαφός της δύο κατηγορίες υπηκόων ξένων κρατών και τρεις κατηγορίες Ρουμάνων υπηκόων.24
Βερολίνο, 21.5./2.6.1879, Varnav-Liteanu προς υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας,
αντίγραφο, φ. 18-21.
23 Με εξαίρεση ορισμένων περιπτώσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
24 Οι ξένες δυνάμεις θα προστάτευαν στη Ρουμανία: 1) τους «πολίτες», de jure υπηκόους και 2) τους «sujets=nationaux», de facto υπηκόους. Οι τρεις κατηγορίες ρουμάνων
υπηκόων στη Ρουμανία ήταν: 1) υπήκοοι με πλήρη αστικά και πολιτικά δικαιώματα (οι
«πολίτες»-υπήκοοι de jure = citoyens), 2) υπήκοοι με πλήρη αστικά όχι όμως και πολιτικά δικαιώματα (οι «ιθαγενείς»-υπήκοοι de facto = sujets = nationaux) και 3) υπήκοοι
ρουμανικής εθνικότητας χωρίς πλήρη αστικά δικαιώματα («εγχώριοι ξένοι»-υπήκοοι
de jure = ressortissants). Έτσι, αν βάσει του διεθνούς και του εσωτερικού δικαίου η
Ρουμανία αναγνώριζε σιωπηρά δύο κατηγορίες ξένων στο έδαφός της: ξένους de jure
ρουμάνους υπηκόους χωρίς πλήρη αστικά δικαιώματα και ξένους de facto ρουμάνους
υπηκόους με πλήρη αστικά δικαιώματα, οι Μεγάλες Δυνάμεις αναγνώριζαν στο έδαφός
τους μόνο μία κατηγορία Ρουμάνων, ανεξαρτήτως των αστικών τους δικαιωμάτων στη
Ρουμανία, οι οποίοι θεωρούνταν ξένοι και ενδεχομένως είχαν περιορισμένα αστικά
δικαιώματα.
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Η άποψή του καθηγητή Bluntchli συνέπιπτε σε γενικές γραμμές με
εκείνη της γερμανικής κυβέρνησης. Ο υψηλόβαθμος του Υπουργείου
Εξωτερικών της Γερμανίας, Joseph von Radowitz, σε συνομιλία του με τον
Ρουμάνο «διπλωματικό πράκτορα» στο Βερολίνο, Varnav-Liteanu, υιοθετώντας πιο εύκαμπτη στάση, απαίτησε από τη ρουμανική κυβέρνηση εγγυήσεις ότι «σταδιακά και σε ένα συγκεκριμένο διάστημα» όλοι οι «Ρουμάνοι Εβραίοι» θα κληθούν «στα προνόμια του εθνικού βίου». Η γερμανική
κυβέρνηση δεχόταν δηλαδή μια καθυστέρηση στη διαδικασία πολιτογράφησης των Εβραίων-ressortissants αλλά επέμενε στο ζήτημα των τριών
κατηγοριών κατοίκων της Ρουμανίας.
Ακόμη και αυτή η πιο ευνοϊκή στάση της γερμανικής κυβέρνησης
δεν συμβάδιζε με το πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης της ρουμανικής
κοινωνίας. Στην προσπάθειά του να προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα,
το Βουκουρέστι διεκδίκησε, μέχρι την εξάντληση όλων των διπλωματικών
του δυνατοτήτων, την πλήρη αμοιβαιότητα για τις συμβάσεις του με χαρακτήρα εγκατάστασης. Το κλειδί του όλου ζητήματος ήταν η αναγνώριση
του δικαιώματος της Ρουμανίας να κάνει διάκριση, σχετικά με τα αστικά
τους δικαιώματα, ανάμεσα σε δύο κατηγορίες Ρουμάνων υπηκόων: 1) τους
«πολίτες» = «ιθαγενείς»–citoyens και 2) τους προστατευόμενους ressortissants = nationaux = sujets, μια νέα κατηγορία κατοίκων της Ρουμανίας.
Έτσι, στη συνομιλία του με τον von Radowitz, o Ρουμάνος ημιεπίσημος
αντιπρόσωπος στο Βερολίνο απέρριψε το ενδεχόμενο ότι «μια οποιαδήποτε κατηγορία ξένων» θα αποκτούσε, ακόμη και στο μακρινό μέλλον,
«την ιδιότητα του Ρουμάνου πολίτη». Ο Varnav-Liteanu τόνισε ότι τα
Νομοθετικά Σώματα της χώρας που ψήφισαν το νέο σύνταγμα απέβλεπαν στη δυνατότητα αποκλεισμού από την ιδιότητα του Ρουμάνου πολίτη
«ακόμη και κάποιων Εβραίων Ρουμάνων».
Ο Γερμανός αξιωματούχος «αναγνώρισε την ορθότητα της παρατήρησης» του Varnav-Liteanu, αλλά κατέληξε στο ότι έβρισκε ικανοποιητική την αποστολή ρηματικής δήλωσης του Ρουμάνου υπουργού εξωτερικών προς τους αντιπροσώπους της Ρουμανίας στις Μεγάλες Δυνάμεις.
Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, η Ρουμανία θα συμφωνούσε ότι «το άρθρο
44 αποτελούσε τμήμα του ρουμανικού συντάγματος, το οποίο η εγχώρια
κυβέρνηση θα εφάρμοζε πιστά, με αποτέλεσμα η σχετική μεταρρύθμιση να
εξελίσσεται σταδιακά» και επίσης, ότι το Βουκουρέστι «ανέμενε την ευμένεια των Μεγάλων Δυνάμεων για την οριστική αναγνώριση της ανεξαρτησίας της χώρας».25
25 ΒΝRCS, Αρχειακή συλλογή (Α.Σ.). «St. Georges» φάκ. ΧΧΧΙΧ/1, Βερολίνο, 7.11.1879,
εμπ., Varnav-Liteanu προς V. Boeresco, φ. 26-27.
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Η δήλωση που, πράγματι, η Ρουμανία έστειλε προς τις Μεγάλες Δυνάμεις προς το τέλος του 1879, αποτελεί τεκμηρίωση ότι επικράτησε η λύση
που υπέδειξε η Γερμανία.26 Ο «διάλογος των κουφών» ανάμεσα στον VarnavLiteanu και τον von Radowitz αποκαλύπτει ταυτόχρονα μια σύνθετη πραγματικότητα. Από τη μια, οι Μεγάλες Δυνάμεις εξασφάλισαν σιωπηρά τα
παλιά τους προνόμια στη Ρουμανία. Από την άλλη, το ζήτημα των δικαιωμάτων των ξένων στη Ρουμανία έγινε αμφιλεγόμενο. Η επίσημη στάση
της κυβέρνησης του Βουκουρεστίου ήταν ότι οι υπήκοοι της Ρουμανίας
διαιρούνταν σε δύο κατηγορίες.27 Συνεπώς, ιδιαίτερα προς τους υπηκόους
κρατών μη συμβαλλόμενων μερών της συνθήκης του Βερολίνου, τα εγχώρια δικαστήρια ήταν ελεύθερα28 να εφαρμόζουν ρευστή νομολογία.
Οι «Έλληνες»-Γραικοί είχαν από παλιά εξέχουσα κοινωνική θέση στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Ως χριστιανοί ορθόδοξοι απολάμβαναν
όλα τα δικαιώματα των ιθαγενών. Πιθανότατα, κατά ανάλογο τρόπο με
τις κοινότητες των Χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,29 στη
Μολδοβλαχία, οι ηγεμόνες αποφάσιζαν για τις δυνατότητες των ξένων
Χριστιανών από άλλα μέρη της αυτοκρατορίας να γίνονται δεκτοί από
τις τοπικές κοινωνίες ως «εγχώριοι» ώστε να απολαμβάνουν τα προνόμια της ανώτερης τάξης. Έως το 1879, όλοι είχαν εξασφαλισμένα τουλάχιστον τα «εμπορικά δικαιώματα»30 με την έννοια των αστικών δικαιωμάτων
της εποχής μας. Το 1830 ορισμένοι από αυτούς λαμβάνουν μια νέα ταυτότητα, του υπηκόου του νεο-ιδρυθέντος ελληνικού ανεξάρτητου κράτους.
Η Ελλάδα ήταν ένα από τα χριστιανικά κράτη τα οποία έχαιραν το δικαίωμα προσφοράς προστασίας εντός της οθωμανικής επικράτειας. Στοχεύοντας στα προνόμια που μπορούσαν να αποκτήσουν με ευκολία, πολλοί
κάτοικοι των Ηγεμονιών —Χριστιανοί αλλά και Εβραίοι— επέλεγαν την
ελληνική υπηκοότητα.31 Παράλληλα, μετά τη σύμβαση των Παρισίων η
Ελλάδα ενθάρρυνε τη σύσταση ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία και
την ένταξη σε αυτές των ορθόδοξων πληθυσμών, ανεξαρτήτως υπηκο26 Ό.π., Ρώμη, 28.12.1879, ιδιωτική επιστολή, Esarcu προς τον υπουργό Εξωτερικών της
Ρουμανίας, φ.162-166.
27 IAYE, φάκ. αακ.στ.ζ΄/1894, Βουκουρέστι 9/21.3.1888, αρ. 256, Μ.Α. Δουρούτης προς
Στ. Δραγούμη.
28 Στη Ρουμανία πολλές πράξεις συμβολαιογράφου, όπως αγοραπωλησίες ακινήτων ή
σύνταξη διαθηκών συντάσσονταν στα δικαστήρια, ενώπιον δικαστών.
29 Για την περίοδο που ακολούθησε το 1860 βλ. ενδεικτικά Χαράλαμπος Παπαστάθης,
Οι κανονισμοί των ορθοδόξων ελληνικών κοινοτήτων του οθωμανικού κράτους και της
διασποράς, Θεσσαλονίκη, 1984, τόμ. Ι, 152-153, 356.
30 Delia Comaniciu, ό.π, σ. 40-51.
31 ΙΑΥΕ, φάκ. 36.5/1875, Βουκουρέστι, 30.6.1875, αρ. 743, Ραγκαβής προς Χ. Τρικούπη.
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ότητας: ελληνικής, ρουμανικής ή οθωμανικής, εφόσον αυτοί αισθάνονταν ότι ανήκαν στην ελληνική κουλτούρα. Στο βαθμό που οι κοινότητες
αυτές αναγνώριζαν τη δικαιοδοσία των διπλωματικών αρχών της Ελλάδας στη Ρουμανία, η Ελλάδα επεδίωκε ώστε οι χριστιανικοί πληθυσμοί
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να εναγκαλιστούν τη νέα ταυτότητα και
να αναγνωρίσουν ως εθνικό κέντρο την Αθήνα. Έτσι, η έννοια του «Γραικού»-Χριστιανού αρχίζει σταδιακά να παραχωρεί τη θέση της σε εκείνη
του Έλληνα υπηκόου. Ένας τρόπος επίτευξης αυτής της αλλαγής ταυτότητας ήταν η παραχώρηση της ελληνικής εθνικότητας από τα κατά τόπους
ελληνικά προξενεία.
Στη Ρουμανία η ελληνική εθνικότητα ήταν αναμφισβήτητα προνομιούχος έως το 1879. Μετά από αυτή τη χρονιά μάλλον τέθηκε σε κατώτερη θέση συγκριτικά με τη ρουμανική. Οι ελληνικές και οι ρουμανικές
διπλωματικές αναφορές τεκμηριώνουν τη μεταβολή αυτή, καθώς και την
ασάφεια των όρων που αφορούσαν τα δικαιώματα των ξένων στη Ρουμανία στην περίπτωση των κρατών, που δεν είχαν υπογράψει τη συνθήκη του
Βερολίνου.
Για παράδειγμα, το 1873 οι Ρουμάνοι απαγόρεψαν στους ξένους να
εμπορεύονται οινοπνευματώδη ποτά στα χωριά. Ο ομολογούμενος
στόχος, έγγραφε ο Έλληνας πρόξενος στο Βουκουρέστι, Ραγκαβής, ήταν ο
αποκλεισμός των Εβραίων από αυτό το κερδοφόρο επάγγελμα, ο απώτερος σκοπός όμως, ήταν να αναγκάσουν τους ξένους να αλλάξουν την
εθνικότητά τους. Το ελληνικό προξενείο διαμαρτυρήθηκε αμέσως στο
Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας και κατάφερε την απαλλαγή από
τις επιπτώσεις του νόμου χιλίων υπηκόων τουλάχιστον. Όμως οι μισοί των
Ελλήνων υπηκόων είχαν ήδη λάβει τη ρουμανική εθνικότητα. Γι’ αυτό,
το Γενικό Προξενείο από τότε παραχώρησε τα μισά από το συνηθισμένο
αριθμό των διαμονητήριων. Δύο χρόνια αργότερα ο νόμος δεν τροποποιήθηκε παρόλη την υπόσχεση της ρουμανικής κυβέρνησης. Μετά την
υπογραφή της εμπορικής σύμβασης της Ρουμανίας με την Αυστρο-Ουγγαρία, έγγραφε ο Έλληνας πρόξενος στο Βουκουρέστι, το μοναδικό κράτος
με μια εξασφαλισμένη θέση ως προς τα δικαιώματα των υπηκόων του στη
Ρουμανία ήταν η «Αυστρία». Ακόμη και οι Εβραίοι, αυστριακοί υπήκοοι,
απολάμβαναν την πλήρη ελευθερία εμπορίου στη Ρουμανία. Συνεπείς στη
στάση τους, το 1875, όταν ο Ραγκαβής έθεσε ξανά το θέμα των οινοπωλείων στους αγροτικούς δήμους, οι Ρουμάνοι υπέδειξαν ως μοναδική λύση
μια σύμβαση παρόμοια με εκείνη της Αυστρίας.32
32 Ό.π., Βουκουρέστι, 15.7.1875, αρ. 810, «αρχείον», Ραγκαβής προς Χ. Τρικούπη.
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Τελικά η Ελλάδα υπέγραψε την πρώτη εμπορική σύμβαση με τη Ρουμανία το 1878. Η σύμβαση αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 15/27 Απριλίου 1880.
Παρότι οι δύο χώρες παραχωρούσαν αμοιβαία τη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου έθνους, ακόμη και στον τομέα εγκατάστασης, ο Έλληνας αντιπρόσωπος στο Βουκουρέστι, Μάρκος Δραγούμης, θεωρούσε τους όρους
της σύμβασης «ασαφείς και επαχθείς». Σύμφωνα με τον Δραγούμη, τα δύο
πρώτα άρθρα αναφέρονταν στον αποκλεισμό των ξένων από το δικαίωμα
απόκτησης αγροτικών κτημάτων στη Ρουμανία, αλλά, τη στιγμή υπογραφής της σύμβασης, ο περιορισμός αυτός αφορούσε μόνο τους Ισραηλίτες. Η τροποποίηση του ρουμανικού συντάγματος, το 1879, έφερε και
τους Έλληνες στην ίδια θέση με τους Ισραηλίτες. Ήταν γνωστό, έγγραφε ο
Δραγούμης, ότι ο νέος νόμος δεν εφαρμοζόταν αυστηρώς καθώς στόχευε
ιδιαίτερα στους «Ισραηλίτες οι οποίοι δεν είχαν πολιτογραφηθεί Ρουμάνοι». Στην πράξη πολλοί ξένοι υπήκοοι συνέχιζαν να αγοράζουν αγροτικά
κτήματα με την ανοχή των δικαστικών αρχών, οι οποίες είχαν λάβει ανεπίσημες οδηγίες στο θέμα. Ωστόσο, επεσήμαινε ο Δραγούμης, η απουσία
σαφών όρων για την εγκατάσταση των Ελλήνων στη Ρουμανία, εγκυμονούσε τον κίνδυνο αμφισβήτησης αυτών των αγοραπωλησιών.33
Η γενική ανασφάλεια, που αισθάνονταν οι Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι
ζούσαν στη Ρουμανία για τα δικαιώματά τους, οδηγούσε πολλές φορές σε
διπλωματικές εντάσεις ανάμεσα στην Αθήνα και στο Βουκουρέστι. Στις 4/16
Δεκεμβρίου 1881, ο γραμματέας της ρουμανικής πρεσβείας στην Αθήνα, C.
Sordony, ενημέρωνε το Βουκουρέστι, ότι το διπλωματικό σώμα υποπτευόταν μια ψύχρανση σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας. Η αναβολή
της επιστροφής του Έλληνα πληρεξούσιου υπουργού Ράζη στο Βουκουρέστι ήταν ανησυχητική. Επί πλέον, ο Κουμουνδούρος, πρωθυπουργός
της Ελλάδας, είχε εκφράσει διαμαρτυρίες σε διάφορους αντιπροσώπους
Μεγάλων Δυνάμεων για τις δυσμενείς προδιαθέσεις της Ρουμανίας έναντι
της Ελλάδας. Ο Sordony σε αναζήτηση των αιτιών συναντήθηκε με τον
Κουμουνδούρο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός του διατύπωσε ότι, παρ’ όλες
τις αντίθετες διασφαλίσεις του Esarcu, οι ενέργειες του Βουκουρεστίου
υπέρ των Ρουμάνων της Μακεδονίας δεν είχαν αποκλειστικά διδακτικό
χαρακτήρα, αλλά αποτελούσαν προπαγανδιστική πολιτική. Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια τού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του απέναντι στις
δυσκολίες, που οι ρουμανικές αρχές δημιουργούσαν στα πλοία υπό ελληνική σημαία. Κατά την άποψή του, οι ρουμανικές αρχές αμφισβητούσαν
την ελληνική εθνικότητα των πλοίων, σε αντίθεση με το πέμπτο άρθρο της
ελληνο-ρουμανικής σύμβασης της 6/18 Απριλίου 1878. Η ελληνική κυβέρ33 ΙΑΥΕ, φάκ. αακ.στ.ζ΄/1894, Βουκουρέστι, 6/18.2.1881, αρ.111/25, Μ. Δραγούμης προς
το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
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νηση στηριζόταν στον δικό της νόμο της 25 Απριλίου 1880, σύμφωνα με
τον οποίο αν οι μέτοχοι των πλοίων που έπλεαν στο Δούναβη ήταν τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα Έλληνες υπήκοοι, είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν να αναγνωριστούν ως ελληνικά πλοία από τον Έλληνα πρόξενο
στη Βράιλα. Εκτός από αυτό ο Κουμουνδούρος εξέφραζε τη λύπη του,
ότι η ρουμανική κυβέρνηση είχε λάβει μέτρα εναντίων Ελλήνων μεσιτών
εμπορίου και πωλητών ποτών. Αυτοί κατά τον Κουμουνδούρο, είχαν έως
τότε εξασκήσει ελεύθερα το εμπόριό τους, σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο <πρώτου άρθρου> της σύμβασης που βρισκόταν σε ισχύ. Επίσης,
τα διαβήματα του Έλληνα αντιπροσώπου στο Βουκουρέστι, Ράζη, προς το
Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας βρήκαν ευνοϊκό αντίκτυπο, παρά
τις ρουμανικές διατάξεις που αφορούσαν τους ξένους. Ο Κουμουνδούρος όμως επέμενε στην άποψη, ότι οι ρουμανικές αρχές αποσκοπούσαν να
δημιουργούν δυσχέρειες στους Έλληνες υπηκόους.34
Ένα χρόνο αργότερα ανάλογα περιστατικά προβλήθηκαν ξανά από
την ελληνική πλευρά. Στις 3/15 Φεβρουαρίου 1882 ο Κουμουνδούρος
αναφέρθηκε σε «εκκρεμή ζητήματα» ανάμεσα στα δύο κράτη. Ο Esarcu του
απάντησε με γενικότητες, υπονοώντας ότι τα προβλήματα θα διευθετούνταν ευκολότερα όσο πιο γρήγορα επέστρεφε ο Ράζης στο Βουκουρέστι.35
Η ανησυχία της Ελλάδας για τα δικαιώματα των υπηκόων της στη
Ρουμανία ήταν θέμα καθημερινότητας εκείνη την εποχή, παρά το ότι τα
δύο κράτη είχαν παραχωρήσει αμοιβαία τη μεταχείριση του πλέον ευνοούμενου έθνους έως το 1887. Ενδεικτικά, στις 21 Μαρτίου/2 Απριλίου 1884 ο
Ρουμάνος αντιπρόσωπος στην Αθήνα, George M. Ghica, διαμαρτυρήθηκε
στη διεύθυνση της εφημερίδας «Στοά» για το περιεχόμενο ενός άρθρου
που είχε αναδημοσιεύσει από την ελληνική εφημερίδα «Σύλλογοι» του
Βουκουρεστίου. Οι δύο ελληνικές εφημερίδες παρουσίαζαν τη ρουμανική
κυβέρνηση ως ωθούμενη από πνεύμα συστηματικού διωγμού εναντίον των
Ελλήνων οι οποίοι κατοικούσαν στη Ρουμανία. Οι «Σύλλογοι» είχαν εκδώσει διάφορα άρθρα για «τον σφετερισμό των ελληνικών περιουσιών από
την κυβέρνηση και τα δικαστήρια της Ρουμανίας (περιουσία Κάστρη!!)»
ή για ειδικά μέτρα εναντίον των Ελλήνων υπηκόων σε θέματα εξάσκησης εμπορίου ή επαγγέλματός τους. Στις 17 Μαρτίου είχε προηγηθεί ένα
άλλο άρθρο των «Συλλόγων» σύμφωνα με το οποίο η «Στοά» ενημέρωνε
τους αναγνώστες της ότι «οι Ρουμανικές αρχές απαγόρευαν στους Έλληνες υπηκόους τη δυνατότητα αγοράς και εκμίσθωσης αγροτικών κτημά34 Arhiva Ministerului de Externe al Romaniei (Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ρουμανίας), Α.Σ. «Ιστορικό Αρχείο», φάκ. 247, Αθήνα, 4/16.12.1881, αρ. 244 εμπ. και
ιδιαίτερο, C. Sordony προς E. Statescu.
35 Ό.π., Αθήνα, 3/15.2.1883, αρ. 13, Esarcu προς E. Statesco.
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των στη Ρουμανία». Για την αποκατάσταση της πραγματικότητας, ο Εsarcu
ζήτησε από τη διεύθυνση της αθηναϊκής εφημερίδας να δημοσιεύσει ένα
νέο άρθρο, το οποίο να διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν απευθυνόταν αποκλειστικά στους Έλληνες υπηκόους.36
Συμπεράσματα
Η εμφάνιση του ρουμανικού κράτους αναδεικνύει τη σφυρηλάτηση ενός
έθνους, το οποίο προβάλλει τη μοναδικότητα της φυλής-εθνότητας στην
οποία στηρίζεται, για να διεκδικήσει την ανεξάρτητη ύπαρξή του. Στην
πορεία αυτή, θρησκευτικές δεσμεύσεις του παρελθόντος παραμερίζονται
και έτσι αναδεικνύονται νέες εθνικές διαφορές. Απέναντι στην κρατική
εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όλοι οι χριστιανικοί πληθυσμοί
παρά τις «εθνικές-φυλετικές» τους διαφορές αντιμετωπίζονταν ως ένα
ενιαίο σύνολο. Με την εμφάνιση όμως νέων πολιτικών κέντρων, όπως για
παράδειγμα το Βουκουρέστι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία υποχρεώνεται
να αναγνωρίσει μια νέα εκκοσμικευμένη πραγματικότητα, που αναδύεται
από τη νοερή κοινή καταγωγή του πληθυσμού στον οποίο βασίζεται το
πολιτικό κέντρο. Από την ανάλυση των νόμων της Ρουμανίας συνάγεται
ότι ο δεσμός των πληθυσμών αυτών με το έθνος που συγκροτούν είναι
η εθνικότητα. Κατά το διάστημα 1830-1879, που το νεοσύστατο κράτος
βρίσκεται ακόμα υπό τον οθωμανικό έλεγχο, οι κάτοικοι του κράτους δεν
αποτελούνταν αποκλειστικά από εγχώριους πληθυσμούς αλλά και από
ξένους και Οθωμανούς υπηκόους, τους οποίους το νέο πολιτικό κέντρο
προσπαθεί να αφομοιώσει, με την προϋπόθεση ότι η ενσωμάτωσή τους
δεν θα έβλαπτε τα συμφέροντα της εγχώριας κοινωνίας. Το μέσον της
πολιτικής αυτής ήταν η πολιτογράφηση, ή ο αποκλεισμός των ξένων από
ορισμένα αστικά δικαιώματα. Με την πολιτογράφηση, διαδικασία η οποία
εκχωρούσε όλα τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, οι ξένοι εξομοιώνονταν με τους εγχώριους πληθυσμούς που ανήκαν σε μια συγκεκριμένη
εθνότητα και επομένως αποκτούσαν την ιθαγένεια. Η σχέση του ξένου με
την εθνότητα στην οποία επέλεγε να ανήκει ήταν η εθνικότητα. Την περίοδο 1830-1879 η ρουμανική εθνικότητα συμπίπτει με την ιθαγένεια.37 Από
το 1879 όμως η ρουμανική εθνικότητα δεν ταυτίζεται πια με την ιθαγένεια και δεν αποκτιόταν απαραίτητα με την πολιτογράφηση. Στο συνέδριο του Βερολίνου οι Μεγάλες Δυνάμεις, που αναγνώρισαν υπό όρους
36 Ό.π., Αθήνα, 21.3/2.4.1884, αρ.68 εμπ., George M. Ghika προς D. Sturdza.
37 Κατά την περίοδο 1830-1879 η ρουμανική εθνικότητα αποκτιόταν με την πολιτογράφηση. Ωστόσο, έως το 1864 η πολιτογράφηση έκανε διακρίσεις μεταξύ εκείνων που
απολάμβαναν μόνο τα αστικά (μικρή πολιτογράφηση) και εκείνων που απολάμβαναν
πλήρη αστικά και πολιτικά δικαιώματα (μεγάλη πολιτογράφηση).
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τη ρουμανική ανεξαρτησία, επέβαλαν στην κυβέρνηση του Βουκουρεστίου να αναγνωρίσει ως Ρουμάνους υπηκόους όσους ξένους έχαναν την
ξένη υπηκοότητά τους. Η κατηγορία αυτή αφορούσε τους απάτριδες, ή
τους sui generis κατοίκους της Ρουμανίας, οι οποίοι λάμβαναν αυτόματα
τη ρουμανική υπηκοότητα ή εθνικότητα. Επομένως, εθνικότητα είναι η
σχέση του ατόμου με το έθνος, ενώ υπηκοότητα είναι η σχέση του ατόμου
με το κράτος. Όταν κράτος και έθνος ταυτίζονται σε ένα πολιτικό κέντρο,
διαπιστώνουμε ότι εθνικότητα και υπηκοότητα συμπίπτουν. Όμως, κατά
την εξεταζόμενη περίοδο, η εθνικότητα δεν εξασφάλιζε απαραίτητα όλα τα
αστικά δικαιώματα που παραχωρεί ένα κράτος στους υπηκόους του.

•

Summary
Despite fundamental contributions of a number of prominent scholars (1),
the study of national identities, especially of the modern ones, remains a
very confused field of research. A basic reason for this confusion has much
to do with semantic problems of key concepts like “nation”, “ethnicity”,
and “nationality”. In addition, most of the well-documented studies have
approached the theme from a rather theoretical point of view (2), although in
many cases they have not been confined to a single disciplinary perspective. It
is true that historians dominated the field but the overwhelming importance
of history on this topic is hard to be denied. However, most of the studies,
at least as far as southeast Europe is concerned, have been based on the
works of the intelligentsia that has actually contributed to the emergence
of the modern national identities, whereas, in my opinion, the analysis of
new archival historical sources remains a desideratum. This paper attempts
to illustrate some of the common elements as well as differences between
the concepts: “nation”, “ethnicity”, and “nationality” in the light of, to a
great extent unpublished, juridical and diplomatic sources concerning the
legal rights of “Greeks” in “Romania” between 1830 and 1887. From 1830’s
onward Wallachian and Moldavian societies were moving towards a new
order aimed at economic and political independence from the “suzerain”
Ottoman Empire, as well as direct integration in the international economy
and the creation of a unified “Romanian” state according to the principles
of the European bourgeois liberalism. This process may be also investigated
through the definition of “the foreigner” as delineated in the sources of
the time. The situation of the Orthodox-“Greek” foreigners seems to be
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of outstanding importance since Wallachians and Moldavians not only
belonged to the same faith, but they all used to be integrated in the same
Ottoman religious-political institution: “Rum-«Greek» millet” under the
direct control of the Patriarchate of Constantinople (3). In other words,
all these populations prior to 1830 used to have common political identity
under the Ottoman umbrella. Therefore, after a short survey of the millet
system of the Ottoman Empire and its influence on the organization of
the foreign communities in one of its successor states like Romania, this
essay focuses on the terminology pertaining to foreigners in the newly
born nation-state. More specifically, the present investigation is based on
Romanian sources such as: laws of naturalization, the constitution, the civil
code and, after 1875, international conventions and treaties. However, my
conclusions are drawn by comparing these documents with the laws of
naturalization and diplomatic reports of the Modern Greek state referring
to Romanian legislation. The Greek-Romanian commercial convention
valid during 1880-1887 is the last of these series of documents. The
comparison of these sources reveals the fluidity of the term “nationality”
(εθνικότητα) and to what extent it is congruent to “nation” (έθνος) and
“ethnicity” (εθνότητα). Thus, the definition of the “Greeks” in contrast
with the “Romanians” could confirm or dispute some of the already known
aspects of this challenging subject of national identities. (1) Some of the
most cited authors include: A. D. Smith, E. Gellner, E. J. Hobsbawm, A.
Hastings, B. Anderson, I. Wallerstein, W. Connor, J. Breuilly, P. F. Sugar, E.
Kedourie. (2) They suggest patterns of human associations and define their
features. (3) It is worth mentioning that, apart from a few allusions, the
Romanian historiography is totally silent on this topic.
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Kulturelle Identitätskrise im Griechenland der ottonischen Ära
Kyriaki Koukouraki

Nach dem Befreiungskrieg von 1821 und dem anschließenden Bürgerkrieg ernannten die Schutzmächte Griechenlands (England, Frankreich
und Russland) im Jahre 18321 den jungen Prinzen Otto, den zweitgeborenen Sohn des Bayernkönigs und Philhellenen Ludwig, zum König des neu
gegründeten Königreichs Griechenland. Bereits 1830 hatte Griechenland
mit dem Protokoll vom 3. Februar seine Souveränität erlangt, doch konnte
in der Zwischenzeit kein Monarch für das kleine Königreich am Mittelmeer gefunden werden.
Abgesehen von den rein politischen Ereignissen einer Staatsgründung,
wie der Grenzziehung und in unserem Fall die Einführung einer neuen
Regierungsform (Monarchie) gibt es auch kulturelle Umbrüche. Die Problematik, die an dieser Stelle interessiert, ist welche kulturellen Folgen eine
Staatsgründung haben kann und welche Auswirkungen diese wiederum
auf die Menschen, die in diesem neuen Staat leben haben können? Sicherlich zieht solch ein Schritt auch ein fundamentales Umdenken und Umorientieren für das dort lebende Volk mit sich. Es bedeutet zudem auch eine
Reorganisierung des kollektiven Gedächtnisses sowie die Schaffung eines
geschichtlichen Bewusstseins.2 Oftmals geht eine Staatsgründung auch mit
einer kulturellen Modernisierung einher.
Hier eine kurze Erläuterung zum Begriff Kultur, der in diesem Zusammenhang ein Schlüsselbegriff der vorliegenden Analyse ist:
Kultur ist, wie Geertz es beschrieb, ein von Menschen selbst gesponnenes Gewebe von Bedeutungen.3 Jede Kulturgemeinschaft verfügt über
ihr eigenes Dekodierungssystem dieser Bedeutungen, das den Angehörigen dieser Kulturgemeinschaft als Hilfe bei der Navigation durch das Leben
1
2

3

Zweites Londoner Protokoll vom 7. Mai 1832.
Vgl. Liakos, A., „Hellenism and the Making of Modern Greece: Time, Language, Space“,
in: Hellenism, Culture, Identity, and Ethnicity from Antiquity to Modernity, Ashgate 2008,
S. 230.
Geertz, C., Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Suhrkamp
Verlag, 1987.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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dient, um Verhaltensweisen, Gesten, Sprache usw. zu dekodieren und zu
interpretieren. Verändern sich aus irgendeinem Grund diese Verhaltensweisen etc. werden sie mit dem alten Dekodierungssystem entweder falsch interpretiert, oder gar nicht interpretiert. Wird diese Situation
zu einem andauernden bzw. permanenten Zustand, so befindet sich der
Angehörige dieser Kultur in einer Stress- bzw. Krisensituation. Einzige
Lösung dieses Problems ist entweder die Wiederherstellung der vorherigen Gegebenheiten, oder die Änderung der Kultur, d.h. des verinnerlichten
Dekodierungssystems.
Die nächste Frage, die sich hierbei stellt, ist ob dieser Prozess der
kulturellen Änderungen von oben erzwungen wurde, oder von unten her
entsprang und entstand.
Als König Otto im Januar 1833 in der damaligen griechischen Hauptstadt Nauplia ankam, brachte er nicht nur die Hoffnung auf eine neue
Zukunft mit ins Land, sondern auch deutsche Regenten, Gelehrte, Beamten, Handwerker und mehr als insgesamt 3.500 Armeemitglieder4, die überwiegend aus Bayern stammten. Diese wiederum brachten ihre Kultur, ihre
Sitten und Bräuche, aber auch ihr eigenes Bild von Griechenland und den
Griechen mit. Dieses Bild war hauptsächlich von den deutschen Neuhumanisten wie Wilhelm von Humboldt geprägt. Sein idealisierendes Bekenntnis zum antiken Griechenland beeinflusste ausschlaggebend das deutsche
Bildungswesen5 und er entwickelte eine neue Betrachtungsweise der griechischen Sprache und Kultur als Weg zum musterhaften Menschsein6. Aber
es war besonders Joachim Winckelmann, der, obwohl er sich hauptsächlich
auf die antike griechische Kunst konzentrierte, andere deutsche Gelehrte
wie Herder, Schlegel, Goethe und Hegel mit seinem Denken beeinflusste.7 Sie alle idealisierten das antike Griechenland und übertrugen dieses
idealisierte und romantische Bild der Antike auf die damalige Gegenwart
Griechenlands. Hierbei sollte jedoch betont werden, dass keiner von ihnen
jemals griechischen Boden betreten hatte8 und kein reales Bild des damaligen Griechenlands hatte. Dies wiederum bedeutete, dass ein Trugbild
4

5
6
7
8

Strong, F., Greece as a Kingdom, Longman, London 1842, S. 280f. Frederick Strong, der
bayerischer Gesandter in Athen war, hat eine analytische Aufzählung der Herkunftsorte
aller fremden Militärs gemacht. In den kommenden Jahren wuchs ihre Zahl auf 5.410
Personen. Von den 5.410 Männern stammten 3.345 aus Bayern. Von den übrigen 1.865
Männern stammte die Mehrzahl aus Württemberg (487).
Berglar, P., Wilhelm von Humboldt, Rowohlt, Reinbek 1970, S. 42.
Humboldt, W. v., Über das Studium des Alterthums und des Griechischen insbesondere,
1793.
Calotychos, V., Modern Greece, a Cultural Poetics, Berg, Oxford/New York 2003, S. 33.
Calotychos, S.32.
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auch des gegenwärtigen Griechenlands geschaffen wurde. Für sie verkörperten die Griechen folgende Werte: Schönheit, Freundschaft, Säkularismus, Simplizität, rationaler Diskurs, Seriosität, Freiheit des Individuums,
Meritokratie, Einigkeit, Idealismus, Nostalgie und Reinheit.9 Diejenigen
Philhellenen, die während des Befreiungskrieges in Griechenland als Freiwillige gekämpft hatten, wussten nur zu genau, dass dies nur eine romantische Vorstellung war, doch ihre Erfahrungen und ihre Erlebnisse konnten die Wirklichkeit in den Augen der Deutschen nicht wiederherstellen.
Warum aber ist dieses Idealbild so wichtig für die Entwicklung des modernen Griechenlands?
Die Antwort darauf ist einfach: man wollte dieses Bild in die Praxis
umsetzen. Griechenland sollte wie Phönix aus der Asche wieder auferstehen und an seine glorreiche Vergangenheit nahtlos anknüpfen. Dieses
Trugbild hatte zur Folge, dass viele der Deutschen, die mit Otto nach
Griechenland kamen, überhaupt nicht auf die Realität gefasst waren und
glaubten, „in ein Land zu ziehen, wo Milch und Honig fließt“10. Selbst das
Vernehmen eines antiken Namens wie „Sokrates“ elektrisierte die Neuankömmlinge. Als sie realisierten, dass es sich um einen 15jährigen Jungen
handelte, der gänzlich verdreckte Kleider trug, nach Öl und Sardinen roch,
wollten sie nicht glauben, dass so eine Person den Namen eines der größten
Philosophen der Antike trug.11
Dieser Wunsch und das Bestreben nach der Wiederauferstehung der
Antike, diese Hellenisierung Griechenlands, wurde quasi von oben her,
hauptsächlich von den Bayern in Griechenland, herbeigeführt. Durch das
„Ausklammern“ Teile der griechischen Vergangenheit uns Geschichte, wie
die Epoche des Byzanz und der Türkenherrschaft entstand, wie Liakos
betont, eine immense zeitliche Kluft zwischen der antiken Vergangenheit und der gerade damals erlangten Souveränität, die behoben werden
musste.12 Dieser Zwiespalt zwischen Vergangenheit und Gegenwart hatte
folglich auch Auswirkungen auf die Definierung der griechischen Identität:
Hellenisierung oder Modernisierung – Europäisierung?
9

Marchand, S., „What the Greek model can, and cannot, do for the modern state: the
German perspective“, in: The Making of Modern Greece: Nationalism, Romanticism, and
the Uses of the Past (1797-1896), Ashgate, 2009, S. 34.
10 H.v.P., Sechs Jahre in Griechenland. Ansichten, Bilder und Erlebnisse aus Griechenlands
Gegenwart. Mitgetheilt von H.v.P. (einem Nichtbaier), Grimma 1842, S. 4.
11 [Neezer St.] Νέεζερ, Στ., Απομνημονεύματα Χριστόφορου Νέεζερ, Αφιέρωμα εις την
Ελλάδα, Αθήνα 1936, S. 32.
12 Liakos, S. 206.
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Hellenisierung
Ein Hellenisierungsprozess jedoch hatte bereits vor dem Befreiungskrieg
begonnen und hatte keinen direkten Bezug zum Griechenlandbild der
Deutschen. Es handelt sich um die griechische Sprache und die Reinigung
dieser von allen fremden Einflüssen und die gleichzeitige Annäherung an
den antiken attischen Dialekt.
Die Vertreter dieser Ansicht wurden „Puristen“ oder „Attizisten“
genannt. Die dazu gehörige Gegenbewegung vertrat den Standpunkt,
dass die zur damaligen Zeit gesprochene neugriechische Volkssprache,
die „Demotiki“ nicht geändert werden sollte. Adamatios Korais wollte mit
seiner „Katharevousa“ den Mittelweg zwischen diesen beiden Extremen
bilden. Die Disputanten der griechischen Sprachfrage waren griechische
Gelehrte, obwohl sich an die Seite der „Puristen“ nach 1833 auch die öffentliche Regierung stellte. Wie sich die Sprachfrage in Griechenland letztendlich entwickelte und welche Phasen sie durchlaufen sollte, soll hier nicht
weiter erörtert werden, da es sonst den Rahmen des Vortrages sprengen
würde.
Der erste wichtige Schritt im Hellenisierungsprozess von Seiten der
neuen Regierung war die Wahl Athens als Hauptstadt13 des neuen Königreiches und zwar hauptsächlich auf Grund ihrer Geschichte. Das sicherlich
markanteste Symbol der Antike – die Akropolis – wurde sofort von ihren
fremden Elementen befreit.14
Auch die neuen Gebäude, die in der Stadt gebaut wurden15, folgten
diesem Credo und wurden im neoklassizistischen Stil errichtet.16
Aber auch die Toponyme wurden teilweise hellenisiert: Viele Ortschaften hatten im Laufe der Geschichte neue Namen türkischer, albanischer
oder slawischer Abstammung bekommen. Meist wurden für den Namenswechsel real existierende Ortsnamen aus der Antike gewählt17 (z.B. „Liosia“
→„Ilion“ und „Menidi“ →„Acharnai“). Da zur damaligen Zeit das Toponym
auch als Nachname fungierte, mussten selbst Helden des Befreiungskrieges
13 Im Dezember 1834 zog die Regierung in die neue Hauptstadt offiziell ein.
14 Vgl. Mackridge, P., „Cultural Difference as National Identity in Modern Greece“, in:
Hellenism, Culture, Identity, and Ethnicity from Antiquity to Modernity, Ashgate 2008, S.
307.
15 Es herrschte großer Mangel an Gebäuden, da Athen mittlerweile zu einem kleinen Dorf
heruntergekommen war. Selbst für den König gab es kein geeignetes Haus. Der Palast,
das heutige Parlamentsgebäude, wurde erst 1842 fertiggestellt.
16 Architekten, die das Bild Athens mit ihren Bauten prägten, waren: Ernst Ziller, Theophil
und Christian Hansen, Leo von Klenze, Friedrich von Gärtner u.a.
17 Anhaltspunkt und Quelle dafür [Pausanias] Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις.
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ihre Namen ändern: Aus Rigas Velestinlis wurde Rigas Pheraios, weil seine
Heimatstadt Velestino in der Nähe der antiken Stadt Pherai lag.18
Modernisierung – Europäisierung
Anders als die Hellenisierung wurde die Modernisierung und Europäisierung der griechischen Kultur eher von den einfachen Leuten angestrebt.
Man wollte nicht mehr mit der osmanischen Vergangenheit in Verbindung
gebracht werden. Dazu gehörte auch, dass man Gewohnheiten und Kulturstandards, die bis zu jenem Zeitpunkt als ein Wegweiser durchs Leben
gedient hatten, nicht mehr relevant waren. Diese zwar gewollte und angestrebte Annäherung an die westeuropäische Kultur konnte allerdings nicht
innerhalb von einigen wenigen Jahren geschehen, da tief im Unterbewusstsein verwurzelte Sitten, Bräuche und Denkarten nicht auf Knopfdruck
durch neue ersetzt werden können. Bereiche des Lebens und der Gesellschaft, die durch diese Umorientierung besonders beeinflusst wurden,
waren z.B. die Stellung der Frau innerhalb der Gesellschaft, Gesten, die
Mode und die Art der Freizeitbeschäftigung.
Die Stellung der Frau in der griechischen Gesellschaft19
In der prä-revolutionären Zeit waren die Frauen als Persönlichkeiten
hoch geschätzt. Ihre Hausarbeit wurde anerkannt und als realer Wirtschaftsfaktor gemessen. Eine tüchtige Frau, bzw. ein tüchtiges junges Mädchen
konnte sicher sein einen Mann zu heiraten, aber eine faule und schwache
Frau riskierte ihren Ruf und somit jede Aussicht auf eine Heirat. In der
ländlichen Gesellschaft versammelten sich die Frauen, deren Leben sich
hauptsächlich innerhalb des Hauses abspielte, und verbanden ihre Arbeit
mit Unterhaltung und der Erziehung ihrer Kinder. Sie spannen, sangen,
erzählten alte Geschichten, tauschten Erfahrungen aus, gaben praktische
Heilmethoden und -mittel weiter und besprachen ihre Probleme.20
Mit der Tatsache, dass nach 1833 immer mehr Familien in die künftige
Hauptstadt Athen zogen, die Sicherheit auf den Straßen nunmehr gewährleistet war und die Gesellschaft sich allmählich wandelte, gab es auch einen
unvermeidlichen Wandel in Bezug auf die Stellung der Frau. So konn18 Liakos, S. 232f.
19 An dieser Stelle soll das Augenmerk hauptsächlich auf die neuentstandene urbane
Gesellschaft gerichtet werden. Die ländliche Gesellschaft und Großstädte, wie Konstantinopel, die sich nicht innerhalb des Königreiches befanden, werden hier nicht in die
Analyse miteinbezogen.
20 Vgl. [Varika, E.] Βαρίκα, E. Η Εξέγερση των Κυριών: η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907, Κατάρτι, Αθήνα 1996, S. 44 .
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ten sich die Frauen nunmehr auch alleine frei auf den Straßen bewegen.
Noch vor dem Befreiungskrieg konnten und durften sie das nicht, was mit
der Angst vor eventuellen Entführungen von Seiten der Osmanen erklärt
werden kann.
Die Hausarbeit, die früher auf dem Land als ein geschätzter Wert galt,
war nunmehr in der Stadt verpönt. Somit sollte diese Tätigkeit, die an die
ländliche Herkunft erinnerte und nicht mehr zur neuen Athener Mittelschicht gehörte, von Dienstmädchen ausgeübt werden.
Die Frau diente „nur“ um den sozialen Aufstieg der Familie (Beamtenstatus, erfolgreicher Händler usw.) zur Schau zu stellen, um zu demonstrieren, dass man nicht mehr dem Bauernstand angehört. Dafür wurde
ein Großteil des Einkommens und des Gewinnes des Mannes in westliche Kleidermode, Schmuck und andere Äußerlichkeiten investiert. Damit
„ausgestattet“ flanierte man sonntags an ausgewählten Orten, wo man die
anderen Mitbürger sah und gesehen wurde.21
Die Schattenseite dieser „Arbeitslosigkeit“ der modernen Griechin zu
Beginn des 19. Jahrhunderts war ihre absolute Abhängigkeit vom (Ehe-)
Mann, die soziale Isolation (das tägliche Beisammensein der Hausfrauen,
so wie es in der prä-revolutionären Zeit üblich war, ist nicht mehr Usus)
und eine fast parasitische Eigenschaft, die nunmehr den Frauen zugeschrieben wurde.22 Eigenschaften, die eine moderne Griechin der 1830er
Jahre besitzen sollte, waren: Schönheit, Schwäche und Unschuld. Hingegen
war die Männlichkeit durch Dynamik, Aktion, Arbeit, Wissenschaft und
Logik charakterisiert.23
21 Die komische und satirische Seite dieser Veränderung – natürlich in übertriebener Art
– wird im Theaterstück Gynaikokratie von Vyzantios aus dem Jahre 1841 in amüsanter Weise dargestellt. Im Vorwort zum Stück schreibt er: „Αναπολών τις τους προ της
επαναστάσεώς μας χρόνους, και θέτων υπ’όψιν του την ηθικήν των τότε γυναικών του
έθνους μας κατάστασιν, την σεμνοπρέπειαν, την περί τα θεία ευλάβειαν, την καλήν των
τέκνων των αγωγήν, κλπ.,κλπ., παραβάλλων την σημερινήν εποχήν μ’εκείνην, θεωρεί
κατά μέγα μέρος παρεισηγμένην εκ διαμέτρου εναντίως μίαν μεγάλην διαφθοράν
μεταξύ πολλών γυναικών του έθνους μας.“ [Vyzantios, Dim. K.] Βυζάντιος, Δημ. Κ.,
Γυναικοκρατία, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2003, S. 259. Doch Vyzantios ist kein Misogyn
und Gegner des Fortschrittes und der Anlehnung an die europäischen Sitten und erklärt
deshalb: „Η έννοια, και ο σκοπός του συγγράμματος τούτου δεν αποβλέπει προς κατηγορίαν των γυναικών εν γένει, ούτε προς εκφαύλισιν εκείνων, αι οποίαι φέρουν σεμνοπρεπώς τον Ευρωπαϊκόν συρμόν κατά μίμησιν των αξιέπαινων τιμίων Ευρωπαΐδων,
αλλ’ αποβλέπει προς έλεγχον εκείνων μόνον, όσαι συμμιγνύουν αυτόν με την ίδιαν των
διαφθοράν, με την αναίδειαν, με την αναισχυντίαν, κλπ. […].“ Ebd., S. 261f.
22 Vgl. [Varika] Βαρίκα, S. 54.
23 Ebd., S. 55.

Kulturelle Identitätskrise im Griechenland der ottonischen Ära

211

Gesten
Gestik und Mimik gehören zur nonverbalen Kommunikation und sind
von der jeweiligen Kultur geprägt und somit kulturspezifisch.24 Dabei gibt
es drei Ebenen von nonverbaler Kommunikation: a) unbewusster, b) teilbewusster und c) bewusster.25
Die Bedeutung der nonverbalen Signale wäre
weniger gravierend, wenn sie ebenso leicht zu
steuern wären wie das gesprochene Wort. […]
Nonverbale Kommunikation ist stärker von den
schwerer kontrollierbaren Emotionen als vom
kontrollierbaren Bewusstsein gesteuert.26
Wie schwer es sein kann, eine teilbewusste Geste, wie das Begrüßen,
zu ändern, soll das folgende Beispiel zeigen. Hier hatte das Problem sogar
„royale“ Ausmaße angenommen:
Die Griechen wollten anfangs nicht nach westeuropäischem Ritual
ihren König begrüßen, indem sie ihre Häupter entblößten. Sie bestanden
darauf, nach orientalischem – und dem für sie bis dahin üblichen – Brauch
auch vor dem König ihren Fes auf dem Kopf zu behalten. Nach mehreren
Verhandlungen wurden einige Möglichkeiten geboten:
Die Regentschaft stellte ihnen die Wahl,
entweder nach europäischer Weise den Kopf
zu entblössen und mit einer Verbeugung zu
begrüssen, oder den vollen morgenländischen
Brauch beizubehalten, nämlich mit bedecktem
Haupte kniefällig zu verehren und die Kleider
zu küssen. In diesem argen, aber gerechten
Dilemma hatten die Griechen doch vorgezogen,
sich unserm abendländischen Ceremoniel
anzubequemen, wie ungewohnt und lästig es
ihnen auch war, stundenlang im Zimmer blossen
Hauptes zu bleiben, und wie drollig sie sich auch
24 Vgl. dazu Knapp, K., „Kommunikativer Stil in Interkulturellem Kontakt“, in: Albrecht,
J. (Hrsg.) Translation und interkulturelle Kommunikation, Verlag Peter Lang, Frankfurt
am Main 1987, S. 439–467.
25 Vgl. dazu Nonverbale Kommunikation, aus Wikipedia unter: http://de.wikipedia.org/
wiki/Nonverbale_Kommunikation [05.06.07].
26 ISL Lehrmodul Nonverbale Kommunikation, Institut für Städtebau und Landesplanung der Universität Karlsruhe (TH), unter: www.isl.uni-karlsruhe.de/publikationen/
pfail/050103-nonverbal.html [25.01.07].
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in den ersten Wochen ausnahmen, bis die [nach
morgenländischen Brauch, K.K.] geschorenen
Vorderköpfe sich wieder mit Haar bedeckt
hatten.27

Mode
Als Otto am 6. Februar 1833 griechischen Boden betrat, trug er die
typisch blaue Uniform Bayerns. Als er am 14. Juli 1867 im Bamberger Exil
beigesetzt wurde, trug er die griechische Nationaltracht28. Diese Nationaltracht war kein einfaches Modeaccessoire, sondern verkörperte eine
Idee, eine Einstellung und zeugte von Ehrerweisung gegenüber den Griechen und ihrer jüngsten Geschichte. Die traditionelle griechische Kleidung
der Männer mit der Foustanella und dem Fes wurde nach Anraten seines
Vaters Ludwig, von Otto zur Nationaltracht ernannt, obwohl diese paradoxerweise für die Griechen selber beim Militär (mit Ausnahme der Evzonoi) verboten wurde. Und eben dieses Verbot, bzw. das Aufzwingen der
bayerischen Uniform beim griechischen Militär stieß bei den Griechen auf
Unverständnis und Reaktionen, die bis hin zum Verlachen ihrer eigenen
Landsmänner reichten, die diese Unifomen tragen mussten. Die bayerische
Regentschaft wollte nach dem Motto „Kleider machen Leute“ die griechische Armee nach westeuropäischem, genauer gesagt, nach bayerischem
Vorbild, reorganisieren und gleichzeitig die „morgenländische Mentalität“
der Griechen mit dem Ablegen der Foustanella beseitigen.29 Die bayerische
Montur war jedoch gänzlich ungeeignet für die mediterranen klimatischen
Bedingungen, die in Griechenland herrschten.
Bei den Zivilisten war die Umstellung von traditioneller Mode zur
europäischen nicht erzwungen, sondern gewollt. Zu Beginn jedoch dieser
Umstellungsphase, sah man auf den Straßen Athens auch einen gemischten
Dresscode, d.h. französische Kleider wurden mit dem orientalischen Fes
kombiniert. Viele Griechinnen konnten sich nicht ohne Schmerzen an die
neuen europäischen Pömps gewöhnen, so dass sie oftmals nach längerem
Laufen in der Hand getragen wurden.30
27 Ross, Erinnerungen und Mittheilungen aus Griechenland, Rudolph von Gaertner Verlag,
Berlin 1863, S. 48.
28 Diese Tracht war nicht die einzige, die von den Griechen getragen wurde. Es gab
viele verschiedene Trachten, z.B. die von der Insel Hydra. Doch man entschied sich
die Foustanella und den Fes als Nationaltracht zu wählen, vielleicht auch, weil sie im
Vergleich zu der hydriotischen mit der weiten Pumphose eleganter aussah, sicherlich
aber, um den Freiheitskämpfern, deren Mehrheit diese Tracht trug, zu ehren.
29 Vgl. [Papantoniou, Ζ.] Παπαντωνίου, Ζ., Όθων και η ρωμαντική δυναστεία: Λουδοβίκος
Α΄, Όθων, Λουδοβίκος Β΄, Δημητράκος, Αθήνα 1934, S. 75.
30 Die Frauen waren eher an Pantoffeln gewöhnt, wie man sie im osmanischen Reich trug.
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Ein neuer Modestil wurde von Königin Amalie selbst kreiert. Sie gestaltete die griechische Frauentracht etwas schlichter (sie ließ z.B. die Schürze
weg) und schmückte diese mit westeuropäischen Details. Dieser Stil bekam
auch ihren Namen.31
Bemerkenswert ist, dass sowohl der König, als auch die Königin in ihrer
Entourage Griechen hatten, die ihre lokalen traditionellen Trachten zu
tragen hatten. Aber aus der modernen athener Gesellschaft verschwanden
diese Trachten mit der Zeit immer mehr.
Anfangs waren jedoch nicht alle mit der neuen Mode einverstanden:
„In fränkischen Kleidern sind die meisten
kläglich anzuschauen! – Oft passen die einzelnen
Theile des Kleides nicht zueinander, und die
ganze Erscheinung eines alten Griechen in Frack
ist ein Zerrbild!
Die Griechen finden unsere engen Kleider eben so
lächerlich, wie wir selbst. – Ein Spottname dafür
ist Lichtschere (Keropsalido), wegen der beiden
auslaufenden Enden des Frackes. – Außerdem
gilt unsere Tracht auch für unanständig. Dennoch
strebte die baierische Regentschaft eifrig, das
griechische Kleid im öffentlichen Dienst bei der
Land- und Seemacht abzuschaffen! Die schwarzen
Fracke passten besser zu ihren Tintenfässern und
Tintenklexen!“32
Epilog
In welchem kulturellen Zwiespalt sich die Griechen anfangs befanden und
wie schwierig es doch erschien die neuen Sitten, Bräuche und Lebensarten
aufzunehmen und zu verinnerlichen zeigt bezeichnenderweise die Schilderung eines Augenzeugen:
Die Griechen ahmen fremde Sitten begierig nach!
31 „Ακολουθεί το ύφος Biedermeier, με ένα καβάδι στο πάνω μέρος του σώματος, και
φοριέται με ένα πλουσιοπάροχα κεντημένο σακάκι. Ολοκληρώνεται με ένα καπέλο ή
ένα φέσι, που φορέθηκε παραδοσιακά από τις παντρεμένες γυναίκες, ή με το καλπάκι
(μια τόκα) για τις ανύπανδρες γυναίκες, στο οποίο προστέθηκε μετά, το μαύρο πέπλο
για τη μετάβαση στην εκκλησία. Αυτό το φόρεμα έγινε η συνηθισμένη ενδυμασία όλων
των Χριστιανών γυναικών που κατοικούσαν σε πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
στα Βαλκάνια. Η στολή Αμαλία φοριόταν ως το μακρινό Βελιγράδι. “ http://www.hellenica.de/Griechenland/NeuGes/Bio/GR/AmaliaTisElladas.html [06.09.2010]
32 Ow, Baron v., Aufzeichnungen eines Junkers am Hofe zu Athen, Hartleben’s Verlag-Expedition, Pest, Wien/Leipzig 1854, S. 154.
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– Desto schlimmer für sie!
Vielen fällt es schwer auf Stühlen nach
europäischer Art zu sitzen und mit einer Gabel zu
essen. Sie nehmen Salz mit den Fingern, um es auf
die Messerspitze zu bringen, … und setzen sich
dann (nach dem Essen) mit untergeschlagenen
Beinen auf den Boden, um von dem ungewohnten
Stuhlsitzen auszuruhen.33

Ein junger Grieche schrieb:
„… Ich sehe, daß zu viel Fremdes hereinkommt.
– Zu viel – sage ich. Denn ich liebe die
Deutschen und freue mich, daß uns von dieser
philhellenischen Nation die Hülfe kommt –
und es ist mir lieb, daß wir deutsche Sitten und
Gebräuche sehen – aber sie sollen dazu dienen,
unsere Sitten und Gebräuche zu veredeln und
nicht zu vermischen; denn Deutsche werden wir
doch nicht – und wenn wir aufhören Griechen zu
sein: - was sind wir dann?
Es betrübt mich, wenn ich unsere ersten Männer
unsere Nationaltracht ablegen und einen Kolettis
in kurz geschnittenen Haaren und fränkischen
Kleidern sehen muß!“ (Er hatte sie später wieder
aufgegeben.)34
In einer Phase, in der eine neue Identität gesucht wird, oder auch auferzwungen wird, ist es nur natürlich, dass man sich während der Interimsphase, d.h. bis zur Findung oder Adaption der neuen Identität, sich in
einer Krisenphase befindet. Alte Deutungsmuster, Kulturstandards, Sitten,
Bräuche und Anschauungen sollen durch neue ersetzt werden. Da aber
diese tief im Unterbewusstsein verwurzelt sind, können sie nicht vom
einen Tag auf den anderen substituiert werden.
Die Griechen des beginnenden 19. Jahrhunderts hatten mit solch einer
Annahme einer neuen Identität zu kämpfen, insbesondere, da diese unter
einer Art Zeitdruck geschah. Sollten sie Hellen, glorreichen Kämpfer des
Befreiungskrieges oder moderne Europäer werden/sein? Sie müssen sich
wie Alice im Wunderland gefühlt haben, wo ihnen jeder sagte, wer sie sein
33 Ebd., S. 30f.
34 Zitiert bei Ow, S. 173.
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sollen, sie aber selber auch noch nicht genau definieren konnten, wer sie
sein wollten. Nur eines war sicher: sie wollten sich nicht mehr mit der jüngsten Vergangenheit, also der osmanischen, in Verbindung gebracht werden.
Diese innere Zerrissenheit kann als kulturelle Identitätskrise bezeichnet
werden. Letztendlich haben natürlich auch die Griechen ihre Identität
gefunden, die sich wie alle Kulturen von Tag zu Tag evolviert.

•

«Αγαπητή, μισητή μου Αθήνα!»: σχόλια στα περιηγητικά κείμενα
των Φρεντρίκα Μπρέμερ και Βίλχελμ Λάγκους
Βασίλης Λέτσιος

«Αγαπητή, μισητή μου Αθήνα!» είναι ο τίτλος της έκθεσης που έλαβε χώρα
στο χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Φινλανδίας το Δεκέμβριο του
2007, αλλά και την Αθήνα και την Κέρκυρα αργότερα, όπου παρουσιάστηκαν εντυπώσεις και στιγμιότυπα από τη ζωή στην Αθήνα του φινλανδού
ελληνιστή Βίλχελμ Λάγκους, ο οποίος έζησε για ένα χρόνο στην ελληνική
πρωτεύουσα (1852-1853).1 Με τη χαρακτηριστική αυτή φράση δηλώνονται τα ανάμεικτα συναισθήματα τα οποία έτρεφε ο συγκεκριμένος ευρωπαίος περιηγητής για την Ελλάδα κατά την περιήγησή του σε αυτήν στα
μέσα του 19ου αιώνα καθώς άλλα από τα στοιχεία που του επεφύλασσε η
καθημερινότητα τον ενθουσίαζαν και άλλα τον δυσαρεστούσαν. Σε εισαγωγή τους σε τόμο ταξιδιωτικής λογοτεχνίας οι Β. Κολοκοτρώνη και Ε.
Μήτση αναφέρουν σχετικά ότι
η ταξιδιωτική λογοτεχνία για την Ελλάδα αντικατοπτρίζει τη διφορούμενη γεωγραφική θέση της χώρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά
και μεταξύ του ιδανικού και τους ιδεατού της παρελθόντος και της
σύγχρονης εικόνας της. Για τους περισσότερους δυτικούς περιηγητές, η
Ελλάδα αντιπροσωπεύει την παράδοξη συνάντηση τόπου και χρόνου:
ενώ η αρχαία Ελλάδα ανήκε στη Δύση, η σύγχρονη Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι την απελευθέρωση, ανήκε στην Ανατολή, ήταν τμήμα
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο ελληνικό ταξίδι συγκρούεται ο
ενθουσιασμός με την απογοήτευση, η προσμονή με τη μεροληψία.2
Για τις Κολοκοτρώνη και Μήτση, τα ανάμεικτα συναισθήματα των ευρωπαίων περιηγητών του 19ου αιώνα για την Ελλάδα αντικατοπτρίζουν μεν
«τη γεωγραφική θέση της χώρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης», αλλά
εμμέσως πλην σαφώς μπορούν να συσχετιστούν με το μετεπαναστατικό
δίλημμα του 19ου αιώνα για το ποιον δρόμο ήθελε η Ελλάδα ή τουλάχιστον
1
2

Βλ. και τον ομώνυμο τίτλο στην έκδοση που επιμελήθηκαν οι Μ. Φορσέν και Β. Καρδάσης (Φορσέν & Καρδάσης 2009).
Κολοκοτρώνη & Μήτση 2005: 9.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος E΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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ποιος δρόμος της ήταν μοιραίος, αυτός της Ανατολής ή αυτός της Δύσης.
Η εν λόγω «σύγκρουση» συναισθημάτων ως προς το ελληνικό ταξίδι είναι
το κύριο θέμα της παρούσας σύντομης μελέτης με ειδική αναφορά στις
εντυπώσεις δύο σουηδόφωνων περιηγητών των μέσων του 19ου αιώνα από
την παραμονή τους στην Αθήνα, της Φρεντρίκα Μπρέμερ (1801-1865)
και του Βίλχελμ Λάγκους (1821-1909). Το παράδειγμα δύο περιηγητών με
κοινά σημεία αναφοράς στην καταγωγή και την εκπαίδευση που περιηγήθηκαν στην Ελλάδα την ίδια περίπου εποχή, στα μέσα του 19ου αιώνα, θα
αναδείξει ακόμη χαρακτηριστικότερα, πιστεύουμε, την απόκλιση ως προς
τον ιδεολογικό προσανατολισμό του ελληνικού ταξιδιού.
Το προεπαναστατικό δίλημμα «Ανατολή ή Δύσις;», όπως καταθέτει ο
Αλέξης Πολίτης, αναδεικνύεται ως σοβαρό θέμα του ανεξάρτητου πλέον
ελληνικού κράτους το 1842 από νεαρό λόγιο της εποχής, τον Μάρκο
Ρενιέρη και «είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως, όσο προχωρούν τα
χρόνια, ο προσανατολισμός μεταστρέφεται: η Ελλάδα αρχίζει να προσβλέπει και προς την Ανατολή. Απογαλακτισμός από τη μητέρα Ευρώπη;
κομπορρήμων αυτοπεποίθηση; ή δίλημμα πλαστό, που κάλυπτε με ιδεολογική χροιά ερωτήματα πιο δυσεπίλυτα»;3 Μάλιστα, την εποχή της περιήγησης των Μπρέμερ και Λάγκους στην Ελλάδα, στα μέσα του 19ου αιώνα,
η καινούρια ισορροπία έχει διαμορφωθεί, καθώς η Ανατολή για πολλούς
είναι σημαντικότερη από τη Δύση. Από την άλλη τοποθετήσεις όπως του
Ρενιέρη ότι η Ελλάδα «είναι Δύσις και όχι Ανατολή» υποστηρίζεται από
σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους της εποχής. Σε κάθε περίπτωση,
όπως αναγνωρίζει ο Πολίτης, «αυτά τα χρόνια η απόσταση μεγάλωνε,
και το χειρότερο, πολλά ευρωπαϊκά κράτη έδειχναν πια εχθρική στάση»
καθώς «μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα, χρειαζόταν κάποια αντισταθμιστική θεωρία, μια θεωρία που θα κάλυπτε τις εγγενείς αδυναμίες με
μια επίφαση της διαφορετικότητας, της ιδιαιτερότητας, της ιδιοσυστασίας,
δήθεν, του νέου ελληνισμού».4
Την εποχή της επίσκεψης των Μπρέμερ και Λάγκους στην Ελλάδα
εκφράσθηκαν στην Αθήνα αντιπαραθέσεις που συγκλόνιζαν τις ελληνικές κοινωνικές ομάδες, αλλά και όσες προκλήθηκαν από την επαφή με το
ξένο, συχνά αλαζονικό στοιχείο, δηλ. με την αντιβασιλεία και τους βαυαρούς στρατιωτικούς, με τους ξένους διπλωματικούς εκπροσώπους, με
ιεραπόστολους και ταξιδιώτες, φιλέλληνες και μη, παρατηρητές, οι οποίοι
ανατρέποντας το φιλελληνικό κλίμα που είχε επικρατήσει στη διάρκεια του
Αγώνα, στέκονταν συχνά αρνητικοί και επικριτικοί απέναντι στις καινούριες πραγματικότητες, όπως αυτές έτειναν να διαμορφωθούν στο νεοσύ3
4

Πολίτης 2009: 91.
Πολίτης 2009: 93.
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στατο κρατίδιο. Η προσήλωση στην κλασική παιδεία και την ιστορία, συνεπικουρούμενη από το «νεοκλασικισμό των Βαυαρών» σίγουρα εκφράζει
την ανάγκη του νέου ελληνισμού να επιβεβαιώνει με πράξεις και ενέργειες,
αλλά και συναφή κείμενα, την πνευματική και ηθική συνοχή του νέου ελληνισμού με τον αρχαίο. Σε εποχή μάλιστα που η θεωρία του Φαλμεράιερ την
αμφισβητούσε, μια σειρά έργων ιστορικών έδιναν απάντηση στα συγγράμματα του τελευταίου, με αποκορύφωμα την έκδοση από τον Κωνσταντίνο
Παπαρρηγόπουλο, το έτος 1853, μικρού τόμου με τίτλο Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της σήμερον.5
Σε αυτό το ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο επισκέπτονται την Ελλάδα,
μεταξύ άλλων, κυρίως Άγγλων και Γάλλων,6 οι σουηδόφωνοι Μπρέμερ και
Λάγκους, των οποίων οι προσανατολισμοί και εντυπώσεις, όπως θα δούμε,
αναδεικνύουν από τη μεριά των Ευρωπαίων το δίλημμα «Ανατολή ή Δύσις;»
ως προς τον προσανατολισμό, αλλά και την ίδια την ταυτότητα της Ελλάδας ως ανεξάρτητου πλέον κράτους. Και για τους δύο συγκεκριμένους
περιηγητές η Αθήνα υπήρξε «αγαπητή» και «μισητή», αλλά για διαφορετικούς λόγους. Η ενθουσιώδης Μπρέμερ, λάτρης της αρχαίας Ελλάδας,
σαγηνεύεται από τη χώρα που συγκεντρώνει τους τόπους για τους οποίους έχει διαβάσει τόσα πολλά και παρατηρεί τη σύγχρονη Ελλάδα συσχετίζοντάς την με την αρχαία. Φράσεις όπως «η περιοχή έχει μια ειδυλλιακή
ομορφιά» ή «όταν φτάσει κανείς κάτω στην ακτή, ίσως και να πιστέψει πως
στέκεται στην άκρη μιας ελβετικής λίμνης» συμφωνούν με τη ρομαντική,
νεοκλασικιστική («βαυαρική») θεώρηση της Αθήνας. Ωστόσο, ο φινλανδός ελληνιστής δείχνει να ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τη σύγχρονη
Ελλάδα, αυτήν που, σύμφωνα με την τοποθέτηση των Κολοκοτρώνη και
Μήτση, «ανήκε στην Ανατολή, ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας» και από αυτήν την άποψη δείχνει να πλησίασε με τον τρόπο της περιήγησής του τη μεταγενέστερη τοποθέτηση της Βιρτζίνια Γουλφ για την
Αθήνα κατά την παραμονή της εκεί: «Η Αθήνα σημαίνει πολύ περισσότερα
πράγματα από την Ακρόπολη και το συνετότερο σχέδιο είναι να διαχωρίσεις τους ζωντανούς από τους νεκρούς, το παλιό από το νέο, έτσι ώστε η
μια εικόνα να μην ενοχλεί την άλλη».
Οι δύο συγκεκριμένοι περιηγητές παρουσιάζουν ομοιότητες και ουσιαστικές διαφορές ως προς το ελληνικό ταξίδι σε σημείο που οι εντυπώσεις
τους μπορούν να διαβαστούν παράλληλα ως προς το συγκεκριμένο θέμα.
Γεννήθηκαν και οι δύο στη Φινλανδία και είναι σουηδόφωνοι (όπως και η
πλειοψηφία της πνευματικής ελίτ της χώρας αυτής κατά τον 19ο αιώνα). Η
Φινλανδία απέκτησε, όπως κι η Ελλάδα, κρατική οντότητα τον 19ο αιώνα
5
6

Βλ. επιλεκτικά Βελουδής 1982 και Παπακωνσταντίνου 1962.
Βλ. επιλεκτικά Angelomatis-Tsougarakis 1990 και Augoustinos 1994.
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και βρίσκεται, σε κάποιο βαθμό όπως και η Ελλάδα, ανάμεσα στην Ανατολή
και τη Δύση και με μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία, η οποία ως την Οκτωβριανή Επανάσταση, υπήρξε και ο κρίκος που τις συνέδεε.
Είναι και οι δύο γνώστες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και καταφθάνουν στην Ελλάδα το 1859 και το 1852 αντίστοιχα. Με σπουδές
στη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και τη θεολογία η συγγραφέας Μπρέμερ
αφιέρωσε τη ζωή της σε λογοτεχνικές δραστηριότητες και κοινωφελείς
σκοπούς. Ο Λάγκους, από την άλλη, είναι ένας από τους σημαντικότερους
εκπροσώπους της ακαδημαϊκής διανόησης της Φινλανδίας. Τη χρονιά της
άφιξής τους στην Ελλάδα η Μπρέμερ είναι 58 και ο Λάγκους 31, ωστόσο ο
νεαρός Λάγκους είναι σαφώς πιο δυσκίνητος από την Μπρέμερ ως προς τις
περιηγήσεις του στην Ελλάδα.
Η Μπρέμερ εξασφάλισε γνωριμίες με τον Όθωνα, την Αμαλία και την
αυλή τους, αλλά θεωρεί την αντίδραση της αντιπολίτευσης στην επιμονή
του Όθωνα να διορίζει ανίκανους υπουργούς, καθώς και στην αναποφασιστικότητά του, δίκαιη και υποστηρίζει την ένωση των περιοχών όπου ζουν
Έλληνες με το ελεύθερο και ανεξάρτητο ελληνικό βασίλειο, χωρίς να παραβλέπει το ότι δεν ήρθε ακόμη η κατάλληλη ώρα και ο κατάλληλος ηγέτης
γι’ αυτήν την επέκταση του κράτους. Ο Λάγκους αρνήθηκε ευγενικά αλλά
κατηγορηματικά την πρόσκληση της ελληνικής αυλής και φρόντισε να έχει
καλές σχέσεις με το ρώσο πρέσβη και προπαντός το δεύτερο γραμματέα
της πρεσβείας, ενώ συναναστρεφόταν και με τις οικογένειες Ραγκαβή και
Παπαρρηγόπουλου.
Ο Λάγκους αντιμετώπιζε επιφυλακτικά την κριτική του Παπαρρηγόπουλου προς τη θεωρία του Φαλμεράιερ, σύμφωνα με την οποία οι Νεοέλληνες κατάγονταν από τους Σλάβους, που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα
μετά την αρχαιότητα. Η Μπρέμερ, από την άλλη, δε συμφωνεί με τον
Φαλμεράιερ λέγοντας ότι αν κάποιος ζήσει για ένα χρονικό διάστημα στην
Ελλάδα αντιλαμβάνεται πως οι σύγχρονοι Έλληνες είναι γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων ως προς τη γλώσσα, τα έθιμα και τις παραδόσεις
αναδεικνύοντας δύο κύριες αρετές των Ελλήνων, την πίστη στην οικογενειακή ζωή και την εργατικότητα.
Ποιες θεματολογίες συναντούμε στις εντυπώσεις των Μπρέμερ και
Λάγκους από την παραμονή τους στην Ελλάδα; Ποια πρότυπα διαμορφώνουν τις επιλογές και τις τοποθετήσεις τους; Είναι η Μπρέμερ ένα παράδειγμα ενθουσιώδους κλασικίστριας που συνδέει/ συσχετίζει το αρχαίο
ελληνικό παρελθόν με το σύγχρονο ελληνικό παρόν και ποια η ιδεολογική
καταγωγή αυτής της αντίληψης του ελληνικού κόσμου; Είναι ο Λάγκους
ένα παράδειγμα φινλανδικού οριενταλισμού και αν ναι, ποιες οι ιδεολογικές «στάσεις» της περιήγησης και ποια η απώτερη κατάληξή της, εφόσον
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αυτή επιτεύχθηκε; Ο Βασίλης Καρδάσης αναφέρει ότι «η ακαδημαϊκή
καριέρα του Λάγκους οδήγησε τα βήματά του στην Ελλάδα»,7 αλλά ποια
είναι η ιδεολογική κατεύθυνση αυτής της ακαδημαϊκής αναζήτησης;
Α. Η Φρεντρίκα Μπρέμερ και η θέα του «έκπτωτου μονάρχη»
Τα πάντα λούζονται από το φως. Ψηλά μπροστά μας βρίσκεται η Ακρόπολη πάνω στα πέτρινά της θεμέλια. Η αρχαία ακρόπολη των θεών
μοιάζει με μονάρχη· έκπτωτο, αλλά μονάρχη, όπως ο Οιδίποδας ή ο
βασιλιάς Ληρ. Η θέα της ξυπνά νοσταλγικές και συνάμα μελαγχολικές
διαθέσεις. Αλλά στα πόδια της, κάτω από την πλατιά σκιά της, ξεφυτρώνει η νέα Αθήνα, με χαρούμενα άσπρα σπίτια και πράσινους κήπους,
καθώς απλώνεται πέρα από την Ακρόπολη και τον κωνικό βράχο του
Λυκαβηττού, τριγυρισμένη από τον αιώνια πράσινο ελαιώνα, αυτή η
μητέρα-πόλη με τους κατεστραμμένους ναούς και τους ιερούς τόπους.8
Η παραπάνω περιγραφή της Μπρέμερ από την πρώτη της περιήγηση στο
χώρο της Ακρόπολης είναι, θεωρώ, χαρακτηριστική για τον τρόπο που
αντιλαμβάνεται την Αθήνα και γενικότερα την Ελλάδα. Ο παραλληλισμός της Ακρόπολης, που, όπως καταθέτει αλλού, είναι «το τελευταίο
κλασικό άνθος […] που […] αξίζει περισσότερο από όλους τους μαρμάρινους ναούς και τα μνημεία»,9 με «έκπτωτο μονάρχη» και ειδικότερα με
τους «έκπτωτους μονάρχες» Οιδίποδα και Ληρ παραπέμπει στο μεγαλείο
της πνευματικής εξουσίας που χαρακτηρίζει τους δύο τραγικούς ήρωες.
Η «έκπτωτη» τοποθεσία της, όπως και στην περίπτωση των δύο τραγικών ηρώων, μπορεί να συσχετιστεί με την ίδια τη διαδικασία της αυτογνωσίας μέσα από την οποία μπορεί κανείς, συσχετίζοντας το παρελθόν με το
παρόν, να αντιληφθεί την αλήθεια. Πράγματι, η ειδυλλιακή περιγραφή της
νέας Αθήνας, που ακολουθεί στο παραπάνω απόσπασμα, είναι σύμφωνη
με το πνευματικό μεγαλείο του «έκπτωτου μονάρχη» απομονώνοντας τη
σοφία αιώνιων συμβόλων όπως του «πράσινου ελαιώνα» και την πνευματικότητα των ναών και των ιερών τόπων. Το παραπάνω παράθεμα μπορεί να
θεωρηθεί χαρακτηριστικό και για τον τρόπο που το παρελθόν συνδέεται
με το παρόν στα περιηγητικά κείμενα της Μπρέμερ, καθώς το σύγχρονο
πρόσωπο της Ελλάδας συνήθως προσεγγίζεται μέσα από το μεγαλείο του
αρχαίου ελληνικού παρελθόντος.
Οι γνώσεις της Μπρέμερ για την αρχαία Ελλάδα είναι εντυπωσιακές και η περιήγησή της στη σύγχρονη Ελλάδα γίνεται μια τελετουργία
7
8
9

Φορσέν & Καρδάσης 2009: 63.
Bremer 2002 I: 30.
Bremer 2002 II: 314.
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αναγνώρισης διαδρομών, με τις οποίες φαίνεται ότι είναι πλήρως εξοικειωμένη, σα να ακολουθεί τις οδηγίες ενός πολύ καλού οδηγού σε δύσβατο
μονοπάτι. Τα πρώτα πράγματα που επισκέπτεται στην Αθήνα, όπως ίσως
θα περίμενε κανείς, είναι, εκτός από την Ακρόπολη, ο ναός του Ολυμπίου
Διός, το Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, η Πνύκα, η Πύλη του Αδριανού,
ενώ πριν ακόμη πληροφορηθεί ότι μπορεί να παρατείνει την παραμονή
της στην Ελλάδα έχει ήδη επισκεφθεί την Ακαδημία του Πλάτωνα, όπου
αποτίει φόρο τιμής στους φιλοσόφους Σωκράτη και Πλάτωνα, ενώ αναφέρεται και στον Δημοσθένη. Επισκέφθηκε το χώρο της Ελευσίνας με το γιο
της χήρας του γάλλου αρχαιολόγου Lenormant, επίσης αρχαιολόγο, όπου
και αναφέρει τον Ομηρικό ύμνο στη Δήμητρα, δείχνοντας πάλι ένα δείγμα
από τον πλούτο των γνώσεών της σχετικά με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο
και τη μυθολογία. Επίσης, με την ευκαιρία της επίσκεψής της στη Δήλο μας
παρουσιάζει όλο το μύθο για τη γέννηση του Απόλλωνα και της Αρτέμιδας, μαζί με την ιστορία του νησιού τον καιρό της εμπορικής του κυριαρχίας. Στη Θήβα έχει τη μνήμη της στραμμένη στους «επτά επί Θήβας», ενώ
κατά την τελευταία της επίσκεψη στην Ακρόπολη, παρουσιάζει την ιστορία του Περικλή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική του ζωή και τη
σχέση του με την Ασπασία.
Το ελληνικό παρόν γίνεται αντικείμενο θαυμασμού ή προβληματισμού
σε σχέση ή σε σύγκριση με το μεγαλειώδες αρχαίο ελληνικό παρελθόν,
σπανιότερα ανεξάρτητα από αυτό. Για παράδειγμα, η διεξοδική εικόνα της
πορείας που ακολούθησε η Επανάσταση του 1821 συνδέεται με τα ιδανικά
της αρχαίας Ελλάδας, της αρχαίας πρωτοπόρου των ελευθέρων θεσμών.
Την εντυπωσιάζουν προπαντός σύγχρονα λαογραφικά και θρησκευτικά
θέματα των οποίων η καταγωγή κάποιες φορές μπορεί να αναζητηθεί
στην αρχαιότητα. Την ενθουσιάζουν οι ελληνικοί χοροί και τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης και της συμπεριφοράς καθώς και τα ρούχα των χωρικών, όπως τα παρακολουθεί σε πανηγύρι για τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου ή την Καθαρή Δευτέρα (τη «γιορτή των κρεμμυδιών», όπως την
ονομάζει), όπου μεγάλο μέρος της αφήγησης αφιερώνεται σε λαογραφικές, ενδυματολογικές ή χορευτικές παρατηρήσεις χωρίς να παραλείπει τις
θετικές της κρίσεις σχετικά με τη χαρά που παρατήρησε στις θρησκευτικές
εκδηλώσεις των Ελλήνων. Το ατυχές περιστατικό ενός ξαφνικού θανάτου
γίνεται αφορμή για τη συμμετοχή της σε μια βραδιά με μανιάτικα μοιρολόγια που κίνησαν την προσοχή της με το πηγαίο αίσθημα και τις ποιητικές
τους εκφράσεις ή μεγάλος ήταν και ο ενθουσιασμός της για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στην Τήνο, όπου μάλιστα παρευρίσκεται στον κεκλεισμένων των θυρών τελετουργικό καθαρισμό της εικόνας της Παναγίας.
Ωστόσο, την αποθαρρύνουν οι συνθήκες κράτησης των φυλακισμένων στο
Παλαμήδι σε σημείο που αναφωνεί: «Αλίμονο νέα Ελλάδα! Στο θέμα αυτό
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είσαι ακόμη σκλάβα της Τουρκίας και της βαρβαρότητας».10 «Η Τουρκία
και η βαρβαρότητα», σύμφωνα με την παραπάνω αναφορά, είναι παράγοντες ανασταλτικοί στην προγεγραμμένη πριν τον τουρκικό ζυγό «δυτική»
πορεία της Ελλάδας.
Η «αγαπητή» Ελλάδα της Μπρέμερ είναι η Ελλάδα της κλασικής αρχαιότητας, ενώ για τη σουηδή συγγραφέα η σύγχρονη Ελλάδα θα πρέπει να
ξαναθυμηθεί την αίγλη του παρελθόντος, ώστε να εξέλθει από τις «μισητές»
καταστάσεις στις οποίες έχει περιέλθει. Χαρακτηριστικά είναι τα αποχαιρετιστήρια λόγια της Μπρέμερ για τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο, αλλά
και την αντίληψη της Μπρέμερ για το ελληνικό μέλλον:
Αντίο τώρα, όμορφη Ελλάδα! Με τη γιρλάντα σου από νησιά – όσο
μπορώ να τα βλέπω ακόμη – με τους εραστές της ελευθερίας, τους εργατικούς, τους φιλόξενους, τους αναζητητές της γνώσης κατοίκους σου,
είσαι ο ευγενής και εξευγενιστικός δεσμός ανάμεσα στην Ανατολή και
τη Δύση. Αρχαία συ, που μετέδιδες στην Ευρώπη αυτά που έπαιρνες από
την Ασία, αφού τα είχες επεξεργαστεί με τον δικό σου τρόπο. Τώρα είναι
οι ώριμοι καρποί της Ευρώπης που θα πάνε στην Ασία, μέσα από σένα.
Τώρα κατακτάς και πάλι για τον εαυτό σου την κλασική κουλτούρα, την
ομορφιά και τον πολύπλευρο πολιτισμό, τον οποίο συ έδωσες κάποτε
στον κόσμο ως το μεγαλύτερο δώρο, για να χρησιμεύσει ως μέσο για την
κατάκτηση ενός υψηλότερου, οικουμενικού, πιο ανθρώπινου σκοπού!11
Η ελευθερία, η εργασία, η φιλοξενία και η γνώση είναι, για την Μπρέμερ, ελληνικές αξίες που διδάχτηκαν από την Ασία και μεταδόθηκαν στην
Ευρώπη «με τον ελληνικό τρόπο». Τα κλασικά ιδανικά, η ομορφιά και ο
πολύπλευρος πολιτισμός αναμένεται να κατακτηθούν εκ νέου (υπονοώντας έτσι ότι έχουν προς ώρας απολεσθεί). Η Μπρέμερ προσδοκά τη
συνέχιση της οικουμενικής πορείας της Ελλάδας μέσα από την επαναπροσέγγιση με την κλασική Ελλάδα παραγκωνίζοντας οποιαδήποτε άλλη
πολιτιστική παρέμβαση.
Β. Ο Βίλχελμ Λάγκους και το πέσιμο των κιόνων
Μία από τις πολύ λίγες, αλλά πολύ χαρακτηριστικές αναφορές του
Λάγκους σε μνημεία της ελληνικής αρχαιότητας στη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα είναι η αναφορά στην καταστροφή ενός κίονα του
Ολυμπιείου μετά από καταιγίδα τον Οκτώβριο του 1852:
Ο μεσαίος από τους τρεις κίονες στα δυτικά έχει πέσει τόσο όμορφα,
λες και κάποιος έχει τοποθετήσει τους σπονδύλους του στη σειρά τον
ένα μετά τον άλλο.12
10 Bremer 2002 II: 19.
11 Bremer 2002 II: 365.
12 Φορσέν & Καρδάσης 2009: 22.
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Μόνο ένα τόσο συνταρακτικό (και καταστροφικό) γεγονός θα ευαισθητοποιούσε τον Λάγκους ως προς τα μνημεία της αρχαιότητας! Το πέσιμο των
κιόνων αποκτά στην περίπτωση του Λάγκους, θεωρούμε, συμβολική αξία,
καθώς μέσα από τη νέα «τοποθέτηση» των κιόνων δείχνει να αναζητεί μια
καινούρια θεώρηση του αρχαίου ελληνικού κόσμου σε σχέση με το σήμερα.
Είναι εντυπωσιακό, αλλά ο Λάγκους, αν και κλασικιστής, δεν προσηλώνεται κατά την παραμονή του στην Ελλάδα στην κλασική Αθήνα, αλλά
στο Βυζάντιο, όχι στην αρχαία ελληνική γλώσσα και την ελληνική αρχαιολογία, αλλά στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα και το λαό: «Σκοπεύω να
μελετήσω τη γλώσσα και το λαό κι αυτό απαιτεί πάντα σκληρή δουλειά
στην αρχή».13 Πράγματι ο Λάγκους προσανατολίζει τον μελετητή προς τη
σύγχρονη Ελλάδα, διαχωρίζοντας, σύμφωνα με τη Γουλφ, όπως είδαμε,
«τους ζωντανούς από τους νεκρούς, το παλιό από το νέο». Ίσως ως αντιπερισπασμό στο «νεοκλασικισμό των Βαυαρών» ο Λάγκους έδειξε τη μεγαλύτερη αδιαφορία από περιηγητές που γνωρίζω για τα κατάλοιπα του
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αντίθετα από τη αεικίνητη Μπρέμερ, δεν
είδε τίποτε άλλο από όλη τη χώρα εκτός από κάποιες σύντομες επισκέψεις στη Σύρο, την Αίγινα και την Κόρινθο (στην Αίγινα μάλιστα αποκαλεί
εσφαλμένα το ναό της Αμφαίας ως ναό του Διός) και από τα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σημεία απομονώνει τη θαυμάσια τοποθεσία και τη θέα
μη δείχνοντας το αναμενόμενο ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες.
Ο Λάγκους, με σπουδές στην κλασική φιλολογία, τα αραβικά και τα
εβραϊκά στις αποσκευές του, αλλά και τη ρωσική αρχαιολογία και την
πνευματική παραγωγή που αφορούσε το μεσαιωνικό κόσμο της Ανατολής, ταξίδεψε στη Νότια Ρωσία και την Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα
και παρέμεινε στην Οδησσό δύο χρόνια και πάνω από ένα χρόνο στην
Αθήνα. Ήρθε με τη σύζυγό του Κασταλία και τη μικρή τους κόρη Μαρία,
που δυστυχώς πέθανε στην Αθήνα από υψηλό πυρετό. Κατά την παραμονή
του στην Αθήνα έμαθε τα ελληνικά, δημοσίευσε μάλιστα στα ελληνικά,
στο περιοδικό Πανδώρα, το 1853 (την ίδια χρονιά που ο Παπαρρηγόπουλος εκδίδει τον τίτλο που προαναφέρθηκε), μια μελέτη για την ιστορία των
Ελλήνων της Μεσημβρινής (Νότιας) Ρωσίας από την αρχαιότητα ως τις
μέρες του, που θεωρείται και η πρώτη ιστορική μελέτη που με εμπεριστατωμένο τρόπο προσέγγισε το ζήτημα αυτό. Επιπλέον πρωτογενές υλικό
είναι το προσωπικό του ημερολόγιο ως το 1853 (παραμένει μέχρι σήμερα
αδημοσίευτο) καθώς και η αλληλογραφία του (αλλά και της Κασταλίας) με
τους συγγενείς στη Φινλανδία.
Ο Λάγκους έχει συνείδηση της δυτικής του ταυτότητας (όταν επεξηγεί, π.χ. τα σύνορα της περιοχής στην οποία αναφέρεται στη μελέτη του
13 Φορσέν & Καρδάσης 2009: 30.
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αναφέρει «προς δυσμάς» όταν αναφέρεται στον Δούναβη), αλλά είναι κατά
βάση ανατολιστής, επειδή, όπως θα δούμε παρακάτω, τόσο τα πορίσματα
της εμπεριστατωμένης μελέτης του για τον ελληνισμό στη Νότια Ρωσία
όσο και άλλοι παράγοντες που θα προσπαθήσω να ονομάσω περιληπτικά
αναδεικνύουν τη φιλορωσική του πολιτική σε σχέση με την Ελλάδα. Ο
περιηγητής από το «Αυτόνομο Μεγάλο Δουκάτο υπό τη Ρωσία» θεωρεί ότι
εκτός από τη δική του χώρα μπορεί και η Ελλάδα να βρεθεί «υπό τη σκέπη»
της Ρωσίας σε μια χρονική στιγμή μάλιστα που ο αρχηγός του ρωσικού
κόμματος Α. Μεταξάς έχει πρόσφατα (1844) ηττηθεί.
Φυσικά οι όροι είναι πολύ διαφορετικοί, αλλά ίσως δε θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι ο Λάγκους είναι ένας οριενταλιστής της εποχής,
εφόσον αναλογιστούμε τον ορισμό του Edward Said ότι «ο Οριενταλισμός
είναι ένας δυτικός τρόπος για την κυριάρχηση, την ανασυγκρότηση και
την άσκηση εξουσίας επί της Ανατολής» (με την έννοια της πνευματικής
εξουσίας στην περίπτωσή μας).14 Σε μια εποχή που η Αθήνα είναι προσηλωμένη στην κλασική παιδεία και την ιστορία για τους λόγους που εξηγήθηκαν ο Λάγκους εισέρχεται ως ακροατής στο νεοϊδρυθέν κάστρο της, στο
Πανεπιστήμιο και την ακαδημαϊκή ζωή, εστιάζοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον του όχι στο «νεοκλασικισμό των Βαυαρών», αλλά στο σύγχρονο
πρόσωπο της Ελλάδας, που διέσωσε γλώσσα και θρησκεία από το παρελθόν, όπως διδάσκει το παράδειγμα του ελληνισμού στη Νότια Ρωσία.
Θα πρέπει να αναλογιστούμε τη συνειδητή αυτή «ανατολική» εστίαση
του Λάγκους σε σχέση με τη συμπάθεια των Ελλήνων για τη Ρωσία, τη
δυσαρέσκεια για το βασιλικό ζεύγος και τη βαυαρική αυλή, τη δυσαρέσκεια προς τον Όθωνα που είχε οδηγήσει στο κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου
1843. Οι Βαυαροί ένιωθαν να απειλούνται, όπως πιστοποιούν καταθέσεις
του Λάγκους όπως ο καθόλου ενθουσιώδης «εορτασμός» της επετείου του
Συντάγματος στις 3 Σεπτεμβρίου («Τρία σπίτια που βρίσκονταν ακριβώς
δίπλα στην αψίδα είχαν μερικά φωτάκια στα παράθυρα») ή η προτίμηση
των χωρικών της Αίγινας για ρώσο βασιλιά στη θέση του Όθωνα.
Καταγράφει σύγχρονες καθημερινές ιστορίες ή απλά ζητήματα που
αναδεικνύουν τις συγκρίσεις με την κλασική Ελλάδα ως περιττές. Πολλά
τα επεισόδια και οι απατεωνιές που αναφέρονται («Μόνο στην Αθήνα
λένε τόσα ψέμματα, πουθενά αλλού στον κόσμο»), περιγράφονται με
φρίκη δρόμοι που είναι γεμάτοι ζητιάνους, οι υπάλληλοι των μαγαζιών που
τριγυρίζουν γύρω από τους πελάτες μήπως και κλέψουν κάτι. Η καθημερινότητα, ωστόσο, επιφύλασσε και όμορφες εντυπώσεις όπως η χιουμοριστική ιστορία με την «ερωτιάρα» υπηρέτρια, αλλά και ο ενθουσιασμός για
την αφθονία των φρούτων, το φθηνό κρασί, τις πρωτόγνωρες λιχουδιές
14 Said 1996: 13-14.
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(π.χ. οι ντομάτες, το πρόβειο γάλα), το «παιχνίδι» των παιδιών με τους
σωρούς των σκουπιδιών, τους βραδινούς περιπάτους.
Η πιο ειδυλλιακή κατά τη γνώμη μου περιγραφή, που θα μπορούσε να
είναι γραμμένη από τον Βύρωνα ή άλλο ρομαντικό περιηγητή, όχι τυχαία,
είναι και η εντύπωση της πρώτης νύχτας του Λάγκους στην Αθήνα:
Και τώρα καληνύχτα σε όλους σας, αγαπημένοι, εκεί στον μακρινό
Βορρά. Η νύχτα αναπαύεται ήρεμη, τα κυπαρίσσια και οι πανύψηλες
πικροδάφνες κρυφοκοιτούν στο δωμάτιό μου μέσα στο φεγγαρόφωτο
και τα αηδόνια στους κήπους απαντούν το ένα το άλλο.15
Η πρώτη αυτή εντύπωση είναι σύμφωνη, θα λέγαμε, με το κλασικιστικό
και ρομαντικό πνεύμα που επικρατούσε στη βαυαρική αυλή του Όθωνα,
αλλά ανάλογες εντυπώσεις σπανίζουν στη συνέχεια, ίσως και απουσιάζουν λόγω της συνειδητής εστίασης του Λάγκους στη λιγότερη γνωστή
«σύγχρονη» εικόνα της Ελλάδας.
Τέλος, η ίδια η μελέτη του Λάγκους είναι φυσικά στο κλίμα της συνειδητής αυτής εστίασης, καθώς αναδεικνύει ως λειτουργική τη συνύπαρξη
του ελληνικού με το ρωσικό στοιχείο μέσα στην ιστορία. Η Νότια Ρωσία
κατοικείται κατά μέγα μέρος, ισχυρίζεται ο Λάγκους, από Έλληνες από τα
αρχαιότατα χρόνια μέχρι τα μέσα του 19ου αι. και μάλιστα με πολύ σπουδαία συνεισφορά τόσο σε κοινωνικό, πνευματικό, οικονομικό, αλλά και
στρατιωτικό επίπεδο. Οι σχέσεις με τους Ρώσους αναπτύσσονται διεξοδικά και με την αναμενόμενη θέρμη: «Ο δε ρωσικός αετός είχεν αναπετάσει τας πτέρυγάς του, φερόμενος με ασφαλή πτήσιν αείποτε υψηλότερα,
και παρετήρει με οίκτον και αγανάκτησιν την κατάθλιψιν των ομοθρήσκων».16 Πολλές οι ανάλογες αναφορές, αλλά και πληροφορίες για το
άσυλο και την υποδοχή των μεταναστών διαφόρων «Ελληνίδων χωρών»
«εν Μόσχα, ως πρότερον εν Κιοβίω» που πιστοποιούν την τοποθέτηση του
Λάγκους ότι «ήρκει τις να ήναι Έλλην ίνα εύρη έκπαλαι δευτέραν πατρίδα
εις την Ρωσσίαν».17 Χαρακτηριστικές είναι και οι πληροφορίες που δίνει
ο Λάγκους για το τμήμα του ελληνικού στρατού που επιστάθμευε στην
Μπαλακλάβα και τη γύρω περιοχή, το οποίο και διακρίθηκε επιτυχώς στις
αναταραχές των ετών 1787-1791, αλλά και στον τουρκικό πόλεμο των
ετών 1806 και 1812. Οι ένοπλοι γεωργοί της Μπαλακλάβας προφύλασσαν τα παράλια και μολυσμένα από την πανώλη και τη χολέρα αργότερα
μέρη της χερσονήσου και για το λόγο αυτό έλαβαν από τους Αυτοκράτορες φιλοδωρήματα, παράσημα, συντάξεις των απομάχων, ανέγερση ευεργετικών καταστημάτων κ.ά.
15 Φορσέν & Καρδάσης 2009: 13.
16 Φορσέν & Καρδάσης 2009: 39.
17 Φορσέν & Καρδάσης 2009: 40.
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Ο Λάγκους με πολύ ενθουσιασμό παραθέτει διάφορες περιπτώσεις
που πιστοποιούν την ευμένεια της Αικατερίνης για όλους τους Έλληνες
(που φτάνει μέχρι την Μινόρκα). Θεωρεί ότι η κατάργηση προνομίων των
Ελλήνων της Οδησσού το 1797 (μεταξύ των οποίων και του στρατιωτικού τους σώματος) οφείλεται στο σχετικά μικρό αριθμό των Ελλήνων (δεν
ήταν παραπάνω από 1000). Ωστόσο, προνόμια αποδόθηκαν ξανά αργότερα
από τον Αυτοκράτορα Αλέξανδρο που συνέβαλε στην αύξηση του πληθυσμού, αλλά και της ευπορίας. Μάλιστα, εκτός από το γεγονός ότι η εταιρία των Φιλελλήνων είχε την πρώτη έδρα της στην Οδησσό, ο Λάγκους με
υπερηφάνεια παραθέτει την πληροφορία ότι όταν το 1812 η Ρωσία κατακλύσθηκε από το στράτευμα του Ναπολέοντα, οι έλληνες κάτοικοι της
Οδησσού συνεισέφεραν 100.000 αργυρά ρούβλια, ενώ οι Ρώσοι, αν και
περισσότεροι, μόλις 9.000, απ’ όπου συνεπάγεται η υπεροχή, αλλά και η
περιουσία τους.
Συμπερασματικά, σε αυτή τη σύντομη μελέτη, και στην προσπάθειά μου να
αναδείξω δύο διαφορετικές τάσεις του περιηγητισμού σε μια εποχή κρίσιμη
για τον «δυτικό» ή «ανατολικό» προσανατολισμό του νεοϊδρυθέντος ελληνικού κράτους, προσπάθησα να καταδείξω πτυχές της περιηγητικής διάθεσης δύο σουηδόφωνων περιηγητών του 19ου αιώνα. Η πρώτη τάση, που
επικράτησε περισσότερο στους ευρωπαίους περιηγητές του 19ου αιώνα,
είναι η τάση της Φρεντρίκα Μπρέμερ, η οποία αναγνώρισε στη σύγχρονη
Ελλάδα το φως της κλασικής αρχαιότητας και τη σημασία της μεταλαμπάδευσής του από τη Δύση καθώς και τη νοσταλγία, αλλά και μελαγχολία με
την οποία συνοδεύεται η θέα του «έκπτωτου μονάρχη» (της Ακρόπολης).
Η δεύτερη τάση, με έντονη πολιτική ατζέντα, είναι η τάση του ανατολιστή
Βίλχελμ Λάγκους που σε πρώτο στάδιο άκουσε «αηδόνια στους κήπους
[να] απαντούν το ένα το άλλο», αλλά σε δεύτερο στάδιο είδε τους σπονδύλους, «τον ένα μετά τον άλλο», ενός κίονα που έριξε η καταιγίδα και
«αγάπησε» και «μίσησε» ό,τι διαφορετικό είδε και άκουσε στην Ελλάδα. Οι
δύο περιηγητές, με κοινή αφετηρία και κατά την ίδια περίπου εποχή, ταξίδεψαν με πολύ διαφορετικό τρόπο, καθώς φαίνεται, στην Ελλάδα του 19ου
αιώνα και «άνοιξαν» με τα διαφορετικά τους εφόδια διαφορετικούς ιδεολογικούς ορίζοντες σε έναν τόπο που «αγάπησαν» και «μίσησαν» για διαφορετικούς λόγους. Η Μπρέμερ δείχνει να «μισεί» περισσότερο την ανατολική απόκλιση από το πολιτιστικό θαύμα του κλασικού παρελθόντος, ενώ
ο Λάγκους δείχνει να μη συμβιβάζεται με την εξαναγκαστική επιβολή της
δυτικής «βαυαρικής» τάξης σε έναν πολιτισμό με έντονο ανατολικό στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνεται η απόκλιση στις προσδοκίες και
τις προδιαθέσεις των περιηγητών κατά τον κρίσιμο για τη διαμόρφωση της

Βασίλης Λέτσιος

228

νεοελληνικής ταυτότητας και συνείδησης 19ο αιώνα και ανοίγει ερωτήματα
περισσότερο παρά δίνει απαντήσεις στα πλαστά καθώς φαίνεται διλήμματα του τύπου «Ανατολή ή Δύσις». Πάντως οι Μπρέμερ και Λάγκους
ακολούθησαν διαφορετική πορεία και στο ταξίδι της επιστροφής, αλλά σε
κάθε περίπτωση συνέχισαν να σκέφτονται και να μελετούν την Ελλάδα
από το Βορρά.
•
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Ιωάννης Ν. Παπάφης (1792-1886), ένας θεσσαλονικιός
μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταυτότητες, ευεργετισμός
και η παγίωση του έθνους*
Aριάδνη Μουταφίδου

Είναι γνωστό ότι τα ελληνικά εμπορικά δίκτυα και οι συνεισφορές των
μεγαλεμπόρων στην εκπαίδευση, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, την
κοινωνική πρόνοια και την οικονομική ευημερία, τόσο στην Ελλάδα όσο
και τη Διασπορά, συνέβαλαν στην παγίωση της νεοελληνικής ταυτότητας. Στα πλαίσια αυτά η περίπτωση του θεσσαλονικιού μεγαλεμπόρου της
Μάλτας, Ιωάννη Ν. Παπάφη, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Ιωάννης Ν. Παπάφης γεννήθηκε το 1792, στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια εμπόρων. Μετά την ολοκλήρωση των εγκύκλιων σπουδών του, ακολούθησε, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική των ελληνικών
εμπορικών οικογενειών, σε ηλικία δεκαέξι ετών τον πατέρα του, στην οικογενειακή επιχείρηση στη Σμύρνη. Δύο χρόνια αργότερα, το 1810, ο πατέρας του πέθανε. Τότε ο αδελφός της μητέρας του, ο εύπορος μεγαλέμπορος της Αλεξάνδρειας, Ιωάννης Δ΄ Αναστάση (1780-1860),1 τον έφερε
κοντά του, για να εργαστεί στις οικογενειακές επιχειρήσεις, στην Αίγυπτο.
Το σύστημα αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας μεταξύ των μελών των
ελληνικών εμπορικών οικογενειών αποτελούσε βασικό στοιχείο της συνοχής των ευρύτατων εμπορικών δικτύων και της ευημερίας τους. Ήδη την
ίδια χρονιά, ο θείος του έστειλε το νεαρό Νικόλαο, ως διευθυντή ενός νέου
υποκαταστήματος, στη Μάλτα, όπου ο Παπάφης διέπρεψε και απέκτησε
μεγάλη περιουσία. Ήταν μεγαλέμπορος σιταριού, και από το 1822 δημόσιος μεσίτης της Αγγλίας, για τον εφοδιασμό σιτηρών, για τη Μάλτα και
τις εξαρτήσεις της. Εξαιτίας μιας σοβαρής ασθένειας αποσύρθηκε, το έτος
*

1

Ευρύτερη μελέτη υπό τον τίτλο: “Giovanni di Niccolo Pappaffy, a native of Salonicco,
and resident in Malta, a retired broker: Identities, benevolent activities and the world
of a Greek Diaspora merchant” βρίσκεται υπό επεξεργασία και πρόκειται σύντομα να
δημοσιευθεί.
Κωστής Ε. Παπασύρας, Κόμης Ιωάννης Δ΄ Αναστάση. Ανατύπωσις εκ του «Εκκλησιαστικού Φάρου». Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Εν Αλεξανδρεία 1938, Λεύκωμα
Πανηγυρισμού Πεντηκονταετηρίδος Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρείας
1901-1951, Β/5-Β/6.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος E΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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1836, από το εμπόριο, και στράφηκε στις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, μέσω των τραπεζιτών του στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του
Παρισιού. Οι νέες του δραστηριότητες του απέφεραν ακόμη μεγαλύτερο
πλούτο. Τα χρόνια αυτά ασχολήθηκε και με τη συγγραφή και δημοσίευση
μελετών υπό τη μορφή μικρών βιβλίων, με θέματα σχετικά με τους αγγλικούς δασμούς και το εμπόριο στη Μεσόγειο, καθώς και επιφυλλίδων στον
τύπο της Μάλτας, σχετικά με νομισματικά ζητήματα της εποχής. Έζησε στη
Μάλτα μέχρι το θάνατό του το 1886, μαζί με την κορσικιανής καταγωγής
σύζυγό του, Βιτσέντσα Ακουιλίνα, με την οποία δεν απέκτησαν παιδιά.2
Η ίδια εικόνα και η ταυτότητα του Παπάφη ως ελληνορθόδοξου μέλους
μιας ελληνικής εμπορικής κοινότητας σχετίζονται άμεσα με τις ενέργειες
και τη δράση του έναντι του ελληνισμού, και μπορούν να καθοριστούν
και να εξεταστούν σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον: στήριξη του εθνικού
κέντρου λίγο πριν και μετά από τη ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους. Δεύτερον: στήριξη του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, κυρίως
της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας της Θεσσαλονίκης, αλλά και του
Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Τρίτον: υποστήριξη της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Μάλτας, της νέας του πατρίδας.
Πέρα από τις δικές του πρωτοβουλίες, ο Παπάφης ανταποκρίθηκε
στις εκκλήσεις και τις ανάγκες των ελληνικών κοινοτήτων και του εθνικού κέντρου. Προτιμούσε συνήθως, και όταν αυτό ήταν δυνατόν, να παραμένει ανώνυμος, και πολλές από τις δωρεές και τις ενέργειές του έγιναν
γνωστές από έγγραφα, τα οποία βρέθηκαν πολύ χρόνο μετά το θάνατό
του. Η οικονομική στήριξη και οι δωρεές του αφορούσαν την εκπαίδευση
και την υγεία, τους κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους, κυρίως τα
ορφανά και τους ηλικιωμένους, τόσο στο εθνικό κέντρο όσο και στις τουρκοκρατούμενες περιοχές, καθώς επίσης την προάσπιση των δικαιωμάτων
και των αναγκών της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας και κοινότητας στη
Μάλτα, αλλά και όλων των κατοίκων του νησιού.
Εθνικό κέντρο
Ο Παπάφης έκανε την πρώτη δωρεά του σε ηλικία τριανταπέντε ετών, στον
Ιωάννη Καποδίστρια προσωπικά. Το 1827 ο Καποδίστριας επισκέφθηκε
2

Για τη ζωή του Ιωάννη Ν. Παπάφη, βλ.: Αρχιμ. Αντώνιος Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο Ορφανοτροφείο «Ο Μελιτεύς», Θεσσαλονίκη 2005, 69-77, Ιωάννης
Ταγαράκης, Το φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης,
1840-1928, Θεσσαλονίκη 1994, 99-104, Αρχιμ. Παρθένιος Πολάκης, «Ιωάννης Παπάφης και τα έργα αυτού», Γρηγόριος Παλαμάς, 2 (1918), 103-104, 307-308, Αλέξανδρος
Ν. Λέτσας, «Ιωάννης Παπαφής», Μακεδονικά, 3(1955), 210, Ζαχαρίας Ν. Τσιρπανλής,
«Ιωάννης Νικολάου Παπάφης (1792-1886)», Μακεδονική Ζωή, 25 (1968), 10-13.
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για έξι ημέρες τη Μάλτα, πηγαίνοντας προς την Ελλάδα. Με την ευκαιρία
αυτή ο Παπάφης συνάντησε τον κυβερνήτη και του πρόσφερε το ποσό των
4.000 ισπανικών διστήλων για τις ανάγκες της πατρίδας. Ο κυβερνήτης
αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, και τα διέθεσε για την ίδρυση της Εθνικής Χρηματιστηριακής Τράπεζας στην Αθήνα. Αργότερα το 1828 σε ευχαριστήρια επιστολή
που απηύθυνε ο Καποδίστριας στον Ιωάννη Παπάφη, τον χαρακτήρισε ως
«έναν από τους πρώτους θεμελιωτάς αυτού του καταστήματος».3
Μετά τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, ο Παπάφης
έκανε μία σημαντική δωρεά, στα πλαίσια της ενίσχυσης των προσπαθειών
για την ίδρυση του πανεπιστημίου της Αθήνας.4 Ωστόσο οι μεγαλύτερες
και οι πιο γενναιόδωρες δωρεές του, η ανησυχία και η φροντίδα του στρέφονταν προς τα ορφανά παιδιά, και κατά συνέπεια προς τα ορφανοτροφεία του εθνικού κέντρου. Έδωσε ανώνυμα 15.000 χρυσά γαλλικά φράγκα
στο ορφανοτροφείο θηλέων Ελένη Τζάνη στον Πειραιά. Και φρόντισε για
μία ακόμη μεγαλύτερη δωρεά προς ένα ακόμη ορφανοτροφείο, αρρένων
αυτή τη φορά. Άφησε ένα σημαντικό κληροδότημα σε γαλλικά κυβερνητικά χρεόγραφα με ετήσιο εισόδημα 7.900 γαλλικά φράγκα, στο ορφανοτροφείο Γεώργιος και Αικατερίνη Χατζή Κώνστα στην Αθήνα. Το κληροδότημα δόθηκε επίσης ανώνυμα, μέσω των τραπεζιτών του στο Παρίσι, για
τη διαρκή ενίσχυση του ιδρύματος.5
Τουρκοκρατούμενος ελληνισμός
Ο Ιωάννης Παπάφης ανταποκρίθηκε επανειλημμένα στην έκκληση της
εφορίας των ελληνικών σχολείων της γενέτειράς του, Θεσσαλονίκης, για
οικονομική ενίσχυση. Ανταποκρίθηκε επίσης, στην έκκληση του Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως και πρώην μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Ιωακείμ Γ΄,
για οικονομική ενίσχυση του πρώτου γηροκομείου για τους ηλικιωμένους
ιερείς του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, στην Πρώτη, με μια δωρεά
1000 γαλλικών φράγκων. Με δική του πρωτοβουλία του και ανώνυμα,
τακτοποίησε ο ίδιος προσωπικά, κατά τα έτη 1879 και 1880, ένα κληροδότημα σε γαλλικά κυβερνητικά χρεόγραφα με ετήσιο εισόδημα 12.000
γαλλικά φράγκα, προς όφελος των ελληνικών σχολείων (Ελληνικά Εκπαι3
4
5

Ταγαράκης, Το φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης,
102, 106, Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 78, υπ. 9.
Ταγαράκης, Το φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης,
106-107, Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 79.
Ταγαράκης, Το φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης, 110-111, Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 81, 88-89. Βλ. ακόμα:
Λεύκωμα εβδομηκονταπενταετηρίδος (1856-1930) ορφανοτροφείου Γ. και Αικ. Χατζηκώνστα, Αθήνα 1931, 19-20, 31.
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δευτήρια) και του ελληνικού ορθόδοξου νοσοκομείου (Θεαγένειο Νοσοκομείο) Θεσσαλονίκης, από 50% για το καθένα, «προς αιωνίαν βοήθειαν»6
των δύο ιδρυμάτων.7
Προς το τέλος της ζωής του, ο Παπάφης άφησε το σημαντικότερο
κληροδότημά του στην ελληνική κοινότητα της γενέθλιας πόλης του,
Θεσσαλονίκης, για την ίδρυση ενός ορφανοτροφείου αρρένων. Για το
λόγο αυτό όρισε τους εφόρους των ελληνικών σχολείων και του ελληνικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (κατά συνέπεια τους αντιπροσώπους της
ελληνικής κοινότητας) ως εκτελεστές αυτού του κληροδοτήματος, προκειμένου να διασφαλίσει τη δημιουργία και λειτουργία του νέου ιδρύματος.8
Είναι χαρακτηριστικό το πώς ο Παπάφης καθόρισε τους σκοπούς της
ίδρυσης του ορφανοτροφείου «Ο Μελιτεύς». Προορίζονταν για ορθόδοξα, ορφανά, άρρενα ελληνόπουλα, τα οποία μέσω της εκπαίδευσης και
της έντιμης εργασίας, θα εξασφάλιζαν την επανένταξή τους στην κοινωνία. «Το ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ», έγραφε ο Παπάφης στην διαθήκη του,
«οφείλει να ονομασθή «Μελιτεύς» άνευ ετέρου διακριτικού σημείου ή
προσθήκης και θέλω ίνα εν αυτώ γίνωνται παραδεκτά ορφανά άρρενα
Ελληνόπουλα, καταγόμενα εξ οιουδήποτε μέρους, κατά προτίμησιν όμως,
τα εν Θεσσαλονίκη γεγενημμένα και ανήκοντα εν πάση περιπτώσει εις
την Ορθόδοξον Ελληνικήν Εκκλησίαν. Επιθυμώ δε όπως η αγωγή γίνεται
τοιαύτη, ώστε να δύνανται τα ορφανά επανερχόμενα εις την κοινωνίαν να
κερδίζωσι τον άρτον δι’ εντίμου εργασίας.»9 Ο Παπάφης έθεσε τον «Μελιτέα» υπό την προστασία του Μητροπολίτη και την επιτήρηση της ελληνορθόδοξης κοινότητας: «Θέλω, ίνα το άσυλον διατελή υπό την υψηλήν
προστασίαν του ΕΛΛΗΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και υπό την επίσημον επιτήρησιν των ειρημένων αντιπροσώπων
της Ελληνικής κοινότητος, άπαξ ή δις του έτους ο Επίσκοπος θα δύναται
να μεταβαίνη εις το Άσυλον, ίνα επιβλέπη την εσωτερικήν διεύθυνσιν του
ασύλου, εν τοιαύτη δε περιπτώσει οι Διευθυνταί τω δίδωσι 50 φράγκα.»10
6

Διαθήκη Β΄, στο: Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 203. Τα κείμενα
των δύο διαθηκών και της συμπληρωματικής επιστολής δημοσιεύθηκαν, μεταφρασμένα στα ελληνικά, για πρώτη φορά στο: Αλέξανδρος Ν. Λέτσας, «Ιωάννης Παπαφής», Μακεδονικά, 3(1955), 208-234. Το 2005 ο Αρχιμανδρίτης Αντώνιος Πακαλίδης
δημοσίευσε εκ νέου τα κείμενα των δύο διαθηκών και της συμπληρωματικής επιστολής
στο: Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 191-213.
7 Ταγαράκης, Το φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης,
105, υπ. 329, 109-110, Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 79-81, 88, 90.
8 Συμπληρωματική επιστολή στη διαθήκη Β΄, ό.π., 213.
9 Συμπληρωματική επιστολή, ό.π., 213. (Τα κεφαλαία παραμένουν ακριβώς όπως αποδίδονται στο κείμενο της ελληνικής μετάφρασης.)
10 Διαθήκη Β΄, ό.π., 208, καθώς και: συμπληρωματική επιστολή στη διαθήκη Β΄, ό.π.,
212-213. (Τα κεφαλαία παραμένουν ακριβώς όπως αποδίδονται στο κείμενο της ελλη-
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Για την ίδρυση και τη συντήρηση του ορφανοτροφείου, ο Παπάφης άφησε σε γαλλική τράπεζα ένα κληροδότημα 2.309.533 γαλλικών
φράγκων με ετήσιο εισόδημα 68.757,70 γαλλικά φράγκα. Ένα μέρος του
ετησίου αυτού εισοδήματος, δηλαδή 14.880,80 γαλλικά φράγκα, προορίζονταν εκ νέου για το ελληνικό νοσοκομείο και τα ελληνικά σχολεία της
Θεσσαλονίκης.11 Η ελληνική κοινότητα θεώρησε την ίδρυση του ορφανοτροφείου ως έργο υψίστης εθνικής σημασίας, μια και, όπως είχαν έγραφαν σε επιστολή τους (7-8-1888) οι έφοροι των ελληνικών σχολείων και
του νοσοκομείου προς τον Παπάφη, πολλά ορφανά ή άπορα παιδιά διέτρεχαν τότε τον κίνδυνο προσηλυτισμού, ακόμη και απώλειας λόγω της ξένης
προπαγάνδας.12
Ο «καλλιμάρμαρος Μελιτεύς» εγκαινιάστηκε το 1903 σε ένα λαμπρό
νεοκλασικό κτήριο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα μεγαλοπρεπέστερα κτήρια της Ανατολής, και η λειτουργία του συνεχίζεται αδιάλειπτα για περισσότερο από ένα αιώνα, μέχρι και σήμερα.13
Ελληνορθόδοξη κοινότητα και λαός της Μάλτας
Παρά την επιθυμία του να παραμείνει ανώνυμος, το όνομα «Ο Μελιτεύς»,
το οποίο επέλεξε για το ορφανοτροφείο, καταδείκνυε το δεσμό του με τη
Μάλτα και την πρόθεσή του να τιμήσει τη νέα του πατρίδα. Στη Μάλτα
ο Παπάφης είχε ενεργό παρουσία στην οικονομική και δημόσια ζωή του
νησιού. Αγωνίστηκε κατά των προκαταλήψεων και για τη θρησκευτική
ανοχή προς τους Έλληνες Ορθοδόξους, αλλά και για τις πολιτικές ελευθερίες των κατοίκων του νησιού.14 Στην πρώτη του διαθήκη, κληροδότησε 25
λίρες Αγγλίας στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, 25 λίρες Αγγλίας στους
νικής μετάφρασης.)
11 Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 109, Ιωάννης Μαστρογιάννης, Ιστορία της Κοινωνικής Προνοίας της νεωτέρας Ελλάδος, Αθήνα 1960, 252-260.
12 Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 111.
13 Για το ορφανοτροφείο βλ. Δημήτριος Πινιός, «Ο Ιωάννης Παπάφης και το ίδρυμα
αυτού», στο: Αλέξανδρος Λέτσας (επ.), Θεσσαλονίκη 1912-1962, Υπουργείο Βορείου
Ελλάδος, Θεσσαλονίκη χ.χ., 465-473, Ευάγγελος Α. Χεκίμογλου, «Το μεγαλοπρεπές ανάκτορον της ορφανίας: Συνοπτική προσέγγιση στην ιστορία του Παπάφειου
Ορφανοτροφείου (1903-1940), στο: Το Παπάφειο Ορφανοτροφείο και το επιπλοποιείο
του. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1994, 7-27, Ταγαράκης, Το φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα
Θεσσαλονίκης, 99-148, 127-132, Απόστολος Στ. Τσακαλίδης, Στο Παπάφειο άλλοτε και
τώρα. Σας έφερα αυτό το παιδί, Θεσσαλονίκη 2004, Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και
το Παπάφειο, 124-173.
14 Ταγαράκης, Το φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης,
141, Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 96-97, 105.
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φτωχότερους Έλληνες της κοινότητας, αλλά και 25 λίρες Αγγλίας στους
φτωχούς κατοίκους της περιοχής, όπου ζούσε.15
Ωστόσο, το σημαντικότερο κληροδότημά του αποτελούσε το κεφάλαιο που άφησε σε όλους τους κατοίκους της Μάλτας, με σκοπό να βοηθήσει τους μορφωμένους νέους που επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν από
το νησί. Το κληροδότημα προοριζόταν για φτωχούς, ορφανούς νέους από
18-24 ετών, που είχαν γεννηθεί στη Μάλτα, και οι οποίοι θα λάμβαναν τα
έξοδα του ταξιδιού και τα έξοδα συντήρησης για τους πρώτους μήνες της
μετανάστευσής τους.16
Για το λόγο αυτό ο Παπάφης κληροδότησε την ιδιοκτησία της ακίνητης
περιουσίας του και κεφάλαιο 10.000 λιρών Αγγλίας (σε αγγλικά κυβερνητικά χρεόγραφα), το αποκαλούμενο «Κεφάλαιο Παπάφη», στους κατοίκους των νήσων Μάλτας και Γκόζο, και κατά συνέπεια στην κυβέρνηση
εκείνων των νήσων. Αλλά ακόμη και σε αυτό το γνωστό σε όλους «Κεφάλαιο Παπάφη», που ευεργέτησε το λαό της Μάλτας για εξήντα περίπου
χρόνια (από τη δεκαετία του 1890 έως τη δεκαετία του 1950),17 διακρίνει
κανείς την ελληνική παρουσία, όπως για παράδειγμα, στον καθορισμό των
προϋποθέσεων που απαιτούνταν, δηλαδή, μεταξύ άλλων, πως οι υποψήφιοι
θα έπρεπε να γνωρίζουν καλά δύο από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά,
γαλλικά, ιταλικά και ελληνικά. Ή, στον καθορισμό ενός εκπροσώπου του
ελληνικού προξενείου στη Μάλτα (που θα μπορούσε να είναι και ο ίδιος
ο έλληνας πρόξενος), ως ένα από τα πέντε μέλη της επιτροπής, την οποία
είχε ορίσει ως εκτελεστές του κληροδοτήματός του. Τα υπόλοιπα μέλη της
Επιτροπής αποτελούσαν ο διοικητής και ο επίσκοπος της Μάλτας, καθώς
και δύο εκπρόσωποι του Εμπορικού Επιμελητηρίου του νησιού. Η ελληνική
παρουσία είναι ακόμη κυρίαρχη στον καθορισμό της ελληνικής κυβέρνησης, ως έμμεσου εγγυητή, αποκλειστικού διεκδικητή και δικαιούχου του
κεφαλαίου, προς όφελος του ελληνικού λαού, σε περίπτωση παραμέλησης
ή κακής χρήσης του από τα πέντε μέλη της επιτροπής ή από την κυβέρνηση
της Μάλτας.18
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, δεκατρία χρόνια πριν, η ελληνική κυβέρνηση είχε αρνηθεί στον Παπάφη την ελληνική υπηκοότητα. Το
έτος 1866, σε ηλικία εβδομήντα τεσσάρων ετών, ο Ιωάννης Παπάφης είχε
κάνει αίτηση για να αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα και το ελληνικό
15 Διαθήκη Α΄, ό.π., 198.
16 Ταγαράκης, Το φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης,
99-148, 115-117, Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 85-86.
17 Βλ. επίσης: E. R. Leopardi, «The Greek who helped Maltese Migrants: Giovanni di
Niccolo Papaffy», εφημ. The Sunday Times of Malta, 8/11/1959, στο: Τσιρπανλής, «Ιωάννης Νικολάου Παπάφης», 15.
18 Διαθήκη Α΄, ό.π., 192-196.
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διαβατήριο, ωστόσο οι προσπάθειές του αυτές δεν στέφθηκαν με επιτυχία.
Οι λόγοι ήταν καθαρά τυπικοί: σύμφωνα με το ελληνικό αστικό δίκαιο,
έπρεπε να έχει ζήσει στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια. Έτσι ο
Παπάφης κατείχε, μέχρι το τέλος της ζωής του, την οθωμανική υπηκοότητα, ως γεννημένος στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη
βρετανική υπηκοότητα, ως μόνιμος κάτοικος της Μάλτας.19
Ο Μελιτεύς, ο έλληνας έμπορος της διασποράς, και οι «Παπαφιώτες»
Παρόλο που η προσήλωση και η αφοσίωση του Ιωάννη Παπάφη στον
ελληνισμό και την ιδιαίτερη πατρίδα του, υπήρξαν κυρίαρχες σε όλες τις
όψεις της ζωής του, ο δεσμός με τη χώρα υποδοχής, τη νέα του πατρίδα,
όπου του δόθηκε η δυνατότητα να εγκατασταθεί και να ευημερήσει για
εβδομήντα έξι ολόκληρα χρόνια, ήταν επίσης ισχυρός. Όπως καταδεικνύεται από τα ονόματα, τα οποία ο ίδιος είχε επιλέξει για τα σημαντικότερα
κληροδοτήματά του, ήταν «Ο Μελιτεύς» στη Θεσσαλονίκη, και «ο Παπάφης» (κατά το «Κεφάλαιο Παπάφη»), ο έλληνας έμπορος της διασποράς,
στη Μάλτα. Ο Ιωάννης Παπάφης άφησε το πολύτιμο αρχείο του στη γενέτειρά του, στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Θεσσαλονίκης (αυτό το
πολύτιμο αρχείο είναι πρόσφατα ελεύθερα προσβάσιμο στο κοινό), αλλά
διευκρίνισε ότι η σορός του θα πρέπει να ενταφιαστεί στη Μάλτα. Είναι
χαρακτηριστικές οι λίγες λέξεις, τις οποίες ο ίδιος καθόρισε στη διαθήκη
του,20 να χαραχθούν στον τάφο του, μετά από το θάνατό του:
Giovanni di Niccolo Papaffy
Nato in Salonicco nel 1792
Venuto a Malta nel 1810
Morto nel 1886
Όχι μόνο οι τόποι και οι ημερομηνίες γέννησης και θανάτου θα έπρεπε να
χαραχθούν, και να μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη εις τους αιώνες, αλλά και
ο τόπος και η ημερομηνία της μετανάστευσής του, που ήταν εξίσου σημαντικές, όπως εκείνες της γέννησης και του θανάτου του.
Το 1935, η διοικούσα επιτροπή του ορφανοτροφείου «Ο Μελιτεύς» με
απόφασή της, και παρά την επιθυμία του ευεργέτη, μετονόμασε το ορφα19 Ταγαράκης, Το φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης,
144, Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 99, υπ. 26.
20 Διαβάζουμε στη δεύτερη διαθήκη του: «XVIII. Θέλω ώστε επί του εν τω κοιμητηρίω
“BRAXIA” τάφου μου να τεθή απλούστατα πλαξ με την εξής επιγραφήν “ΕΝΤΑΥΘΑ
ΚΕΙΤΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΦΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΩ 1792, ΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΜΑΛΤΑΝ ΤΩ 1810 ΚΑΙ ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΤΗ …” Διαθήκη Β΄,
ό.π., 209-210. (Τα κεφαλαία παραμένουν ακριβώς όπως αποδίδονται στο κείμενο της
ελληνικής μετάφρασης.)
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νοτροφείο σε «Εθνικόν Παπάφειον Ορφανοτροφείον “Ο Μελιτεύς”»,
θέλοντας να τιμήσει την προσφορά του ευεργέτη. Το 1936, η διοικούσα
επιτροπή προχώρησε στα απαραίτητα διαβήματα για τη μεταφορά των
οστών του Ιωάννη Παπάφη στη γενέθλια γη, ωστόσο οι προσπάθειες
αυτές δεν ευοδώθηκαν. Ο κυβερνήτης της Μάλτας απάντησε ότι υπήρξε
ρητή επιθυμία του Παπάφη, σύμφωνα με τη διαθήκη του, να ενταφιαστεί
στο νησί, και κατά συνέπεια η μετακομιδή των οστών του δεν ήταν εφικτή.
Αργότερα, ακολούθησαν σκέψεις και σχέδια για την επίσκεψη αντιπροσωπείας του ορφανοτροφείου στη Μάλτα, προκειμένου να αποδοθούν
τιμές στον τάφο του Παπάφη. Ωστόσο, τα ταραχώδη χρόνια που ακολούθησαν, δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση αυτών των σχεδίων.21 Μόνο
πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, το Παπάφειο Ορφανοτροφείο, μαζί με
τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους, και μαζί με τη μουσική μπάντα
του Παπαφείου, οργάνωσε αυτό το ταξίδι στη Μάλτα, για να αποτίσει
φόρο τιμής στον τάφο του Παπάφη, και να συμμετάσχει σε μία σειρά εκδηλώσεων, τιμώντας τη μνήμη του.
Πράγματι: χωρίς να εντάσσεται στις προθέσεις ή τις επιδιώξεις του, ο
Παπάφης κατόρθωσε να «δημιουργήσει», σε χρονικό διάστημα πάνω από
ένα αιώνα, μέχρι και σήμερα, έναν νέο σύνδεσμο και μια νέα «ταυτότητα»
μέσα στην κοινότητα, και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης: τους «Παπαφιώτες», τους τροφίμους και τους αποφοίτους του Παπαφείου Ορφανοτροφείου «Ο Μελιτεύς», οι οποίοι θεωρούν τον άτεκνο Ιωάννη Ν. Παπάφη
ως πατέρα και ως πρότυπο.
«Εμείς, οι απόφοιτοι, τα παιδιά του Ιωάννου Παπάφη», γράφει στο
βιβλίο του ο αρχιμανδρίτης Αντώνιος Πακαλίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Παπαφείου (ο σύλλογος ιδρύθηκε πολύ νωρίς, ήδη το
1926), «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να αποτελούμε εγγύησιν
της διαρκούς λειτουργίας του ορφανοτροφείου, σύμφωνα με τη βούλησι
και επιθυμία του μεγάλου ευεργέτου μας Ι. Παπάφη».22 Και συνεχίζοντας
δηλώνει την πρόθεσή τους να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις, μαζί
με τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, στη συνέχιση
και πραγματοποίηση των οραμάτων του Ιωάννη Παπάφη, και επομένως
στην προώθηση του ιστορικού και κοινωνικού ρόλου του «Μελιτέα» στη
σύγχρονη εποχή.
Ο Ιωάννης Παπάφης, ο έλληνας έμπορος της διασποράς, ο Μελιτεύς,
θα έμενε έκπληκτος, και μάλλον ικανοποιημένος.
•
21 Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 21-22, 107.
22 Πακαλίδης, Ο Ιωάννης Παπάφης και το Παπάφειο, 190.
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Η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στην Ελλάδα
του 19ου αιώνα. Αλυτρωτισμός και Διπλωματία.
Το παράδειγμα του Αλ. Ρ. Ραγκαβή
Χάιδω Μπάρκουλα

Με την παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται μια προσέγγιση της έννοιας
και του περιεχομένου της εθνικής ταυτότητας που συγκροτείται ή κατασκευάζεται στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, μέσα κυρίως από δύο κείμενα
του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. Ο Ραγκαβής υπήρξε πολυγραφότατος.
Άλλωστε δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν, ότι έγραψε περισσότερα
απ’ όσα είχε διαβάσει.1 Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1809 και
πέθανε στην Αθήνα, πλήρης ημερών και έργων, το 1892. Έζησε για ένα
διάστημα στο Βουκουρέστι, στην Αυλή του ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρου Σούτσου και όπως ήταν φυσικό γαλουχήθηκε στο αντίστοιχο περιβάλλον και αποκόμισε συγκεκριμένες εικόνες για τη ζωή, την κοινωνία
και την πολιτική. Σπούδασε στο Μόναχο και από το 1829 και μετά μετείχε
ενεργά στην πολιτική και πνευματική ζωή του νέου κράτους. Θα διατελέσει ανώτερος Δημόσιος Υπάλληλος, Υπουργός των Εξωτερικών, Διπλωμάτης, Διανοούμενος, Συγγραφέας, Κριτής σε ποιητικούς διαγωνισμούς,
Καθηγητής και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αν και τα περισσότερα χρόνια της ζωής του τα περνάει εκτός Ελλάδας, θα είναι πάντα παρών
στις κοινωνικοπολιτικές και πνευματικές εξελίξεις.
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται στην παρούσα ανακοίνωση
είναι πώς κάποιες εξατομικευμένες απόψεις σε θέματα ιστορικής συνέχειας
και συγκρότησης της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας, μπορούν να
μας οδηγήσουν στη διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας των ως άνω διεργασιών, δηλαδή να μας μεταφέρουν από το μερικό στο ευρύτερο γενικό. Ο
Ραγκαβής και οι απόψεις που διατυπώνει πάνω σε βασικά πολιτικά ζητήματα της εποχής, μας δίνουν την ευκαιρία να αναδείξουμε την αναγκαιότητα της ανάλυσης σ’ ένα μικροεπίπεδο, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια συνολική εικόνα του πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι μιας
περιόδου.
1

Georgia Gotsi, «Empire and Exoticism in the Short Fiction of Alexandros Rizos
Rangavis» στο Journal of Modern Greek Studies, Volume 24, 2006:23.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος E΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Ως πραγματολογικό υλικό στην εν λόγω ανάλυση χρησιμοποιούμε δύο
κείμενα του Αλ. Ρ. Ραγκαβή· το θεατρικό Του Κουτρούλη ο γάμος, μια πολιτική σάτιρα, που γράφτηκε το 1845,2 και το κείμενο του πρυτανικού λόγου3
που εκφώνησε το 1866, αναλαμβάνοντας την πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον οποίο θέτει, όπως θα δούμε και παρακάτω, ουσιαστικά
ζητήματα για το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Πανεπιστήμιο
εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Η επιλογή αυτών των κειμένων έγινε με βασικό σκοπό να αναδειχθούν τρεις πολύ βασικές πτυχές,
η κοινωνική, η πολιτική και η πνευματική της συγκρότησης της εθνικής
ταυτότητας.
Δύο λόγια σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα ορισμένα σημεία της ανάλυσης. Βασικό στοιχείο της
περιόδου είναι η προτεραιότητα στην πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας.
Η Μεγάλη Ιδέα καθ’ όλη τη διάρκειά της λαμβάνει μια δυναμική, άλλοτε
στείρα και φθοροποιό που αποσκοπούσε αποκλειστικά στην κατάληψη
της «βασιλεύουσας», και άλλοτε εκσυγχρονιστική, με την προοπτική της
εσωτερικής συγκρότησης ενός προοδευτικού κράτους, με οργανωμένη
διοίκηση, εκπαίδευση, στρατό, κ.λπ. που στόχευε στην καταξίωσή του
απέναντι στις Μεγάλες Δυνάμεις, αλλά και απέναντι στον από αιώνων
«εχθρό», την Τουρκία. Με τη διατύπωση της Μεγάλης Ιδέας, επιτυγχάνεται κάτι πολύ σημαντικό για την πολιτική ολοκλήρωση του νέου κράτους:
η ενότητα μεταξύ χώρου και χρόνου, γεγονός που όπως ήταν φυσικό,
προκάλεσε το αίσθημα της εθνικής ομοψυχίας και κατά συνέπεια την ιδέα
της εθνικής ολοκλήρωσης του ελληνισμού. Αυτό που έχει σημασία είναι
ότι όλοι σχεδόν οι διανοούμενοι, οι ιστορικοί, οι πολιτικοί και ο απλός
λαός, εμφορούνταν από αυτή τη Μεγάλη Ιδέα, κατ’ ουσίαν αποσκοπούσαν να αποκτήσουν —συνειδητά ή ασυνείδητα— μια «εθνική ταυτότητα»,
που θα τους επέτρεπε τη διάπλαση εικόνων, άλλοτε πραγματοποιήσιμων
και άλλοτε ιδιαίτερα ουτοπικών, ανάλογα με το βαθμό επιρροής που τους
είχε ασκηθεί. Αποτέλεσμα των παραπάνω, καθώς και των πνευματικών
2

3

Χριστοφάνης Νεολογίδης [= Αλ. Ρ. Ραγκαβή κατά την πρώτη έκδοση το 1845], Του
Κουτρούλη ο γάμος, 1845, Εν Αθήναις εκ της Τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου.
Το έργο πραγματεύεται την ιστορία ενός πάμπλουτου, ταπεινής καταγωγής, του
Εμμανουήλ Κουτρούλη, ράφτη από τη Σύρα, που φθάνει στην Αθήνα συνοδευόμενος
από τον κατεργάρη υπηρέτη του, με σκοπό να παντρευτεί την κόρη ενός κοινωνικά
ανερχόμενου μεγαλοξενοδόχου.
«Λόγος εκφωνηθείς τη ΙΣΤ΄ Οκτωβρίου 1866, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των
νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του τακτικού καθηγητή της μαιευτικής
και διευθυντού του μαιευτηρίου, Μιλτιάδου Βενιζέλου, παραδίδοντος την πρυτανείαν
εν τω διαδόχω αυτού, κυρίω Αλεξάνδρω Ρ. Ραγκαβή, τακτικώ καθηγητή της Αρχαιολογίας», τύποις Διονυσίου Κορομηλά, Εν Αθήναις 1867, σσ. 79-102. Πηγή: Ιστορικό
Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών.
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και ιδεολογικών προσανατολισμών του νεοσύστατου ελληνικού κράτους,
ήταν η τάση ανασύνδεσης με την κλασική αρχαιότητα.
Την περίοδο 1840–1880, αλλά και αργότερα, η Μεγάλη Ιδέα, για
εδαφική, πολιτική, πολιτισμική, ιστορική ολοκλήρωση και ενότητα γίνεται αναπόσπαστο στοιχείο του ελληνικού ρομαντισμού, αλλά κυρίως λόγω
των προσδοκιών και του οράματος για μια Ελλάδα εδαφικά και πολιτισμικά ολοκληρωμένη, η οποία θα περιελάμβανε τόσο τις πόλεις-κράτη της
αρχαίας Ελλάδας όσο και τα εδάφη της μετέπειτα Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.4 Ο ελληνικός ρομαντισμός μεταφέρεται στην πολιτική δράση με
την ευρύτητα των νοημάτων που εμπεριείχε η Μεγάλη Ιδέα, ως πολιτική
πρακτική, αλλά και ως ανασύνδεση με την κλασική αρχαιότητα. Επιπλέον,
επιφορτίζει τον νέο ελληνισμό με το καθήκον της μεταλαμπάδευσης των
αρχαίων ελληνικών ιδεωδών, που για τη Δύση έγινε με την πτώση του
αρχαίου ελληνικού κόσμου, ενώ για την Ανατολή με τη συγκρότηση του
νέου ελληνικού κράτους. Αυτό, για τους πολιτικούς και διανοούμενους της
εποχής, αποτελεί την ουσία του νοήματος «της μεγάλης ταύτης ιδέας».
Στη βάση αυτής της πολιτικής προτεραιότητας οικοδομείται το νέο
ελληνικό κράτος και διαχωρίζει πλέον τη θέση του (στο χώρο, το χρόνο
και την ιστορία) σε σχέση με τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, του οποίου
είχε υπάρξει αναπόσπαστο κομμάτι, ως την περίοδο της Επανάστασης. Το
νέο βασίλειο στη σκέψη πολιτικών και διανοούμενων, αναγεννάται νομοτελειακά, προκειμένου να υπερασπίσει τα χαρακτηριστικά της φυλής του
και να μεταλαμπαδεύσει την κλασική κληρονομιά του. Η ιδέα αυτή γίνεται κτήμα όλων και κινεί πολιτικές και πνευματικές διεργασίες καθ’ όλη τη
διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.
Στην προσπάθεια πολιτικών και διανοούμενων να καταστεί το όραμα
της συγκρότησης ενός κράτους–έθνους, πραγματικότητα, διαμορφώνονται τρεις βασικές τάσεις, ανάλογα με το πολιτικό περιεχόμενο που
απέδιδε η κάθε μια στη Μεγάλη Ιδέα. Η πρώτη εστίαζε στην ανάγκη
εδαφικής επέκτασης και ολοκλήρωσης, η δεύτερη έδινε βαρύτητα στην
πνευματική αναγέννηση, ενώ η τρίτη αφορούσε την εσωτερική οργάνωση
4

Ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης επισημαίνει, σχετικά με τη Μεγάλη Ιδέα, ότι πρόκειται για
την επιδίωξη της συνταύτισης του ελληνικού κράτους με το ελληνικό έθνος, μέσω της
συγχώνευσης όλων των πληθυσμών που θεωρούνταν ελληνικοί στα όρια του ελληνικού κράτους. Θεωρητική προϋπόθεση της Μεγάλης Ιδέας υπήρξε η αποκατάσταση του
Βυζαντίου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στους ενδοξότερους χρόνους της, τους χρόνους
της Μακεδονικής Δυναστείας, αποτέλεσε για τη Μεγάλη Ιδέα το εδαφικό πρότυπο της
επέκτασης του ελληνισμού: ένα εδαφικό πρότυπο μεν, ωστόσο τελείως «ανεδαφικό»
στην πράξη. Βλ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, «Ιδεολογικά ρεύματα και πολιτικά αιτήματα:
προοπτικές από τον ελληνικό 19ο αιώνα» στο Τσαούσης Δ. Γ. (επιμ.), Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, Εστία, Αθήνα 1998 , σ. 33.
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του κράτους. Οι τρεις αυτές τάσεις άλλοτε συγκρούονταν μεταξύ τους και
άλλοτε συνοδοιπορούσαν στην επίτευξη του βασικού στόχου. Ο Ραγκαβής δεν επέλεξε ποτέ κάποια από τις τρεις, αλλά προσπάθησε να συνενώσει τις τάσεις αυτές σε μια. Θεωρούσε ότι η εσωτερική αναδιοργάνωση,
η εδαφική ολοκλήρωση του κράτους και η πνευματική ανύψωση, αποτελούσαν τη βασική συνισταμένη που θα οδηγούσε την Ελλάδα να ασκήσει καθοριστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο στην περιοχή των
Βαλκανίων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολής. Σ’ όλα σχεδόν
τα κείμενά του δε παραλείπει αναφορές στο τριαδικό αυτό σχήμα που θα
οδηγούσε την Ελλάδα στην «αναγέννησή» της, και που θα την καθιστούσε
πρωταγωνίστρια στη λύση του ανατολικού ζητήματος.
Ας δούμε όμως πως ξεδιπλώνονται οι απόψεις του με βάση τα δύο
κείμενα που έχουμε επιλέξει.
Το πρώτο είναι ένα θεατρικό κείμενο, βαθύτατα πολιτικό, με τον τίτλο
Του Κουτρούλη ο γάμος. Ουσιαστικά πρόκειται για μία πολιτική σάτιρα,
αριστοφανικού τύπου, που γράφτηκε το 1845 και φαίνεται να παραπέμπει άμεσα στα ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1843-1844. Με το έργο
αυτό ο Ραγκαβής καυτηριάζει, εμμέσως πλην σαφώς, την εσωτερική οργάνωση του κράτους. Ξεδιπλώνεται έκδηλα η πολιτική πραγματικότητα της
εποχής του Όθωνα. Ο ανταγωνισμός των Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας,
Γαλλίας, Ρωσίας), η προθυμία συναλλαγής ορισμένων εκδοτών και δημοσιογράφων, η ευκολία με την οποία διάφοροι τοπικοί κομματάρχες αλλάζουν στρατόπεδο με αντάλλαγμα διάφορα οφίτσια και οι φατρίες. Όλα
αυτά καθιστούν το έργο του Ραγκαβή τόσο επίκαιρο σήμερα παρά ποτέ.
Το έργο αυτό έχει ανέβει σε πολλές θεατρικές σκηνές, εντός και εκτός των
ελληνικών συνόρων, από τότε και ως σήμερα. Αφορμή των όσων συνέβησαν το 1843-1844, ήταν η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Ο Ραγκαβής, αν και δε μετείχε ενεργά, στον ύμνο που γράφει γι’ αυτήν την ημέρα,
συγκρίνει τις μέρες αυτές με τις μέρες της Αρχαίας Ελλάδας. Συνδέει την
επανάσταση για τη διεκδίκηση Συντάγματος με αστέρα που ανατέλλει ως
πρόδρομος και άγγελος που θα ανοίξει με δόξα τις πύλες της Ανατολής.
«Η Ελλάς, εις δύω κόσμων τα μεθόρια κειμένη.
Του πολιτισμού εστία. Τροφός γραία της Ευρώπης, εξ ης
γάλα περιμένει. Αληθείας η Ασία. Αλλ’ η ώρα της επέστη.
Έρχονται να ποτισθώσιν εις τα φωτεινά της ρείθρα. Οι λαοί
ελευθερίαν. Και βαπτίζει έθνη δούλα η μεγάλη κολυμβήθρα. Εις την παλιγγενεσίαν» […] Του συντάγματός μας
τώρα ο αστήρ ο ανατείλας. Είναι πρόδρομος, αγγέλων. Το
ανοίγον μετά δόξης της Ανατολής τας πύλας. Ηλιόφωτόν
μας μέλλον. Αι αρχαίαι της Ελλάδος επανέρχονται ημέραι.
Ως μετέωρον ακτίνων. Ανεγείρεται ο θρόνος, και τα πλήθη
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ψάλλουν, «χαίρε Ω μονάρχα των Ελλήνων»».5
Οι όποιοι ενδοιασμοί είχε ο Ραγκαβής για την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου δεν αφορούσαν τους σκοπούς της αλλά τα πρόσωπα που υπήρξαν
πρωτεργάτες της, κυρίως για τη στάση τους απέναντι στους ετερόχθονες.
Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 είχε οργανωθεί στη βάση της
από αυτόχθονες ηγετικές ομάδες που ουσιαστικά είχαν αποκλειστεί από
την άσκηση πολιτικής εξουσίας (όπως ο Ι. Μακρυγιάννης, ο Α. Λόντος, ο
Κ. Ζωγράφος, ο Ρ. Παλαμήδης κ.ά.) και πέραν του βασικού αιτήματος για
παραχώρηση Συντάγματος, η κίνησή τους, όπως φάνηκε αργότερα, με την
ψήφιση του νόμου που αφορούσε τους ετερόχθονες, απέβλεπε και στην
αντικατάσταση του βασιλιά, των Βαυαρών και των ετεροχθόνων (κυρίως
Φαναριωτών, που πολλές φορές τους ταύτιζαν με τους Βαυαρούς), ως
κάτοχους της εξουσίας και διαμορφωτές της πολιτικής ζωής του τόπου.
Ουσιαστικά, η αντίθεση των αυτοχθόνων έναντι των ετεροχθόνων είχε
αρχίσει ταυτόχρονα με τη συγκρότηση του νέου κράτους. Οι ετερόχθονες άρχισαν να διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο, κυρίως για δύο βασικούς
λόγους· κατ’ αρχάς, έχοντας λάβει εκπαίδευση στις μεγάλες πρωτεύουσες
της Δύσης, είχαν αναπτύξει ικανότητες που τους έδιναν την ευκαιρία να
ασκούν πολιτική και πνευματική εξουσία, ενώ από την άλλη, ως διαπρεπείς
επιχειρηματίες, μπορούσαν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας.6 Ο ανταγωνισμός αυτός επηρεάζει άμεσα τον
Ραγκαβή, αφού με την ψήφιση του νόμου περί ετεροχθόνων, απολύεται
από τη θέση του στο Υπουργείο Εσωτερικών όταν υπουργός αναλαμβάνει
ο Ρήγας Παλαμήδης.
Η αντίθεση του Ραγκαβή φανερώνεται μέσα από το ως άνω έργο. Αν
και ο ίδιος δεν το παραδεχόταν, ήταν μια πολιτική κωμωδία που παρέπεμπε
άμεσα στα γεγονότα εκείνων των ημερών, και πιθανότατα αποτελούσε μία
από τις τελευταίες προσπάθειές του να ασκήσει δημόσια έντονη κριτική
στην πολιτική πραγματικότητα της εποχής. Τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν
τόσο την περίοδο της επανάστασης όσο και αργότερα, στην Εθνοσυνέλευση, στη συζήτηση περί του θέματος των ετεροχθόνων, εμφανίζονται
στην κωμωδία (για παράδειγμα ο Κουτρούλης είναι ένας εκκολαπτόμενος
υπουργός, ίσως ο Ρήγας Παλαμήδης, ο μετέπειτα Υπουργός των Εσωτερικών, που ως νέος προϊστάμενος του Ραγκαβή, «ευτύχησε» να του δώσει
το χαρτί της απολύσεώς του στο χέρι).7 Πέραν των εσωπολιτικών αντι5

6
7

Σπάθης Δημήτριος, «Αι λυπηραί συνέπειαι των επαναστάσεων. Τα πολιτικά γεγονότα
του 1843 και «Του Κουτρούλη ο γάμος»», στο περ. Τα Ιστορικά, τόμ. Α΄, τχ. 2, Δεκέμβριος 1984, σσ. 317-334.
Βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΓ΄, σ. 19.
Σπάθης Δημήτριος, ό.π.
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θέσεων και αντιπαραθέσεων που προβάλλονται μέσα από το έργου του
Ραγκαβή, εδώ μας ενδιαφέρουν δύο βασικά στοιχεία. Αρχικά η ανησυχία
που εκφράζει για την εσωτερική οργάνωση και κοινωνική κατάσταση του
κράτους, γεγονός που το καθιστά ευάλωτο στους διεθνείς ανταγωνισμούς
και αδύναμο να ασκήσει μια σταθερή πολιτική. Το δεύτερο, διαφορετικό
από το ως άνω, αλλά πολύ σημαντικό στην ανάλυσή μας, έχει να κάνει
με τη γλώσσα που είναι γραμμένο το κείμενο καθώς και το γεγονός της
αριστοφανικής προσέγγισης των καταστάσεων. Πιθανότατα, η χρήση των
δύο αυτών, γλώσσας και πλοκής του έργου, θέλει να μας παραπέμψει στην
αναγκαιότητα του ιδεολογήματος της επιστροφής στην κλασική περίοδο
της αττικής λογοτεχνίας. Ο Ραγκαβής, με αυτό του το έργο ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα, ρομαντικό και αρκούντως ουτοπικό μεν, αλλά σημαντικό στο πλαίσιο της συγκρότησης της εθνικής – πολιτισμικής ταυτότητας, της επιστροφής μέσω της γλώσσας στο αρχαίο παρελθόν. Εξάλλου, ο
Ραγκαβής, περισσότερο από κάθε άλλον, ήταν γνώστης της αρχαίας λογοτεχνίας, της γλώσσας και της θεματογραφίας, επέλεξε να γράψει έργα για
το θέατρο μιμούμενος τη μορφή ακόμη και τα μετρικά συστήματα των
αρχαίων δραματουργών.8
Στο έργο αυτό η σύνδεση με το απώτερο παρελθόν επιτυγχάνεται με τη
χρήση του χορού φοιτητών σε καφενείο της Αθήνας. Οι στίχοι που εκφέρονται προς το κοινό από το χορό, μας αναδεικνύουν περισσότερο εύγλωττα
την προβληματική της σύνδεσης με το αρχαίο «ένδοξο» παρελθόν. Δεν
παραλείπονται αναφορές στο ιδεολόγημα της αναγέννησης του ελληνικού
κράτους προς το σκοπό του διαφωτισμού της Ανατολής. Διαβάζουμε για
παράδειγμα σχετικά:
«…Αλλά τώρα αξίαν ζητών υπουργού, ιδέ πρώτον ανάστημ’ αν έχης
Να καθέξης την έδραν ην είχον ποτέ Περικλής και Φωκίων καθέξει.
Ημπόρεις ν’ απατήσης φορών λεοντήν, αλλ’ ιδέ ογγασμός μη σ’ ελέγξη.
Ενθυμού πως δεν δίδετ’ εις σε και τους σους η Ελλάς πολιτισμού
μεταλλείον,
Ουδ’ εμπόρευμα όπως πωλήσης αυτήν, ουδ’ αγρός να καρπούσαι ανέτως,
Αλλά λείψανον μέγα αγίας νεκράς, όπου πρέπει ζωήν να φυσήσης,
Αλλά λίθος υπέρογκος πλην τιμαλφής, καταπέσας εις βάθος βαράθρου,
Όστις πρέπει μ’ αγώνας οπίσω ν’ αρθή εις τα ύψη εξ ων απεκόπη,
Αλλά γη όπου πας απροσέκτως πατών ολισθαίν’ εις αίμα μαρτύρων,
Όπου κείται θαμμένη μεγάλη ελπίς, και του μέλλοντος εύφορον σπέρμα.
Αν την φίλην Ελλάδα μας έψης ως πριν μετ’ αρχαία της ία και δάφνας,
Και μεγάλην ανίσως εγείρης αυτήν ως την είχε θελήσει ο Ρήγας,…».9
8
9

Κώστας Γεωργουσόπουλος, εφ. Τα Νεα, 14/07/2008.
Χριστοφάνης Νεολογίδης [= Αλ. Ρ. Ραγκαβή κατά την πρώτη έκδοση το 1845], ό.π.,
σελ. 60.
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Σε πολλά ακόμη σημεία του έργου διαφαίνεται η ανάγκη ανάδειξης του
αρχαίου παρελθόντος. Λέξεις και εκφράσεις που παραπέμπουν άμεσα στα
χορικά της αρχαίας δραματουργίας, δίνουν στο έργο τη δομή και τις προοπτικές μιας αριστοφανικού τύπου κωμωδίας.10 Ο Ραγκαβής, άμεσα επηρεασμένος, χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία από τους Ιππείς του Αριστοφάνη.11 Ο
Αριστοφάνης με αυτό του το έργο στηλιτεύει έναν πολιτικό της εποχής, το
δημαγωγό Κλεώνα που ήταν και προσωπικός του εχθρός (αντιστοίχηση με
το Ραγκαβή και το Ρήγα Παλαμήδη). Ο Αριστοφάνης με την κωμωδία του
επιτυγχάνει και αναδεικνύει τη φαυλότητα της εξουσίας και πώς τελικά
όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή. Την
ίδια αντιστοίχηση, με διαφορετικούς όρους, προσπαθεί να αναδείξει και ο
Ραγκαβής με το δικό του έργο.
Τα περισσότερα κείμενα του Ραγκαβή, κυρίως τα πολιτικά, τα κοινωνικά και η επίσημη αλληλογραφία του, βρίθουν στοιχείων που παραπέμπουν κυρίως στο αρχαίο παρελθόν και πολύ λιγότερο στο βυζαντινό, που
την εποχή εκείνη αποτελούσε ένα βασικό κομμάτι της συζήτησης για τη
σύνδεση και τη σύνθεση του «παζλ» της ιστορικής συνέχειας.
Την ίδια περίπου στάση φαίνεται να διατηρεί και την περίοδο των συζητήσεων σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1837, που
αποτελούσε μία από τις πιο σημαντικές τομές στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα. Δε διαφωνεί με την υιοθέτηση του γερμανικού προτύπου· άλλωστε ο ίδιος είχε σπουδάσει σε γερμανική σχολή του Μονάχου, όπως και
αρκετοί από τους διανοούμενους της εποχής και κατόπιν καθηγητές, οι
οποίοι προέτασσαν μια τέτοιου είδους δομή για το ελληνικό Πανεπιστήμιο.12 Οραματιζόταν ένα Πανεπιστήμιο με εσωτερική αυτονομία και ελευ10 Η Στέλλα Κουρμπανά επισημαίνει ότι και η επιλογή του ψευδωνύμου Χριστοφάνης
Νεολογίδης ήταν χαρακτηριστική προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Χριστοφάνης παρέπεμπε στον Αριστοφάνη, με μια διάθεση παιδευτική, όπως επισημαίνει η Λίτσα Χατζοπούλου (στο «Ο Αριστοφάνης, ο Μολιέρος και η αρχαία ελληνική κωμωδία του κ.
Χρηστοφάνους Νεολογίδου», Bulletin de liaison Neo-Hellenique, 15, Centre d’ Études
Balkaniques, INALCO, Paris, Δεκέμβριος 1997, σ.23-32), και το Νεολογίδης υπογράμμιζε την τοποθέτηση του έργου στη νεότερη εποχή. βλ. σχ. Στέλλα Κουρναμπά, «Του
Κουτρούλη ο γάμος του Α. Ρ. Ραγκαβή και “Το αληθές ελληνικόν μελόδραμα”», στο
περ. Μουσικός Ελληνομνήμων, περιοδική έκδοση του εργαστηρίου ελληνικής μουσικής,
τχ. 4, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος
2009, σσ. 20-33.
11 Ο ίδιος στις μετρικές σημειώσεις του έργου του αναφέρει ότι έχει δανειστεί από τον
Αριστοφάνη ορισμένα χορικά που είναι όμοια με αυτά των Νεφελών.
12 Εξάλλου, όπως τονίζει και ο Κ. Λάππας, οι έλληνες διανοούμενοι θεωρούσαν ότι το
γερμανικό πανεπιστημιακό σύστημα και γενικότερα η εκπαίδευση στη Γερμανία με το
ενδιαφέρον της για τη γενική παιδεία, και μάλιστα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό,
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θερία στην επιλογή των προτύπων —είτε του γερμανικού, είτε του γαλλικού, είτε ενός συνδυασμού και των δύο—, με πιο πρακτική κατεύθυνση.
Ωστόσο, μια τέτοια πρόταση δε θα μπορούσε να βρει πρόσφορο έδαφος,
κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο αυτή.13 Άλλωστε,
το Πανεπιστήμιο είχε κι αυτό ταχθεί να υπηρετεί τις εθνικές επιδιώξεις του
νέου κράτους και ως εθνικό, έπρεπε να προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά του
προγράμματα και την ακαδημαϊκή του δράση. Ο ίδιος θα συμπεριληφθεί
το Νοέμβριο του 1844 στο εκπαιδευτικό δυναμικό του Πανεπιστημίου, ως
τακτικός καθηγητής της Αρχαιολογίας και μέσω των μαθημάτων που δίδασκε (Αρχαιολογία, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής καλλιτεχνίας, Επιγραφική και πολιτικές αρχαιότητες), διαφαίνεται η σημασία που έδινε στην
ανασύνδεση της νέας ελληνικής παιδείας με την κλασική αρχαιότητα.
Η πάγια πεποίθηση του Ραγκαβή —η άμεση σχέση του παρόντος με
το παρελθόν— τονίζεται ιδιαίτερα, όταν αναλαμβάνει την πρυτανεία του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην τελετή της εγκαθίδρυσης των νέων αρχών το
1866, ο Ραγκαβής θα εκθέσει τις απόψεις του για την αρχαία αγωγή και θα
τη συγκρίνει με την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1860. Θεωρεί το Πανεπιστήμιο ως την «κιβωτό της εθνικής ελπίδας» και ως το κορύφωμα της αυτονομίας του εθνικού οικοδομήματος. Ως
τον «φάρον του πολιτισμού εν τη Ανατολή». Στη σύγκριση που κάνει με
την αρχαία αγωγή, καταλήγει στο ότι η «νέα παιδεία», όπως την ονομάζει,
δεν είναι κατώτερη της αρχαίας. Εδώ ο Ραγκαβής αναδεικνύεται σ’ έναν
από τους υπέρμαχους της Μεγάλης Ιδέας, ακολουθώντας κατά μια έννοια
το ιστορικό σχήμα του συναδέλφου του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει, μαζί με άλλους δημόσιους
θεσμούς, την αποστολή να εξασφαλίσει μια κοινή δημόσια και μαζική
κουλτούρα. Κυρίως προσπαθεί μέσα από τη δράση του —μην ξεχνάμε το
ρόλο των σχολών και κυρίως της Νομικής στη συγκρότηση της εξουσίας
και του κρατικού μηχανισμού— να διαμορφώσει μια κοινή κουλτούρα και
ταίριαζε περισσότερο στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Βλ. Κώστας Λάππας, «Πανεπιστήμιο Αθηνών: θεσμικό πλαίσιο, οργάνωση, ιδεολογική λειτουργία» στο Ιστορία του Νέου
Ελληνισμού 1770-2000, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, τόμ. 4ος, σ. 152.
13 Βέβαια, το εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται ότι θα ακολουθούσε μια δομή, όπου θα
υπήρχε μέριμνα για την κατάρτιση ικανών δημοσίων λειτουργών και εκπαιδευτικών
και άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία στο Δημόσιο. Ωστόσο, ο Ραγκαβής
φαίνεται συγκρατημένος και ανησυχεί μήπως τελικά η διάκριση πεπαιδευμένοι – απαίδευτοι στο ζήτημα της εκπαίδευσης, αντικατασταθεί από τη διάκριση αυτόχθονες –
ετερόχθονες, καθώς και από τη διάκριση ανάμεσα στους Έλληνες που ζούσαν εντός και
εκτός Ελλάδας. Βλ. Σκοπετέα Έλλη, Το Πρότυπο Βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα, όψεις του
εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Πολύτυπο, Αθήνα 1988, σσ. 144-145
(υποσ. 23).
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μια πολιτική ιδεολογία. Στο πλαίσιο της αλυτρωτικής πολιτικής, προσπαθεί να συνενώσει ένα κοινό σύνολο αντιλήψεων και επιχειρείται μια νέα
πλέον ανάγνωση της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού από αρχαιοτάτων χρόνων «μέχρι των νεωτέρων».
Ουσιαστικά και στα δύο κείμενα ο Ραγκαβής επιχειρεί μια συνένωση
των κοινών στοιχείων με το απώτερο παρελθόν και κυρίως το αρχαίο, για
να δώσει υπόσταση και ύπαρξη στο νέο κράτος που δημιουργήθηκε στα
νότια της βαλκανικής και διεκδικεί πλέον ένα δυτικό μοντέλο οργάνωσης και κυρίως απόκτησης εθνικής ταυτότητας, όπου όλα τα μέλη του
εμφορούνται από κοινές ιστορικές μνήμες, κοινούς μύθους, σύμβολα και
παραδόσεις.14
Στην πραγματικότητα όμως αυτή η συνένωση περιπλέκεται μεταξύ
δυτικής και ανατολικής (ή εθνοτικής) αντίληψης του έθνους. Συγκεκριμένα, πέραν των συμβολικών στοιχείων που συνθέτουν το έθνος, εδώ τίθεται και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην καταγωγή και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Σύμφωνα με τα λόγια του Anthony Smith, που αντιπροσωπεύουν εύγλωττα
την εν λόγω περίοδο, «το έθνος γίνεται αντιληπτό σαν μια φαντασιακή
«υπερ-οικογένεια» που θεμελιώνει τις αξιώσεις του καυχώμενο για τα πιστοποιητικά καταγωγής και τις γενεαλογίες του, που σε πολλές περιπτώσεις
έχουν εντοπιστεί από τους εγχώριους διανοούμενους»15 και στην ελληνική
περίπτωση τα παραδείγματα είναι πολλά, ο Σπ. Ζαμπέλιος, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, ο Μ. Ρενιέρης και πολλοί άλλοι, ανάμεσά τους και ο Ραγκαβής.
Έτσι, εντοπίζουμε εδώ έναν δυϊσμό, μια δυτική και μια ανατολική ταυτότητα, που έχει άμεσο αντίκτυπο σε κοινωνικό – πολιτικό και κυρίως εθνικό
επίπεδο και που εν τέλει δημιουργεί μεν προβλήματα στη συγκρότηση μιας
σταθερής ταυτότητας, ωστόσο προσδίδει τα εθνικά εκείνα χαρακτηριστικά
που χρειάζεται το νεοσύστατο κράτος για να παίξει τον πρωταγωνιστικό
ρόλο που «ονειρεύεται» μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Στον ελληνικό εθνικισμό του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού —και
όχι μόνο, υπάρχουν και πολλά ακόμη παραδείγματα— επιχειρείται ή καλύτερα ενυπάρχει μια άλλοτε υφέρπουσα και άλλοτε εμφανής φιλοδοξία του
κράτους να γίνει έθνος – κράτος και να ενσωματώσει έτσι τους αλύτρωτους
πληθυσμούς. Πληθυσμούς που μοιράζονται όλα τα ως άνω στοιχεία που
συνθέτουν την έννοια του έθνους. Στα δύο κείμενα του Ραγκαβή υποκρύπτεται αυτός ο δυϊσμός. Στο πρώτο αντανακλάται η ανάδειξη των προβλημάτων της εσωτερικής οργάνωσης και γίνεται μια πρώτη σύγκριση με το
αρχαίο παρελθόν. Στο δεύτερο διαφαίνεται η αναγκαιότητα της εδαφι14 Δανειζόμαστε από τον Anthony D. Smith τον ορισμό της έννοιας της εθνικής ταυτότητας. Βλ. σχ. Anthony D. Smith, Εθνική Ταυτότητα, Οδυσσέας, Αθήνα 2000, σ. 26.
15 Βλ. σχ. Anthony D. Smith, ό.π, σ. 27.
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κής οριοθέτησης και ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στο πλαίσιο
των διεθνικών ισορροπιών δυνάμεων και ανταγωνισμών, που σχετίζονται
άμεσα με τις επιδιώξεις των Μεγάλων Δυνάμεων, ταυτόχρονα με το ζήτημα
της παιδείας και ρόλου της στον «εκπολιτισμό» της Ανατολής. Γενικά, τόσο
οι πολιτικές δυνάμεις όσο και οι διανοούμενοι της εποχής, αμφιρρέπουν
προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση ανάλογα με τις ιδεολογικές αξίες τις
οποίες υιοθετούν κατά βάση την πρώτη περίοδο έξωθεν, κυρίως όμως
μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο έχουν πια γίνει κτήμα τους με λιγότερες έξωθεν
παρεμβάσεις και νουθεσίες.
Εν τέλει, θα πρέπει να μιλάμε για μια εθνική ταυτότητα που συγκροτείται τόσο με ιστορικούς όσο και με συμβολικούς όρους. Δίδεται προτεραιότητα στην κατοχύρωση της συνέχειας που εμπεριέχει κοινές μνήμες, κοινό
χώρο, κοινή γλώσσα, κοινές συμβολικές απεικονίσεις, κοινά ονόματα.
Κυρίως όμως αυτό που συνθέτει την αντίληψη της συνέχειας, είναι η
γλώσσα και ο χώρος. Η Αθήνα επιλέγεται ως το κέντρο του νέου κράτους,
παραπέμποντας αυτόματα στο παλιό κέντρο, γενέτειρα της δημοκρατίας,
των φιλοσοφικών ιδεών και εν γένει το κέντρο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Το κέντρο, που για πολλούς αιώνες μετά την πτώση της αθηναϊκής
δημοκρατίας, είχε εγκαταλειφθεί και είχε αφεθεί στο χρόνο, έρχεται τώρα
να γίνει το νέο κέντρο, που στη σκέψη των διανοούμενων επρόκειτο να
συνεχίσει το έργο που είχε αφήσει στη μέση. Αυτό το νέο κέντρο αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της συνέχειας και του διαφωτιστικού ρόλου που
καλείται να αναλάβει το νέο βασίλειο σε πολιτικό και συμβολικό επίπεδο.
Μύθος ή πραγματικότητα, δεν είναι αυτό που θα μας απασχολήσει
εδώ, η άμεση σχέση με το απώτερο ή το πιο κοντινό παρελθόν, γίνεται για
τους διανοούμενους της εποχής το βασικό συστατικό στοιχείο στήριξης
του κρατικού και εθνικού οικοδομήματος. Ο Φαλμεράιερ στην πραγματικότητα έρχεται με τη θεωρία του περί της βίαιης διακοπής οποιασδήποτε
σχέσης των Νέων Ελλήνων με τους Αρχαίους Έλληνες, (μετά την εισβολή
των Αράβων, των Σλάβων και λίγο αργότερα των Αλβανών μεταναστών),
να κινητοποιήσει την ελληνική διανόηση και ουσιαστικά να προκαλέσει τη
συσπείρωση των διάσπαρτων, μέχρι τότε, απόψεων σ’ έναν κοινό σκοπό.
Ο σκοπός αυτός είχε κυρίως να κάνει με την ανάγκη της εικόνας του Νέου
Έλληνα προς τη Δύση και την καταρρέουσα πλέον Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια εικόνα ή καλύτερα μια ταυτότητα που θα τους άνοιγε πιο
εύκολα, πιο άμεσα τις πνευματικές και πολιτιστικές διόδους προς τη Δύση
και την Ανατολή. Κι αν αμφισβητήθηκε η φυλετική καταγωγή, στη συνείδηση παραμένει η έννοια της συνέχειας, και αυτό αποδεικνύεται σ’ όλα τα
γραπτά του Ραγκαβή, και πολλών άλλων διανοούμενων και ιστορικών της
εποχής. Μια συνέχεια που έχει να κάνει, πέραν των φυλετικών χαρακτη-
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ριστικών, με την κοινή γλώσσα, τα κοινά μνημεία και σύμβολα που οριοθετούν κι αυτά την αίσθηση της συλλογικής μνήμης και ως εκ τούτου του
συλλογικού πεπρωμένου.
•
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Η ταυτότητα του επίσημου ιατρικού σώματος στην Ελλάδα
του Όθωνα: ανάμεσα στο ευρωπαϊκό επιστημονικό παράδειγμα
και τις ντόπιες πολιτισμικές και πολιτικές πραγματικότητες
Θανάσης Μπαρλαγιάννης

Οι μελέτες γύρω από την ιατρικοποίηση (medicalization) του ελληνικού
βασιλείου κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, δεν μπορούν
να παραγνωρίσουν το γεγονός ότι οι τοπικές κοινωνίες που το αποτελούσαν, διατηρούσαν ήδη ένα μηχανισμό εξυπηρέτησης των υγειονομικών και ιατρικών τους αναγκών. Βασικό μας λοιπόν επιχείρημα σε αυτή
τη μελέτη γύρω από τις διαδικασίες συγκρότησης του ιατρικού σώματος
στην Ελλάδα του Όθωνα, είναι ότι ο νέος θεσμός, που εμφανίστηκε το
1833, δηλαδή η κεντρική βασιλική εξουσία, δεν θα μπορούσε, ούτε αυτή,
να παραβλέψει την ντόπια ιατρική πραγματικότητα εάν ήθελε την πολιτική
νομιμοποίησή της.
1. Αλλά ποια είναι αυτή η πραγματικότητα;
Αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς, είναι εμφανής μια ενότητα πολιτισμική και κοινωνική του λαϊκού ιατρικού μηχανισμού, δηλαδή των θεραπευτικών μεθόδων, των ιδεολογικών τους παραδοχών, του ιατρικού σώματος και των ιατρικών θεσμών, παρ’ όλο τον κατακερματισμό των τοπικών
κοινωνιών. Από όλες αυτές τις πλευρές, εμείς θα περιοριστούμε εδώ μονάχα
σε ό,τι αφορά τους τρόπους παραγωγής της γνώσης και την οργάνωση του
λαϊκού ιατρικού σώματος.
Έτσι, καταρχάς, συναντάμε την οικογένεια, ένα θεσμό πολύ σημαντικό
για τις υπό μελέτη κοινωνίες ο οποίος, εκτός των άλλων, αναλάμβανε
και την προστασία και την διαμέσου των γενεών μετάδοση των ιατρικών
συμβουλών. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που ολόκληρες οικογένειες ήταν
ειδικευμένες στην ιατρική όπως η οικογένεια των Γιατράκων στη Μάνη ή
η οικογένεια του ηγούμενου της μονής Ασωμάτων, Διονύσιου Πετράκη.
Πρόκειται για αυτό που ο Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός ονομάζει κατά
διαδοχήν ιατρική τέχνη.1
1

Πύρρου Διονυσίου του Θετταλού, Περιήγησις ιστορική και βιογραφία του Διονυσίου
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Δεύτερος θεσμός, είναι τα λεγόμενα νυχτέρια, ο γυναικείος χώρος και
χρόνος της διασκέδασης, της εργασίας αλλά και της μύησης των νεότερων
από τις γηραιότερες στα μυστικά της υγείας, της υγιεινής και της ανατροφής των παιδιών. Και τα νυχτέρια δεν είναι καθόλου ασήμαντα δεδομένης της θέσης που κατέχει η γυναίκα στο ιατρικό σώμα, όπως θα δούμε
παρακάτω.
Ένας τρίτος, ευρύτερος χώρος από εκείνον του χωριού ή της οικογένειας, όπου και πάλι συναντάμε την διαμόρφωση ιατρών είναι οι γεωγραφικές περιοχές με έντονη την παρουσία φαρμακευτικών βοτάνων. Δεν
είναι τυχαίο λοιπόν ότι ομάδες όπως οι Βικογιατροί, οι οποίες ανήκουν σε
ολόκληρους σχηματισμούς χωριών προσανατολισμένων στην παραγωγή
φαρμάκων από βότανα και οι οποίες κατεβαίνουν στις πεδιάδες από την
άνοιξη ως τον Ιούλιο,2 προέρχονται από τον ορεινό όγκο της Πίνδου, και
συγκεκριμένα τα Ζαγοροχώρια.
Τέταρτον, δεν είναι σπάνιο, αν και σε μεταγενέστερο χρόνο, να συναντήσουμε θεσμούς πιο «επίσημους». Έτσι ο ηγούμενος και εμπειρικός
ιατρός Πετράκης θα ιδρύσει στην Αθήνα Πρακτικόν Σχολείον Ιατρικής και
ο εμπειρικός Παναγιώτης Γιατράκος ανάλογη σχολή στη Σπάρτη.3 Ενώ ο
Διονύσιος Πύρρος στην αυτοβιογραφία του αφήνει να εννοηθεί ότι και ο
επιστήμονας ιατρός Σοφιανόπουλος στην Πάτρα δίδασκε την τέχνη του.4
Τελειώνοντας, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία ενός γεγονότος όπως ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας του 1821. Οι ευκαιρίες παρατήρησης
που προσέφερε αποτέλεσε ένα ιδιότυπο ‘σχολείο’, κυρίως της χειρουργικής.5 Η συμμετοχή πολλών ως ιατρών στα πολεμικά γεγονότα θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για απαιτήσεις (για τη δημιουργία ‘δικαίων’)
συμμετοχής στο νέο κρατικό οργανισμό.

2
3
4
5

Πύρρου του Θετταλού. Ιατροδιδασκάλου και Πατριαρχικού Αρχιμανδρίτου και Ιππότου
του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος εν αίς προσετέθη και η καταγραφή της πόλεως των
Αθηνών, και της ευρεθείσης Αγίας Εικόνος της Ευαγγελιστρίας και των θαυμάτων αυτής,
2η εκδ., εν Αθήναις 1848, σελ. 69-70.
Αριστοτέλης Κούζης, «Κομπογιαννίτες», λήμμα στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.
Αθανάσιος Ι. Γκιάλας, Έλληνες ιερωμένοι, επιστήμονες ιατροί από της Αλώσεως μέχρι
της Εθνεγερσίας, ανάτυπον από το περ. Ακτίνες, Αθήναι 1976, σελ. 11.
Πύρρος, ό.π., σελ. 72, όπου μιλά για «επιστημονικό διδάσκαλο».
«...οι πλείστοι τούτων [των εμπειρικών], καίτοι ουδεμίαν σχεδόν ορθήν γνώσιν της
ιατρικής ή της χειρουργικής έχοντες, ανηγορεύθησαν όμως, ούτως ειπείν, διδάκτορες
εν τοις πεδίοις της μάχης· και ουδεμία ανθρώπινος δύναμις ήτο ικανή ούτε τούτους να
εμποδίση του να εξασκώσι το ιατρικόν επάγγελμα, ούτε τους αγωνιστάς να μη έχωσιν
εις τούτους μάλλον ή εις πάντα άλλον επιστήμονα ιατρόν εμπιστοσύνην», Αναστάσιος
Ν. Γούδας, Υπόμνημα τρίτον. Προς τας Προστάτιδας της Ελλάδος Δυνάμεις και Προς
Άπαντα τον Πεπολιτισμένον Κόσμον, εν Κερκύρα 1862, σελ. 9.
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Σε ένα άλλο επίπεδο, τώρα, η δυνατότητα αυτή που είδαμε μέσω της
παρατήρησης να αναγορευθεί κάποιος σε ιατρό δείχνει και το κυριώτερο
χαρακτηριστικό της ιατρικής αυτής, που είναι ακριβώς η εμπειρική της
βάση. Σε αντίθεση με την επιστημονική ιατρική της εποχής, η οποία δίνει
μεγαλύτερη βαρύτητα στη λογική αφαίρεση και τη μελέτη των ιατρικών
κειμένων, η λαϊκή ιατρική εκκινεί από την παρατήρηση, την εμπειρία και το
(φυσικό) πείραμα.
Έχοντας αυτή τη βάση, (και δεδομένου του προφορικού χαρακτήρα του
αγροτικού πολιτισμού), η ιατρική λαϊκή γνώση φαίνεται πιο ‘δημοκρατική’
δεδομένου ότι ο καθένας μπορεί να έχει σε αυτήν πρόσβαση, και μάλιστα
μέσω της πείρας του να συμμετέχει στην παραγωγή της.6 Και λέμε ‘φαίνεται’ γιατί από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιατρική πρακτική
αποτελεί σημαντική πηγή πλουτισμού και κοινωνικού σεβασμού και ότι
οι επαγγελματίες της κράταγαν, συχνά, επτασφράγιστα τα μυστικά της
τέχνης τους.
Με βάση όμως τη αρχική μας διαπίστωση μπορούμε να καταλάβουμε
γιατί, κατ’ αναλογίαν, πολλά άλλα επαγγέλματα συγχέονταν με αυτό του
ιατρού. Πέρα λοιπόν από τον επαγγελματία ιατρό, μπορούμε να συναντήσουμε τον σιδερά, για παράδειγμα, του χωριού να κάνει τον οδοντίατρο, κάποια μητέρα με μεγάλη προσωπική εμπειρία στις γεννήσεις να
κάνει και τη μαία, έναν έμπορο να είναι και ο φαρμακοπώλης ενώ ο κτηνίατρος μπορεί να επεκτείνει τη δράση του και στο ανθρώπινο σώμα. Τέλος,
ο κουρέας είναι αυτός που θα κάνει τις ετήσιες (κάθε άνοιξη) αφαιμάξεις,
για προστασία από τους επερχόμενους πυρετούς.
Δεύτερη συνέπεια του εμπειρικού προσανατολισμού της λαϊκής ιατρικής είναι η ύπαρξη ιατρικών ειδικοτήτων. Η πρωτοκαθεδρία της παρατήρησης εμποδίζει την αναζήτηση γενικευτικών κανόνων και την ομαδοποίηση των ασθενειών, ενώ αντίθετα εξαίρει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
καθεμιάς και τους συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισής της.
Στρεφόμενοι, έπειτα, στους ιατρούς αυτούς καθεαυτούς, βλέπουμε
τρία βασικά χαρακτηριστικά τους. Πρώτον, και όσον αφορά την έμφυλη
διάσταση του ιατρικού αυτού σώματος, έχουμε την παρουσία σε πολύ
μεγάλο βαθμό των γυναικών. Οι λόγοι για αυτήν είναι δύο: α. η γυναίκα
διατηρεί στο πλαίσιο της κοινότητας τα δίκτυα πληροφοριών και ενημέ6

«Περισσότερο από μια κάποια καθυστέρηση, αυτή η σύγχυση παραπέμπει σε μια θεραπευτική κοινή που αντλεί ευρέως στην εμπειρία του καθενός», Olivier Faure, Histoire
sociale de la médecine (XVIIIe-XXe siècles), Anthropos-Economica, collection Historiques, Paris 1994, σ. 23.
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ρωσης,7 κάτι που στο πλαίσιο μιας προφορικής κουλτούρας της δίνει αξιόλογες δυνατότητες, και μάλιστα ιατρικές και β. σε ένα ευρύτερο ανθρωπολογικό πλαίσιο η γυναίκα, και μάλιστα είτε αυτή που έχει περάσει την
εμμηνόπαυση και άρα έχει διαφύγει της αναγκαιότητας της τεκνοποιΐας
είτε η χήρα που δεν υπάγεται στην εξουσία του άντρα, κατέχει εξέχουσα
θέση στον έλεγχο των βασικών σταδίων της ανθρώπινης ζωής : τη γέννηση
(π.χ. μαίες), την ασθένεια και το θάνατο (π.χ. οι μοιρολογίστρες).
Δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι η εξέχουσα κοινωνική θέση που κατέχουν. Και μόνο η ιατρική τους ιδιότητα, τους/τις καθιστά αξιοσέβαστα
μέλη της κοινότητάς τους, με πολλές φορές αξιόλογα εισοδήματα. Αν δε
αυτή η ιδιότητα συνοδεύεται και από σημαντική καταγωγή όπως οι αδελφοί Γιατράκοι, τότε οφείλουμε να δούμε την δράση τους με όρους εξουσιαστικών σχέσεων προς τους συντοπίτες τους, σχέσεων που δεν χαρακτηρίζονται πάντοτε με όρους αλληλεγγύης προς τον άρρωστο.
Δυστυχώς λείπουν κοινωνιολογικές μελέτες για τους ιατρούς αυτούς
στην Ελλάδα. Αν ωστόσο ισχύει η αναλογία με άλλες περιοχές της Ευρώπης, για παράδειγμα τη Γαλλία του 19ου αιώνα,8 τότε βλέπουμε ότι οι τάξεις
που εκπροσωπούνται περισσότερο είναι οι κληρικοί, οι έμποροι, οι τεχνίτες, οι κτηματίες και οι καλλιεργητές, δηλαδή άνθρωποι με εξειδικευμένες
ικανότητες και γνώση γραφής και ανάγνωσης. Άλλωστε, η ιατρική τους
δεν προορίζεται αποκλειστικά για τους φτωχούς και ταπεινούς αλλά και
για πλούσιες οικογένειες οι οποίες και πληρώνουν αδρά.
Τελειώνοντας, δεν πρέπει να έχουμε την εικόνα ενός σώματος αποκομένου από τη επιστημονική ιατρική. Πρώην μαθητές σε ευρωπαϊκά φαρμακεία, σπουδασμένοι ιατροί στα πανεπιστημία της Ιταλίας, αποτυχημένοι
ευρωπαίοι ιατροί, αλλά και ιατροί περιηγητές όπως ο Pouqueville, και ιατροί
των διαφόρων στρατευμάτων που περνούσαν από τις νότιες περιοχές της
βαλκανικής χερσονήσου αποτελούν μερικούς δίαυλους μέσα από τους οποίους φτάνουν, με καθυστέρηση είναι αλήθεια και διαστρεβλωμένα (εφόσον
πολλοί από αυτούς τους επίδοξους ‘ιατρούς’ δεν έκαναν σοβαρές σπουδές), οι ευρωπαϊκές θεωρίες που μπολιάζουν την λαϊκή ιατρική. Αλλά για
τις ιατρικές θεωρίες θα γίνει λόγος στο τρίτο μέρος της παρουσίασής μας.
2. Η κρατική παρέμβαση
Στο μεταξύ η εικόνα του ιατρικού σώματος των περιοχών που αποτελούν το
7

8

«Οι άντρες κρατάνε τις βασικές δομές της εξουσίας, ενώ οι γυναίκες, στην κοινωνικότητά τους αναλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών της πληροφόρησης»,
Emmanuel le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Gallimard, 2η έκδ.,
Παρίσι 1982, σσ. 384-385.
Jacques Léonard, La vie quotidienne du médecin de province au XIXe siècle, Hachette,
Παρίσι 1977, σσ. 159-164.
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ελληνικό βασίλειο θα δεχτεί, όπως είδαμε, μια πολύ σημαντική επίδραση,
που είναι αυτή των νομοθετικών παρεμβάσεων του κράτους. Από το 1833
και μετά δηλαδή θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες που θα καταλήξουν
στην οριστικοποίηση της μορφής του ιατρικού ελληνικού σώματος, στις
οποίες και θα στραφούμε τώρα.
Δυο παρατηρήσεις όμως πρώτα. Μιλώντας για ιατρικό σώμα στην
Ελλάδα οφείλουμε από τη μια να δεχτούμε ότι συνήθειες μακροχρόνιες
είναι δύσκολο να αλλάξουν με μιας οπότε εδώ θα ασχοληθούμε με το
επίσημο ιατρικό σώμα, δηλαδή με τους ιατρούς εκείνους που έχουν αποδεχτεί τη νομιμοποίηση της δραστηριότητάς τους από το κράτος, αφήνοντας
κατά μέρος τους εμπειρικούς που εξασκούν πλέον παράνομα. Με άλλα
λόγια μιλάμε για επίσημο ιατρικό σώμα λόγω της αδυναμίας της βασιλικής
εξουσίας να επιβληθεί απόλυτα σε όλους. Από την άλλη, την προσοχή μας
δεν πρέπει να την απορροφήσουν οι μεγάλοι ιατροί, δηλαδή οι καθηγητές
του πανεπιστημίου και οι ανώτεροι υπάλληλοι του υγειονομικού συστήματος. Αντίθετα, όταν μιλάμε για ιατρικό σώμα η ανάλυσή μας πρέπει να
είναι ευρύτερη περιλαμβάνοντας και τους ιατρούς που εξασκούν το επάγγελμα στην επαρχία.
Η Αντιβασιλεία ήρθε στην Ελλάδα με τα δικά της, βέβαια, εργαλεία
κατανόησης της πραγματικότητας αλλά και με τις δικές της επιδιώξεις
και στόχους. Έτσι, όντας άνθρωποι του κράτους (hommes d’état) αλλά
και προερχόμενοι από κοινωνικές τάξεις που ουδεμία σχέση έχουν με την
εμπειρική ιατρική, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την ντόπια ιατρική
πραγματικότητα και τους κανόνες της και ήταν λογικό να την αντιμετωπίσουν ως άναρχη.9 Από την άλλη όμως η ίδια η λογική του πολιτικού
συστήματος που ήθελαν να εγκαθιδρύσουν απαιτούσε τον προσεταιρισμό των τοπικών ελίτ, ιδίως όταν αυτές, λόγω της συμμετοχής τους στην
Επανάσταση αλλά και της προνοιακής αντίληψης που είχαν για την εξουσία, απαιτούσαν «δικαίωση», δηλαδή είτε επιδόματα είτε διορισμό στον
κρατικό μηχανισμό. Με άλλα λόγια, αυτό που επιδίωξαν οι Βαυαροί ήταν
να κατευθύνουν το ‘υλικό’ που είχαν να διοικήσουν προς μια συγκεκριμένη
κατεύθυνση, δηλαδή προς την κρατική, και όχι την εθιμική, νομιμοποίηση
9

«Στην Ελλάδα, ο έλεγχος πάνω στους ιατρούς, τις μαίες, τους φαρμακοποιούς κλπ.
ήταν πράγμα άγνωστο. Ο καθένας εξασκούσε το επάγγελμά του όπου και όπως ήθελε,
όσο δε για εξετάσεις και διορισμούς, ούτε λόγος να γίνεται. Γι’αυτό υπήρχε επιτακτική
ανάγκη να τακτοποιηθούν όλ’αυτά τα θέματα», Γέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ, Ο Ελληνικός Λαός. Δημόσιο, ιδιωτικό και εκκλησιαστικό δίκαιο από την έναρξη του Αγώνα για
την Ανεξαρτησία ως την 31η Ιουλίου 1834, τόμ. Β΄, μτφ. Όλγα Ρομπάκη, Τολίδης, Αθήνα
1976, σ. 495.
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της ιατρικής άσκησης αλλά και προς τα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ιατρικής. Οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τριών ειδών : οι οικονομικές
ρυθμίσεις (για παράδειγμα το Β.Δ. περί εξαγωγής βδελλών10), η οργάνωση
των σπουδών (ίδρυση Πανεπιστημίου και τριών ιατρικών σχολών, του
Καταστήματος θεωρητικού και πρακτικού περί χειρουργίας, φαρμακοποιΐας
και μαιευτικής το 1835, της Χειρουργικής Σχολής το 1838 και του Μαιευτικού Καταστήματος τον ίδιο χρόνο) και η επιβολή κανόνων στον τρόπο
άσκησης του επαγγέλματος. Από το σύνολο των διαταγμάτων αυτών θα
ασχοληθούμε με όσα θα μας επιτρέψουν να δούμε το πώς σχηματίζεται το
ιατρικό σώμα.
Έτσι λοιπόν όταν οι Βαυαροί αρχίζουν να στήνουν το κρατικό οικοδόμημά τους θέτουν και τους όρους τόσο της αποδοχής σε μια δημόσια θέση
όσο και της συνέχισης της άσκησης του επαγγέλματος στην επικράτεια του
βασιλείου, που είναι ουσιαστικά η κατοχή τίτλου σπουδών.11 Δεδομένου
λοιπόν ότι από το σύνολο των ιατρών που εξασκούσαν πριν το 1833 ελάχιστοι διέθεταν τέτοια, θα περίμενε κανείς ότι η κεντρική εξουσία απέκλειε
το σύνολο των εμπειρικών ιατρών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα στερούσε την
χώρα από τις ιατρικές φροντίδες εφόσον οι επιστήμονες ιατροί ήταν ελάχιστοι και οι ανάγκες τεράστιες.
Για την αντιμετώπιση αυτού του χάσματος δυο λύσεις, και μάλιστα
άμεσα, προκρίθηκαν: η μετεκπαίδευση των εμπειρικών (ήδη από το 1835)
μέσα από τις σχολές που προαναφέρθηκαν και η θεσμοθέτηση του διπλώματος του ιατροσυνεδρίου μετά από εξετάσεις του οποιουδήποτε χωρίς
τον περιορισμό του τίτλου σπουδών, σε αυτό.12
Μέσα από τη μελέτη του συνόλου της νομοθετικής δραστηριότητας
μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής :
1ον. Προωθείται μια ιεράρχηση στο εσωτερικό του ιατρικού σώματος του βασιλείου. Στην κορυφή ανήκουν μια μικρή ομάδα επιστημόνων
10 ΕτΚ αρ. 8, 3/15 Μαρτίου 1836.
11 Δηλοποίησις της 7/19 οκτωβρίου 1834 Περί των όσων απαιτούνται διά να διορισθεί τις
εις ιατρικήν υπηρεσίαν, ΕτΚ αρ. 37, 22 Νοεμβρίου 1833 και Β.Δ. 14/26 Μαΐου 1834 Περί
των ήδη μετερχομένων εν Ελλάδι την ιατρικήν, χειρουργίαν, οδοντοϊατρικήν, κτηνιατρείαν, φαρμακοποιΐαν και μαιευτικήν, ΕτΚ αρ. 23, 1834.
12 Β.Δ. 7/19 Δεκεμβρίου 1834 Περί αδείας του επαγγέλεσθαι την ιατρικήν, χειρουργίαν,
φαρμακοποιΐαν, κτηνιατρικήν, οδοντικήν και μαιευτικήν ΕτΚ αρ. 8, 9/21 Μαρτίου 1835.
Για τις σχολές τα κυριώτερα είναι: Β.Δ. της 18/30 Μαΐου 1835 Περί συστάσεως θεωρητικού πρακτικού καταστήματος περί χειρουργίας, φαρμακοποιΐας και μαιευτικής [ΕτΚ
αρ. 23, 19/31 Μαΐου 1835], Β.Δ. της 26 Φεβρουαρίου/10 Μαρτίου 1838 Περί συστάσεως
σχολής διά τας μαίας [ΕτΚ αρ. 9, 16 Μαρτίου 1838] και Β.Δ. της 7/19 Μαΐου 1838 Περί
των ακολουθούντων την διετή σειράν της χειρουργίας και ιατρικής φοιτητών του πανεπιστημίου κτλ [ΕτΚ αρ. 32, 12 Αυγούστου 1838].
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ιατρών οι οποίοι θα βρεθούν πίσω από τις σημαντικότερες διοικητικές
θέσεις (ιδίως στο Ιατροσυμβούλιο), θα στελεχώσουν τις καθηγητικές έδρες
και θα μορφώσουν τους ιατρούς, τους χειρούργους και τις μαίες της χώρας,
θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν στην ελληνική γλώσσα την ευρωπαϊκή επιστήμη και, μέσα από τις εξετάσεις που αυτοί οι ίδιοι διενεργούν, θα
ενσωματώσουν όσους θεωρούν άξιους ιατρούς. Επίσης είναι αυτοί που θα
συνδιαλλαγούν με την εξουσία για τα προσωπικά αλλά και τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, εκπροσωπώντας το ιατρικό σώμα. Πρόκειται
για τους Δημήτριο Αλ. Μαυροκορδάτο, Ιωάννη Βούρο, Νικόλαο Κωστή,
Ερρίκο Τράιμπερ, Αναστάσιο Γεωργιάδη Λευκία, Βερνάρδο Ρέζερ, Ιωάννη
Νικολαΐδη Λιβαδέα, Ιωάννη Ολύμπιο, Αλέξιο Πάλλη και Αποστολίδη
Ονούφριο, οι οποίοι θα κυριαρχήσουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του
1840. Ακολουθούν οι Δαμιανός Γεωργίου, Κωνσταντίνος Βουσάκης, Γεώργιος Πρινάρης, Θεόδωρος Αφεντούλης, Διονύσιος Αιγινήτης και Δημήτριος Ορφανίδης. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί ο Κάρολος Αύγουστος Βίπμερ ο οποίος μέχρι το 1840 θα βρίσκεται στην κορυφή του ιατρικού
σώματος ως σύμβουλος του βασιλιά σε θέματα υγείας και πρόεδρος του
Ιατροσυνεδρίου.
Αυτές λοιπόν οι προσωπικότες θα συγκεντρωθούν στο κέντρο των
πολιτικών αποφάσεων του βασιλείου, την Αθήνα. Διετέλεσαν, πέρα από
καθηγητές των σχολών της ιατρικής (εξαιρείται ο Αποστολίδης και ο
Βίπμερ), νομοϊατροί, δημοτικοί ιατροί Αθηνών, σύμβουλοι του Υπουργού Εσωτερικών, αρχίατροι του Όθωνα και διευθυντές των νοσοκομείων
της πρωτεύουσας.13 Οι περιουσίες τους, τους κατατάσσουν στους πλουσιότερους ανθρώπους της εποχής τους. Για παράδειγμα : ο Κωστής, που
έχει κατηγορηθεί για τις οικονομικές του δραστηριότητες και ο οποίος θα
αναδειχθεί σε πρωτεύοντα πολιτικό παράγοντα τόσο στα ανάκτορα όσο
και στον δήμο των Αθηνών, χωρίς μάλιστα να μπορέσει να τον μετακινήσει καμιά πολιτική αλλαγή μέχρι το θάνατό του το 1861, θα έχει το 1850
ακίνητη περιουσία 40.000 δραχμών, όπως και ο Τράιμπερ, ενώ οι Δαμιανός
Γεωργίου και Ιωάννης Ολύμπιος από 50.000δρ. Ακουλουθούν ο Νικολαΐδης και ο Βούρος με 20.000δρ. ο καθένας ενώ ο Πάλλης θα έχει περιουσία
15.000δρ.14 Ο Βουσσάκης τέλος θα έχει τη μικρότερη περιουσία, 8.000δρ.,
13 Μοναδική εξαίρεση ο Ιωάννης Ολύμπιος που δεν θα αναλάβει καμιά πολιτική θέση.
14 Παράρτημα Ενόρκων τής Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εν Αθήναις τήν 31 Οκτωβρίου
1850. Ο Πάλλης το 1858 θα αυξήσει την περιουσία του στις 70000δρ. σύμφωνα με τον
Χρήστο Λούκο, «Επίπεδο ζωής ενός καθηγητή πανεπιστημίου στα μέσα του 19ου αιώνα :
Αλέξιος Πάλλης», Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Πανεπιστήμιο: ιδεολογία και παιδεία.
Ιστορική διάσταση και προοπτικές, Αθήνα 21-25 Σεπτεμβρίου 1987, 1ος τόμ., Ιστορικό
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1989, σ. 135. Στο
σύνολό του το άρθρο είναι εξαιρετικά διαφωτιστικό για το θέμα μας.
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ίσως γιατί το 1850 δεν είχε ακόμη ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του.15
Τέλος, η ομάδα αυτή θα χαρακτηριστεί από τις σπουδές της στα γερμανικά κράτη16 και την εκτός της Ελλάδος καταγωγή της (με μοναδική εξαίρεση τον Αιγινήτη).
Ακολουθεί η υπόλοιπη ομάδα των επιστημόνων ιατρών της χώρας. Στα
1837 θα είναι γύρω στα 80 άτομα17 και το 1853 γύρω στα 265.18 Εδώ πρέπει
να πούμε ότι με βάση το Παράρτημα ενόρκων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως των ετών 1850-1853 η διαφορά με την πιο πάνω ομάδα που ξεχωρίσαμε δεν είναι οικονομική εφόσον και εδώ συναντάμε ακίνητες περιουσίες
της τάξεως των είκοσι, τριάντα, σαράντα ακόμα και 70 χιλιάδων δραχμών,
ενώ τα ετήσια εισοδήματα 66 ιατρών που αναφέρονται κυμαίνονται από
300 δρ. που είναι η περίπτωση ενός ιατρού με ακίνητη περιουσία 8.000 δρ.
από το Λεωνίδιο μέχρι και 6.000 δραχμές (Νάξος). Κύρια χαρακτηριστικά
της ομάδας αυτής είναι η εντοπιότητα των ιατρών και ίσως, χωρίς να το
έχουμε ακόμα πλήρως επιβεβαιώσει, οι σπουδές τους στην Ιταλία και, από
το 1850, στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Από αυτήν την ομάδα άλλωστε
είναι που το επίσημο κράτος θα στελεχώσει τους νομοϊατρούς και επαρχιακούς ιατρούς του.
Τέλος, ακολουθούν οι σπουδαστές και σπουδάστριες των τριών σχολών
‘ταχείας εκμάθησης’ θα λέγαμε σήμερα καθώς και οι εμπειρικοί ιατροί που
πήραν το δίπλωμα του Ιατροσυνεδρίου. Πρόκειται για μια ομάδα αρκετά
ανομοιογενή που περιλαμβάνει εμπειρικούς που μετεκπαιδεύτηκαν στο
ιατροχειρουργικό κατάστημα, για νέους και νέες που παρακολούθησαν τα
διετή μαθήματα στη Χειρουργική Σχολή και στη σχολή διά τας μαίας, καθώς
και για εμπειρικούς που απλά πέρασαν τις εξετάσεις του Ιατροσυνεδρίου.
Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι το 1837 αποτελούσαν την πλειοψηφία
(130 άτομα) του ιατρικού σώματος στην Ελλάδα19 και μάλλον συνέχιζαν
να την αποτελούν μέχρι το Πανεπιστήμιο Αθηνών να αρχίσει να παράγει τους δικούς του ιατρούς. Για αυτήν την ομάδα οι πληροφορίες είναι
ελάχιστες, είναι όμως σίγουρο ότι από αυτήν διορίζονταν οι εμφυλλιαστές
του κράτους, οι δόκιμοι ιατροί του στρατού και οι κατώτεροι υπάλληλοι
15 Δεν διαθέτουμε για τους υπόλοιπους πληροφορίες.
16 Εξαιρέσεις αποτελούν οι Βουσσάκης (Γαλλία), Λιβαδέας (Γαλλία), Πάλλης (Ιταλία),
Πρινάρης (Αθήνα-Ιταλία), Αφεντούλης (Αθήνα) και Ορφανίδης (Παρίσι-Αθήνα).
17 Ι. Κλάδος, Εφετηρίς του βασιλείου της Ελλάδος, διά το έτος 1837, Αθήνα 1837, σσ.
150-152.
18 Κωνσταντίνος Σπηλιωτάκης, Στατιστικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, μέρος Α΄ Περί
πληθυσμού, Περί εκτάσεως γης, Περί οικοδομών κτλ, εν Αθήναις 1859, σσ. 48-49. Από
τους αριθμούς που μας δίνουν οι πηγές μας αφαιρούμε τον αριθμό της προηγούμενης
ομάδας.
19 Ι. Κλάδος, ό.π., σ. 152.
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(όπως οι χειρουργοί των περιοδευόντων ιατρείων), ενώ οι δυο από αυτούς
ο Διονύσιος Αιγινήτης και ο Σταμάτιος Κρίνος αναδείχτηκαν σε καθηγητές του Πανεπιστημίου. Τέλος, οι περιορισμένες οικονομικές πληροφορίες
που έχουμε για 12 από αυτούς από την ίδια πηγή που προαναφέρθηκε μας
δείχνει ότι η κατάστασή τους τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από τις πιο πάνω
ομάδες : από 500 δρ. ετήσιο εισόδημα (ένα άτομο) φτάνουμε στις 5.000 δρ.
(ένα άτομο).
Τελειώνοντας, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι ακόμα και οι εμπειρικοί που δεν αναγνωρίστηκαν από το κράτος κέρδισαν μια ελάχιστη νομιμοποίηση όπως φαίνεται από το άρθρο 3 του διατάγματος σχετικά με την
τιμολόγηση των ιατρικών ενεργειών όπου αναφέρεται ότι οι μη έχοντες
δίπλωμα πληρώνονται το μισό από ό,τι ένας ιατρός.20 Αντίθετα, οι μη
ιατροί, που όμως αναλάμβαναν ιατρικά καθήκοντα, για παράδειγμα οι
κουρείς, μένουν πλέον εντελώς έξω από το νεοσυσταθέν ιατρικό σώμα.
Συμπερασματικά, το έτος 1833 είναι το σημείο μιας διαδικασίας μετάβασης —που θα ολοκληρωθεί με την έξωση του Όθωνα— από το ένα
ιατρικό παράδειγμα σε ένα άλλο, το οποίο πια έχει ως κεντρομόλο δύναμη
το κράτος. Το επίσημο ιατρικό σώμα λοιπόν θα συγκροτηθεί γύρω από
τις ανάγκες του κρατικού σχεδιασμού για την διακυβέρνηση των πληθυσμών, οι οποίες εξυπηρετούνται καλύτερα από το κοινωνικό ‘βλέμμα’, για
να θυμηθούμε το Foucault, που προσφέρει η ευρωπαϊκή κλινική ιατρική,21
γύρω από τις ελλείψεις των μηχανισμών παραγωγής επιστημόνων ιατρών
και γύρω από τις πιέσεις των λαϊκών που επιδιώκουν αναγνώριση της
προσφοράς τους στον Αγώνα του ’21 αλλά και ενίσχυσή τους στις τοπικές ισορροπίες.22 Είναι λοιπόν η περίοδος της ενσωμάτωσης και όχι του
αποκλεισμού.23 Αυτός θα έρθει στο τέλος της δεκαετίας του 1850, και μάλιστα μετά το 1862, όταν δηλαδή το Πανεπιστήμιο θα αρχίσει να δίνει τους
20 Β.Δ. 5/17 Μαρτίου 1835 Περί προσδιορισμού των ιατρικών τιμημάτων, ΕτΚ αρ. 11, 4/16
Απριλίου 1835.
21 Βλ. Michel Foucault, Naissance de la clinique, PUF, Παρίσι 1963.
22 Το άρθρο 2 του Β.Δ. του 1834 Περί αδείας του επαγγέλεσθαι την ιατρικήν... δηλώνει
σαφώς ότι οι αναγνωρισμένοι εμπειρικοί έχουν δικαίωμα στην προστασία της Αρχής
εναντίον των παράνομων.
23 Ο ορισμός για παράδειγμα του Κοραή για τον τσαρλατάνο είναι πολύ ευρύτερος από
την μετέπειτα εφαρμογή του στους (παράνομους) εμπειρικούς : «J’avertis que je prends
ici le mot charlatan dans sa signification la plus étendue. Par ce mot je n’entends pas
seulement ceux qui font distribuer des affiches dans les rues. Tout mauvais médecin qui
s’obstine à vouloir gagner sa vie par l’exercice de la médecine est à mes yeux un charlatan ; tout médecin qui possède quelques connoissances, mais qui s’occupe plus du soin
à augmenter sa fortune qui ne s’applique à augmenter ses connoissances, est encore un
charlatan», Coray, Introduction à l’étude de la nature et de la médecine, trad. de l’allemande d’après la 2e édit. corrigée et augmentée de M. Selle, an II, Παρίσι, σ. 494.
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διπλωματούχους του και οι πρώην αναγνωρισμένοι εμπειρικοί να γερνάνε,
και μάλιστα ο αγώνας κατά των τσαρλατάνων, όπως λέγεται, θα εκκινήσει
στην επαρχία όπου και ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος.24 Αλλά αυτό
ξεφεύγει από τα χρονικά μας όρια.
2ο συμπέρασμα : Οι κρατικές παρεμβάσεις προσπαθούν να επιβάλλουν
στεγανά στο εσωτερικό της ιατρικής πράξης και να την ιεραρχήσουν και
αυτή, μια ιεράρχηση που ακολουθεί σε γενικές γραμμές αυτήν που σκιαγραφήσαμε στο πρώτο σημείο και η οποία οδηγεί, στο πεδίο της καθημερινής ιατρικής πράξης, στην διαφοροποίηση της χειρουργικής από την
ιατρική, διαφοροποίηση όμως που θεωρητικά δεν ήταν αποδεκτή : οι
εμπειρικοί χειρούργοι λοιπόν δεν έχουν πλέον το δικαίωμα σε μεγάλες
εγχειρήσεις, σε θεραπεία παθήσεων των οφθαλμών αλλά και σε θεραπεία
εσωτερικών (ιατρικών) νόσων όταν υπάρχει ιατρός, οι μαίες να αναλαμβάνουν «μη φυσικές» γέννες χωρίς την παρουσία πρώτα ιατρού ή, όταν αυτός
δεν υπάρχει, χειρούργου, οι «ειδοπώλαι» να πωλούν σύνθετα φάρμακα, οι
κτηνίατροι να ασκούν στο ανθρώπινο σώμα, οι οδοντίατροι να εκτελούν
εγχειρήσεις, οι φλεβοτόμοι να παίρνουν πρωτοβουλίες δίχως την προηγούμενη γνωμάτευση ιατρού ή χειρούργου και όλοι αυτοί να πουλάνε
φάρμακα όταν λειτουργούν φαρμακεία στην περιοχή ενώ και οι φαρμακοποιοί δεν μπορούν να συνταγογραφούν κατά το δοκούν.25
3ον. Βλέπουμε την υπερίσχυση του ανδρικού φύλου στο επίσημο ιατρικό
σώμα του βασιλείου, και μια τάση για τον προσανατολισμό της γυναικείας
ιατρικής προς την μαιευτική, δίχως όμως να εκλείψει ο πλήρης ανδρικός
έλεγχος και σε αυτό τον τομέα της ιατρικής, ο οποίος διδασκόταν και στο
(ανδρικού χαρακτήρα) Πανεπιστήμιο. Ο διευθυντής του Μαιευτικού καταστήματος είναι άντρας και ο τελικός λόγος πάνω σε μια δύσκολη κυοφορία ανήκει και πάλι σε άνδρα ιατρό. Ωστόσο, πίσω από την εκπληκτική
έκρηξη του αριθμού των μαιών του βασιλείου —το 1853 έχουμε 1300
αναγνωρισμένες μαίες26— μπορούμε να δούμε μια πολιτική προσαρμογής
των γυναικών-ιατρών στα νέα δεδομένα και άρα να υποθέσουμε ότι, στην
πράξη, ένα μεγάλο μέρος των ιατρικών αναγκών του βασιλείου εξακολουθούσε να εξυπηρετείται από γυναίκες.
3. Η ιατρική θεωρία
Ιδωμένη η ιατρική όπως αυτή εξασκήθηκε και μελετήθηκε από την πρώτη
24 Μην ξεχνάμε ότι η εφημερίδα Ο Ιατρός του Λαού που στόχο έχει τη διάδοση της αξίας
της επιστήμης της ιατρικής και να δείξει την καταστροφικότητα του τσαρλατανισμού
εκδίδεται το 1861 στο Ναύπλιο, και όχι στην Αθήνα.
25 Β.Δ. Περί αδείας του επαγγέλεσθαι την ιατρικήν, χειρουργίαν..., Β.Δ. Περί του επαγγέλματος των φλεβοτόμων και Β.Δ. 29 Μαρτίου/10 Απριλίου 1835 Περί πωλήσεως ιατρικών.
26 Κωνσταντίνος Σπηλιωτάκης, ό.π., σ. 49.
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ομάδα των ιατρών, τότε μπορούμε πολύ εύκολα να παρακολουθήσουμε
τις διαφορές ανάμεσα στην ντόπια ιατρική που ήδη είδαμε στο πρώτο
μέρος της παρουσίασής μας, και την ευρωπαϊκή. Αυτή, με τη σειρά της,
πιο θεωρητική, συγκροτεί τον άρρωστο ως ένα κοινωνικό υποκείμενο,
προσφέρει δηλαδή στην εξουσία τα εργαλεία (στατιστική, ιατρικές τοπογραφίες, κοινωνικές έρευνες κτλ.) για την διακυβέρνησή του και την καλύτερη φροντίδα του, ενώ παράλληλα, όντας πιο απομακρυσμένη από την
κοινωνική πραγματικότητα της επαρχίας, παράγει μια γνώση για λίγους,
και θα λέγαμε μια γνώση πιο ‘επιστημονική’, η οποία επιπλέον δεν γνωρίζει την ιατρική εξειδίκευση.
Αντίθετα, όσο κατεβαίνουμε στην κλίμακα τόσο τα όρια μεταξύ εμπειρικής και ευρωπαϊκής ιατρικής συγχέονται. Οι λαϊκοί ιατροί γνωρίζουν μέσα
από τις σχολές τους αλλά και την καθοδήγηση των ιατρών στην οποία
υποχρεώνονται διά νόμου να υποβάλλονται για σημαντικές ιατρικές περιπτώσεις, την ευρωπαϊκή σκέψη. Από την άλλη, οι επιστήμονες των επαρχιών συναναστρέφονται με τους ανταγωνιστές τους και, όπως δείχνουν
πολλά άρθρα εφημερίδων, μένουν έκθαμβοι μπροστά στην αποτελεσματικότητά τους. Άλλωστε, η εγκατάλειψη, στην Ευρώπη ολόκληρη, το 19ο
αιώνα, των βίαιων μέσων θεραπείας αποτελεί αποτέλεσμα του ανταγωνισμού με μια πιο ήπιας μορφής ιατρική, όπως είναι η εμπειρική. Και επιπλέον
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η εποχή συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας, και η μελέτη των συνηθειών του λαού που θα αποτελέσει αυτό το
έθνος αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Όταν λοιπόν μελετάμε την ιατρική επιστήμη στο σύνολό της δεν πρέπει
μονάχα να μένουμε στους πρωτοπόρους. Αντίθετα, η ματιά μας διευρύνεται τα μέγιστα όταν κατέβουμε στο πεδίο δράσης των ανθρώπων οι οποίοι
είναι φορείς ενός διαλόγου μεταξύ δυο διαφορετικών ιατρικών παραδειγμάτων. Και ίσως μια τέτοια ματιά να μας επιτρέψει την επανεξέταση των
πηγών της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης.
•
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Έλληνες δημοσιογράφοι στη Ρουμανία τον δέκατο ένατο αιώνα
Ștefan Petrescu

Τον δέκατο ένατο αιώνα, στις πόλεις της περιοχής του Κάτω Δούναβη,
όπου οι Έλληνες ασχολούνταν κυρίως με τις εμπορικές και ναυτιλιακές
επιχειρήσεις, εκδόθηκαν πάνω από 40 ελληνόγλωσσες εφημερίδες και
περιοδικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν βραχύβια.1 Αυτή η εντυπωσιακή ανάπτυξη του ελληνόγλωσσου τύπου οφείλεται κατά κύριο λόγο
στις εγγράμματες κοινότητες των Ελλήνων που συγκροτήθηκαν εκτός του
ελληνικού κράτους, και στο καθεστώς της ελευθεροτυπίας που κατοχυρώθηκε στη Ρουμανία με το Σύνταγμα του 1866. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να διευκρινίσει πτυχές από τη ζωή, τη δράση και τη σκέψη γνωστών
ελλήνων ιδιοκτητών και διευθυντών εφημερίδων στη Ρουμανία, οι οποίοι
διακρίνονται για τη μακρά διαδρομή και προσφορά στον χώρο της δημοσιογραφίας κατά την εποχή των εθνικιστικών κινημάτων στα οθωμανικά
Βαλκάνια.
Η ελευθεροτυπία είναι από τα βασικά επιτεύγματα του κοινοβουλευτισμού. Μετά το 1866, στη Ρουμανία, όπως και στα δυτικά κράτη, μολονότι
κάθε είδος λογοκρισίας είχε καταργηθεί, ο κρατικός μηχανισμός εξακολουθούσε να ασκεί «δεοντολογική» επιτήρηση στον τύπο. Αυτό σήμαινε ότι
όποιος επιθυμούσε να εκδώσει εφημερίδα έπρεπε πρώτα να διορίσει έναν
υπεύθυνο συντάκτη που ήταν υπόλογος ενώπιον των αρχών για τυχόν
παραβιάσεις του νόμου. O νόμος θεωρούσε ως πολιτικό αδίκημα μόνο την
παρακίνηση σε εγκληματικές πράξεις και την προσβολή του προσώπου
του βασιλέα και των ξένων αντιπροσώπων.2 Το ίδιο καθεστώς ίσχυε και
1

2

Βλ. Δημ. Β. Οικονομίδης, «Σημειώσεις διά την ιστορίαν των εν Ρουμανία Ελληνικών
εφημερίδων και πρώτων βιβλιοπωλείων», Μνημοσύνη, VI (1976- 1977), σσ. 78-93, ιδίως
σ. 90· Olga Cicanci, Presa de limbă greacă din România în veacul al XIX-lea, Βουκουρέστι 1996, σσ. 157-158· Cristian Filip, Comunitatea greacă de la Brăila 1860-1900, Βραΐλα:
Istros 2004, σσ. 99-104· Λουκία Δρούλια και Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου 1784-1974: εφημερίδες, περιοδικά, δημοσιογράφοι, Αθήνα
2008· Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας· Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.
Για παράδειγμα, στη Γαλλία με νόμο της 29ης Ιουλίου 1881 θεσπίστηκε το πλέον φιλελεύθερο καθεστώς του τύπου, βλ. Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral,
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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για τον τύπο που εκδιδόταν από ξένους υπηκόους με τη διευκρίνιση ότι ο
υπεύθυνος συντάκτης έπρεπε να ήταν ρουμάνος υπήκοος.3
Η κυκλοφορία των ξενόγλωσσων εφημερίδων που κατ’ ανάγκην περιοριζόταν στους ολιγάριθμους και διεσπαρμένους κύκλους των εγγραμμάτων αλλόγλωσσων πληθυσμών, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δυναμική του «εθνικού τύπου». Για παράδειγμα, η μεγάλη ρουμανική εφημερίδα
Universul [Σύμπαν] που πρωτοεκδόθηκε το 1884 αριθμούσε από το πρώτο
έτος έκδοσης περίπου 80.000 αντίτυπα.4 Την ίδια περίοδο, μια αθηναϊκή
εφημερίδα δεν ξεπερνούσε 15.000 αντίτυπα.5 Έχει ενδιαφέρον ότι το 1890
Le Petit Parisien στη Γαλλία άγγιζε τα 800 χιλιάδες αντίτυπα.6 Ας σημειώσουμε όμως ότι το αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας και της Ρουμανίας δεν
ξεπερνούσε ίσως τους 150.0007 και τους 500.000 εγγράμματους ενήλικες
άνδρες αντίστοιχα.
Η ταχυδρόμηση των εφημερίδων γινόταν χάρη σε ένα περίπλοκο
δίκτυο αντιπροσώπων ή ανταποκριτών που φρόντιζαν όχι μόνο για τη
σύνταξη και την αποστολή ειδήσεων που αφορούσαν την τοπική κοινωνία,
αλλά και για τη διάδοση της εφημερίδας σε σημεία πώλησης που ταυτοχρόνως αποτελούσαν τόπους συνάντησης ανάμεσα στους Έλληνες, π.χ. τα
γνωστά εμπορικά και τραπεζικά καταστήματα, τα καφενεία και ξενοδοχεία
των ελλήνων ιδιοκτήτων ή τα κατά τόπους προξενικά καταστήματα. Από
τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ανταποκριτών εξαρτιόταν ο βαθμός
διάδοσης της εφημερίδας στις κατά τόπους ελληνικές κοινότητες. Παρόλο
ότι κατά το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, οι μεγάλες εφημερίδες της
Ρουμανίας εκδίδονταν σε χαμηλότερη τιμή και αυξημένη κυκλοφορία
(grande presse), η κυκλοφορία μιας μεγάλης ελληνόγλωσσης εφημερίδας
στη Ρουμανία δεν ξεπερνούσε μερικές εκατοντάδες. Οι εκδότες εξαρτιόνταν από το σύστημα των συνδρομητών επειδή οι ελληνόφωνοι αναγνώστες της Ρουμανίας δεν ξεπερνούσαν ίσως τις είκοσι χιλιάδες.8 Ελάχιστες

3
4
5
6
7
8

Ferrand Tarrou, Histoire générale de la presse française de 1871 à 1940, Παρίσι 1972, τ.
Γ΄, σσ. 8-22.
Th.A. Brăiloiu, Despre condiţiunea judiciară a streinilor în România, Βουκουρέστι 1888,
σ. 27.
Όπ.π., σ. 101.
Ap. Daskalakis, La presse néo-hellénique. Le journalisme et la renaissance hellénique.
Journaux et journalistes. La liberté de la presse, Παρίσι 1930, σ. 57.
Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierr Guiral, Ferrand Tarrou, Histoire générale de
la presse française…, σ. 137.
Κωνσταντίνος Tσουκαλάς, Κοινωνική Ανάπτυξη και κράτος. Η συγκρότηση του δημοσίου χώρου στην Ελλάδα, Αθήνα 1999 (ζ΄ έκδ.), σ. 145.
Ο γνωστός εκπαιδευτικός Ν. Γ. Δόσιος, εκδότης του Ίστρου (1887), ισχυριζόταν ότι με
διακόσιους συνδρομητές δεν καλύπτονταν ούτε τα μισά από τα έξοδα που απαιτούνταν
για την έκδοση της εφημερίδας, βλ. Ίστρος (Γαλατσίου), 1 Απριλίου 1887, αρ. 4. σ. 49.
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εφημερίδες κατάφεραν να αποκτήσουν συνδρομητές πέρα από τα σύνορα
του ρουμανικού κράτους στον ευρύτερο χώρο της ελληνικής ομογένειας.
Το 1865 ο Ζαχαρίας Π. Σαρδέλλης (1826-1913) ίδρυσε τη μακροβιότατη ελληνική εφημερίδα της Ρουμανίας, την Ίριδα (των Λαών της Ανατολής).9 Γεννημένος το 1826 στην Ήπειρο, ο Σαρδέλλης είχε σπουδάσει στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών ελληνική φιλολογία. Απόδημος στις παραδουνάβιες ηγεμονίες εργάστηκε για κάποιο διάστημα ως διευθυντής ελληνικού σχολείου και ως ιδιαίτερος γραμματέας του γαιοκτήμονα Ευαγγέλη
Ζάππα10 τον οποίο είχε παροτρύνει, κατά την άποψή του, να κάνει την
περίφημη δωρεά υπέρ του ελληνικού δημοσίου.11 Τριάντα χρόνια αργότερα, τη διεύθυνση της εφημερίδας ανέλαβε το 1896 ο γιος του, ο Αλκιβιάδης (1868-1908). Γεννημένος στο Βουκουρέστι, ο Αλκιβιάδης σπούδασε
στο Γαλάτσι, στο περίφημο γυμνάσιο του Βενιέρη. Στη συνέχεια εγγράφηκε
στην Ιατρική Σχολή του Βουκουρεστίου, την οποία εγκατέλειψε λίγο αργότερα για να αφιερωθεί στη δημοσιογραφία.12 To 1896-1897 κατατάχτηκε
στον ελληνικό στρατό και πήγε να πολεμήσει τους Οθωμανούς στη Μακεδονία όπου αρρώστησε βαριά. Μετά τον θάνατό του, το 1908, η έκδοση
της εφημερίδας συνεχίστηκε έως το 1941 υπό τη διεύθυνση του μικρότερου αδελφού Αριστοτέλη Σαρδέλλη. Γεννημένος το 1882 στο Βουκουρέστι, ο Αριστοτέλης Σαρδέλλης είχε σπουδάσει στο ελληνικό γυμνάσιο του
Γαλατσίου της Ρουμανίας και εν συνεχεία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 13
Το 1873 ιδρύθηκε η εφημερίδα Σύλλογοι (1873-1893) από τον Φιλόμουσο Σύλλογο της Βραΐλας που πρωταγωνιστούσε στον εκπαιδευτικό
τομέα. Εκδότης, διευθυντής και στη συνέχεια ιδιοκτήτης των Συλλόγων
υπήρξε ο Τιμολέων Ρουμπίνης. Γεννημένος το 1840 στη Βραΐλα, ο Ρουμπίνης ήταν γιος μεταπράτη μεγαλέμπορου που είχε μεταναστεύσει το 1828
9

10

11
12
13

Διαβάζουμε στο πανηγυρικό φύλλο το 1915 ότι Η Ίρις εμφανίστηκε σε κρίσιμη καμπή
για τον ελληνισμό της Ρουμανίας: «κατά τας κρίσιμους εκείνας στιγμάς διά τον εν
Ρουμανία ελληνισμόν, ενεφανίσθη εις τον δημοσιογραφικόν ορίζοντα η ‘ Ίρις’ […] κατά
των πανταχόθεν υβριστών, καλλιεργούσα εν ταυτώ την συμπάθειαν των τότε πολιτικών προσωπικοτήτων της χώρας υπέρ του κατατρεχομένου Έλληνος της Ρουμανίας»,
Ίρις, 22 Μαρτίου 1915, σ. 1. Για το βιογραφικό του βλ. Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea. Material românesc. Oameni și înfăptuiri, Βουκουρέστι 1999
(ανατύπωση της έκδοσης του 1939), σ. 758.
Όπ.π.· επίσης Ariadna Camariano-Cioran, L’Épire et les Pays Roumains, Ιωάννινα: Association d’Études Epirotes, 1984, σ. 219· Δημ. Β. Οικονομίδου, «Σημειώσεις διά την ιστορίαν των εν Ρουμανία Ελληνικών εφημερίδων και πρώτων βιβλιοπωλείων»…, σ. 74.
Δημ. Β. Οικονομίδης, όπ.π., σ. 78.
Η Ίρις, 5 Ιουλίου 1896, αρ. φύλλου 1107.
Η Ίρις, 22 Μαρτίου 1915.
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από τη Βεσσαραβία στην παραδουνάβια αυτή πόλη. Ενώ ο πατέρας του
είχε αποκτήσει ρουμανικό τίτλο ευγένειας του ισπράβνικου, ο Τιμολέων
Ρουμπίνης κατατάχτηκε στον στρατό της Βλαχίας. Μετά τη λήξη της
θητείας του, το 1866 πήγε να πολεμήσει τους Οθωμανούς στην επαναστατημένη Κρήτη. Για τον εθνικό του αγώνα τιμήθηκε από τον βασιλέα των
Ελλήνων με τον Σταυρό του Σωτήρος.14
Κατά τη δεκαετία του 1880, η εφημερίδα μεταφέρθηκε στο Βουκουρέστι
όπου τη διεύθυνση ανέλαβε ο Γεώργιος Βαφειάδης (1832-1891), σπουδασμένος στην Αθήνα και μετέπειτα συνεργάτης της εφημερίδας Ο Νεολόγος
στην Κωνσταντινούπολη (1866).15 Το 1882, ο πρέσβης στο Βουκουρέστι
Μάρκος Δραγούμης κάλεσε τον Κωνσταντίνο Ζάππα να αναλάβει την
επιχορήγηση μιας ελληνικής εφημερίδας του Βουκουρεστίου με σκοπό τη
«διατήρησιν του πατριωτικού φρονήματος των Ελλήνων της Ρουμανίας».
Στην απάντησή του, ο Ζάππας δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να αναλάβει
τη χρηματοδότηση των Συλλόγων επειδή εμπιστευόταν κατά ιδιαίτερο
τρόπον την επαγγελματική κατάρτιση του Βαφειάδη, τον οποίο θεωρούσε
ως τον καταλληλότερο άνδρα να εξυπηρετήσει τα «ελληνικά συμφέροντα» εκείνη την εποχή.16 Μια δεκαετία αργότερα, τον Απρίλιο του 1893 οι
Σύλλογοι συγχωνεύτηκαν με την ανταγωνίστρια νεοσύστατη εφημερίδα
Πατρίς και έπαψαν να εκδίδονται.17 Μετά από χρόνια απουσίας στον δημοσιογραφικό χώρο της Ρουμανίας, ο Ρουμπίνης θα εκδώσει στο Βουκουρέστι το 1904 τη δίγλωσση εβδομαδιαία Ιστορικήν Επιθεώρησιν στις σελίδες
της οποίας θα προωθήσει την ιδέα της εθνικής αυτογνωσίας ως διαδικασίας ιστορικής κατανόησης του «άλλου».
Το 1893, ο Σπυρίδων Σίμος (1869-1935) ανέλαβε την ιδιοκτησία της
εφημερίδας Πατρίς, που πρωτοεκδόθηκε το 1889 από μια ομάδα ιθακήσιων
επιχειρηματιών.18 Γεννημένος στην Ήπειρο, ο Σίμος είχε έρθει από μικρός
στην Ελλάδα, όπου ο πατέρας του είχε αρτοποιείο στον Πειραιά. Στα είκοσί
του χρόνια άρχισε να ασχολείται με τη δημοσιογραφία ως συντάκτης τοπι14 Βλ. το βιογραφικό του Ρουμπίνη συνημμένο στην αναφορά την οποία έστειλε στις
ρουμανικές αρχές, την 15η Ιανουαρίου 1914, διαμαρτυρόμενος ότι δεν του είχαν μέχρι
τότε επιστραφεί τα προσωπικά του αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί το 1905, Κρατικά
Αρχεία της Ρουμανίας, Διεύθυνση Γενικής Ασφάλειας (Arhivele Naţionale Istorice
Centrale, fond Direcţia Poliţie și Siguranţă Generală, ANIC/ DPSG 722), φάκ. 106/1912,
σσ. 4-6.
15 Για τον Βαφειάδη, βλ. Σύλλογοι, 1/13 Ιανουαρίου 1891, αρ. φύλλου 4514, σ. 3.
16 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Μάρκου Δραγούμη, 3.7, σ. 256: επιστολή του Κ. Ζάππα
προς τον Μάρκο Δραγούμη, 13 Ιουνίου 1882 (Μπροστένι).
17 Πατρίς, 21/1 Απριλίου 1893, αρ. φύλλου 657, σ. 1.
18 Κώστας Μάγερ, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, Αθήνα 1959, τ. Β΄, σ. 70· Δημ. Β. Οικονομίδης, «Σημειώσεις διά την ιστορίαν των εν Ρουμανία Ελληνικών εφημερίδων και
πρώτων βιβλιοπωλείων»…, σ. 86.
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κής εφημερίδας και στη συνέχεια
ως εκδότης δικού του πολιτικού
φύλλου, του οποίου στόχος ήταν
το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα.
Μετά από εκλογικές συμπλοκές με οπαδούς του κυβερνητικού
κόμματος ο Σίμος εξαναγκάστηκε
να φύγει από την Ελλάδα για να
αποφύγει τη φυλάκισή του. Έτσι,
το 1892, ο Σίμος αποβιβάστηκε στη
Σπυρίδων Σίμος (1916):
Βραΐλα όπου εργάστηκε ως διδάΕΛΙΑ, Αρχείο Σπ. Σίμου.
σκαλος σε ελληνικό σχολείο19 και
ανταποκριτής της Πατρίδος.
Τη δεκαετία του 1890 η εφημερίδα Πατρίς έγινε κατεξοχήν δημοσιογραφικό όργανο των Ελλήνων του εξωτερικού, αποβλέποντας στην ιδεολογική προσέγγιση μεταξύ των Ελλήνων που ζούσαν εντός και εκείνων
που ζούσαν εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Σε λίγα χρόνια
η εφημερίδα Πατρίς απέκτησε ευρεία κυκλοφορία σε πολλά μέρη της
διασποράς, ιδιαίτερα στη γειτονική Ρωσία και τη Βουλγαρία αλλά και την
οθωμανική αυτοκρατορία.20
Κατά τα κρίσιμα χρόνια του κρητικού αγώνα, το 1896, ο Σίμος, που είχε
πάρει την πρωτοβουλία για συλλογή χρημάτων προκειμένου να ενισχυθούν οι επαναστατικές δυνάμεις και ο ελληνικός στρατός, τιμήθηκε από
τον έλληνα βασιλιά με το παράσημο του Αργυρού Σταυρού των Ιπποτών
του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος.21
Μετά τον ελληνο-οθωμανικό πόλεμο, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
του Σίμου πρόταση σχετικά με την «αναθεώρηση» του συστήματος της
διακυβέρνησης. Άλλωστε αρκετοί πολιτικοί της Αθήνας θεωρούσαν το
19 Για το βιογραφικό του, βλ. Κώστα Μάγερ, όπ.π., σ. 79, και την πρόσφατη μελέτη της
Gioula Koutsopanagou, «Spyros Simos’ Newspaper Patris. Bucharest–Athens: a Βridge
of Intellectual Communication», P. M. Kitromilidès, Anna Tabaki (επιμ.), Relations
Gréco-Roumaines. Interculturalité et identité nationale, Αθήνα 2004, σσ. 275-293, ιδίως
σ. 283.
20 Από το 1894 η ρωσική κυβέρνηση επέτρεπε την κυκλοφορία της Πατρίδος, βλ. Πατρίς
1/15 Δεκεμβρίου 1894, αρ. φύλλου 1140. Η εφημερίδα κυκλοφορούσε επίσης στην Αίγυπτο (Πατρίς, 15/28 Αυγούστου 1902, αρ. φύλλου 3394, σ. 1), στη Βουλγαρία (Πατρίς, 20
Μαΐου/2 Ιουνίου 1905, αρ. φύλλου 4202, σ. 1, όπου είχε 500 συνδρομητές), αλλά και στο
Λονδίνο (Πατρίς, 14/27 Οκτωβρίου 1903, αρ. φύλλου 3736, σ. 3). Βλ. επίσης τα λόγια
του Σίμου με την ευκαιρία της επετείου του δέκατου τέταρτου έτους της έκδοσης του
φύλλου του, Πατρίς, 2/15 Δεκεμβρίου 1903, αρ. φύλλου 3777.
21 Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), Αρχείο Σπ. Σίμου: Έγγραφα και
επιστολές, ο Υπουργός των Εξωτερικών προς τον Σίμο, 24 Απριλίου 1896, Αθήνα (αρ.
3962).
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κοινοβουλευτικό σύστημα ως χρεωκοπημένο. Στο «νέον ημών πολιτικόν πρόγραμμα», κατατέθηκαν τα αιτήματα των «έξω» Ελλήνων για την
κατοχύρωση του δικαιώματος της αντιπροσώπευσής τους στο ελληνικό
κοινοβούλιο. Έτσι, οι Έλληνες του εξωτερικού θα αποκτούσαν ισχυρή
δύναμη στην πολιτική ζωή του κράτους με την ευημερία του οποίου
συνταυτίζονταν.22
Προς τούτο, ο Σίμος κατέβαλε προσπάθεια για να ιδρύσει εφημερίδα με
μεγαλύτερη κυκλοφορία της τάξεως των 5.000 αντίτυπων που να εκφέρει
απόψεις των Ελλήνων του εξωτερικού (με έδρα είτε στην Αθήνα είτε στο
Βουκουρέστι).23 Αξίζει να αναφέρουμε εδώ την αλληλογραφία του Σίμου
με τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Νικόλαο Μαυροκορδάτο, που διαφωτίζει ενδιαφέρουσες πτυχές της πολιτικής σκέψης του
εκδότη της Πατρίδος κατά την μεταπολεμική περίοδο. Μεταξύ άλλων, ο
Μαυροκορδάτος ενημέρωσε το 1898 τον Σίμο ότι η οθωμανική κυβέρνηση
επρόκειτο να επιτρέψει στο προσεχές μέλλον την εισαγωγή της εφημερίδας του εντός της επικράτειάς της επειδή η κατεύθυνση της εφημερίδας
φαινόταν να ήταν συμφέρουσα προς την ελληνο-οθωμανική συμφιλίωση.
Ο Μαυροκορδάτος συμφωνούσε με όσα έγραφε η εφημερίδα Πατρίς ότι
μόνο η πίστη στην αύξηση των «εμπορικών και βιομηχανικών πόρων του
έθνους» επρόκειτο να διασφαλίσει την πραγματική ενότητα των «έσω» και
των «έξω» Ελλήνων.24
Την τελευταία δεκαετία του δέκατου ένατου αιώνα, οι ελληνορουμανικές
σχέσεις επιδεινώθηκαν λόγω της λεγόμενης υπόθεσης Ζάππα. Η εξέλιξη
της υπόθεσης Ζάππα πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με την υπόθεση
των Βλάχων των Βαλκανίων. Μετά το Συνέδριο του Βερολίνου το 1878, το
ζήτημα των Βλάχων προκάλεσε πολιτικές περιπλοκές γύρω από την εθνική
ταυτότητα αυτού του λαού των Βαλκανίων, ο οποίος λόγω της λατινογενούς του γλώσσας θεωρείτο από τους Ρουμάνους ως αδιάσπαστο μέρος
του δικού τους έθνους. Αυτή η θέση ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις
εθνικές φιλοδοξίες των άλλων βαλκανικών λαών, οι οποίοι τρέφονταν,
όπως και οι Ρουμάνοι, με τον αλυτρωτισμό, που απόβλεπε στην ένωση
ολόκληρου του έθνους κάτω από μια και ενιαία κρατική οντότητα. Παρά
την κυριαρχία της « Με γ ά λη ς Ιδ έ α ς » , οι έλληνες διανοούμενοι διατηρούσαν ζωντανό το όρ α μα της βαλκανικής συνεννόησης που λειτουργούσε όμως ως εργαλείο για την προβολή της ετερότητας και του εθνικού
ανταγωνισμού.25
22
23
24
25

Πατρίς, 26/8 Ιουλίου 1897, αρ. φύλλου 1884, σ. 1.
Πατρίς, 15/27 Ιανουαρίου 1898, αρ. φύλλου 2043, σ. 1.
Όπ.π.
Για την αναβίωση και τη χειραγώγηση της σκέψης του Ρήγα από εθνικιστές του β΄
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Η κοινή γνώμη άρχισε να διαμαρτυρείται βλέποντας ότι αρκετοί
Βλάχοι ή Έλληνες εγκαταστημένοι στη Ρουμανία κληροδοτούσαν τα ελληνικά εκπαιδευτήρια της ευρωπαϊκής Τουρκίας. Βέβαια η δυσφορία εκφραζόταν εντονότερη όταν οι ευεργέτες ήταν πρόσωπα με κοινωνική εμβέλεια. Έτσι, όταν τα μεγάλα αγροτικά κτήματα των εξάδελφων Ευαγγέλη
και Κωνσταντίνου Ζάππα πέρασαν μετά τον θάνατό τους, σύμφωνα με τη
διαθήκη, στην ιδιοκτησία της Επιτροπής των Ολυμπίων, θεσμού του ελληνικού κράτους, η ρουμανική κυβέρνηση αντέδρασε σφοδρά παρεμποδίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας. Τον Μάιο του
1892, ο ρουμάνος γερουσιαστής Θεόδωρος Văcărescu, σε επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή, δήλωσε ότι ο σκοπός των Ολυμπίων ήταν καθαρά πολιτικός, δηλαδή να προωθεί τον ελληνισμό ανάμεσα στους αλύτρωτους
πληθυσμούς της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Προφανώς, είχε μπερδέψει
την Επιτροπή των Ολυμπίων με τον Σύλλογον προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων.26 Σε καθημερινή βάση ο ρουμανικός τύπος άρχισε να
ασχολείται με την υπόθεση Ζάππα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα
αίσθημα αντιπάθειας απέναντι στους Έλληνες, που δεν είχε προηγούμενο.27 Οι ελληνόγλωσσες ημερήσιες εφημερίδες του Βουκουρεστίου Πατρίς
και Σύλλογοι υπερασπιζόμενες τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης σ’ αυτό
το θέμα έκαναν ό, τι μπορούσαν για να μη κινδυνεύσουν το καθεστώς των
ελλήνων υπηκόων στη Ρουμανία. Οι δύστροποι και καχύποπτοι Ρουμάνοι
κατηγορούσαν τους ελληνικής καταγωγής πολιτογραφημένους Ρουμάνους
ότι συνήθιζαν να μεταφέρουν τα αποθεματικά τους στην Ελλάδα, καταθέτοντας «τον ιδρώτα του ρωμούνου χωρικού εν τη Τραπέζη της Ελλάδος»,28
στην «πατρίδα του Θεμιστοκλέους» όπου τα «εκατομμύρια του Ζάππα»
μισού του δέκατου ένατου αιώνα, βλ. Έλλη Σκοπετέα, Το «πρότυπο βασίλειο» και η
Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα 1988,
σ. 340.
26 Cartea Verde, Afacerile Macedoniei, Βουκουρέστι 1892, σ. 33. Ο ρουμάνος επιτετραμμένος στην Αθήνα σε αναφορά προς τον Υπουργό των Εξωτερικών της Ρουμανίας σχολιάζει την αντίδραση του Μελετόπουλου, του υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδας,
σχετικά με τις δηλώσεις του ρουμάνου γερουσιαστή.
27 Την παρατήρηση αυτή βρίσκουμε στους Συλλόγους [του Βουκουρεστίου], 31/ 12 Ιουνίου
1892, αρ. φύλλου 4922, σ. 1. Στόχος ήταν ο φιλελληνισμός στη Ρουμανία. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στον ρουμανικό τύπο ότι ο Ζάππας ως Αρβανίτης και ο Φιλίτης ως
Μακεδορουμάνος δεν ήταν Έλληνες αλλά φιλέλληνες. Ο ισχυρισμός αυτός διατυπώθηκε στη Lupta [Ο Αγώνας], και αναδημοσιεύτηκε στους Συλλόγους, 10/ 22 Απριλίου
1892, αρ. 4883.
28 Βλ. το σχόλιο της Πατρίδος σχετικά με δημοσίευμα της γαλλόφωνης Ρουμανικής
La Patrie: Ιστορικά Αρχεία του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδας (ΙΑΥΕ)
60.2/1893, ο Επιτετραμμένος της Ελλάδας (διά Ρωσικής Πρεσβείας) προς τον Υπουργό
των Εξωτερικών, 17 Απριλίου 1893, αρ. 192.
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επικάλυπταν το υπερβολικό έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού.29
Στις αρχές του εικοστού αιώνα κορυφώθηκαν οι εθνικιστικές διεκδικήσεις των βαλκανικών χωρών σε βάρος της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Σίμος δημοσίευσε στο πανηγυρικό φύλλο της Πατρίδος της 25ης
Μαρτίου του 1903 έναν εθνολογικό χάρτη που υποδείκνυε ότι το πλεονάζον στοιχείο στη Μακεδονία ήταν το ελληνικό. Πρόκειται μάλλον για τον
«εθνογραφικό χάρτη» του Γερμανού Heinrich Kiepert (1878) που χώριζε
τη Μακεδονία σε τρεις ζώνες: ελληνόφωνη, σλαβόφωνη και αλβανόφωνη.
Σύμφωνα με τον χάρτη, οι βλαχόφωνοι αποτελούσαν «νησίδες» στη νοτιότερη ζώνη όπου επικρατούσαν οι ελληνόφωνοι. Ο χάρτης αυτός αποτελεί πηγή του χάρτη του Κλεάνθη Νικολαΐδη του 1899.30 Εκ πρώτης όψεως,
ο συγκεκριμένος χάρτης δεν είχε τίποτα καινοφανές αλλά προκαλούσε το
ρουμανικό λαϊκό αίσθημα επειδή δημοσιευόταν την ίδια στιγμή που επρόκειτο να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις μεταξύ Ρουμανίας και Οικουμενικού
Πατριαρχείου στο θέμα του επισκόπου των Αρωμούνων.31 Δυο χρόνια
αργότερα, το 1905, η επανέκδοση του αμφισβητούμενου χάρτη θα σταθεί
αφορμή για την απέλαση του Σίμου από τη Ρουμανία.32
Από την πρώτη στιγμή της επανέκδοσης της Ίριδος το 1896, ο διευθυντής της Αλκιβιάδης Σαρδέλλης και ο εκδότης της Πατρίδος Σπυρίδων
Σίμος ανταγωνίζονταν ο ένας τον άλλον. Η διχόνοια μεταξύ τους έληξε
το 1904, όταν ο Σαρδέλλης, φοβούμενος τις οξύτατες επιθέσεις που δεχόταν συνεχώς από την πλευρά του ρουμανικού τύπου, κάλεσε την ανταγωνίστρια Πατρίδα να συνεργαστούν.33 Την ίδια εποχή, ο Τιμολέων Ρουμπίνης εξέφρασε την άποψη ότι η ελληνορουμανική συναίνεση ήταν δυνατή
29 Τα σχόλια αυτά δημοσιεύτηκαν στη γαλλόφωνη ρουμανική Indépendence Roumaine,
βλ. ΙΑΥΕ, Δ 60.2/ 1893, ο Επιτετραμμένος της Ελλάδας (διά Ρωσικής Πρεσβείας) προς
τον Υπουργό των Εξωτερικών, 6 Ιανουαρίου 1893, αρ. 4.
30 H.R. Wilkinson, Maps and Politics. A Renew of the Ethnographic Cartography of Macedonia. Liverpool 1951, σ. 121. Βλ. και Κ. Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Η
εποχή του – η ζωή του – το έργο του, Αθήνα 1986, σ. 346· Σπύρος Καράβας, «Κ. Παπαρρηγόπουλος και εθνικές διεκδικήσεις», Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης και Τριαντάφυλλος
Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002.
Πρακτικά του Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, Αθήνα 2004, τ. Α΄, σσ. 149-168, ιδίως σ.
164.
31 Ο υπουργός των Εξωτερικών Ionel I. C. Brătianu είπε στον έλληνα πρέσβη Αλέξανδρο
Τομπάζη ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν έφερε την ευθύνη για τα όσα γράφονται στον ρουμανικό τύπο αλλά εξέφρασε την άποψη ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση
η εφημερίδα Πατρίς «διά της δημοσιεύσεως εθνολογικού χάρτου της Μακεδονίας, εν ω
δεν ανεφέρετο το βλαχικόν στοιχείον παρέσχεν αφορμήν εις τας επιθέσεις ταύτας του
ρουμανικού τύπου»: ΙΑΥΕ, 2.2.4/1903, η Πρεσβεία στο Βουκουρέστι προς τον Υπουργό
των Εξωτερικών, 2 Μαΐου 1903 (αρ. 276).
32 Βλ. τη θέση του Σίμου, Πατρίς (Αθήνα), 20 Νοεμβρίου/ 3 Δεκεμβρίου 1905.
33 Πατρίς, 17/30 Μαρτίου 1904, αρ. φύλλου 3859.
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Ο Χάρτης της Μακεδονίας, Πατρίς, 20 Νοεμβρίου/3 Δεκεμβρίου 1905.

με την ανανεωμένη προσέγγιση του ιστορικού λόγου και τη διάδοσή του
στον ευρύτερο αναγνωστικό κοινό αναφορικά με την ελληνική παιδεία
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες του δέκατου όγδοου αιώνα. Στη δίγλωσση
εφημερίδα Ιστορική Επιθεώρησις δημοσιεύονταν επιστημονικές μελέτες
έγκριτων ρουμάνων επιστημόνων, όπως των ιστορικών Γρηγόρη Τοτσιλέσκου και Κωνσταντίνου Ερμπιτσέανου και του θεολόγου Δραγομίρ
Δεμετρέσκου. Σύμφωνα με αυτό το περιοδικό, η συμφιλίωση μεταξύ των
Ελλήνων και Ρουμάνων εξαρτιόταν από τη συγκρότηση κοινού μετώπου
των δυο λαών κατά της «σλαβικής κυριαρχίας» στα Βαλκάνια. Γι’ αυτό, ο
Ρουμπίνης εξέφραζε μετριοπαθή άποψη απέναντι στους Βλάχους προτιμώντας τη χρήση του ονόματος Αρωμούνοι, όπως οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονταν, και όχι των ονομάτων Κουτσόβλαχοι και Μακεδορωμούνοι που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες και οι Ρουμάνοι αντίστοιχα. Σε ένα άρθρο που
δημοσιεύτηκε με την υπογραφή «είς φιλορουμάνος» το έθνος ορίζεται ως
συλλογικότητα πνευματικών και πολιτικών αισθημάτων. Ο συγγραφέας,
όπως και ο Ερνέστ Ρενάν είναι της άποψης ότι «η εθνικότης λαού τινός
δεν είναι αποκλειστικώς ζήτημα συγκριτικής φιλολογίας. Το λαλούμενον
ιδίωμα δύναται μεν να χρησιμεύση ως γνώρισμα της καταγωγής αυτού,
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αλλ’ ουχί και ως ακαταμάχητον επιχείρημα ότι ο λαός εκείνος ανήκει εις
την δείνα εθνικότητα… η εθνικότης, προ παντός είναι ζήτημα συνειδήσεως· ο άνθρωπος του εικοστού αιώνα είναι ό, τι θέλει να ήναι».34
Το 1905-1906, με τη ραγδαία αύξηση των βιαιοπραγιών στη Μακεδονία
και την Ήπειρο οι ελληνορουμανικές σχέσεις κατέληξαν τελικά σε αδιέξοδο.35 Η ρουμανική κυβέρνηση άσκησε διώξεις εναντίον κορυφαίων μελών
της ελληνικής παροικίας συμπεριλαμβανομένων και των δημοσιογράφων.
Ο Ρουμπίνης που αναγκάστηκε να φύγει στην Ελλάδα, επέστρεψε στο
Βουκουρέστι όπου το 1911 αποπειράθηκε να επανεκδώσει την Ιστορικήν
Επιθεώρησιν.36 Απογοητευμένος από την τροπή που πήρε η υπόθεσή του,
το 1914, ο Ρουμπίνης, σε υπόμνημά του προς τον Υπουργό των Εσωτερικό της Ρουμανίας, Τα δικαιώματά μου ως πολίτου, ισχυριζόταν ότι η
απέλασή του από τη χώρα όπου γεννήθηκε ήταν παράνομη επειδή ο πατέρας του είχε πολιτογραφηθεί Ρουμάνος.37 Σε αντίθεση με αυτή τη δήλωση,
ο Ρουμπίνης είχε ισχυριστεί στους Συλλόγους το 1892 ότι διατελούσε έλληνας υπήκοος απαντώντας έτσι στην εφημερίδα Πατρίς του Σίμου που είχε
ξεκινήσει εκστρατεία δυσφήμησής του. 38 Ως γνωστό οι συλλογικές ταυτότητες εμπεριέχουν τέτοια δυναμικότητα ώστε να παρέχουν στο υποκείμενο
απίστευτες δυνατότητες έκφρασης αναλόγως των προσωπικών εμπειριών
και περιστάσεων.
Στα ογδόντα του χρόνια, το 1919, ο Ρουμπίνης, γράφει η εφημερίδα
Έθνος που ιδρύθηκε στο Βουκουρέστι το 1911, «ο παλαίμαχος και οτρηρός δημοσιογράφος», «καίτοι πάσχων θέλει αρχίσει προσεχώς δημοσιεύων
βιογραφίας συγχρόνων παροίκων τιμησάντων τας ελληνικάς εν Ρωμουνία κοινότητας και την χώραν διά των φώτων και της νοημοσύνης αυτών,
αντιπαρελθόντες λεληθότως ή και ατόπως ψευχθέντες».39
34 Ιστορική Επιθεώρησις, 6 Ιουνίου 1904, αρ. φύλλου 6, σ. 9.
35 Για την ελληνο-ρουμανική διένεξη του 1905 βλ. Constantin Velichi, «Les relations
roumano-grecques pendant la période 1879-1911», Revue des Études Sud- Est Européennes, VII, 3, 1969, σσ. 509-542· Max Demeter Peyfuss, Chestiunea aromânească.
Evoluţia ei de la origini până la pacea de la București (1913) și poziţia Austro-Ungariei, Βουκουρέστι: Editura Enciclopedică 1994· Ștefan Petrescu, «Naţionalism românesc
și grecesc în Turcia Europeană (1878-1913)», Analele Universităţii București. Istorie, L
(2001), σσ. 63-78· Σπυρίδων Σφέτας, «Το ιστορικό πλαίσιο των ελληνο-ρουμανικών
πολιτικών σχέσεων (1866-1913)», Μακεδονικά 33 (2003), σσ. 23-48· Radu Tudorancea,
«The Macedo-Romanian Question within the Romanian-Greek Relations in the Early
Twentieth Century», Romanian Academy Historical Yearbook, 1 (2004), σσ. 214-220·
Ionuţ Nistor, ‘Problema aromână’ în raporturile României cu statele balcanice (19031913), Ιάσιο: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza 2009.
36 ANIC/ DPSG (722), φάκ. 106/1912, σ. 4-6, 15 Ιανουαρίου 1914, Αθήνα.
37 Όπ.π., 15 Ιανουαρίου 1914, Αθήνα, σσ. 4-6.
38 Σύλλογοι, 25/1 Αυγούστου 1892, αρ. φύλλου 4966, σ. 2.
39 Έθνος, 4/17 Ιουλίου 1919, αρ. φύλλου 825, σ. 1.
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Το 1905, μετά την απέλασή του από τη Ρουμανία, ο Σπυρίδων Μ. Σίμος
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα συνεχίζοντας για τρεις δεκαετίες να εκδίδει
την εφημερίδα Πατρίς. Το 1908, η εφημερίδα Πατρίς αναδείχτηκε ως μια
από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της ελληνικής πρωτεύουσας. Ο Σίμος,
όπως οι περισσότεροι πετυχημένοι δημοσιογράφοι της εποχής, γοητεύτηκε
από την πολιτική. Το 1910 εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής Άρτας με
το κόμμα του Βενιζέλου.40 Ο Βενιζέλος τον εμπιστευόταν ιδιαίτερα επειδή
είχε βαθιές γνώσεις των βαλκανικών πραγμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι το
1913 διορίστηκε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στο συνέδριο του
Βουκουρεστίου.41
Μετά τη βελτίωση των ελληνορουμανικών σχέσεων, ο Σίμος ταξίδευε
συχνά στο Βουκουρέστι όπου ζούσε η οικογένεια της συζύγου του. Τον
Απρίλιο του 1914, ερχόμενος στη Ρουμανία, είχε διάφορες επαφές με τον
πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο. Σύμφωνα με μια ρουμανική εφημερίδα, οι αρωμούνοι και οι αλβανοί εθνικιστές που ζούσαν στη ρουμανική
πρωτεύουσα αισθάνονταν πληγωμένοι επειδή ο έλληνας βουλευτής είχε
δηλώσει ότι αγαπούσε τη Ρουμανία όπου είχε περάσει τα ομορφότερα
χρόνια της νιότης του.42
Η διαδρομή του Αλκιβιάδη Σαρδέλλη υπήρξε δραματική. Ο Σαρδέλλης που επέλεξε ως τόπο εξορίας την πόλη Μπρασόβ, στη μεθόρια περιοχή
μεταξύ Ρουμανίας και Τρανσυλβανίας, πέθανε από αρρώστια το 1908.43
Ο νέος διευθυντής της εφημερίδας, ο αδελφός του Αριστοτέλης Σαρδέλλης συνεργάστηκε, κατά την περίοδο των βαλκανικών πολέμων, για τη
συμφιλίωση μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Το 1912 ανήγγειλε μέσω
της Ίριδος ότι ήθελε να βγάλει νέα εφημερίδα στη ρουμανική γλώσσα με
τίτλο Pacea [Ειρήνη] προτείνοντας τη διάλυση των ρουμανικών σχολείων
στο ελληνικό κομμάτι της Μακεδονίας και της Ηπείρου με αντάλλαγμα
τη θέσπιση υποχρεωτικής διδασκαλίας των ρουμανικών στους Αρωμούνους αλλά στα υπάρχοντα εκεί ελληνικά σχολεία.44 Ας σημειώσουμε ακόμα
40 Σπυρίδων Μ. Σίμος, Υποψήφιος πληρεξούσιος Άρτης, Αθήνα 1910.
41 Με την ευκαιρία αυτή τιμήθηκε με ρουμανικό παράσημο, βασιλικό διάταγμα της 31ης
Ιουλίου 1913, βλ. ΕΛΙΑ, Αρχείο Σίμου, Αναμνήσεις εκ της ένδοξου συνθήκης του
Βουκουρεστίου, 1914.
42 ANIC/ DPSG (722), 191/1914, σ. 181: απόσπασμα δημοσιεύματος της εφημερίδας
Dimineaţa, 29 Απριλίου 1914 και σημειώματα αστυνομικού πράκτορα, της 19ης Απριλίου 1914, σ. 188 και της 2ης Μαΐου 1914, σ. 199.
43 Βλ. Universul, 6 Φεβρουαρίου 1906, σ. 1, το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ρουμανικές αρχές συνέλαβαν τον Σαρδέλλη τη στιγμή που επιχειρούσε να διαπεράσει τα
σύνορα. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, αυτό το γεγονός δεν συνέβαινε για πρώτη φορά.
ANIC/ DPSG (722), 71/1908, σ. 8, δημοσίευμα της Tribuna Macedoniei, 5 Αυγούστου
1907, αρ. 22.
44 ANIC/ DPSG (722), 74/1912, τ. Ι, σ. 3, σημείωμα πράκτορα, 22 Ιανουαρίου 1912.
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ότι ο Αριστοτέλης Σαρδέλλης την
περίοδο του μεσοπολέμου πολιτογραφήθηκε Ρουμάνος γεγονός που
του επέτρεψε να πολιτευτεί. Την
ίδια στιγμή ο Σαρδέλλης δεν έπαψε
να συνεισφέρει για την ανάπτυξη
φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο
χωρών.45
Σε αντίθεση με τον γιο του, ο
Ζαχαρίας Σαρδέλλης είχε αρνηθεί
τη ρουμανική πολιτογράφηση όταν
του είχε γίνει πρόταση: «Διετήρησα
την εθνικότητά μου αμόλυντον,
αποποιηθείς άλλην ιθαγένειαν,
προσφερθείσαν μοι υπό επισήμων
εγχωρίων». Σ’ αυτή την πνευματική
διαθήκη που δημοσιεύθηκε λίγο
πριν από τον θάνατό του, το 1913,
ο ιδρυτής της μακροβιότατης ελληAristotel Sardelly,
νικής εφημερίδας της Ρουμανίας
O Lună în Grecia,
εμφανίζεται λίγο πικραμένος αλλά
Βουκουρέστι 1929.
αισιόδοξος για την επιτυχή έκβαση
του αγώνα ζωής του. Όπως ο ίδιος λέει, η συνεπής τάση που έδειξε στα
εθνικά θέματα τον είχαν φέρει πολλές φορές αντιμέτωπο όχι μόνο με τις
εγχώριες αρχές αλλά και με την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση.46
Συμπεράσματα
Με την παρούσα εργασία περιγράψαμε την επαγγελματική διαδρομή μερικών ιδιοκτητών και διευθυντών εφημερίδων της ελληνικής διασποράς των
Βορείων Βαλκανίων κατά την εποχή της διάλυσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι έλληνες δημοσιογράφοι που παρουσιάστηκαν εδώ α) ήταν
γεννημένοι στις ελληνικές κοινότητες των «αλύτρωτων» περιοχών ή της
διασποράς των Ελλήνων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, β) σπούδασαν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή του ελλη45 Άλκη Μυρσίνη-Μάνθου, «Ηπειρώται δημοσιογράφοι στη Ρουμανία», Ηπειρωτική
Εστία, ΧΧΙ (1972), σσ. 529-541, ιδίως σ. 535.
46 Απόσπασμα της πνευματικής διαθήκης του ιδρυτή της μακροβιότατης ελληνικής
εφημερίδας της Ρουμανίας, η οποία δημοσιεύθηκε την 13 Σεπτεμβρίου 1913 από την
Ίριδα, Δημ. Β. Οικονομίδης, «Σημειώσεις διά την ιστορίαν των εν Ρουμανία Ελληνικών
εφημερίδων και πρώτων βιβλιοπωλείων»…, σ. 75.
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νικού βασιλείου και γ) ως έλληνες υπήκοοι συνταυτίζονταν με τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους. Σε μια εποχή που ο εθνικός ανταγωνισμός
είχε αναστατώσει ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων, η δημοσιογραφία
της διασποράς αναδείχτηκε ιδιαίτερα σπουδαία στη διαδικασία της ιδεολογικής κινητοποίησης των διεσπαρμένων δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού γύρω από το ελληνικό βασίλειο.
Οι δημοσιογράφοι συνειδητοποιούσαν όμως ότι η πραγμάτωση των
εθνικών τους οραμάτων εξαρτιόταν από την ανέγερση γεφυρών επικοινωνίας ανάμεσα στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και τους σύνοικους λαούς. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτούργησαν και οι έλληνες
δημοσιογράφοι στη Ρουμανία, τη βορειότερη χώρα των Βαλκανίων όπου
τα εθνικά απελευθερωτικά κινήματα βρήκαν από πολύ νωρίς πρόσφορο
έδαφος ανάπτυξης.

•

Πίνακας : Ελληνόγλωσσες εφημερίδες της Ρουμανίας, 1830-1920
Αρ.
1
2
3
4
5
6
7

Επωνυμία
Ο Ζέφυρος
του Ίστρου
Φωσφόρος
του Λαού
Ο Μηνυτής
της Βλαχίας
Ο Ελληνικός
Μηνύτωρ της
Βλαχίας
Ερμής / Mercuriu
Ο Θεατής /
Spectatorul
Αποθήκη
ποικίλων
γνώσεων

Τόπος

Έτος

Ιδιοκτήτηςδιευθυντής

Βουκουρέστι

1841-1842

Δ. Αργυριάδης

Βουκουρέστι

1848

Μιχαήλ Χρηστίδης

Βουκουρέστι

1848

Μιχαήλ Χρηστίδης

Βουκουρέστι

1849

Μιχαήλ Χρηστίδης

Βραΐλα

1848

Βουκουρέστι

1860-1862

Αντώνιος
Ταμπακόπουλος

Βραΐλα

1864-1865

Κωνσταντίνος
Γ. Σταυρίδης

Έλληνες δημοσιογράφοι στη Ρουμανία τον δέκατο ένατο αιώνα

8
9

Η Ίρις
Η Ίρις των Λαών
της Ανατολής
Ο Φοίνιξ της
Ανατολής

1865-1876
Βουκουρέστι
1876-1941

Ζαχαρίας
Σαρδέλλης & Υιοί

Βουκουρέστι

1868

Θωμάς Πασχίδης

10

Η Ένωσις

Βραΐλα

1871

Μ. Κουτίδης

11

Ερμής ο λόγιος
και κερδώος

Βραΐλα

1872

Κωνσταντίνος
Λαζαρέτος

12

Οι Σύλλογοι
Σύλλογοι

Βραΐλα
Βουκουρέστι

1873-1880
1880-1892

Τιμολέων
Ρουμπίνης

13

Δεκέβαλος

Βουκουρέστι

1874

Θωμάς Πασχίδης

14

Η Αλήθεια

Βραΐλα

1874

Μ. Μηλιαρέσης

15

Η Γνώμη

Βουκουρέστι

1875

Γ. Φώτιος &
Μ. Α. Μάκκας

16

Ερμής

Βραΐλα

1875-1880

Στυλιανός
Σαράσογλου

17

Κυκεών
Οι Λαοί της
Ανατολής
Αι Αποικίαι
Κόσμος
Η Γλαυξ

Βραΐλα

1876

Γαλάτσι

1876

Βουκουρέστι
Βραΐλα
Βραΐλα

1878
1880
1880

18
19
20
21
22

Η Φωνή της
Ελευθερίας

Βραΐλα

1884-1886

23

Η Ήπειρος

Βουκουρέστι

1886

24

Ίστρος

Γαλάτσι

1887

25
26
27

Άποικος
Έλλην
Φουκαράς

Βραΐλα
Βραΐλα
Βραΐλα

1887
1888-1889
1889-1890

28

Πατρίς

Βουκουρέστι

1890-1905

29
30

Η Θελξινόη
Νέοι Σύλλογοι

Βραΐλα
Βουκουρέστι

1891
1893

31

Δούναβης

Βουκουρέστι

1893

32

Ποντικός

Γαλάτσι

1893

279

Π. Πανάς
Ανδρέας Ν.
Πεταλάς

Κ. Σ. Περιβόλης
Δημ. Μ.
Φραγκόπουλος
Νικόλαος Γ.
Δόσιος
Α. Μ. Βερίκος
Ν. Α. Κουτσαλέξης
Παναγιώτης
Χριστόδουλος
Σπ. Σίμος
Μ. Γιαννίκης
Θ. Μοσχόπουλος
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33

Ελλάς

Βουκουρέστι

1894-1895

34

Η Μαϊμού

Βραΐλα

1895

35

Ο Ελεύθερος
Λόγος

Βραΐλα

1895-1901

36

Το Βήμα

Βουκουρέστι

1897

37

Κλειώ

Βουκουρέστι

1898

38

Το Μέλλον

Βραΐλα

1898

39

Ελπίς

Βουκουρέστι

1900

40

Κόσμος

Βουκουρέστι

1905-1906

41

Η Μέλισσα

Βουκουρέστι

1908-1916
1920-1928

Ιωάννης Π.
Οικονόμου

42

Το Έθνος

Βραΐλα
Βουκουρέστι

1911-1919
1919-1943

43

Ελευθερία

Βουκουρέστι

1918-1920

Λεωνίδας Γ.
Κοστωμύρης
Αδάμ Αδαμίδης
Χρήστου

44

Ο Νέος
Ελληνισμός

Βουκουρέστι

1921-1926

•

Θ. Μοσχόπουλος
Δ. Μεταξάς
Λασκαράτος
Δ. Μεταξάς
Λασκαράτος
Δ. Σφαέλος
Δημήτρης Μ.
Γιανναράκης
Δ. Σφαέλος
Σταύρος Αθ.
Βασιλάκης
Πέτρος
Κωντσαντινίδης

Θ. Μοσχόπουλος

Construction identitaire et enseignement
du français en Grèce au XIXe siècle
Despina Provata

Nul n’ignore les liens culturels qui unissent la France et la Grèce à partir du
XVIIIe siècle, lorsque la langue française, dont le rayonnement était incontestable, fut adoptée par les Phanariotes. Ces diplomates, princes et érudits,
qui se chargent de la régénération spirituelle de l’hellénisme, se mettent à
l’étude du français, s’initient à la littérature française dont ils élaborent des
traductions, lisent des ouvrages scientifiques, philosophiques et historiques
rédigés dans cette langue1.
La langue française devient ainsi l’intermédiaire entre les élites grecques
et la civilisation occidentale et la francophonie prend progressivement sa
place dans le monde grec. Il ne s’agit pas seulement d’un phénomène linguistique mais, beaucoup plus, d’un phénomène social qui s’étend durant tout
le XIXe siècle et qui peut être mesuré à travers plusieurs et divers aspects :
l’enseignement du français, bien sûr, mais aussi —quoique bien moins facilement mesurables— la présence d’un personnel domestique francophone,
l’introduction du français à travers des supports différents (livres, presse,
théâtre) sans oublier les différents réseaux de sociabilité qui se tissent entre
les individus, Grecs et Français (notamment à travers la correspondance et
les voyages).
L’ objectif de la présente communication est d’examiner la relation langue,
culture et identité qui détermine la diffusion de la langue française en Grèce
tout au long du XIXe siècle.
Au lendemain de la Révolution française, la langue et la culture françaises exercent sur l’Europe une séduction exceptionnelle qui prend même
les allures d’ « une force prosélytique », comme écrivait Joseph de Maistre
en 18092.
1
2

C. Th. Dimaras, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, (Les Lumières néohelléniques), Athènes,
Hermès, 61993, p. 222-223, 265-266.
Lettre de Joseph de Maistre à S.E. Msg l’Archevêque de Raguse (13 décembre 1809) citée
par Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours, t. XI, Paris,
A. Colin, 1968, p.1.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Associée à la victoire de l’humanisme contre le despotisme et l’oppression, la langue française devient le biais par lequel seront introduites dans
le monde grec les valeurs de la liberté et de l’égalité, l’idée de la résistance
à l’oppression et de la légitime révolte, surtout après la seconde Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, celle de 17933. C’est dans ce
texte que puise Rigas Vélestinlis pour rédiger sa charte constitutionnelle,
une brochure révolutionnaire qui définissait les contours de l’hellénisme
affranchi4. Convaincu que la régénération ne peut se réaliser sans l’éducation des populations opprimées et désirant doter la population asservie
d’une conscience politique accrue, Rigas insiste en particulier sur le rôle
de l’enseignement. Il va même au-delà du texte français qu’il a pour modèle
et proclame l’enseignement obligatoire pour les deux sexes. Soucieux en
effet d’en préciser davantage les contenus, afin de les rendre encore plus
conformes à ses objectifs, Rigas esquisse un programme linguistique:
apprentissage du grec, bien évidemment, mais aussi des deux langues
étrangères dominantes de l’époque, le français et l’italien5. Dorénavant, l’enseignement du français sera intégré dans le système éducatif grec et servira
la grande cause de l’hellénisme renaissant, à savoir la construction de son
identité nationale.
Bien que des voix conservatrices s’élèvent contre le danger d’une expansion des idées subversives à travers le développement de la langue qui les
véhicule6, des intellectuels tels que Démètre Catargi, Daniel Philippidès,
Adamance Coray, Nicolas Caradja et Démètre Govdélas, encouragent dans
leurs écrits l’apprentissage de la langue française7.
Parmi les premiers à le faire, Catargi soulignait dès 1783 la nécessité
d’apprendre le français pour quiconque souhaite suivre les progrès de l’esprit humain et arriver aux sources du savoir. Pour lui, seule la connaissance
du français permet de se pencher sur des ouvrages historiques et scientifiques, et même de se familiariser avec les œuvres des auteurs grecs de l’An3

4

5
6
7

Sur les influences de la Révolution française dans le sud-est européen, voir Paschalis
M. Kitromilidès, Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη (La Révolution
française et l’Europe du Sud-Est), Athènes, éd. Poreia, 22000.
Rigas Vélestinlis, Nέα Πολιτική Διοίκησις. Άπαντα τα σωζόμενα (Nouveau gouvernement
politique. Œuvres Complètes), (éd.) Paschalis M. Kitromilidès, Athènes, Parlement des
Hellènes, 2000, p. 33-70.
Ibid, p. 41-42.
Voir à ce sujet Elisabeth Papagéorgiou-Provata, Η γαλλική γλώσσα στην Ελλάδα (La
langue française en Grèce), Athènes, 1994, p. 13-14.
Démètre Govdélas et Nicolas Caradja sont aussi auteurs de manuels utilisés pour l’apprentissage du français dans les principautés Danubiennes. Voir à ce sujet Ariadna
Camariano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs,
Thessalonique, Institute for Balkan Studies, 1974, p. 253-254, 636-637.
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tiquité grâce aux nombreuses traductions8. Daniel Philippidès, laudateur
des lettres et de la civilisation françaises, compare l’état de civilisation de
la France des Lumières à celui atteint par la civilisation grecque antique :
« Ce sont les Français qui montrent la conduite aux autres nations, comme
autrefois les Grecs, qui suscitaient l’admiration et l’appréhension»9.
La diffusion de la langue française en Grèce doit surtout beaucoup à
Coray, qui considère la connaissance du français comme un préalable pour
réussir à allumer dans le pays la flamme de la liberté. Pour lui, celui qui ne
connaît pas le français est comme privé d’éducation libre10. Ayant la conviction profonde que le désir de la liberté et de l’éducation coexistent dans
l’âme de l’individu11, il encourage personnellement l’introduction des cours
de français dans le pays encore soumis12.
Ainsi, grâce aux initiatives nombreuses et variées des érudits grecs, les
lumières néohelléniques seront françaises. Si la culture de la France participe
à la formation de celle de la Grèce, ce serait presque par un juste retour des
choses : la culture française est en effet considérée comme la légitime héritière de la culture hellénique. La formation de l’identité nationale comprend
donc la récupération des valeurs antiques léguées à l’Europe éclairée, qui
sont ré-adoptées par le pays qui les avait vues naître. Par ce processus de
recyclage se constitue le patrimoine de l’hellénisme renaissant.
L’Insurrection de 1821 libère le pays de la domination ottomane et la
Grèce devient un État indépendant. Cependant, elle se trouve placée sous la
tutelle des forces étrangères. Cette dépendance, qui marquera tout le XIXe
siècle, n’est pas seulement politique et économique ; elle est aussi culturelle
et touche, par conséquent, le domaine de l’enseignement. L’État grec, qui lie
ainsi son destin à l’Europe, est à la recherche d’un nouveau lien cohérent
sur lequel reposeront ses fondements mêmes. C’est alors que se constitue la
8

Démètre Catargi, Τα Ευρισκόμενα (Œuvres retrouvées), (éd.) C. Th. Dimaras, Athènes,
1970, p.10. Voir à ce sujet Rhéa Delvéroudi, « La place du français parmi les langues
pratiquées dans les milieux hellénophones dans la seconde moitié du XVIIIe siècle »,
Actes du Colloque international Dialogue des cultures dans l’espace méditerranéen et les
Balkans : le français langue d’échange et de partage (Athènes 11-14 mars 2010), sous
presse actuellement.
9 Daniel Philippidès et Grégoire Constantas, Γεωγραφία νεωτερική (Géographie Moderne),
(éd.) Ékatérini Koumarianou, Athènes, Hermès, 1988, p. 421.
10 Adamance Coray, Άτακτα (Atakta), t. 2, Paris, 1829, p. 90.
11 C. Th. Dimaras, op.cit, p. 335.
12 C’est grâce à ses soins que fut nommé comme professeur de français à l’école Chio, l’helléniste Jules David. Voir à ce sujet Despina Provata, « Un témoignage tardif des Lumières en Grèce : le Dictionnaire inédit de Jules David », Σύγκριση / Comparaison, vol. 12
(2001), p. 82-87 ; Jean Caravolas, « L’helléniste français Jules David (1783-1854), The
Historical Review/La Revue Historique, vol. 1(2004), p. 130-131.
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nouvelle identité nationale autour d’éléments déjà existants : la langue et la
religion bien sûr, mais aussi et surtout, l’origine commune, à savoir la filiation avec les Grecs anciens. Or, selon Alexis Politis, cet hellénisme il allait
falloir le déterminer à l’aide de supports théoriques. Il convenait de cristalliser le sens de la notion de conscience nationale et d’en accentuer les caractéristiques13. L’ enseignement, destiné à constituer l’un des pylônes du jeune
État, fut appelé à participer à cette entreprise.
L’ avènement du roi Othon en 1833 et l’établissement du gouvernement
bavarois, marquent l’introduction du modèle éducatif allemand dans l’enseignement secondaire. Ce modèle avait provoqué l’admiration dans toute
l’Europe : influencé par le néo-humanisme, il délaissait la culture intellectuelle et accordait la priorité à la perfection morale de l’individu, par l’intermédiaire de l’étude des auteurs grecs et latins. L’ objectif était la formation
de l’âme et la perfection de l’individu en tant qu’être humain14. D’autre part,
l’enseignement grec portait également l’empreinte du système éducatif français : la loi de 1834 qui organisait l’enseignement élémentaire15 était calquée
sur la loi de Guizot de 183316 d’après laquelle l’enseignement devait, en plus,
garantir l’ordre et la stabilité sociale, le respect des institutions, telles la
monarchie, et prémunir contre l’utopie démocratique17.
L’ enseignement grec, nationaliste dès le début, est presque exclusivement tourné vers le passé : il ignore volontairement l’histoire moderne pour
exploiter l’histoire de la Grèce antique, il méconnaît les nouvelles traditions
et valorise la mythologie, écarte des programmes la pensée moderne pour
se pencher sur la philosophie et la littérature classiques18. Cette orientation
13 Alexis Politis, Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 18301880 (Années romantiques. Idéologies et mentalités en Grèce entre 1830 et1880), Athènes,
Mnimon, 1993, p. 35.
14 Albert Rebble, Ιστορία της Παιδαγωγικής (Histoire de la pédagogie), trad. Th. Hatzistéfanidi et S. Hatzistéfanidi-Polyzoï, Athènes, 1992, p. 277-278; S. Bouzakis, Νεοελληνική
εκπαίδευση (1821-1985). Εξαρτημένη ανάπτυξη (Enseignement néohellénique. Croissance subordonnée), Athènes, 1986, p. 32.
15 «Περί δημοδιδασκάλων εν γένει και δημοτικών σχολείων» (Des instituteurs et des
écoles primaires), 6/18 février 1834 dans Georges Venthylos, Θεσμολόγιον της Δημοτικής εκπαιδεύσεως (Collection des lois de l’enseignement primaire), t. 1, Athènes, 1898, p.
10.
16 Ékatérina Kikilia, Ο Νόμος Guizot στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική (La loi Guizot
dans la politique éducative grecque), Thèse de doctorat, Université d’Athènes, 2003.
17 Félix Ponteil, Histoire de l’enseignement en France. Les grandes étapes 1788-1964, Paris,
Sirey, 1966, p. 199; Maurice Gontard, L’Enseignement primaire en France de la Révolution
à la loi Guizot (1789-1833), Paris, Les Belles Lettres, 1959, p. 495.
18 Constantin Tsoukalas, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922) (Dépendance et reproduction. Le rôle social
des appareils scolaires en Grèce), Athènes, Thémélio, 62006, p. 565
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de l’enseignement est confirmée, d’ailleurs, par le fait que le grec moderne
ne sera introduit dans les programmes scolaires qu’en 1884 : l’étude du grec
ancien, sorte de substitut de la langue officielle (la katharevoussa), sert la
cause première de l’éducation, à savoir l’exaltation de l’antiquité19.
La mise en place d’un système éducatif, calqué sur les modèles de ceux
des pays européens où les études classiques occupaient une place de choix,
permet à l’État grec de prouver aux yeux de l’Europe qu’il était digne de
l’héritage ancestral et qu’il pouvait, par conséquent, être compté parmi les
« nations civilisées ». Par ailleurs, la connaissance d’une langue étrangère
s’imposait, notamment celle du français considéré non seulement comme
une langue universelle grâce à son usage diplomatique, mais aussi comme
un bagage linguistique utile pour le commerce et la diffusion des lettres et
des sciences.
En 1822, la nécessité d’introduire l’enseignement du français dans les
écoles est énoncé de manière hautement officielle par le Sénat Péloponnésien20. De nombreux érudits estiment même que l’apprentissage du français devrait constituer l’une des priorités de l’enseignement grec. Selon
Coray, par exemple, il fallait que les élus et les hauts fonctionnaires de l’état
sachent le grec ancien et le français21. La même attitude est adoptée par
Frederic Thiersch, l’inspirateur des programmes scolaires sous le gouvernement bavarois, qui pensait de son côté que l’apprentissage de la langue française devait constituer l’un des piliers de l’enseignement, au même titre que
l’étude du grec, ancien et moderne22. Henri-Auguste Dutrône23, proche de la
philosophie éducative de Capodistria24, soutenait qu’après les connaissances pratiques (l’agriculture, le métier des armes et le commerce), la connaissance d’une langue étrangère devait être une priorité pour les jeunes hellè19 Ibid., p. 557.
20 Alexis Dimaras, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (La réforme qui n’a pas eu lieu), Athènes,
Hermès, t. 1, p. 4-5.
21 Adamance Coray, Σημειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος του 1822 (Notes
sur le régime politique provisoire de la Grèce de 1822), (éd.) Them. P. Volidis, Athènes,
1933, p. 43-44.
22 Frederic Thiersch, Η Ελλάδα του Καποδίστρια. Η παρούσα κατάσταση της Ελλάδος
(1828-1833) και τα μέσα για να επιτευχθεί η ανοικοδόμησή της (La Grèce de Capodistria.
De l’état actuel de la Grèce et des moyens pour arriver à sa restauration), trad. Α. Spilios,
éd. Τ. Vournas, Athènes, 1972, p. 110-112, 114.
23 Henri-Auguste Dutrône fut nommé, en 1829 par Capodistria, membre du comité chargé
de l’organisation de l’éducation, auquel participaient également Ioannis Kokkonis et N.
Nikitopoulos.
24 « La régénération du pays doit être fondée sur l’éducation primaire et le travail » écrit
Capodistrias à Jean-Gabriel Eynard. Lettre citée dans Ιστορία του Ελληνικού Έθνους
(Histoire de la nation hellénique), t. XII, p. 589.
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nes. Il opte lui aussi pour le français, non seulement parce qu’il s’agissait de
sa langue maternelle, mais parce que la langue française serait « la moins
imparfaite, probablement la plus commune et donc la plus utile »25. On le
sait, le langage est un élément déterminant de l’identité, et le français, placé
en regard de la langue des illustres ancêtres, devenait ainsi un support de la
conscience nationale.
Ainsi, dès la naissance de la jeune Nation, la langue française fut introduite dans les premières écoles fondées dans la Grèce libre, celles d’Égine
(1829), de Nauplie (1833) et d’Hermoupolis (1833)26. Le français occupe
une place prépondérante dans le premier programme scolaire, celui de
1836 : on attribue à cette langue la deuxième place dans la hiérarchie des
matières enseignées dans les Écoles Helléniques (le premier cycle de l’enseignement secondaire), juste derrière le grec ancien et devant les mathématiques, l’histoire et les sciences naturelles27. Si l’on examine l’ensemble des
programmes scolaires du XIXe siècle, on constate que le français occupe la
troisième place dans la hiérarchie des matières enseignées dans le secondaire, preuve mesurable de l’importance qu’accordait l’État à l’apprentissage
de la langue française28. Considérée comme un préalable pour quiconque
souhaitait poursuivre des études supérieures, la connaissance du français était en outre tenu pour indispensable pour la vie professionnelle,
notamment pour les activités commerciales. La connaissance du français
était enfin un signe de distinction et de reconnaissance sociale, devenant
aussi un élément constitutif de l’éducation des jeunes filles, quoique assez
progressivement.
Si en effet le décret de 1834 prévoyait un enseignement primaire obligatoire pour les deux sexes29, l’enseignement secondaire était uniquement
destiné aux garçons30. Les difficultés financières de l’état grec d’une part,
25 Alexis Dimaras, op.cit., p. 20-22. Dutrône avait même proposé d’enseigner gratuitement
le français, une offre qui n’a jamais été acceptée, par souci de protéger la langue grecque,
les mœurs et la religion des Hellènes.
26 Voir Papagéorgiou-Provata, op. cit., p. 26; Kondylia Choïda, Το μάθημα των γαλλικών
στα ελληνικά σχολεία της Μέσης εκπαίδευσης του ελεύθερου κράτους και του έξω ελληνισμού κατά τον 19ο αιώνα (Le cours de français dans les écoles grecques du secondaire, de
l’état libre et des territoires assujettis durant le XIXe siècle), Thèse de doctorat, Université
Aristote de Thessalonique, 2003, p. 15-18.
27 Voir le décret du 31 décembre 1836/12 janvier 1837 dans David Antoniou, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929) (Les programmes de l’Enseignement Secondaire), Athènes, 1987, p. 83-109. Voir aussi Tsoukalas, op.cit., p. 555; PapagéorgiouProvata, op.cit., p. 27; Choïda, op.cit., p. 46.
28 Choïda, op.cit., p. 98.
29 Georges Venthylos, op.cit., p. 10.
30 Décret du 31 décembre/12 janvier 1836, «Περί του Διοργανισμού των Ελληνικών
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et d’autre part la résistance de la part des parents, surtout en province, qui
refusaient d’envoyer leurs filles à l’école, vont retarder l’organisation d’un
enseignement public féminin en Grèce31. Cette lacune est néanmoins
partiellement comblée par des initiatives privées qui aboutissent à la fondation de pensionnats destinées aux jeunes filles de la bourgeoisie32.
Conformément aux buts éducatifs de l’époque, la scolarisation féminine
devait préparer les jeunes filles à leur rôle d’épouse et de mère, veiller à
leur éducation morale et religieuse et fortifier en elles le sentiment national qu’elles devaient, par la suite, transmettre à leurs enfants. La connaissance du français n’échappe pas aux paramètres sociaux, ce qui influence en
conséquence les programmes scolaires qui se différenciaient sensiblement
de ceux élaborés à l’intention des garçons. En effet, dans les écoles de filles,
on accorde un rôle primordial aux cours de français, car la connaissance de
la langue française, avec le grec, la musique et l’aptitude aux ouvrages dits
de dames étaient le bagage nécessaire pour la future vie sociale des demoiselles33. Pendant longtemps, d’ailleurs, dans l’imaginaire grec, la bonne
éducation des filles était résumée par ces deux mots, répétés ensemble
comme un phraséologisme de distinction sociale : « français et piano ».
D’autre part, la langue française est à cette époque un signe d’appartenance religieuse pour les catholiques, dont la présence est depuis longtemps attestée dans les Cyclades, les îles de la mer Égée et les îles Ioniennes.
La pénétration des ordres catholiques dans le monde grec et l’œuvre éducative que ces congrégations ont offerte, ont pu être facilement effectuées
dans le cadre d’un climat d’occidentalisation qui s’était emparé de la société
grecque34. Si les écoles religieuses fondées par des missionnaires français

31
32

33
34

Σχολείων και Γυμνασίων» (De l’organisation des Écoles Helléniques et des Gymnases)
dans Stéphanos Μ. Parissis, Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις (Enseignement supérieur
et secondaire), t. I, Athènes, 1884, p. 225-250. Jusqu’en 1893 l’État interdit strictement
la scolarisation des filles dans des établissements masculins. Ce sont des pensionnats
privés, agréés par l’État, qui assurent la scolarisation secondaire des filles.
La participation égale des femmes à l’enseignement secondaire ne sera systématisée
qu’après la réforme de Vénizélos en 1929.
Parmi ces initiatives se distingue celle de la Société Philopédeutique (Φιλεκπαιδευτική
Εταιρεία) qui organise d’une manière systématique, à partir de 1836, l’éducation des
jeunes filles ainsi que la formation des futures institutrices. Dans ces écoles, le français
occupe une place de choix. Voir Marianthi-Elisabeth Mastora, Η επίδραση της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού της Γαλλίας στα Εκπαιδευτήρια της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας από της ιδρύσεώς της (1836) έως τις αρχές του 20ού αιώνα (L’influence de la
langue et de la culture françaises dans les écoles de la Société Philopédeutique à partir de
1836, date de sa fondation, aux débuts du XXe siècle), Thèse de doctorat, 3 vol., Université d’Athènes, 2006.
Choïda, op.cit., p. 88-99, 151-158.
David Antoniou, Γαλλικά σχολεία στην Ελλάδα (Écoles françaises en Grèce), Athènes,
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s’adressaient principalement à la communauté catholique des villes où elles
se sont installées, elles accueillaient, cependant, dans leurs rangs des élèves
du culte orthodoxe, ce qui n’a pas manqué de provoquer des tensions entre
ces institutions et les autorités grecques. Souvent accusées de prosélytisme,
elles ont été contraintes à plusieurs reprises à suspendre leurs activités
éducatives35.
Soucieux de préserver l’Orthodoxie qui était perçue comme un élément
fondamental de l’identité nationale, le Patriarcat Œcuménique, par une
circulaire de 1864, met en garde les parents contre les conséquences morales
néfastes que pourrait avoir la scolarisation de la jeunesse grecque dans les
écoles dirigées par ces congrégations36. L’État, de son côté, se déclare préoccupé par le fait que dans les écoles catholiques, la plupart des matières sont
enseignées en français. Cette pratique éloignait, certes, les élèves orthodoxes de leur langue maternelle, mais elle les éloignait en même temps
de leur religion, puisque ces derniers étaient souvent encouragés à participer à la messe catholique, où on leur insufflait l’obéissance au Pape. La
question devenait d’autant plus épineuse que ces établissements, placés
sous la protection française, refusaient l’inspection de la part des autorités grecques qui ignoraient le contenu, les méthodes d’enseignement adoptées ainsi que les manuels scolaires utilisés37. Pour ne citer qu’un exemple,
le Préfet de Corfou proteste, en 1869, contre le fait que dans les établissements religieux « les jeunes filles grecques orthodoxes, suivent un enseignement étranger à notre langue, à nos mœurs, à notre religion sacrée, qui
furent les assises de notre patriotisme, celles qui ont sauvé l’Hellénisme
durant les aventures terribles qu’a subies notre nation »38.
Qu’il s’agît d’établissements publics ou privés, grecs ou étrangers, l’enseignement du français devait se conformer à l’objectif général de l’enseignement qui était d’une part de fournir aux élèves les connaissances nécessaires
pour leur permettre de poursuivre des études supérieures, et d’autre part
2009, p. 17-55.
35 Voir, par exemple, le cas de l’École de St Joseph de l’Apparition présenté par Stéphanos
Kavalliérakis, Éducation et écoles étrangères en Grèce au XIXe siècle. Le cas des écoles
des sœurs de St Joseph de l’Apparition (1856-1893), Thèse de doctorat, Université Marc
Bloch, 2008, p.188-200.
36 Sidiroula Ziogou-Karastergiou, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οθωμανική διοίκηση και
η εκπαίδευση του γένους (Le Patriarcat Œcuménique, l’administration ottomane et l’éducation de la nation), Thessalonique, Kyriakidis, 1998, p. 287-288.
37 « Rapport sur les écoles occidentales des dites sœurs de la charité », Archives Diplomatiques et Historiques du Ministère hellénique des Affaires étrangères, Rangée 77, f. 2, Corfou
6 novembre 1868, p. 3, cité dans Kavalliérakis, op.cit., p. 147.
38 Ibid, p. 157, note 391.
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d’assurer l’éducation morale des futurs citoyens39. Dans les règlements et les
programmes d’études du temps on aperçoit cette dimension morale, religieuse, nationale et politique de l’éducation, encore plus accentuée lorsqu’il
s’agit des établissements scolaires des territoires qui faisaient encore partie
de l’Empire ottoman.
Car on n’oublie pas que l’école, orientée vers les études classiques, devait
« donner aux élèves la connaissance exacte des auteurs classiques, cultiver
et fortifier leur sens de la vérité, de l’honnêteté et du bien »40. L’ enseignement du français se met au service de cette cause : il ne s’agit pas seulement
d’apprendre une langue, mais d’éduquer les élèves, de cultiver les bonnes
dispositions des enfants, ce dont témoignent le discours et le contenu des
manuels utilisés pour l’apprentissage du français. Ces derniers devaient
respecter les consignes données par l’État et obtenir une autorisation officielle du ministère avant d’être introduits dans les classes. Dans certains cas,
lorsque plusieurs ouvrages avaient été agréés, le choix revenait au jugement
du professeur de français.
Ainsi, les ouvrages didactiques -chrestomathies, grammaires, dictionnaires et guides de conversation- visaient, bien évidemment, l’initiation
et l’approfondissement de la langue mais, conformément aux buts éducatifs de l’époque, souscrivaient également aux valeurs morales convenues
et incitaient les élèves à l’amour de la patrie. Même dans les grammaires
ou les guides de conversation, on peut aisément reconnaître, à travers les
exemples utilisés pour expliquer un phénomène grammatical, une tournure de la langue ou une situation de la vie courante, le double souci de
leurs rédacteurs de mettre à la disposition de la jeunesse des ouvrages à
visée non seulement pratique mais aussi morale. Ainsi, les manuels utilisés
dans cadre de l’initiation à la langue française, comme de son étude plus
approfondie, deviennent en même temps un véhicule de l’éducation morale
et intellectuelle des élèves. Leur contenu, adapté aux objectifs de l’enseignement, les aide à édifier une conscience nationale, politique et religieuse.
Dans ce cadre, ce sont surtout les chrestomathies qui servent les objectifs moralisateurs du système éducatif grec. Même si le contenu des chrestomathies provient des florilèges français, les textes choisis par les auteurs
grecs sont adaptés aux besoins éducatifs de la jeunesse du pays et sont
porteurs d’une idéologie particulière. Peu ouvertes à la littérature française
contemporaine, les chrestomathies font preuve d’« hellénocentrisme » tout
en perpétuant l’esprit des Lumières.
39 Choïda, op.cit., p. 45-64.
40 Décret du 31 décembre 1836/12 janvier 1837 dans Antoniou, Les programmes …, t. 1, p.
98-99.
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Nadiris, le rédacteur d’un manuel utilisé dans les écoles grecques pendant
plus de 30 ans, s’explique dans sa Préface sur les motifs qui l’on guidé dans
le choix des textes : «À cette fin, j’ai choisi des récits moraux et surtout des
faits d’héroïsme de nos propres ancêtres qui contribuent à l’éducation de
l’âme des enfants»41. Les textes qui font référence à l’antiquité, aux actes
héroïques des Grecs anciens, à la civilisation qu’ils ont créée, et même à la
reconnaissance que l’Europe a réservée à cette civilisation, rappellent aux
élèves leurs devoirs envers la patrie, les préparent au rôle qu’ils seront appelés à jouer dans la nouvelle société. Parmi les auteurs le plus souvent cités
dans ces chrestomathies, on trouve Fénélon et Les Aventures de Télémaque,
ainsi que le Voyage du jeune Anacharsis en Grèce de l’Abbé Bathélémy. Les
Fables de La Fontaine sont présentes dans toutes les chrestomathies à côté
des Caractères de La Bruyère, considéré comme l’un des moralistes les plus
importants. Il est intéressant de constater la place qu’occupe l’histoire dans
les manuels français à une époque où naît l’historiographie moderne en
Grèce : L’Histoire de Charles XII, roi de Suède et Le siècle de Louis XIV, ces
traités rédigés par Voltaire sont également présents dans les chrestomathies
destinées à l’enseignement du français. Enfin, de nombreux textes évoquent
des faits historiques de la Grèce antique ou moderne ou y font allusion42.
Ainsi, au moment où se construit l’identité nationale par l’enseignement, la
reconquête du patrimoine antique est en partie comblée par la médiation
des textes français, puisque les chrestomathies puisent copieusement dans
les sources offertes par la France.
Les extraits choisis pour leur valeur d’exemplarité présentent des
modèles à suivre et valorisent les vertus humaines telles que le courage et
la noblesse d’âme, le sacrifice, l’abnégation et le dévouement, la vaillance,
l’hardiesse et la bravoure. Ils accentuent les qualités morales que devraient
avoir les futurs citoyens telles que l’application au travail, le goût pour
l’étude, le respect et l’obéissance, la charité, l’altruisme, le désintéressement,
la bienfaisance, la générosité43. Les chrestomathies françaises contribuent
à l’éducation de la jeunesse et à sa préparation à la vie active. Les ouvrages
deviennent des outils pour l’élaboration d’une idéologie et la formation des
individus-citoyens dont avait besoin l’État grec à ce stade de sa constitution, même si l’objectif premier, à savoir l’apprentissage du français n’a pas
toujours été atteint au niveau souhaité44.
41 Α. Nadiris, Préface, Ευμέθοδον αναγνωσματάριον της Γαλλικής Γλώσσης (Recueil méthodique de morceaux choisis en langue française), Athènes, 1858.
42 Choïda, op.cit., p. 234.
43 Ibid., p. 216-245.
44 Nombreuses sont les voix qui se révoltent contre l’incapacité de l’école de préparer les
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L’initiation aux textes littéraires grâce aux chrestomathies permet en
outre aux élèves d’entrer en contact avec les œuvres originales, parfois
même avant que les traductions grecques ne soient parues45. Il se crée ainsi
un lectorat qui permettra la création de librairies françaises. Ces lecteurs,
familiarisés avec la langue et nourris de littérature française, favorisent l’essor d’une presse francophone ou bilingue (grec-français) : une cinquantaine de feuilles paraissent durant le XIXe siècle en Grèce et dans les centres
de l’hellénisme diasporique où s’activaient de florissantes communautés grecques46. Ces mêmes lecteurs deviennent des spectateurs avides de
théâtre français; les scènes helléniques accueilleront durant tout le siècle
des troupes françaises en tournée dans le pays47.
L’intérêt suscité par le français dans toutes les classes de la société se mue
rapidement en engouement et s’étend à tout ce qui porte l’attribut français.
On imite le mode de vie, les pratiques sociales, la mode venue de France.
Des termes et des expressions françaises s’infiltrent dans la langue nationale et toute une société se situe par rapport à la réalité culturelle française.
Face à ce processus de francisation, nombreux sont ceux qui parlent de
« gallomanie » et des « franco-prétentieux »48. Devant le danger d’acculturation qui menaçait leur société, les intellectuels grecs se chargent de rappeler leurs compatriotes au sens de la mesure et au respect de leur identité
nationale49.
élèves, parmi lesquelles Anghélos Vlachos. Voir Papagéorgiou-Provata, op.cit., p. 84-85.
45 C’est le cas notamment de l’œuvre hugolienne. Grâce au manuel de lecture d’Alexandre-Rizo Rangabé (Encyclopédie française ou choix de morceaux des meilleurs prosateurs
et poètes français, Athènes, Impr. A. Coromilas, 1842) les élèves grecs du secondaire
sont parmi les premiers à avoir la possibilité d’aborder dans l’original des extraits d’Hernani et de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo en 1842, date de parution de l’Encyclopédie de Rangabé, alors que des traductions grecques de ces œuvres ne sont disponibles qu’en 1861 et 1867 respectivement. Voir à ce sujet Despina Provata, Victor Hugo en
Grèce (1842-1902), Thèse de doctorat, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 1994, p.
255-258.
46 Voir à ce sujet Despina Provata, « La presse francophone grecque : revendications nationales et ouverture vers l’Europe », Actes du colloque international Dialogue des cultures dans l’espace méditerranéen et les Balkans : le français langue d’échange et de partage,
op.cit.
47 Il n’existe pas, à ma connaissance, d’étude systématique sur les représentations données
par des troupes françaises en Grèce. On peut, cependant, se reporter à l’ouvrage de
Walter Puchner, Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο νεοελληνικό θέατρο
(17ος-20ός αιώνας) (La réception du théâtre français par le théâtre néohellénique), Athènes, Hellinika Grammata, 1999 qui fournit des indices précieux.
48 « Οι Φραγκοξιπασμένοι ». C’est le titre que porte un dialogue satirique inséré dans le
journal Asmodaios (Ασμοδαίος) en 1876 (no 54, 25 janvier 1876, p. 4).
49 Papagéorgiou-Provata, op.cit. p. 84-92.

Despina Provata

292

Cependant, et malgré ces exagérations, on peut affirmer que l’usage
raisonné de la langue française a offert la possibilité d’accéder à un véritable dialogue de cultures entre les deux pays et a constitué un canal de
communication vers le monde occidental. En effet, comme nous l’avons vu,
durant tout le XIXe siècle et surtout à partir de la fondation de l’État grec,
l’influence linguistique et culturelle de la langue française dans la société
hellénique est devenue de plus en plus puissante grâce à l’introduction de
l’enseignement du français dans les établissements scolaires et à son statut
de langue de prédilection des intellectuels grecs comme de tout Hellène
éduqué. Le français constituait, en effet, un lien avec la civilisation occidentale et permettait au pays de sortir de l’isolement intellectuel et économique où l’avait plongé l’occupation ottomane. Ainsi, et en dépit de l’avis de
certains esprits conservateurs pour qui la connaissance du français risquait
de compromettre la religion et la morale, la langue française fut au contraire
un élément fondamental de l’éducation de la jeunesse grecque au moment
où la Grèce réaffirmait son identité.

•

Η κρητική ταυτότητα μέσα από τις μαρτυρίες
ξένων ταξιδιωτών του ΙΘ΄ αιώνα*
Manuel Serrano Espinosa

Της Kρήτης την παράδοση με ευλάβεια στηρίζω
κι όπου σταθώ κι όπου διαβώ μια Kρήτη ζωγραφίζω.
Στον Γ.Π. Εκκεκάκη

Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων της κρητικής κοινωνίας του
δέκατου ένατου αιώνα, ειδικά μετά την έναρξη της μεγάλης επανάστασης
του 1821, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δε θα το κάνουμε μέσω των
γραπτών πηγών και ιστορικών εγγραφών από τα αρχεία, αλλά μέσα από
τις μαρτυρίες των περιηγητών που επισκέφθηκαν το νησί σε όλη τη διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα, αναμφίβολα, μία από τις περιόδους, καλύτερα τεκμηριωμένη όσο αφορά τις μαρτυρίες των περιηγητών, και επομένως, από τις μεγαλύτερες επίσης σε διάχυση και ηχώ των γεγονότων που
είχαν συμβεί στο νησί για τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής.
Μάλλον ό, τι βρήκαν οι ευρωπαίοι επισκέπτες του δέκατου ένατου αιώνα
ήταν μια περιοχή όπου επεκτείνεται η φλόγωση και το πνεύμα της ελληνικής επανάστασης εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας.1
*

1

Το έργο αυτό έγινε χάρη στη χρηματοδότηση του DIGICOTRACAM [Βαλένθια,
Generalitat Valenciana]. Ref: PROMETEO-2009-042, στο πλαίσιο της ομάδας IVITRA
του Πανεπιστημίου του Αλικάντε Ισπανίας.
H σχετική βιβλιογραφία είναι πολύ εκτενής. Όσο αναφορά την ιστορία της Κρήτης του
ΙΘ΄ αιώνα, θα αναφέρω δύο συγγραφείς και ορισμένα βασικά τους έργα: Θ. Δετοράκης,
Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο 1990, 319-437. «Η Τουρκοκρατία στην Κρήτη», Κρήτη:
Ιστορία και Πολιτισμός, τόμος Β΄, 332-436. Σχετικά με τις επαναστάσεις, Ν. Β. Τωμαδάκης, “Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν των κρητικών επαναστάσεων”, ΕΕΚΣ 1 (1938),
530-555 και 2 (1939), 198-238. “Η Κρητική Επανάστασις 1866-69: (Σύντομον ιστορικόν διάγραμμα μετά βιβλιογραφίας)”, Νέα Εστία τεύχος 80 (1966), 1488-1502. Για τους
περιηγητές το πολύ γνωστό βιβλίο του Κ. Σιμόπουλου, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα,
4 τόμοι, Αθήνα 1999, δεν μας βοηθάει πολύ διότι φτάνει μόνο ως την επανάσταση του
1821. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια χάρη στο γιγάντιο κόπο και την εντυπωσιακή
δουλειά του μεγάλου ρεθεμνιώτη συλλέκτη Γ. Π. Εκκεκάκη και της οικογένειάς του,
έχουμε την ευκαιρία να μεγαλώσουμε τη γνώση μας για τους περιηγητές της νήσου.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Σε αυτό το πεδίο δράσης βρίσκεται το επίκεντρο πολλών επαναστάσεων και εξεγέρσεων του κρητικού λαού ενάντια στην καταπι ε σ τι κή
Οθωμανική Αυτοκρατορία, πλαισιώνονται σε αυτό τον γενικό πόλεμο
εναντίον των Τούρκων που καταλήγει στην τελική νίκη και την απελευθέρωση στις αρχές του εικοστού αιώνα. Αλλά το γεγονός ότι η τουρκική
κυριαρχία στην Κρήτη ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση (1669) σε σχέση
με άλλες περιοχές της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας, του δίνει κάποιες
ιδιαιτερότητες που δεν εμφανίζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα, ιδιαίτερα
προς το τέλος της Τουρκοκρατίας.2
Στη μελέτη ορισμένων από αυτές τις μαρτυρίες και για την ανάλυση της
ταυτότητας αυτής της προβληματικής περιόδου της ιστορίας του κρητικού λαού θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε σε εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που ξεχωρίζουν τα άπληστα μάτια των ταξιδιωτών. Και
θα δώσω προτεραιότητα στα κείμενα περιηγητριών, πράγμα που μπορεί
επίσης να μας δώσει μία εικόνα της επικρατούσας νοοτροπίας εκείνης της
εποχής, αν και τα θέματα είναι συνήθως κοινά. Με ελάχιστες εξαιρέσεις
προτίμησα να διαλέξω εκείνα τα χρονικά ταξιδιωτών που έμειναν για πολύ
μικρό χρονικό διάστημα στο νησί. Ακολουθώντας αυτή τη γραμμή δράσης
επιδιώκω διπλό σκοπό: να βρω τη φρεσκάδα των πρώτων εντυπώσεων και
παράλληλα να αποφύγω τη γνωστή αρρώστια που συνήθως παθαίνουμε οι
ξένοι όταν επιστρέψουμε ξανά στη Μεγαλόνησο.3 Επειδή για τους περισ-

2

3

Γ. Εκκεκάκης, Περιηγητές και περιηγητικά κείμενα για την Κρήτη – 15ος μέχρι και 20ός
αιώνας, Ρέθυμνο 2006.
Γνωρίζουμε ότι οι γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής καθυστέρησαν σε μεγάλο βαθμό
την απελευθέρωση του νησιού της Κρήτης. Το Ηνωμένο Βασίλειο εμπόδιζε την
απελευθέρωση της Κρήτης φοβούμενο την αυξανόμενη δύναμη της Ρωσίας στην περιοχή, μετά τη σειρά των ρωσοτουρκικών πολέμων. Όπως είναι γνωστό, δε θα ήταν η
τελευταία φορά που η βρετανική αυτοκρατορία θα χειριστεί έτσι το θέμα αυτό. Μετά
την περίοδο της “Αιγυπτιοκρατίας” (1831-1840) η Συνθήκη του Λονδίνου του 1840 θα
δώσει το νησί πίσω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Πρόκειται για τη γνωστή και μεγάλη ταξιδιώτισσα Ελπίδα Μέλαινα (Marie Espérance
von Schwartz). Τα λόγια της Μέλαινας δηλώνουν καθαρά τους λόγους για τους οποίους ήθελα να αποφύγω σ’ αυτή την εργασία ορισμένα χρονικά. Η Ελπίς Μέλαινα έμεινε
στην Κρήτη το διάστημα 1865-1893, με λίγες απουσίες λόγω υγείας. Δεν έχουμε, βέβαια,
σ’ αυτή τη μικρή εργασία, χώρο να εξετάσουμε τη μεγάλη σημαντικότητα των έργων
της Μέλαινας για την Κρήτη. Παραθέτω την πρόσφατη έκδοση Ελπίς Μέλαινα. Περιηγήσεις στην Κρήτη 1866-1870. ΠΕΚ, Ηράκλειο 2008, με άριστη επιμέλεια της Ιωάννας
Μυλωνάκη. Η παραπομπή είναι της σελίδας 243: «Όταν το 1865 στο Μόναχο o Franz
von Löher με παρακίνησε να ταξιδέψω στην Κρήτη και πρόσθεσε ότι για να γνωρίσω
καλά το νησί του Μίνωα, θα χρειαζόμουν δύο ταξίδια, αυτή η τελευταία παρατήρηση
δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Ο μορφωμένος φίλος μου γνώριζε πολύ καλά τι σημαίνει η
λέξη «Κρήτη», γνώριζε ότι, όποιος πατήσει το πόδι του στον τόπο αυτό, τον σημαδεμένο από την ιστορία και ευλογημένο από τη φύση, αντλεί συνεχώς νέες χαρές από την
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σότερους ταξιδιώτες της εποχής τόσο οι Τούρκοι, όσο οι Έλληνες ήταν
κατά κάποιον τρόπο ξένοι γι’ αυτούς, μπορούμε να πούμε ότι τις περισσότερες φορές οι απόψεις τους είναι ουδέτερες και δεν διστάζουν να κριτικάρουν τη μια ή και τις δυο πλευρές αντίστοιχα.
Is it not a dream, a delusion? Am I really in Crete?, αναρωτιέται η περιηγήτρια Α. Vivanti4 όταν στις 3 Απριλίου του 1865 φτάνει, όπως σχεδόν
όλοι οι ταξιδιώτες εκείνου του αιώνα, στο κρητικό λιμάνι των Χανίων στην
αναζήτηση για το άγνωστο, το εξωτικό, και το περιπετειώδες. Αυτό ακριβώς το ζήτημα που έχουμε κάνει όλοι αυτοί που αγαπάμε βαθιά αυτό το
νησί που υπερβαίνει τις δυνατότητες έκπληξης μετά την πρώτη επίσκεψή
μας. Η Α. Vivanti διέμεινε μόλις δύο εβδομάδες στο νησί, αλλά μας έδωσε
κάποιες ειδήσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το δικό μας θέμα.
Η μορφωμένη Vivanti, ιταλικής καταγωγής, μιλούσε αγγλικά, και
παντρεμένη με έναν πλούσιο έμπορο εβραϊκής καταγωγής, είναι ευαισθητοποιημένη στα ήθη της βικτωριανής κοινωνίας και, γι’ αυτό, όταν συναντά στο Ρέθυμνο την οικογένεια του άγγλου υποπρόξενου στην Κρήτη,
που προερχόταν από την Ιωνία, αναφέρει κάποια δυσκολία με το τυπικό
βρετανικό φλέγμα:
«Η σύζυγος, η κόρη και οι νύφες του κ. Ο. δεν καταλάβαιναν παρά μόνο
Ελληνικά. Ως εκ τούτου, μπορούσα να τους μιλάω μόνο με νοήματα
και, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να μεταδίδει μόνο πολύ
απλά νοήματα, δεν είπαμε πολλά. Ήταν ντυμένες με τρόπο που ήταν
μείγμα πρωτόγονης απλότητας και υπέροχης κομψότητας. Ενώ ήταν
ντυμένες, για παράδειγμα, με ένα απλό βαμβακερό φόρεμα και είχαν
μαντίλι δεμένο γύρω από το κεφάλι, φορούσαν συγχρόνως εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια, μαργαριταρένια κολιέ, βραχιόλια κλπ.
Η ίδια ασυμφωνία ήταν ορατή και στα σπίτια τους. Ενώ τους έλειπαν πολλά από αυτά που σε εμάς θεωρούνται βασικές και απολύτως
αναγκαίες ανέσεις της ζωής, τα κρεβάτια είχαν καλύμματα με χρυσά
κεντήματα. Με τα παιδιά τα πήγαινα καλύτερα απ’ ό, τι με τις κυρίες».5
Ενώ, σε ένα άλλο μέρος της διήγησής της επαινεί τη φυσική ευκολία
των Ελλήνων για να μάθουν την αγγλική γλώσσα.6 Επιπλέον, αναφέρει
λεπτομερώς την ιστορία του σουλτάνου Ισμαήλ Πασά και έχει τη μεγάλη

4
5
6

αστείρευτη πηγή των θαυμάτων του.»
A Journey to Crete, Constantinople, Naples and Florence. Three Months Abroad. By Anna
Vivanti. London 1865, σ. 40.
Το μαγεμένο Νησί. Οι εντυπώσεις της Anna Vivanti από την Κρήτη του 1865. Μετάφραση Λ. Εκκεκάκη, Ρέθυμνο 2006, σ. 17.
A. Vivanti, 2006, σ. 7.
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ευκαιρία να επισκεφθεί το χαρέμι του. Η Vivanti δεν διστάζει, όμως, να
ολοκληρώνει την άποψή της σ’ ορισμένα χαρακτηριστικά των οπαδών της
αυτοκρατορίας:
«Κάναμε τα κουρασμένα μουλάρια μας να βιαστούν όσο περισσότερο
επέτρεπαν οι δρόμοι, αλλά η προσπάθεια ήταν μάταιη, δεν θα φτάναμε
στην ώρα μας. Ο κ. Α., που ήξερε το μεγάλο τρόμο μου για τους πολύ
άσχημους και βρόμικους μαύρους, τους «Άραβες» όπως λέγονται εκεί,
που ζουν σε καλύβες από λάσπη και βρόμικες σκηνές έξω από την πόλη,
πρότεινε να τους ζητήσουμε να μας φιλοξενήσουν, επί του οποίου εγώ
δήλωσα πολύ ζωηρά και αποφασιστικά ότι εγώ από την πλευρά μου θα
προτιμούσα να περάσω τη νύχτα με τα χαριτωμένα άσπρα αρνάκια στη
λοφοπλαγιά, των οποίων τα κουδούνια ακούγονταν μέσα στην ησυχία
της νύχτας, παρά με εκείνα τα άσχημα μαύρα πρόβατα».7
Ενώ λίγα χρόνια αργότερα επισκέφθηκε το νησί μια άλλη Αγγλίδα, η
Μary A.Walker,8 η οποία μας ενημερώνει περί των θηλυκών προτύπων
μόδας.
«Οι γυναίκες, τόσο οι μουσουλμάνες όσο και οι χριστιανές, γνέθουν και
υφαίνουν ένα γερό ύφασμα, καθώς και πολύχρωμες ριγωτές κουβέρτες
από μαλλί ή βαμβάκι. Στις περιοχές που είναι απομακρυσμένες από τις
ευρωπαϊκές καινοτομίες μπορεί να βρει κανείς ακόμα κάποιες από τις
παλιές φορεσιές: γυναικεία ενδύματα, πλούσια χρωματιστά κεντήματα, τα σχέδια των οποίων φέρουν σημάδια βενετσιάνικου γούστου και
στιλ. Αλλά αυτά τα περίεργα κατάλοιπα υψηλής τέχνης δεν τυγχάνουν
της εύνοιας των κυριών από την Κρήτη, που προτιμούν οποιοδήποτε
μοντέρνο φανταχτερό και ψεύτικα αριστοκρατικό και μεγαλόπρεπο
των γιαγιάδων τους. Ο κ. Sandwith, ο πρόσφατα Εξοχότατος Πρόξενος
στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της μακράς παραμονής του δημιούργησε μια πολύ μεγάλη και όμορφη συλλογή με αυτά τα κεντήματα αγορασμένα σε πολύ υψηλές τιμές. Η χωρική της Κρήτης ξέρει πώς να βγάλει
μεγάλο κέρδος από τις «αντίκες» της, αν δεν τους δίνει μεγάλη αξία για
τη δική της αμφίεση».9
Η ίδια ταξιδιώτισσα μας ενημερώνει για ένα βασικό πρόβλημα της
εποχής που τονίζουν αρκετοί ταξιδιώτες για τους ξένους τουρίστες και
7
8
9

A. Vivanti, 2006, σ. 12.
M. A. Walker, Eastern life and scenery with excursions in Asia Minor, Mytilene, Crete, and
Roumania, London 1886.
Οι περιγραφές και τα σκίτσα της αγγλίδας Μary Walker από την Κρήτη της δεκαετίας
του 1870. Μετάφραση Λ. Εκκεκάκη, Ρέθυμνο 2005, σ. 7-8.
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τουρίστριες:10 την έλλειψη ξενοδοχείων στα Χανιά. Η Walker το περιγράφει με το δικό της τρόπο συνδυάζοντάς το με την περιέργεια των ντόπιων
κατοίκων:
«Την προηγούμενη νύχτα [για παράδειγμα] είχε αποβιβαστεί ένας
κύριος από το ατμόπλοιο. Ήταν ένας άγγλος τουρίστας, που κι αυτός
προσπαθούσε να βρει κατάλυμα για λίγες εβδομάδες. [Και οι περίεργοι
αναρωτιόνταν]: Μα τι μπορούσαν να σημαίνουν αυτές οι απρόσμενες
αφίξεις; Ο νεοφερμένος άρχισε με τον πιο αθώο τρόπο να κάνει ζωγραφικές σπουδές των τύπων και ενδυμασιών της χώρας. Ήταν εντελώς
ήσυχος και διακριτικός. Μα...μα...εν ολίγοις, τι μπορεί να τον έφερε
στην Κρήτη; Είναι φανερό ότι εδώ υπήρχε κάποιο μυστήριο».11
Αλλά η αληθινή πραγματικότητα για τις ελληνίδες γυναίκες της Κρήτης
της εποχής σε σύγκριση με τις αναφερόμενες ευρωπαίες ταξιδιώτισσες που
περιγράφουν έθη και έθιμα του νησιού δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Μας
το υπενθυμίζει ένας άντρας, ο τότε γάλλος πρόξενος στην Περσία M.J.
Tancoigne που επισκέφθηκε το νησί στις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα και έζησε
ένα διάστημα στα Χανιά.12 Ας παραθέσουμε δυο παραδείγματα. Το πρώτο
μιλάει για την περίεργη παιδεία και συμπεριφορά του πατέρα στις κόρες
του με αποτέλεσμα να παθαίνουν το εξής όταν γερνάνε:
«Οι γονείς δεν πρέπει να περιμένουν τότε υπόληψη ή σεβασμό, αλλά
ένα ύφος υπεροχής αγενές και απότομο, στη θέση του φοβισμένου
ύφους που τους είχε επιβληθεί αναγκαστικά».13
Το δεύτερο είναι ακόμα πιο υποδειγματικό:
«Οι Ελληνίδες της Κρήτης δυσκολεύονται να αντιληφθούν τι συμβαίνει
πέρα από το σπίτι τους και συνεπώς δεν μπορούν να βρουν ενδιαφέρον
σε αναγνώσματα τα οποία άλλωστε απαιτούν παιδεία και γνώσεις, κάτι
που δεν έχουν δυνατότητα να αποκτήσουν».14
10 M. Walker, 2005, σ. 8: «Οι ξένοι, και ιδιαίτερα οι γυναίκες που έρχονται στην Κρήτη
με την πρόθεση να μείνουν για λίγες εβδομάδες, αποτελούν φαινόμενο τόσο ασυνήθιστο. Η δική μας εγκατάσταση προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση κι έδωσε υλικό στους
κουτσομπόληδες για κουβέντες και εικασίες».
11 M. Walker, 2005, σ. 9.
12 Tancoigne, J. M., Voyage à Smyrne, dans l’Archipel et l’île de Candie, en 1811, 1812, 1813
et 1814; suivi d’une notice sur Péra et d’une description de la marche du Sultan Paris
(Nepveu), 2 vol., 1817, VIII-176, 148 pp. in-8, grav.
13 Πληροφορίες και βιώματα του Μ. Ι. Tancoigne από την Κρήτη του 1811-1814. Ένα ξεχασμένο κείμενο για την εποχή του Χ. Οσμάν Πασά. Επιμέλεια Γ.Π. Εκκεκάκης. Ρέθυμνο
2008, σ. 51-52.
14 Πληροφορίες και βιώματα του Μ. Ι. Tancoigne…, σ. 53.
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Ένας από τους κορυφαίους περιηγητές όλων των εποχών που ήρθε στην
Κρήτη, ο διάσημος Άγγλος R. Pashley,15 επισκέφθηκε το νησί κάποιες δεκαετίες πριν τις δυο αναφερόμενες ταξιδιώτισσες. Όπως είναι γνωστό, το
έργο του Pashley ξεχωρίζει ως το πρώτο που διαθέτει μια πλήρη έρευνα και
εκτενείς αναφορές για τις αρχαιότητες του νησιού. Για παράδειγμα, συνέβαλε αποφασιστικά στον εντοπισμό της τοποθεσίας της αρχαίας πόλης
της Κυδωνίας και η φιλολογική του παιδεία τον ώθησε να συμβουλευτεί
το χειρόγραφο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας. Ο μεγαλύτερος
αριθμός περιηγητών κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα ήταν, φυσικά, από
τη Μεγάλη Βρετανία, που διέθετε πραγματικά τη φήμη της υπερδύναμης
τότε, αλλά χαρακτηριζόταν και από τις ιδιαιτερότητες και την περιπετειώδη και ταξιδιωτική αναζήτηση που επί αιώνες δέσποζε στο βρετανικό
πνεύμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δημοσιεύσεις ορισμένων βρετανών
ταξιδιωτών ήταν αναμφίβολα καθοριστικές στην αρχαιολογική επιστήμη,
για παράδειγμα, για την ανασκαφή του Arthur Evans στο ανάκτορο της
Κνωσού.16
Σε αυτή τη σύντομη περίληψη του έργου του πρέπει να τονίσω κάποιες
αναφορές στην καθημερινή ζωή της εποχής. Ένα σημαντικό μέρος των
αναφορών για την κρητική κοινωνία της εποχής στο έργο του R. Pashley
είναι αφιερωμένο στα χαρακτηριστικά των κρητικών γυναικών εκεί που
πάει. Αναφέρει για παράδειγμα ο άγγλος περιηγητής τη φορεσιά τους,
θαυμάζει την ομορφιά τους παρά το γεγονός ότι σχεδόν πάντα καλύπτονται όπως και οι τουρκάλες και σημειώνει επίσης στο χρονικό του τον
άφθονο χρόνο που αφιερώνουν για την προσωπική τους υγιεινή. Ένα από
τα πιο φημισμένα περιστατικά τυχαίνει στον Pashley όταν διέρχεται από
χωριό της επαρχίας Μυλοποτάμου ψάχνοντας την περίφημη ομορφιά των
γυναικών του.17
Παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά των κρητικών γυναικών που προσελκύουν την προσοχή του άγγλου περιηγητή. Όταν, συνο15 R. Pashley, Travels in Crete, 2 τόμοι, Cambridge 1837. Υπάρχει μια ανατύπωση του
αγγλικού πρωτότυπου στη συλλογή της Βιβλιοθήκης Ιστορικών Mελετών, αρ. 229, των
εκδόσεων Καραβία, Αθήνα 1989. Υπάρχει μια υπέροχη ελληνική μετάφραση από τη Δ.
Γόντικα, Ταξίδια στην Κρήτη, Ηράκλειο 1994. Ο R. Pashley σπούδασε μαθηματικά και
κλασικές επιστήμες στο Trinity College του Cambridge. Μετά έκανε ένα ταξίδι στις
ακτές της Μεσογείου και έφθασε στην Κρήτη το 1834 στο λιμάνι των Χανίων.
16 Για τους βρετανούς περιηγητές, βλ. P. Warren, “Early Travellers from Britain and Ireland”
στο Cretan Quests. British Explorers, Excavators and Historians, (D. Huxley, ed.), BSA,
Αthens, 2000, 1-8. Σε αυτό το έργο, ο μεγάλος άγγλος αρχαιολόγος κάνει μια σύντομη
ανασκόπηση των βρετανών ταξιδιωτών προς την Κρήτη. Eπίσης, G. Cadogan, «Τhe
pioneers: 1900-1914», στο Cretan Quests. British Explorers, Excavators and Historians.
(D. Huxley, ed.), BSA, Athens, 2000, 15-27.
17 Pashley 1989, I, 144: «Garazo’s dames are facile as they are fair».
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δευόμενος από τον οδηγό του, εισέρχεται στο χωριό Κακοδίκι, στην
όμορφη ορεινή περιοχή του Σελίνου, βρέθηκε μια ομάδα γυναικών που
εργάζονταν στη συγκομιδή του ελαιοκάρπου, μόνιμοι κάτοικοι του Αγίου
Ιωάννη Σφακίων. Ο Pashley εκφράζει το θαυμασμό του για τα προϊόντα
της περιοχής και επαινεί την προφορά των γηγενών —μιλώντας προφανώς στα αγγλικά—, αλλά στη συνέχεια μια όμορφη κοπελιά ανταπαντάει
ως εξής:
«Είστε μόνο δύο άνδρες και, συνεπώς, δεν φοβόμαστε, είμαστε πολύ
περισσότερες».18
Φαίνεται ότι η παραμονή του Pashley στο νησί της Κρήτης ήταν πολύ
ευχάριστη διότι, μεταξύ άλλων, τονίζει και υμνεί την ιερή φιλοξενία των
ντόπιων. Όταν έφτασε στο χωριό Πηγή Ρεθύμνης φιλοξενήθηκε από τον
χωριανό Σπυρίδωνα Παπαδάκη19 που του παρέθεσε μεγάλο δείπνο και
όπου ήπιε το καλύτερο κρασί που είχε ποτέ δοκιμάσει. Και αναρωτιέται:
«Σε ποια χώρα της Ευρώπης ένας χωρικός ή ένας κύριος φυλά ανέγγιχτο το κρασί του ώστε να το μοιραστεί με έναν περιπλανώμενο ξένο;».20
Ένα άλλο μοτίβο που περιγράφουν ορισμένοι ταξιδιώτες είναι η κατάσταση της καθημερινής ζωής του λαού της Κρήτης εναντίον των Τούρκων, ειδικά τα βάσανα και τις δυσκολίες. Ο Αυστριακός F.W. Sieber που
επισκέφθηκε την Κρήτη στις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα είναι αναμφίβολα από
τους πιο σημαντικούς.21 Εκτός από το επαγγελματικό του ενδιαφέρον
18 Pashley 1989, II, 127.
19 Γ.Π. Εκκεκάκης, Το χωριό Πηγή του Ρεθύμνου. Αναφορές στο παρελθόν, καταγραφές για
το μέλλον, Ρέθυμνο 2007, σ. 40, 44, 106.
20 Pashley 1989, I, 115-116, το κρασί προερχόταν από το Αρκάδι.
21 Reise nach der im griechischen Insel Kreta im Jahre 1817 von Archipelagus FW Sieber der
Regensburger botan. Gesellschaft der Königl. Akademie zu München, der Gesellschaft zu
Paris. Naturforschenden correspondirendem Russisch und der Kais. Akad. zu Mosca. Η
δημοσίευση έγινε σε δύο τόμους στη Λειψία το 1823. Η αρχική έκδοση περιέχει στο
τέλος ένα ολοκληρωμένο ευρετήριο ονομάτων και ένα παράρτημα με λεπτομερείς
παρατηρήσεις με 14/16 λιθογραφίες. Η αγγλική και η ολλανδική μετάφραση παρουσιάστηκε το ίδιο έτος: F.W. Sieber, Travels in the Island of Crete in the year 1817, London,
R. Philipps, 1823. W. Sieber, Reis naar het Eiland Kreta Griekschen In den Archipel, Haarlem 1823. Για ορισμένες σύγχρονες μαρτυρίες του ταξιδιού του Sieber: Πληροφορίες και
βιώματα του Μ. Ι. Tancoigne από την Κρήτη του 1811 - 1814 - Ένα ξεχασμένο κείμενο για
την εποχή του Χ. Οσμάν Πασά. Επιμέλεια Γ.Π. Εκκεκάκης, Ρέθυμνο 2008, 34 σ. Ανατύπωση του έργου του Sieber στη συλλογή Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, αριθ.58,
Αθήνα 1975. Υπάρχει επίσης μια μετάφραση στα ελληνικά με πολλές σημειώσεις και την
άριστη εισαγωγή του Γ. Γρυντάκη: F.W. Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη το 1817,
Αθήνα 1994. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε τις εργασίες: Γ. Ζομπανάκης, «Ο αυστριακός περιηγητής F.W. Sieber στην Κρήτη», ΕΕΚΣ ΙΙ (1939), 269-284. Ε. Πλατάκης «Ξένοι
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για τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού, τις ιατρικές πτυχές, όπως η
πανούκλα και συνεπώς τις καταστροφές που προκαλούσε τότε στο νησί,
παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση του νησιού, μόλις
τέσσερα χρόνια πριν από την έναρξη της επανάστασης του ’21 εναντίον
των Οθωμανών. Εμάς, όμως, μας ενδιαφέρουν άλλες πληροφορίες της
κατάστασης του κρητικού λαού λίγο πριν τους ξεσηκωμούς και τις εξεγέρσεις. Αναφέρουμε, λοιπόν, δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα της απελπισμένης κατάστασης του κρητικού λαού. Το πρώτο έχει τραγικό τέλος.
«Η κακομεταχείριση που έπρεπε να υπομείνουν οι Έλληνες μέχρι την
εποχή του Οσμάν πασά, είναι σχεδόν απίστευτη· μερικά παραδείγματα αρκούν: Ακόμα και τώρα, αν ένας έφιππος Έλληνας συναντήσει
κάποιον διακεκριμένο Τούρκο, πρέπει να αφιππεύσει και να περιμένει να περάσει αυτός. Δύο έφιπποι Τούρκοι συνάντησαν κάποτε έναν
Έλληνα πάνω σ’ ένα μουλάρι. «Σταμάτα και κατέβα», φώναξε ο ένας
από αυτούς. «Μείνε εκεί που είσαι», φώναξε ο άλλος, «αλλιώς θα σε
σκοτώσω». Ο πρώτος επανέλαβε τη διαταγή του και ο άλλος ακριβώς
την αντίθετη διαταγή. Ο Έλληνας έμεινε με το ένα πόδι στον αναβολέα και με το άλλο στο έδαφος, με τη σκέψη να το περάσει σαν αστείο.
Οι Τούρκοι προσβλήθηκαν με την ενέργειά του αυτή και πυροβόλησαν αμέσως και οι δυο, τον άφησαν νεκρό στο δρόμο και συνέχισαν
το ταξίδι τους».22
Είναι επίσης χαρακτηριστικό όταν ο Pashley περιγράφει το πρόβλημα
των σχέσεων μεταξύ των δυο λαών και το θέμα της αλλαγής θρησκείας
πολλών Κρητικών που αγκαλιάζουν το Ισλάμ23 λόγω της σκληρότητας της
οθωμανικής εξουσίας και άλλα σχετικά με τον χαρακτήρα των Κρητικών.24
φυσιοδίφαι, γεωγράφοι και περιηγηταί περί Κρήτης κατά τους ΙΒ΄-ΙΘ΄ αιώνας», Αμάλθεια Α΄ (1970), 63-70, Β΄ (1971), 99-106, 87-90, 105-112, 151-158, 201-208, 257-264, Γ΄
(1972), 7-16, 241-250, Δ΄ (1973), 17-28. Γ.Π. Εκκεκάκης, Περιηγητές και περιηγητικά
κείμενα για την Κρήτη (15oς μέχρι και 20ός αιώνας), Ρέθυμνο 2006.
22 F.W. Sieber, 1994, 272-273.
23 Οι σύγχρονες πηγές συμφωνούν ότι περίπου το 45% των κατοίκων του νησιού στα
χρόνια πριν από την επανάσταση του 1821, είχε ασπασθεί το Ισλάμ. Ένα μικρό ποσοστό ήταν κρυπτοχριστιανοί (λ.χ. οι Κουρμούληδες). Κατά το τέλος του αιώνα το ποσοστό των χριστιανών ήταν, κατά πολύ, ανώτερο από εκείνο των μουσουλμάνων. Σε
πληθυσμό 290 χιλιάδων, 160 χιλιάδες είναι Κρήτες Χριστιανοί και 130 χιλιάδες Κρήτες
Μουσουλμάνοι, το δε σύστημα που επικρατεί είναι ολέθριο για τους χριστιανούς, που
θεωρούνται δούλοι και δεν έχουν καμία πολιτική ελευθερία.
24 R. Pashley, 1989, I, 34-35: «Ένας μάλιστα από αυτούς μου χάρισε και ένα μικρό μαρμάρινο χέρι. Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβω ότι βρισκόμουν ανάμεσα σ’ έναν λαό πολύ
διαφορετικό από αυτούς πού συναντούν οι ταξιδιώτες όταν ακολουθούν τους πολυσύχναστους δρόμους της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας. Άρχισα άλλωστε να υποψιάζο-
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Το δεύτερο κείμενο του Sieber μας δείχνει επίσης τις καθημερινές
δυσκολίες και εξευτελισμούς που πάθαιναν οι έλληνες κάτοικοι του νησιού:
«Ακόμα και οι επίσκοποι και οι ηγούμενοι, των οποίων τα αξιώματα
δεν έχουν και τόσο μεγάλο κύρος εδώ, αναγκάζονται να ξεπεζέψουν
και να δώσουν τα μουλάρια τους στους υπηρέτες τους. Αυτή είναι μια
απ’ τις οφθαλμοφανείς ταπεινώσεις για το ελληνικό έθνος. Γενικά,
δεν επιτρέπουν στους Έλληνες να ιππεύουν στους δρόμους της πόλης.
Ένας χωριάτης κάποτε, που είχε για πούλημα παιχνίδια, καλαθάκια και
άλλα τέτοια αντικείμενα, δεν μπορούσε να τραβήξει το γάιδαρό του με
φορτωμένα τα χέρια και έτσι δεν ξεπέζεψε μέσα στην πόλη. Μια ομάδα
Τούρκων που τον είδε, χτύπησε το ζώο στα πίσω πόδια, αυτό έχασε
το βήμα του και ο δύστυχος χωριάτης βρέθηκε βουτηγμένος μέσα στη
λάσπη και με όλη την πραμάτεια του σπασμένη. Ο καημένος άρχισε να
κλαίει και, όταν πέρασε μπροστά μου, του έδωσα λίγα χρήματα».25

Μέσα από αυτές τις αναφορές, τα περισσότερα κείμενα γυναικών περιηγητριών, θέλαμε να αντικατοπτρίσουμε την πραγματικότητα της κοινωνίας της Κρήτης του δέκατου ένατου αιώνα από εκείνους που ήρθαν από
αλλού με ένα πιο προχωρημένο πολιτισμό, στον οποίο οι γυναίκες, τουλάχιστον της αριστοκρατικής τάξης, είχαν ήδη την ευκαιρία να ταξιδέψουν
και να γράψουν τις εμπειρίες τους. Αν και πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι
οι περισσότεροι από αυτούς έφεραν και τις ισχυρές πεποιθήσεις της βικτωριανής τους εποχής που προκάλεσαν ιδιαίτερες προσεγγίσεις για τα έθιμα
των ντόπιων Κρητικών.

•

μαι πως, ό, τι και να ήταν οι αρχαίοι Κρήτες από την εποχή του Πολυβίου έως τον Άγιο
Παύλο, στη σημερινή φυλή δεν άξιζε ο κακός χαρακτήρας που είχαν προσδώσει στους
προγόνους τους».
25 F.W. Sieber, 1994, 138-139.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.):
Ταυτότητες της εποχής της Αντίστασης
και του Εμφυλίου

Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων του εμφυλίου πολέμου (1946-1949),
στις χώρες υποδοχής τους
Χριστίνα Βαμβούρη

Τα δεινά που επέφερε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα ήταν πολλά και
συσσωρεύτηκαν στη χώρα αμέσως μετά τις δοκιμασίες του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου.1 Ένα από αυτά ήταν οι χιλιάδες ηττημένοι άνδρες και γυναίκες
που είχαν ενταχθεί στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
(στο εξής Δ.Σ.Ε.) και μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν και έζησαν για δεκαετίες στις πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες, μακριά
από την Ελλάδα και τους οικείους τους, κατορθώνοντας να μην αφομοιωθούν από τις κοινωνίες υποδοχής τους. Στη διάρκεια της προσφυγιάς τους,
ενώ ενσωματώθηκαν στις κοινωνίες εκείνες, ταυτόχρονα διαφοροποιήθηκαν φυλετικά και εθνικά, διατηρώντας την εθνική τους ταυτότητα, με την
οποία καθόριζαν την ελληνικότητά τους.
Μετά την ήττα τους, τον Αύγουστο του 1949, οι μαχητές του Δ.Σ.Ε.2
αναχώρησαν στην πλειοψηφία τους συντεταγμένα υπακούοντας στη
διαταγή της ηγεσίας τους για άμεση αναχώρηση προς την Αλβανία3 ή
τη Βουλγαρία. Ο αριθμός αυτών που έφτασαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες
υπολογίζεται σε περίπου 55.000 με 80.000.4 Από αυτούς 25.0000 – 28.000
ήταν παιδιά, των οποίων η μεταφορά είχε προηγηθεί της αναχώρησης
1
2

3
4

Καθημερινή, 29/8/1999, σ. 8: «Πενήντα χρόνια από τη λήξη του εμφυλίου».
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, «Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες», στο Βασίλης Γούναρης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, (επιμ.), Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και ενσωμάτωση,
Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Αθήνα 2004, σ. 45.
Risto Kirjazovski, Η μακεδονική πολιτική προσφυγιά από το Αιγαιακό τμήμα της Μακεδονίας, Ινστιτούτο Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Σκόπια 1989, σ. 48.
Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται από 1/1/1946 ως 31/12/1949. Σύμφωνα με τον Ήλιο
Γιαννακάκη, από το 1947 μέχρι το 1953 περισσότεροι από 80.000 πρόσφυγες έφθασαν
στο ‘σοσιαλιστικό στρατόπεδο’. Από αυτούς, οι 55.881 ενήλικες βρίσκονταν εκεί, ήδη,
από το τέλος του 1949 (οι αριθμοί δίνονται από το Βασίλη Μπαρτζιώτα. Σύμφωνα με
άλλες πηγές, ο αριθμός αυτός υποτιμά τα πραγματικά νούμερα. Δεν υπάρχουν στοιχεία
για τους πρόσφυγες που έμειναν στην Αλβανία και Γιουγκοσλαβία. Σύμφωνα με τις Άννα
Ματθαίου – Πόπη Πολέμη, από τους 55.881 εκπατρισμένους, οι 39.629 ήταν ενήλικες,
ποσοστό 69,3% επί του συνόλου των προσφύγων.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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των ηττημένων και των συγγενών τους. Η μετακίνηση των παιδιών στις
κομμουνιστικές χώρες είχε πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία των μητέρων
τους ή άλλων γυναικών, που ήταν συνήθως συγχωριανές τους, γεγονός το
οποίο δε μείωνε το φόβο και τη θλίψη τους για την απομάκρυνση από το
οικογενειακό τους περιβάλλον.5
Μία αιτία που τροφοδότησε πολιτικές εντάσεις και αλληλοκατηγορίες
και τις επόμενες δεκαετίες υπήρξε η οξύτητα που έλαβε η διαμάχη για το
θέμα της μετακίνησης των παιδιών, η οποία είχε πραγματοποιηθεί μετά την
εξασφάλιση της συναίνεσης εκ μέρους των κυβερνήσεων των κομμουνιστικών κρατών και αναγγέλθηκε επίσημα από την Προσωρινή Δημοκρατική
Κυβέρνηση του Μάρκου Βαφειάδη, στις 11/3/1948, μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού των ανταρτών που εξέπεμπε από το Βελιγράδι. Ήδη, όμως,
η ελληνική κυβέρνηση είχε γνωστοποιήσει από τα τέλη Φεβρουαρίου του
1948, στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη τη διενέργεια ‘παιδομαζώματος’ από το Δ.Σ.Ε., υποστηρίζοντας ότι βασικοί λόγοι της αρπαγής των
παιδιών ήταν να εκπαιδευθούν αυτά στην κομμουνιστική ιδεολογία και
να γίνουν φανατικοί κομμουνιστές, να καταστραφεί η ελληνική φυλή και
να αποξενωθούν οι Ελληνόπαιδες από την ελληνική ιστορία και τις παραδόσεις, να τρομοκρατηθούν οι ελληνικές οικογένειες και να τεθούν στο
πλευρό των ανταρτών, να καταστραφεί η αγροτική παραγωγή και οι χωρικοί να εγκαταλείψουν τους αγρούς τους, προκειμένου να προστατέψουν
τα παιδιά τους.6 Ο Δ.Σ.Ε., από την πλευρά του, υποστήριξε ότι σκοπός της
μεταφοράς των παιδιών στις κομμουνιστικές χώρες ήταν να σωθούν από
τα δεινά του πολέμου και τις επιθέσεις του Εθνικού Στρατού στα χωριά
τους και πως όλοι οι γονείς τα είχαν παραδώσει οικειοθελώς. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο Δ.Σ.Ε. επέτρεψε την εθελοντική μετακίνηση των
παιδιών μόνον σε πρώτη φάση. Από τα μέσα του 1948, όμως, οι γονείς
υποχρεώνονταν να δώσουν τα παιδιά τους.7
5

6

7

Mιχάλης Γκανάς, Μητριά πατρίδα, Καστανιώτης, Αθήνα 1996, σ. 12-13: «…Μαζεύουνε
τα παιδιά. Θα μας στείλουν αλλού, χώρια από τους δικούς μας. Οι Μακεδόνισσες τα
’δωσαν τα δικά τους. Έκλαιγαν, τα φιλούσανε, δεν είπανε όχι. Οι δικές μας αγρίεψαν.
Έσκουζαν, καταριότανε, μας έσφιγγαν πάνω τους, μια δυο πέσανε στους υπεύθυνους με
τα νύχια, βάλαμε κι εμείς τα κλάματα, μας αφήσανε. Πήραν τα μεγαλύτερα από δέκα
και πάνω. Μας φορτώνουν σε μεγάλα καμιόνια. Μετά στο βαπόρι, ένα πολωνέζικο
φορτηγό, είπανε. Μας ανεβάζουν με βίντσι και τρέμουμε, κάποιος πέφτει στη θάλασσα.
Κατεβάζουν το φαγητό με αλυσίδες, είμαστε στο αμπάρι, πατείς με πατώ σε. Δε μας
αφήνουν να ξεμυτίσουμε. Ανέβηκε ο πάππους μια μέρα στο κατάστρωμα, περνούσε
ένα βαπόρι. ‘Πέσε κάτω’ του λένε, δεν έπεφτε, τον κατέβασαν με τη βία. Περάσαμε το
Γιβραλτάρ, μετά τη Μάγχη. Δώδεκα μερόνυχτα. Από το βαπόρι στο τρένο».
Lars Baerenzen, «The ‘Paidomazoma’ and the Queen’s Camps», στο Lars Baerenzen,
John Iatrides και Ole L. Smith (επιμ.), Studies in the History οf Greek Civil War, Museum
Tusculanum Press, Κοπεγχάγη 1987, σ. 135.
Νίκος Μαραντζίδης, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας 1946-1949, Αλεξάνδρεια, Αθήνα
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Μετά την προσωρινή εγκατάστασή τους σε καταυλισμούς και κοινόβια, οι εκπατρισμένοι μεταφέρθηκαν σε πόλεις – βιομηχανικά κέντρα των
κομμουνιστικών χωρών, ώστε να ενταχθούν στην παραγωγή.
Οι δυσχέρειες που είχαν να αντιμετωπίσουν υπήρξαν πολλές: Η άγνοια
της γλώσσας, το πρόβλημα της στέγασης, η εύρεση εργασίας και η κάλυψη
των στοιχειωδών αναγκών τους, η προσαρμογή τους στους νέους τρόπους
παραγωγής, η ένταξη στις τοπικές κοινωνίες, η έλλειψη των οικείων και
της πατρίδας και το γεγονός ότι δεν τους είχε αποδοθεί επίσημα η ιδιότητα του πρόσφυγα, ώστε να απολαμβάνουν των προνομίων της Ύπατης
Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. Σταδιακά, αποδέχθηκαν τις
μεταβολές στη ζωή τους και εγκλιματίστηκαν σε ξένους πολιτισμούς και
νοοτροπίες, σε άλλα πολιτικά καθεστώτα και σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, ελπίζοντας πάντοτε ότι ο χρόνος της παραμονής τους εκεί
ήταν το στάδιο προετοιμασίας για την επιστροφή στην Ελλάδα, προσπαθώντας να διασώσουν την εθνική τους ταυτότητα8 και ζώντας ταυτόχρονα
σε δυο επίπεδα συνείδησης: Στο πραγματικό επίπεδο της καθημερινής ζωής
και στο ιδανικό επίπεδο της μελλοντικής.9
Για μεγάλο διάστημα, τα σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και τις όμορες
κομμουνιστικές χώρες λειτουργούσαν σαν φίλτρα που διαχώριζαν ανθρώπους και ιδέες που θα μπορούσαν να τα διαπεράσουν ή ακόμη και σαν
τείχη, τα οποία δεν εμπόδιζαν μόνο τη μετακίνηση και την επικοινωνία,
αλλά καθιστούσαν την απέναντι πλευρά αθέατη και άγνωστη. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν η επαφή και η επικοινωνία μεταξύ των
προσφύγων και των οικείων τους στην Ελλάδα να καθίσταται σχεδόν
αδύνατη. Παρά ταύτα, επαναπατρισθέντες πρόσφυγες αναφέρουν ότι
η σκέψη τους ήταν πάντοτε προσανατολισμένη στην πατρίδα και στην
επιστροφή τους σ’ αυτήν, θεωρώντας την παραμονή τους στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης προσωρινή. Στις περισσότερες περιπτώσεις:
«Υπήρχε για χρόνια, μια βαλίτσα έτοιμη στο σπίτι κάθε πρόσφυγα. Τόσο
πολύ θέλαμε να γυρίσουμε. Τόσο σίγουροι ήμασταν ότι θα γυρίζαμε. Κι
όλο περιμέναμε και ελπίζαμε».10
Ο Θανάσης Μητσόπουλος, πολιτικός πρόσφυγας ο οποίος έζησε είκοσι
οκτώ χρόνια στη Ρουμανία αναφέρει: «Aσήκωτη ήταν η συμφορά του ξεριζώματος από τη γη των πατέρων, από τη γη που γεννήθηκαν και που για
2010, σ. 142-143.
Κώστας Τσουκαλάς, Η ελληνική τραγωδία, Λιβάνης, Αθήνα 1974, σ. 89.
Μαρία Μποντίλα, ‘Πολύχρονος να ζεις, μεγάλε Στάλιν’. Η εκπαίδευση των παιδιών των
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στα ανατολικά κράτη (1950-1964), Μεταίχμιο, Αθήνα
2004, σ. 11.
10 Μαρτυρία Χ.Τ., Καβάλα, 2/2/2004.
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το καλό της, κατά την αντίληψή τους, αγωνίστηκαν. Την πορεία αυτή προς
τους ξένους τόπους τη θέρμαινε η αγάπη τους για την Ελλάδα και τους έδινε
κουράγιο η ελπίδα πως δεν θ’ αργήσει η μέρα της επιστροφής τους».11
Η νοσταλγία των προσφύγων και η επιθυμία τους να επιστρέψουν στην
Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε από τις ελληνικές κυβερνήσεις ως ακόμη ένα
προπαγανδιστικό στοιχείο ότι οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων στο ‘σιδηρούν Παραπέτασμα’ ήταν φρικτές.12 Η πρακτική αυτή οφείλεται τόσο στον
ψυχρό πόλεμο, όσο και στην εφαρμογή στην Ελλάδα, από το 1952, παράλληλα με το Σύνταγμα του ‘Παρασυντάγματος’ αλλά και στη διατήρηση της
κατάστασης ‘έκτακτης ανάγκης’, ουσιαστικά ως το 1974, η οποία επέβαλε,
μεταξύ άλλων, τον αποκλεισμό της επανόδου στην Ελλάδα χιλιάδων πολιτικών προσφύγων. Παρόλα αυτά, οι εκπατρισμένοι διατηρούσαν πάντοτε
την ελπίδα της επιστροφής τους στην Ελλάδα και προκειμένου αυτή να
γίνει πραγματικότητα, συμμετείχαν μέσω των συλλόγων τους, σε δραστηριότητες για τον επαναπατρισμό τους.13
Εκτός από το ζήτημα του επαναπατρισμού τους και μεταξύ άλλων, οι
εκπατρισμένοι έπρεπε όλο αυτό το διάστημα να αντιμετωπίσουν και τον
ορατό κίνδυνο της απώλειας της ελληνικότητας από τις νεότερες προσφυγικές γενιές. Τον ακούσιο αφελληνισμό και των παιδιών τους αλλά και των
ιδίων προσπάθησαν και πέτυχαν να απεμπολήσουν, αντιστεκόμενοι στην
πολιτισμική αφομοίωση, με τη διατήρηση, εκμάθηση και καλλιέργεια της
ελληνικής γλώσσας και των παραδόσεων.
Η προσαρμογή στα νέα περιβάλλοντα στα οποία βρέθηκαν, σήμαινε
για τους πρόσφυγες τη διατήρηση, κυρίως, των ακατάλυτων δεσμών με
την πατρίδα και την ‘πατριωτική’ αγωγή.14 Τις ανάγκες αυτές κάλυπταν οι
προσφυγικές εφημερίδες, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η λειτουργία
λεσχών και συλλόγων και οι συγκεντρώσεις τους με την ευκαιρία εορτών. 15
Από τα τέλη του 1949, στις κομμουνιστικές χώρες κυκλοφορούσαν
προσφυγικές εφημερίδες και συγκεκριμένα:
11 Θανάσης Μητσόπουλος, Μείναμε Έλληνες, Οδυσσέας, Αθήνα 1979, σ. 36.
12 Ελληνικός Βορράς, 17/1/1957, σ. 6: «Βοεραί αποκαλύψεις Ελλήνων επαναπατρισθέντων
εκ Πολωνίας». Ο Γιώργος Σοφιανόπουλος, δικηγόρος από την Αθήνα που επαναπατρίσθηκε, αποκαλύπτει ότι το σύνολον σχεδόν των ευρισκομένων εις την Πολωνίαν
Ελλήνων προσφύγων νοσταλγούν την πατρίδα και έχουν υποστεί νευρικό σοκ από τη
νοσταλγία αυτή.
13 Ελληνικός Βορράς, 3/4/1957, σ. 6: «Μάταιαι αι ελπίδες των ‘φυγάδων’». Επίσης, μαρτυρίες επαναπατρισθέντων.
14 Το χρονικό της πολιτικής προσφυγιάς μας στη Ρουμανία, συλλογικό έργο, Πανελλήνια Ένωση Επαναπατρισθέντων Πολιτικών Προσφύγων (στο εξής Π.Ε.Ε.Π.Π.), Αθήνα
1996, σ. 54.
15 Επαμεινώντας Κωστούδης, Στην αναγκαστική προσφυγιά 1949-1982, Αθήνα 2003, σ.
237.
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Στη Ρουμανία η Νέα Ζωή,
Στη Βουλγαρία η Λευτεριά,
Στην Ουγγαρία ο Λαϊκός Αγώνας,
Στην Τσεχοσλοβακία ο Λαϊκός Αγωνιστής
και
Στην Πολωνία ο Δημοκράτης.
Στην Τασκένδη, εκδιδόταν από το 1950, η εφημερίδα Προς την Νίκη, η
οποία, μετά το 1956, μετονομάστηκε σε Νέο Δρόμο.
Τα έξοδα έκδοσης και κυκλοφορίας των εφημερίδων, καθώς και τη διάθεση
των τυπογραφείων τα ανέλαβαν οι χώρες υποδοχής των προσφύγων.16
Ο προσφυγικός Τύπος, αν και γενικά ελεγχόμενος στην αρθρογραφία
του, στόχευε στη διαπαιδαγώγηση των προσφύγων και των παιδιών και
στη διατήρηση της μεταξύ τους επαφής, με άρθρα που αναφέρονταν στον
ελεύθερο και ομαδικό επαναπατρισμό, στα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και στην ελληνική ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό,
προβάλλοντας ελληνικά ηρωικά πρότυπα από την αρχαιότητα και το 1821,
ώστε να συντηρείται η πίστη και η αγάπη των προσφύγων της πρώτης και
αργότερα της δεύτερης γενιάς για την πατρίδα.17
Εκτός από τις προσφυγικές εφημερίδες κυκλοφορούσαν και παμπροσφυγικά περιοδικά, όπως ο Επονίτης, όργανο της προσφυγικής νεολαίας, το
παιδικό περιοδικό Αετόπουλα, Η Φωνή της Γυναίκας, ο Νέος Κόσμος και
ο Πυρσός,20 με το παιδικό παράρτημα Πυρσός των παιδιών,18 με τον ίδιο
προσανατολισμό και σκοπούς.
Οι εφημερίδες και τα περιοδικά χρησιμοποιούσαν τη νεοελληνική ως
κοινό συνδετικό στοιχείο, ώστε βαθμιαία να παραμερίζονται οι διάλεκτοι
και οι ιδιωματισμοί που αναδύονταν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους οι
πρόσφυγες.
Την ανάγκη να συντονιστούν οι πρωτοβουλίες όλων των φορέων για
την επάνοδο των εκπατρισμένων και τη διατήρηση της εθνικής τους ταυτότητας, κάλυπταν οι Σύλλογοι Πολιτικών Προσφύγων στην Ελλάδα και στις
κομμουνιστικές χώρες19 που τους εκπροσωπούσαν στους διεθνείς οργα16 Θανάσης Μητσόπουλος, Μείναμε Έλληνες: Τα σχολεία των Ελλήνων Πολιτικών
Προσφύγων στις σοσιαλιστικές χώρες, Οδυσσέας, Αθήνα 1979, σ. 117.
17 Μαρία Κ. Βεργέτη, Παλιννόστηση και κοινωνικός αποκλεισμός, Αφοί Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 73.
18 Θ. Μητσόπουλος, «Η αποστολή των παιδιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κατά
τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1946-1949)», στο Ευτ. Βουτυρά, Β. Δαλκαβούκης,
Ν. Μαραντζίδης, Μ. Μποντίλα (επιμ.), Το όπλο παρά πόδα: Οι πολιτικοί πρόσφυγες του
ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, έκδ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αθήνα 2005, σ. 92.
19 Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το Μάιο του 1962 (Χρονολογία αναγραφόμενη στη σφραγίδα
του συλλόγου).
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νισμούς, διατηρούσαν τις αναμνήσεις των προσφύγων από την Ελλάδα,
προέβαιναν σε διαβήματα για τον επαναπατρισμό τους, για τη διαπαιδαγώγηση των μελών τους και της νεολαίας και την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας και αγωγής στα παιδιά.20
Οι πολιτικοί πρόσφυγες ήταν, στην πλειοψηφία τους, αναλφάβητοι ή
ολιγογράμματοι. Κατεβλήθη, για το λόγο αυτόν, προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο αναλφαβητισμός τους, με τη λειτουργία σχολείων, όπου διδάσκονταν ελληνική γλώσσα και πρακτική αριθμητική.21 Ορισμένες φορές η
διασπορά και εγκατάσταση των προσφύγων σε διαφορετικά μέρη δημιουργούσε δυσχέρειες στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Εν τούτοις, εντυπωσιακή είναι η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου και η
συνακόλουθη κοινωνική άνοδος των Ελλήνων προσφύγων στα χρόνια της
οικονομικής ανάπτυξης των κομμουνιστικών χωρών. Γενικότερα, από το
σύνολο των προσφύγων, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 το 50% βρισκόταν σε θέσεις επιστημόνων, τεχνικών και στελεχών παραγωγής.
Για τους ανηλίκους έπρεπε να εξασφαλισθούν οι δυνατότητες εκμάθησης και χρήσης της μητρικής τους γλώσσας, ενώ για τα παιδιά–πρόσφυγες ή αυτά που είχαν γεννηθεί στις κομμουνιστικές χώρες από Έλληνες
πρόσφυγες έπρεπε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της απώλειας της
μητρικής γλώσσας, παράλληλα με την επίλυση του προβλήματος των μετακινήσεων των παιδιών, για κάποιο διάστημα, προκειμένου να ενωθούν με
τις οικογένειές τους, γεγονός και το οποίο οπωσδήποτε απέβαινε εις βάρος
της απρόσκοπτης φοίτησής τους στο σχολείο.22
Η ίδρυση και λειτουργία ελληνικών σχολείων ή τμημάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να διατηρηθεί η
εθνική ταυτότητα των προσφύγων δεύτερης γενιάς, των παιδιών δηλαδή,
που δε θυμούνταν ή δε γνώριζαν την Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες, όπου στάλθηκαν και έζησαν, τοποθετήθηκε από πολύ νωρίς, με τις πρώτες αποστολές ελληνική αντιπροσωπεία για να συνδράμει στην τακτοποίησή τους, με
επικεφαλής εκπαιδευτικούς, όπως στη Βουλγαρία όπου υπεύθυνος ήταν ο
δάσκαλος Βασίλης Κάπαρης και στη Ρουμανία ο Ευθύμιος Πλαστής.23
Τα παιδιά είχαν αρχικά εγκατασταθεί σε παιδικούς σταθμούς, όπου
ζούσαν χωριστά από τις μητέρες τους, μετά από πιεστικές ‘συμβουλές’
της ηγεσίας του εξόριστου Κ.Κ.Ε. προς αυτές να δεχθούν την κατάσταση,
20 Θανάσης Μητσόπουλος, Μείναμε Έλληνες: Τα σχολεία των Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων στις σοσιαλιστικές χώρες, ό.π., σ. 64.
21 Γαβρίλης Λαμπάτος, Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη (1949-1957), Κούριερ
Εκδοτική, Αθήνα 2001, σ. 72.
22 Μίλαν Ρίστοβιτς, Ένα μακρύ ταξίδι, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 246-248.
23 Θανάσης Μητσόπουλος, στο ίδιο, σ. 22.
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ώστε τα παιδιά να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και οι γυναίκες να
συμμετέχουν απρόσκοπτα στην παραγωγική διαδικασία.24
Τα πρώτα χρόνια, όταν υπήρχε στους πρόσφυγες έντονο το αίσθημα
της προσωρινότητας, έγινε προσπάθεια τα παιδιά να διδάσκονται στα
ελληνικά όλα τα μαθήματα του Δημοτικού σχολείου, και να διατίθενται
μόνον έξι με οκτώ ώρες τη βδομάδα για την εκμάθηση της γλώσσας της
χώρας, στην οποία ζούσαν, επειδή θεωρήθηκε ζήτημα προτεραιότητας η
μόρφωση, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών και η εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας, ώστε να διατηρήσουν ‘καθαρή’ την εθνική τους συνείδηση. Γι’
αυτό, έπρεπε, μετά την εγκατάσταση των παιδιών στις κομμουνιστικές
χώρες, να λειτουργήσουν ελληνικά σχολεία, να πλαισιωθούν από Έλληνες εκπαιδευτικούς, να γραφούν και να τυπωθούν αναγνωστικά και άλλα
σχολικά βιβλία και να καταταχθούν τα παιδιά σε τάξεις, ανάλογα με την
ηλικία τους.25 Την οργάνωση του εγχειρήματος ανέλαβε, με απόφαση της
Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης την άνοιξη του 1948, μια ειδική
Επιτροπή, με δυο μέλη: το γιατρό Φωτόπουλο και το δάσκαλο Γεώργιο
Μανούκα, υπεύθυνο για τα εκπαιδευτικά θέματα. Η επιτροπή διευρύνθηκε
το καλοκαίρι του 1949 και μετονομάστηκε σε Επιτροπή Βοήθειας για το
Παιδί (στο εξής Ε.ΒΟ.Π.).
Η Ε.ΒΟ.Π. λειτούργησε αρχικά ως φορέας μέριμνας για τα προσφυγόπουλα του εμφυλίου και επιφορτίστηκε και με το καθήκον της εκπαίδευσης των παιδιών, με το οποίο ασχολήθηκε επί μακρόν.26 Πρώτιστο μέλημα
της επιτροπής ήταν η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των παιδιών και
η μη αφομοίωσή τους από τις χώρες διαμονής τους, σύμφωνα με δήλωση
του προέδρου της, Πέτρου Κόκκαλη, στο ραδιοφωνικό σταθμό «Η φωνή
της Αλήθειας», στις 28/6/1949.27 Η Ε.ΒΟ.Π. αναδιοργανώθηκε, με σκοπό
24 Riki Van Boeschoten, «Η αδύνατη επιστροφή: Αντιμετωπίζοντας το χωρισμό και την
ανασυγκρότηση της μνήμης ως συνέπεια του εμφυλίου πολέμου», στο Mark Mazower
(επιμ.), Μετά τον πόλεμο. Η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους
στην Ελλάδα, 1943-1960, 2η αναθεωρημένη έκδοση, Αθήνα 2004, σ. 145.
25 Θανάσης Μητσόπουλος, «Η αποστολή των παιδιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1946-1949)», στο Ευτ. Βουτυρά, Β.
Δαλκαβούκης, Ν. Μαραντζίδης, Μ. Μποντίλα (επιμ.), Το όπλο παρά πόδα. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, εκδ. Παν/μίου
Μακεδονίας, Αθήνα 2005, σ. 84.
26 Μαρία Μποντίλα, ‘Πολύχρονος να ζεις, μεγάλε Στάλιν’. Η εκπαίδευση των παιδιών των
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στα ανατολικά κράτη 1950-1964, ό.π., σ. 309.
27 Ειρήνη Λαγάνη, «Η εκπαίδευση των παιδιών του εμφυλίου στη Γιουγκοσλαβία ως
σημείο τριβής στις σχέσεις ΚΚΕ-ΚΚΓ, μετά τη ρήξη Τίτο-Κομινφόρμ (1948-1956)», στο
Ευτ. Βουτυρά, Β. Δαλκαβούκης, Ν. Μαραντζίδης, Μ. Μποντίλα (επιμ.), Το όπλο παρά
πόδα. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη,
εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αθήνα 2005, σ. 134-135.
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την καλύτερη λειτουργία της, τον Ιανουάριο του 1950.28
Μέλη της Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Ε.Β.Ο.Π. ήταν η
Μέλπω Αξιώτη, η Έλλη Αλεξίου, ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο Γιάννης Κούρτης και εκπαιδευτικοί. Μεγάλο πρόβλημα αποδείχθηκε η εξεύρεση διδακτικού προσωπικού για τους περισσότερους από 25.000 μαθητές, που
βρίσκονταν διασκορπισμένοι σε παιδικούς σταθμούς.29 Επειδή ο αριθμός
των 170 εκπαιδευτικών που υπήρχαν δεν επαρκούσε,30 στην αρχή, μεγαλύτερα παιδιά δίδασκαν στα μικρότερα31 και ταυτόχρονα αποφασίστηκε να
κληθούν για να διδάξουν και πρόσφυγες με άλλες πανεπιστημιακές σπουδές ή ακόμη και με γνώσεις γυμνασίου. Για την απαραίτητη κατάρτιση
των υποψηφίων δασκάλων και καθηγητών διοργανώθηκαν ταχύρρυθμα
δίμηνα, τρίμηνα ή και ετήσια φροντιστήρια, όπου διδάσκονταν Νεοελληνική Γραμματική και Λογοτεχνία, Ιστορία και Γεωγραφία της Ελλάδας
καθώς και μέθοδοι διδακτικής.32 Το πρώτο φροντιστήριο για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς οργανώθηκε το καλοκαίρι του 1948 και ταυτόχρονα ετοιμάστηκε πολυγραφημένο διδακτικό υλικό για τις διδακτικές
ανάγκες.33
Για τη διδασκαλία των μαθημάτων τα οποία οι μαθητές επρόκειτο να
διδαχθούν στην ελληνική, η επιτροπή εκπόνησε προγράμματα διδασκαλίας34 και ετοίμασε σχολικά εγχειρίδια και πολλά εξωσχολικά βιβλία.35 Έτσι,
στη διάθεση των εκπαιδευτικών υπήρχαν τα εξής ελληνικά σχολικά και
εξωσχολικά βιβλία: Αλφαβητάριο Α΄ τάξης και Αναγνωστικά των υπόλοιπων επτά τάξεων του δημοτικού σχολείου, νεοελληνικά αναγνώσματα
για τις Μέσες Σχολές, Ανθολογία της αρχαίας ελληνικής Λογοτεχνίας για
τη μέση και την ανώτερη παιδεία, Γραμματική για τις τάξεις του Βασικού
(Δημοτικού) σχολείου (τάξεις Α΄- Στ΄), Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, του
Βυζαντίου και της Επανάστασης του 1821. Συνολικά τυπώθηκαν 81 σχολικά
βιβλία στην ελληνική από το εκδοτικό τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής του
Κ.Κ.Ε. Τα αναγνωστικά βιβλία εκπλήρωναν δυο ανάγκες: την εκμάθηση
28 Κώστας Γκριτζώνας, Τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου, Φιλίστωρ, Αθήνα 1998, σ. 91.
29 Θανάσης Μητσόπουλος, Μείναμε Έλληνες: Τα σχολεία των Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων στις σοσιαλιστικές χώρες, ό.π., σ. 61.
30 Θ. Μητσόπουλος, «Η αποστολή των παιδιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1946-1949)», ό.π., σ. 138.
31 Risto Kirjazovski, Η μακεδονική πολιτική προσφυγιά από το Αιγαιακό τμήμα της Μακεδονίας, ό.π., σ. 150.
32 Επαμεινώντας Κωστούδης, Στην αναγκαστική προσφυγιά 1949-1982, Αθήνα 2003, σ.
126.
33 Γεώργιος Μανούκας, Παιδομάζωμα. Η αγωγή και η διδασκαλία των απαχθέντων ελληνοπαίδων, Πελασγός, Αθήνα 2003, σ. 66-67.
34 Risto Kirjazovski, στο ίδιο, σ. 74.
35 Επαμεινώντας Κωστούδης, στο ίδιο, σ. 129.
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της ελληνικής γλώσσας και την εθνική–πατριωτική μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών.36 Επίσης τυπώθηκαν και κυκλοφορούσαν παιδικά
λογοτεχνικά βιβλία της Έλλης Αλεξίου, της Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη,
του Βασίλη Ρώτα, της Γαλάτειας Καζαντζάκη, της Ρίτας Μπούμη-Παπά
κ.ά. Επιπροσθέτως, εκδόθηκαν τα έπη του Ομήρου, έργα των Σολωμού,
του Παλαμά, του Καρκαβίτσα, του Παπαδιαμάντη, του Ξενόπουλου, του
Βουτυρά, του Βαλαωρίτη, του Βάρναλη, του Καζαντζάκη, του Λουντέμη,
του Ρίτσου και άλλων Ελλήνων λογοτεχνών.37
Το αποτέλεσμα της εκδοτικής προσπάθειας, η οποία υποστηρίχθηκε
οικονομικά από τις υπηρεσίες των κομμουνιστικών χωρών, ήταν να κυκλοφορήσουν από τα προσφυγικά τυπογραφεία περισσότεροι από δύο χιλιάδες τίτλοι βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, μεταφράσεις έργων ξένων
και προσφύγων συγγραφέων. Τα κεντρικά τυπογραφεία με δεκάδες άτομα
τεχνικού και συντακτικού προσωπικού, λειτουργούσαν στη Ρουμανία για
είκοσι περίπου χρόνια.38
Οι κρατικές αρχές στις χώρες εγκατάστασης των προσφύγων βοήθησαν
στην οργάνωση και λειτουργία ελληνικών σχολείων μισθοδοτώντας τους
διδάσκοντες εκπαιδευτικούς από τα αντίστοιχα Υπουργεία.
Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για πολλά παιδιά, τα οποία ήταν
αναλφάβητα,39 καλύφθηκε από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πέντε με δέκα
ωρών μαθημάτων στην ελληνική, το οποίο εντάχθηκε, μετά από συνεννόηση με τα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας των κομμουνιστικών χωρών, στα
ωρολόγια σχολικά προγράμματα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων στην
ελληνική στη Βασική-Δημοτική εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική.
Τα μαθήματα βοήθησαν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν την αφομοιωτική
επίδραση του ξένου περιβάλλοντος, να παραμείνουν προσανατολισμένα
στην προοπτική της επιστροφής στην πατρίδα τους40 και να διαμορφώσουν την εθνική τους ταυτότητα,41 παρά τις αναπόφευκτες επιρροές από
36 Θ. Μητσόπουλος, «Η αποστολή των παιδιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κατά
τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1946-1949)», στο Ευτ. Βουτυρά, Β. Δαλκαβούκης,
Ν. Μαραντζίδης, Μ. Μποντίλα (επιμ.), Το όπλο παρά πόδα. Οι πολιτικοί πρόσφυγες
του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, εκδ. Παν/μίου Μακεδονίας,
Αθήνα 2005, σ. 8.
37 Κώστας Γκριτζώνας, Τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου, ό.π., σ. 97-98.
38 Θανάσης Μητσόπουλος, Μείναμε Έλληνες: Τα σχολεία των ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις σοσιαλιστικές χώρες, ό.π., σ. 201.
39 Επαμεινώντας Κωστούδης, Στην αναγκαστική προσφυγιά 1949-1982, Αθήνα 2003,
σ. 128. Επίσης, Κώστας Γκριτζώνας, 9915 ημέρες πολιτικής προσφυγιάς. Προσωπικές
αναμνήσεις, Λάρισα 2010, σ. 102-103.
40 Πάνος Δημητρίου, Εκ βαθέων. Το χρονικό μιας εποχής, Θεμέλιο, Αθήνα 1997, σ. 63.
41 Καθημερινή, 9/3/2008, σ. 32: «Κάθε Σάββατο 60-70 παιδιά πολιτικών προσφύγων τρίτης
γενιάς συγκεντρώνονται στο σχολείο και μαθαίνουν ελληνικά με αναγνωστικό και
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τις ξένες κοινωνίες.42 Επιπλέον, καθόρισαν την κύρια κατεύθυνση της ζωής
των παιδιών, η οποία υπήρξε η πατριωτική και κοινωνική αγωγή και παρουσίαζε την εξής ιδιομορφία: Τα παιδιά δέχονταν την εθνική επίδραση της
χώρας υποδοχής και ταυτόχρονα την επίδραση του ελληνικού προσφυγικού και οικογενειακού περιβάλλοντός τους, από τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς, τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, που
διαμόρφωναν την ελληνική τους ταυτότητα.43
Η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων οργανώθηκε, κατά χώρα, ως εξής:
Στην Ουγγαρία οργανώθηκαν κολέγια για παιδιά που τελείωναν το
Δημοτικό σχολείο στους παιδικούς σταθμούς και συνέχιζαν την εκπαίδευσή τους σε επαγγελματικά και τεχνικά σχολεία.44
Στη Βουδαπέστη, εκτός από τα Δημοτικά σχολεία, λειτούργησαν ελληνικά ‘εκπαιδευτικά κέντρα’, τα κολέγια. Σ’ αυτά συγκεντρώνονταν νέοι
και νέες, οι οποίοι, αποφοιτώντας από το Βασικό σχολείο, φοιτούσαν σε
Τεχνικές και Επαγγελματικές σχολές και στα Λύκεια. Ένα από αυτά, το
κολέγιο ‘Ηλέκτρα’, είχε 450 κορίτσια υποτρόφους. Τα 50 κορίτσια συνέχισαν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούσε
και ελληνικό Ημιγυμνάσιο. Στα κολέγια αυτά εκτός από το πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης, εφαρμοζόταν και πρόγραμμα στην ελληνική
γλώσσα, δυο ή τριών ωρών εβδομαδιαία.45
Επίσης, στην Ουγγαρία, στο Νταχανγκιάρ, στην Ουγγαρία, δημιουργήθηκε το πρώτο αμιγές ελληνικό σχολείο για παιδιά που είχαν γεννηθεί
εκεί. Αργότερα δημιουργήθηκαν κι άλλα δέκα περίπου, ενσωματωμένα
σε ουγγρικά σχολεία. Κανονικό και πλήρες δημοτικό λειτουργούσε για
πολλές δεκαετίες, στο χωριό ‘Νίκος Μπελογιάννης’.46
Στην Πολωνία, η μόρφωση των παιδιών πραγματοποιείτο στους χώρους
των Παιδουπόλεων, σε πλήρες επτάχρονο Βασικό σχολείο. Στην Πολωνία,
επίσης, ο παιδικός σταθμός του Στετίνου εξελίχθηκε σε ελληνικό εκπαιδευτικό κέντρο. Ο χώρος διέθετε πλούσια συλλογή ελληνικών και πολωνικών
εθνικών στολών, μαντολινάτα, χορωδία και θεατρική ομάδα που διασκέδαζαν και διαπαιδαγωγούσαν εθνικά και πατριωτικά τα παιδιά, τα οποία με
μαγνητόφωνο και στο τέλος διδάσκονται παραδοσιακούς χορούς».
42 Θανάσης Μητσόπουλος, «Η αποστολή των παιδιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1946-1949)», στο Ευτ. Βουτυρά, Β.
Δαλκαβούκης, Ν. Μαραντζίδης, Μ. Μποντίλα (επιμ.), Το όπλο παρά πόδα. Οι πολιτικοί
πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, ό.π., σ. 85-88.
43 Risto Kirjazovski., Η μακεδονική πολιτική προσφυγιά από το Αιγαιακό τμήμα της Μακεδονίας, ό.π., σ. 130.
44 R. Kirjazovski, στο ίδιο, σ. 46.
45 Θανάσης Μητσόπουλος, Μείναμε Έλληνες: Τα σχολεία των Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων στις σοσιαλιστικές χώρες, ό.π., σ. 26.
46 Θανάσης Μητσόπουλος, στο ίδιο, σ. 27.
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τη βοήθεια των Ελλήνων δασκάλων τους μάθαιναν την ελληνική ιστορία
και πολιτισμό και γαλουχούνταν με τις ελληνικές παραδόσεις.47
Στην Τσεχοσλοβακία, μέχρι το 1950, οι παιδικοί σταθμοί βρίσκονταν
υπό τη φροντίδα του ελληνοτσεχοσλοβακικού συνδέσμου. Όλο το σχολικό
πρόγραμμα διδασκόταν στα ελληνικά και μόνον ορισμένες ώρες στα
τσέχικα για να μαθαίνουν τα παιδιά τη γλώσσα.
Στη Σοβιετική Ένωση, τα ελληνικά σχολεία είχαν ενταχθεί στα 10/τάξια
σοβιετικά. Από το σχολικό έτος 1951-1952, διατίθεντο μόνον 5 ώρες τη
βδομάδα για τη γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και γεωγραφία της Ελλάδας,
μαθήματα απαραίτητα για την καλλιέργεια της ελληνικότητας στα παιδιά.
Από το 1953, στην Α΄ και Β΄ τάξη του Δημοτικού διατίθεντο 6 ώρες τη
βδομάδα και στις υπόλοιπες τάξεις, 4 ώρες.48 Στην Τασκένδη, το 1973-74,
συνέχιζαν να λειτουργούν τμήματα για Ελληνόπαιδες σε 40 σχολεία της
πόλης και 8 σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και ένα στη Μόσχα. Σ’
αυτά φοιτούσαν εκείνη τη χρονιά 2.544 Ελληνόπουλα και υπηρετούσαν
57 Έλληνες εκπαιδευτικοί. Στην Τασκένδη, επίσης, είχαν ιδρυθεί και νυχτερινά σχολεία για τους αναλφάβητους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες.
Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα, σε
όλα τα σχολεία, όπου φοιτούσαν Ελληνόπαιδες, οι εκπαιδευτικοί οργάνωναν παιδικές γιορτές, με απαγγελίες ποιημάτων και θεατρικές παραστάσεις στην ελληνική, με την ευκαιρία των εθνικών επετείων, προκήρυσσαν
διαγωνισμούς συγγραφής λογοτεχνικών έργων στη μητρική τους γλώσσα.
Σε πολλά σχολεία υπήρχαν ‘πατριωτικές γωνιές’ με χάρτες, φωτογραφίες
ηρώων, ελληνικά τοπία κ.ά.49
Οι προσπάθειες της Ε.Β.Ο.Π. και των εκπαιδευτικών, έφεραν ορατά
αποτελέσματα: Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής καθηγητών που είχε συσταθεί τον Αύγουστο του 1950, από τα Υπουργεία Παιδείας και Υγιεινής της
Ρουμανίας, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό της Ρουμανίας, έδειξε ότι
στις εξετάσεις που διενεργήθηκαν τον Ιούνιο-Ιούλιο του 1950, τόσο στα
μαθήματα που διδάσκονταν στους Ελληνόπαιδες στην ελληνική γλώσσα,
όσο και στη ρουμανική, τα παιδιά είχαν σημειώσει εξαιρετική πρόοδο.50
Συγκεκριμένα, τη χρονιά εκείνη, ο μέσος όρος των μαθητών που προβιβάστηκαν ήταν 95%, εκ των οποίων το 10% είχαν περάσει δυο τάξεις την
ίδια χρονιά.
Σύμφωνα με απολογισμό του έργου της Ε.ΒΟ.Π., στις κομμουνιστικές χώρες, το καλοκαίρι του 1961 λειτουργούσαν 350 τάξεις ‘Βασικού
47
48
49
50

Θανάσης Μητσόπουλος, στο ίδιο, σ. 29 και 34-35.
Θανάσης Μητσόπουλος, στο ίδιο, σ. 42 και 44.
Επαμεινώντας Κωστούδης, Στην αναγκαστική προσφυγιά 1949-1982, ό.π., σ. 130.
Επαμεινώντας Κωστούδης, στο ίδιο, σ. 119.
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σχολείου’ και 120 νηπιακές τάξεις και είχαν εκδοθεί 15 ελληνικά σχολικά
βιβλία.
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι, παρά τις αδυναμίες
και τα κενά που παρουσίαζαν οι εκπαιδευτικές προσπάθειες της Ε.ΒΟ.Π.,
η εκπαίδευση των παιδιών ήταν μια μεγάλη μάχη της Επιτροπής την
οποία κέρδισε για να μην αφομοιωθούν αυτά από το περιβάλλον, στο
οποίο βρέθηκαν, και για να κρατήσουν ισχυρή την εθνική τους συνείδηση,
διαψεύδοντας τις κατηγορίες του επίσημου ελληνικού λόγου ότι η εκπαίδευση των παιδιών στις κομμουνιστικές χώρες ήταν ‘γενιτσαριστική’, με
αποτέλεσμα αυτά να χάσουν την ελληνική τους ταυτότητα.51
Η Ε.ΒΟ.Π. διαλύθηκε το 1955-1956, όταν έπαψαν να λειτουργούν
οι παιδικοί σταθμοί και τα παιδιά άρχισαν να φοιτούν σε Ανώτατα και
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε Τεχνικές Σχολές. Στη θέση της την
ίδια χρονιά ιδρύθηκε η «Ελληνική Εκπαιδευτική Επιτροπή», από πρόσφυγες εκπαιδευτικούς.
Οι λέσχες ήταν κέντρα συνάντησης των Ελλήνων προσφύγων, όπως
στην Ανατολική Γερμανία, στο Ραντεμπόιλ, όπου συγκεντρώνονταν τα
παιδιά και οι λίγοι ηλικιωμένοι που είχαν εγκατασταθεί εκεί και γιόρταζαν τις εθνικές γιορτές.52 Λέσχες λειτουργούσαν, γενικά, σε όλες σχεδόν
τις πόλεις των κομμουνιστικών χωρών και σ’ αυτές οι νέοι μάθαιναν ελληνική μουσική και χορούς, δανείζονταν βιβλία και συμμετείχαν σε φιλολογικές βραδιές και σε εκδρομές–προσκυνήματα σε ιστορικούς τόπους, όπως
το Ιάσιο, το Δραγατσάνι.53 Τα συμβούλια των λεσχών διοργάνωναν περιπάτους, δημιουργούσαν καλλιτεχνικές ομάδες χορού, ζωγραφικής, χορωδίας, θεάτρου. Οι ομάδες που συμμετείχαν στα φεστιβάλ διαγωνίζονταν
στους δημοτικούς χορούς και τα τραγούδια, στις παραδόσεις, τα ήθη και
τα έθιμα, στο θέατρο. Τέτοια φεστιβάλ είχαν πραγματοποιηθεί στο Γαλάτσι, το 1963, με αποκορύφωμά του την παρέλαση με εθνικές στολές και
τους χορούς από όλα τα μέρη της Ελλάδας54 και στη Σόφια το 1966 το
πρώτο Καλλιτεχνικό παιδικό Φεστιβάλ Βουλγαρίας, κατά τη διάρκεια του
οποίου για τρεις μέρες «το κέντρο της Σόφιας είχε ελληνικό χρώμα».55
Οι πολλαπλές αθλητικές, πολιτιστικές και μορφωτικές δραστηριότητες
των ελληνικών λεσχών κατέστησαν φορείς σημαντικής ελληνικής παρου51 Θανάσης Μητσόπουλος, Μείναμε Έλληνες: Τα σχολεία των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις σοσιαλιστικές χώρες, ό.π., σ. 35.
52 Θανάσης Μητσόπουλος, στο ίδιο, σ. 43.
53 Το χρονικό της πολιτικής προσφυγιάς μας στη Ρουμανία, συλλογικό έργο Π.Ε.Ε.Π.Π.,
ό.π., σ. 62.
54 Το χρονικό της πολιτικής προσφυγιάς μας στη Ρουμανία, στο ίδιο, σ. 63.
55 Γιώργος Γκαγκούλιας, Η αθέατη πλευρά του Εμφυλίου, Τα τραγικά γεγονότα της 7ης
Μεραρχίας του Δ.Σ.Ε,. Ιωλκός, Αθήνα 2002, σ. 150-151.
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σίας και διατήρησης της ελληνικότητας των πολιτικών προσφύγων κι
απομάκρυνσης του κινδύνου αφομοίωσης της ελληνικής τους ταυτότητας.
Οι εθνικές επέτειοι της 25ης Μαρτίου 1821 και της 28ης Οκτωβρίου 1940,
τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, ήταν ευκαιρίες για να συναντιούνται
οι εκπατρισμένοι σε λέσχες ή σε σπίτια οι πρόσφυγες και να ικανοποιούν
την ανάγκη τους να διατηρούν τους δεσμούς με τους συμπατριώτες τους.56
Με τα μέσα αυτά, οι εκπατρισμένοι Έλληνες κράτησαν ακέραιη την
ελληνικότητά τους και άσβεστο τον πόθο της επιστροφής τους στην πατρίδα.57 Σύμφωνα με το Δημήτρη Χατζή: «Με όλα τα μέσα που διαθέταμε,
προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε την ελληνικότητά μας. Στα σχολεία μας
διδάξαμε την ελληνική γλώσσα στα παιδιά μας».58
Έτσι, αν η γενιά της Αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου είχε υποφέρει από τις μάχες παρατάξεων, η νέα γενιά αποκτούσε μια διπλή κουλτούρα.
Παρότι δεν είχε παρά αποσπασματικές αναμνήσεις από την Ελλάδα, εν
τούτοις αντιστεκόταν στην πολιτισμική αλλοτρίωση μέσα από μια ψυχολογική άρνηση να αφομοιωθεί από τον ντόπιο πληθυσμό.
Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων προσφύγων
ενισχύθηκε και από τη διατήρηση έντονων οικογενειακών σχέσεων, που
επέτρεπε τη διατήρηση των εθίμων και την επιβίωση της ελληνικής γλώσσας, παρά τη φθορά του χρόνου.59 Κατόρθωσαν έτσι, κατά τη διάρκεια της
μακρόχρονης προσφυγιάς τους και μέσα από στρατηγικές επιβίωσης, να
διατηρήσουν την «ελληνικότητά» τους, καθώς είχαν πάντα στραμμένο το
βλέμμα στην πατρίδα Ελλάδα.
Το 1979, ο στρατηγός και τότε βουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής
Επαναπατρισμού Πολιτικών Προσφύγων, Δημήτριος Χονδροκούκης, μετά
την επίσκεψή του στο Βουκουρέστι σημείωνε: «Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, παιδιά του Γυμνασίου τραγούδησαν ελληνικά τραγούδια και χόρεψαν
ελληνικούς χορούς. Αυτά δεν αφήνουν άλλα περιθώρια, από το να πω ότι
οι άνθρωποι αυτοί έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στην Ελλάδα».60
56 Επαμεινώντας Κωστούδης, στο ίδιο, σ. 237.
57 Κώστας Γκριτζώνας, Το δράμα μιας κακότυχης γενιάς, Ναθαναήλ, Αθήνα 1987, σ. 7.
58 Θανάσης Μητσόπουλος, «Η αποστολή των παιδιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1946-1949)», στο Ευτ. Βουτυρά, Β.
Δαλκαβούκης, Ν. Μαραντζίδης, Μ. Μποντίλα (επιμ.), Το όπλο παρά πόδα. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, εκδ. Παν/μίου
Μακεδονίας, Αθήνα 2005, σ. 96.
59 Ήλιος Γιαννακάκης, «Τα όπλα παρά πόδα: Η εγκατάσταση των προσφύγων στις σοσιαλιστικές χώρες», στο Ευτ. Βουτυρά, Β. Δαλκαβούκης, Ν. Μαραντζίδης, Μ. Μποντίλα
(επιμ.), Το όπλο παρά πόδα. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου
στην Ανατολική Ευρώπη, στο ίδιο, σ. 17.
60 Θανάσης Μητσόπουλος, «Η αποστολή των παιδιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1946-1949)», στο Ευτ. Βουτυρά, Β.
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Τα κράτη κατασκευάζουν την εικόνα τους για το παρελθόν έτσι ώστε
να στηρίζουν σ’ αυτό τις φιλοδοξίες τους για το μέλλον. Με το πέρασμα
του χρόνου, τη λήξη του ψυχρού πολέμου και τη μεταβολή της διεθνούς
πολιτικής κατάστασης, η Ελληνική Πολιτεία μετέβαλε στάση απέναντι
στους γείτονές της αλλά και απέναντι στους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες επιτρέποντας το 1982, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 106841, τον
επαναπατρισμό των «Ελλήνων το γένος πολιτικών προσφύγων» και κλείνοντας έτσι μια μεγάλη πληγή του εμφυλίου πολέμου.
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Αυτοβιογραφία και προσωπική ταυτότητα:
οι γραπτές μαρτυρίες για τον Εμφύλιο
Θωμάς Κυριάκης

Εισαγωγή
Στο κείμενο που ακολουθεί θα ασχοληθώ με την προσωπική ταυτότητα
ανώνυμων αυτοβιογραφούμενων υποκειμένων που πήραν μέρος στον
Εμφύλιο. Στα δειγματοληπτικά κείμενα που χρησιμοποιώ πρόκειται για
γραπτές μαρτυρίες αγωνιστών και από τις δύο συγκρουόμενες πλευρές
όπως επίσης και αριστερών φυλακισμένων, εκτοπισθέντων και πολιτικών εξορίστων. Μια τέτοια αντιπροσώπευση πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει
να συγκρίνουμε τις δύο ομάδες κειμένων μεταξύ τους και ως ένα σημείο
ίσως να κατανοήσουμε τη θέση του αυτοβιογραφούμενου σε ατομικό και
σε συλλογικό επίπεδο. Οι έννοιες της «αυτονομίας» και της «ταύτισης»
κατέχουν εδώ κεντρική σημασία. Επίσης, στα ίδια κείμενα η συντριπτική
πλειοψηφία των οποίων εκδόθηκε για ευνόητους λόγους από τις αρχές
της δεκαετίας του 1980 και μετά εκπροσωπούνται και τα δύο φύλλα. Ειδικότερα θα ασχοληθώ με την ταυτότητα των αυτοβιογραφούμενων ως
κατασκεύασμα και αυτοσκηνοθεσία στους προλόγους των μαρτυριών. Σε
αυτούς θα προσπαθήσω να δω αν οι συγγραφείς τους «επανέκτησαν τη
θέση που κατείχαν (πριν τον Εμφύλιο· σημ. του συγγραφέα) ως υποκείμενα
και μαζί με αυτή και τη ζωή τους»1 και αν πιθανώς ανέδειξαν μια καινούρια ταυτότητα. Επειδή όμως η υποκειμενικότητα συνδέεται τόσο με το
ατομικό/προσωπικό βίωμα όσο και και με το συλλογικό θα πρέπει να ερευνηθεί μέσα από αυτή τη σύνδεση. Θα ξεκινήσω με τις μαρτυρίες των ηττημένων του Εμφυλίου μιας και είναι οι περισσότερες σε αριθμό και μετά θα
περάσω στη σύγκρισή τους με τεκμήρια2 που γράφτηκαν από τη μεριά των
1

2

Αυτό τουλάχιστον πιστεύει η Βarbara Vogel, «Leben und Autobiographie. Warum
schreiben Menschen über ihr Leben?», στο M. Gililis-Carlebach/W. Grünberg (επιμ.),
„… der den Erniedrigten aufrichtet aus dem Staube und aus dem Elend erhöht den Armen“
(Psalm 113,7). Die fünfte Joseph Carlesbach-Konferenz. Unvollendetes Leben zwischen
Tragik und Erfüllung. Hamburg, 2002, σ. 96 για τους γερμανούς αιχμαλώτους του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου στη Σοβιετική Ένωση που έγιναν κομμουνιστές.
Ο όρος τεκμήριο σημαίνει οποιοδήποτε στοιχείο ή γεγονός μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο, στο οποίο μπορεί να βασιστεί κανείς για τη συναγωγή
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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νικητών. Παίρνω ως αφετηρία το γεγονός ότι ο καθένας από τους συμμετέχοντες στον Εμφύλιο υπέφερε κάτω από την απώλεια της ατομικότητας
και υποκειμενικότητάς του.

Οι πρόλογοι
Η εξέταση των προλόγων γίνεται εδώ για συγκεκριμένους λόγους: Ο
πρόλογος εκφράζει μέσα σε πολύ περιορισμένο χώρο (σε λίγες γραμμές
και πιο σπάνια σε λίγες σελίδες) την προσωπική ταυτότητα του συγγραφέα και εύλογα έχει καθαρά υποκειμενικό χαρακτήρα. Επίσης, γιατί «με τη
βοήθειά τους επιχειρείται μια σειρά από προερμηνείες, αναπαραστάσεις,
‘όψεις και προοπτικές’ οι οποίες ως παραπεμπτικά συστήματα του ‘λόγου’
(discourse) οδηγούν προς και από την αυτοβιογραφική αφήγηση. Τέλος, οι
πρόλογοι δεν πιστοποιούν μόνο την ‘φαντασιακή ιστορία ζωής’ αλλά και
νομιμοποιούν το πρόσωπο του/της συγγραφέα – μια σημαντική λειτουργία εφόσον ο αυτοβιογραφούμενος πρέπει να δικαιολογήσει την έκδοση
της μαρτυρίας απέναντι στον αναγνώστη.»3 Δεν θα υπερέβαλε κανείς αν
εστίαζε το ρόλο του προλόγου στην αυτοσκηνοθεσία και performance του
συγγραφέα/αφηγητή.
Ο συγγραφέας γράφει τον πρόλογο συνήθως μετά το κλείσιμο του
κειμένου, συνοψίζει εκεί ό,τι θα ακολουθήσει και βρίσκεται ο ίδιος στο
κέντρο της αφήγησης (αυτοπαρουσιάζεται, αυτο-, ετεροπροσδιορίζεται).
Επίσης προετοιμάζει τον αναγνώστη για την κύρια αφήγηση και συνδιαλέγεται μαζί του. Κυρίως σε αυτό το σημείο η χρήση του προλόγου εξυπηρετεί διαφορετικές σκοπιμότητες της επικοινωνιακής μνήμης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ακόμα, ο συγγραφέας κατονομάζει με συνοπτικές
διαδικασίες πρόσωπα και γεγονότα από το παρελθόν το οποίο θα ανακαλέσει στη μνήμη του στην κύρια αφήγηση με αποσπασματικό τρόπο.

Θεωρητικά για τη σχέση συλλογικότητας και υποκειμενικότητας
Σύμφωνα με τον Stefan Jordan, κάθε υποκείμενο βλέπει την ιστορία από
μια προσωπική, συχνά ιδιόρρυθμη, σκοπιά.4 Αυτό που μένει δεν είναι μόνο
η ιστορία, αλλά πολλές ιστορίες και ακόμα περισσότερες οπτικές γωνίες
3
4

συμπερασμάτων.
<http://www.sektionstagung-biographieforschung-2008.de/Abstracts/Heinze.pdf>
(πρόσβαση: 01.09.10)
S. Jordan, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft. Orientierung Geschichte.
Paderborn, 2009, σ. 49.
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και υποκειμενικές ερμηνείες.5 Από την άλλη μεριά, ο ρόλος και η ταυτότητα του υποκειμένου δεν μπορούν να ορισθούν έξω από το κοινωνικό
πλαίσιο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με βάση αυτό το δεδομένο,
το υποκείμενο δεν εκλαμβάνεται από την πολιτισμική ιστορία ως αντίθεση
στην κοινωνία αλλά ως μια από τις ουσιώδεις μορφές ύπαρξής της (Pierre
Bourdieu) και ως συνέπεια πολιτισμικών εναλλακτικών σχέσεων (Ernst
Cassirer).6
Ο Maurice Halbwachs με τη σειρά του μιλάει για συλλογικά υποκείμενα και για συλλογικές μορφές της υποκειμενικότητας. Στο βιβλίο του
La Memoire Collective, ο Halbwachs τονίζει ότι το πώς και τί θυμόμαστε, επηρεάζεται πάντα από τον κοινωνικό μας περίγυρο. Μέσα από την
μεταφορά της μνήμης μας και του τρόπου με τον οποίο θυμόμαστε, μπαίνουμε σε μια επικοινωνία με άλλα άτομα και δημιουργούμε μια περιοχή
του Κοινού, του Συλλογικού.7 Έτσι, πλησιάζουμε στο συλλογικό μέσα από
διαφορετικές υποκειμενικές αντιλήψεις.
Η συλλογική ταυτότητα του Εμφυλίου – όποια κι άν είναι αυτή –
δεν μπορεί να προσδιορισθεί έξω από τα όρια των δρώντων υποκειμένων εφόσον είναι αυτά που κατέχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. «Σε
περιόδους εθνικής κρίσης, όπως ο Εμφύλιος, η εθνική ιστορία συνδέεται άμεσα με την ατομική, γιατί τα γεγονόντα εθνικής εμβέλειας τροποποιούν ταυτόχρονα την προσωπική ζωή των μελών όλης της κοινότητας.»8 Εδώ θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ βιωμένης εμπειρίας και
αφήγησης για να φωτισθεί περισσότερο η σχέση ατομικού–συλλογικού. Σε
επίπεδο βιωμένης εμπειρίας, η ταυτότητα του καθενός από τα υποκείμενα
μοιραία υπόκειται, υποβαθμίζεται και αλλοιώνεται μέσα από μηχανισμούς
βίαιης συλλογικότητας και μαζικοποίησης. Για παράδειγμα: Τα μέλη ενός
λόχου του κυβερνητικού στρατού, ενός εμπέδου κοριτσιών του ΔΣΕ, μιας
ομάδας φυλακισμένων ή εξόριστων, ακόμα και της μικροκοινωνίας ενός
χωριού υποτάσσονται στην εμφυλιακή κρίση και σε κάθε έκφανσή της. Σε
5

6
7
8

Βλ. επίσης D. Langewiesche, «Was heißt ‚Erfindung der Nation‘? Nationalgeschichte
als Artefakt – oder Geschichtsdeutung als Machtkampf», στο Historische Zeitschrift
227(2003), σσ. 594 κ.ε.
Για τα παραθέματα βλ. Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis,
Schlüsselwörter, Frankfurt am Main 2001, σ. 395.
Jordan, ό.π., σ. 169.
Στην άποψη αυτή της Ρίκα Βαν Μπουσχότεν από το βιβλίο της Ανάποδα χρόνια. Συλλογική μνήμη και Ιστορία στο Ζιάκα Γρεβενών (1900 – 1950). Αθήνα 1997, σ. 209 παραπέμπει η Χριστίνα Πετροπούλου, «Κορυσχάδες: ο αφηγηματικός λόγος της συλλογικής
βιωμένης ιστορίας στη δεκαετία του 1940», στο Κωνσταντίνα Μπάδα – Θανάσης Δ.
Σφήκας (επ.), Κατοχή – Αντίσταση – Εμφύλιος. Η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940
– 1950. Αθήνα 2010, σ. 364 κ.ε.
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επίπεδο αφήγησης όμως, το κοινό χαρακτηριστικό ταυτότητας και αυτοβιογραφικών κειμένων είναι η υποκειμενικότητα. Αν και η «κατασκευή»
μιας πραγματικότητας με αφηγηματολογικά μέσα δεν είναι πάντα αξιόπιστη, αποτελεί όμως σημαντική διαδικασία αυτοπροσδιορισμού αλλά και
επανεξέτασης του παρελθόντος μέσα από το παρόν. Στην ουσία πρόκειται
για μια επιχείρηση δημιουργίας προσωπικής ταυτότητας σε βάθος χρόνου.
Συχνά, «η ταυτότητα αποτελεί αφηγηματική κατασκευή και μυθοπλασία
όπως και η αυτοβιογραφία αποτελεί τη διαδικασία μιας αυτοκατασκευής
και αυτοανακάλυψης.» 9
Στην αφήγηση της βιωματικής εμπειρίας υπάρχουν στιγμές που ο
αφηγητής αυτονομείται από το «συλλογικό» (από μια στρατιωτική ομάδα
για παράδειγμα) και αναδεικνύει την προσωπική του ταυτότητα στο παρόν.
Αυτή φαίνεται να ανιχνεύει και να αναζητά η Μαίρη Γεωργοπούλου-Ιωαννίδου καταθέτοντας το 1981 την τραυματική εμπειρία της φυλάκισης στη
μαρτυρία της «Πικρή εποχή»:
«Θά’λεγα λοιπόν πως με τα γραφτά μου επιχείρησα μια ενδοσκόπηση
απαλλαγμένη από κάθε σκοπιμότητα κι ηρωισμό, ένα είδος ψυχογραφήματος όπου η προσωπικότητα κι οι αδυναμίες μου συγκρούονται και
διεκδικούν χώρο απ’την πολιτική και ιδεολογική μου τοποθέτηση [...]»10

Mαρτυρία και αυτοβιογραφία
Η ανάγνωση προσωπικών μαρτυριών αποτελεί, ειδικά σήμερα, αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής, πολιτισμικής και ανθρωπολογικής έρευνας του
Εμφυλίου, εφόσον η δημοσιοποίηση των καταθέσεων των πρωταγωνιστών
εκείνης της περιόδου έχει πάρει τα τελευταία χρόνια ογκώδεις διαστάσεις.
«Αυτοβιογραφία είναι ένα μέσο βιογραφικής αυτοπαράστασης και
δημόσιας αυτοπαρουσίασης. Επίσης, έχει κοινωνικοεπικοινωνιακή λειτουργία γιατί από τη μεριά του συγγραφέα παρουσιάζει σκόπιμες και από τη
μεριά του αναγνώστη προσληπτικοθεωρητικές συναρμογές. Αυτοβιογραφικά κείμενα αποτελούν μια συνειδητή κοινωνική πράξη με την οποία ο
συγγραφέας αναπαριστάνει την ιστορία της ζωής του και ο αναγνώστης
σχηματίζει μια εικόνα τόσο του συγγραφέα όσο και της ιστορίας.»11
Το κοινό χαρακτηριστικό αυτοβιογραφικών κειμένων είναι ότι η «κατασκευή» μιας πραγματικότητας με αφηγηματολογικά μέσα δεν είναι πάντα
9 Eakin, Paul John, How Our Lives Become Stories. Making Selves. Cornel 1999.
10 Μαίρη Γεωργοπούλου-Ιωαννίδου, Πικρή εποχή. Καβάλα 1981, σ. 10.
11 <http://www.sektionstagung-biographieforschung-2008.de/Abstracts/Heinze.pdf>
(πρόσβαση: 01.09.10).
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αξιόπιστη, αποτελεί όμως σημαντική διαδικασία αυτοπροσδιορισμού
αλλά και επανεξέτασης του παρελθόντος μέσα από το παρόν. Στην ουσία
πρόκειται για μια παράλληλη επιχείρηση δημιουργίας προσωπικής ταυτότητας και ιστορίας.
Οι μαρτυρίες για τον Εμφύλιο μας παρέχουν αναμφίβολα πλήθος
αυτοβιογραφικών στοιχείων. Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, σε αυτές
η αφήγηση βρίσκεται μεταξύ του «εμείς» και του «εγώ», αντανακλάται
δηλαδή τόσο το συλλογικό όσο και το ατομικό στοιχείο.
Στη συνέχεια θα ήθελα να απαντήσω στις εξής τρεις ερωτήσεις: Πότε,
πώς και πού εμφανίζεται η σχέση ατομικού και συλλογικού μέσα στις
μαρτυρίες για τον Εμφύλιο; Και οι τρεις ερωτήσεις εξαρτώνται άμεσα από
το ερώτημα «γιατί καταθέτει κανείς την προσωπική του μαρτυρία – προφορική ή γραπτή;» Κατά τη γνώμη μου, τα αυτοβιογραφούμενα υποκείμενα
θέτουν μέσα από τις μαρτυρίες τους ως στόχο την επανάκτηση εκείνου του
μέρους της ταυτότητάς τους που με τον Εμφύλιο μπήκε σε κρίση, ενδεχομένως και να χάθηκε, επανεργοποιώντας τη μνήμη μέσω της αφήγησης.
Η μνήμη των υποκειμένων έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα γεγονός που
στηρίζει και την άποψη της αλληλεξάρτησης μεταξύ προσωπικής και της
συλλογικής ταυτότητας.
Στο ερώτημα «πότε» η απάντηση είναι το παρόν, αφού οι μαρτυρίες
γράφτηκαν μερικά ή πολλά χρόνια μετά τη λήξη του Εμφυλίου, αντανακλούν τα μετεμφυλιακά κοινωνικά δεδομένα και εκφράζουν απαιτήσεις και
ανάγκες της μετεμφυλιακής εποχής.
Στο ερώτημα «πώς» την απάντηση μας τη δίνει η προσπάθεια που
καταβάλλει ο συγγραφέας/αφηγητής-πρωταγωνιστής να συνδεθεί με τον
αναγνώστη και με αυτό τον τρόπο να κλείσει ένα «αυτοβιογραφικό συμβόλαιο», σύμφωνα με την ορολογία του Lejeunne αλλά και να ενσωματωθεί
κοινωνικά.
Βασικό στοιχείο της κοινωνικής ενσωμάτωσης καθενός από τα υποκείμενα που καταθέτουν την προσωπική τους μαρτυρία αποτελεί αυτό που
οι Jan και Aleida Assmann αποκαλούν «επικοινωνιακή μνήμη» (kommunikatives Gedächtnis). Επικοινωνιακή διότι τα πρόσωπα συνεννοούνται στο
παρόν εξαιτίας κοινών βιωμάτων τους στο παρελθόν. Αυτή η επικοινωνία
μπορεί να πάρει τη μορφή της αντιδικίας και της διαμάχης, αλλά και της
συνεννόησης όπως και της παραγωγής κοινής ταυτότητας.12
Μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, σημασία έχει το ερώτημα «πού» εμφανίζεται η σχέση ατομικού/συλλογικού. Το ερώτημα έχει να κάνει με το βαθμό
χρήσης του παρόντος, και για να ακριβολογούμε, με το βαθμό χρήσης της
12 Jordan, ό.π., σ. 170.
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παροντικής ταυτότητας. Σε κάθε αυτοβιογραφικό κείμενο για τον Εμφύλιο η γεωγραφία της παροντικής ταυτότητας του συγγραφέα/αφηγητή
είναι έκδηλη σε όλο το κείμενο. Η χρήση του παρόντος και της παροντικής ταυτότητας του αυτοβιογραφούμενου εμφανίζεται εξίσου έντονα και
στους προλόγους.
Συνοψίζοντας, θα συμφωνήσω με τη γνώμη του Jordan που περικλείει το «παρόν», το «αυτοβιογραφικό συμβόλαιο» και την «επικοινωνική
μνήμη» – όλα συστατικά της αυτοβιογραφίας: «Η ιστορία που οι άνθρωποι
φτιάχνουν πάντα μέσα από το παρόν όπως και μέσα από ένα συγκεκριμένο
ορίζοντα αξιών, είναι κάτι το υποκειμενικό. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είναι
σωστή μόνο για εκείνον που τη σχεδιάζει και παράγει, αλλά και για εκείνους που μοιράζονται τις αξίες του ιστορικού-αφηγητή».13

Μνήμη και λήθη
Σχετικά με τη μνήμη έχουμε τη διάκριση μεταξύ συλλογικής και ατομικής.
Η πρώτη έχει να κάνει με τη συγκρότηση και μετάδοση – προφορική και
γραπτή – της μνήμης που απορρέει από κοινές εμπειρίες και κοινά βιώματα
μιας ομάδας. Από την άλλη μεριά, όταν πρόκειται για την αφήγηση της
βιωματικής ιστορίας η μνήμη είναι ατομική14 και η μαρτυρία έχει έντονο
υποκειμενικό χαρακτήρα. Αυτό εμφανίζεται βέβαια πιο έκδηλα στην
προφορική (από ότι στη γραπτή) αφήγηση όπου ο αφηγητής δεν έχει το
χρόνο να θυμηθεί, ίσως και να συμβουλευθεί σημειώσεις ή ημερολόγια που
τυχόν κράτησε την εποχή του Εμφυλίου ή και μετά. Στις γραπτές μαρτυρίες για τον Εμφύλιο η αφήγηση μετατοπίζεται συχνά από το «εμείς» στο
«εγώ» (αλλά και αντίστροφα) και γίνεται άλλοτε προσωπική και άλλοτε
συλλογική.
Βασικό στοιχείο κάθε αυτοβιογραφίας και ταυτότητας είναι αναμφίβολα η μνήμη. Η μνήμη, τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή, έχει
παροντική ταυτότητα εφόσον επηρεάζεται από την πάροδο του χρόνου
καθώς και από τον κοινωνικό περίγυρο που συνεχώς αλλάζει. Όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τα γεγονότα τόσο πιο συλλογική γίνεται.
Και αντιστρόφως: αν και η μνήμη είναι εκείνο το θεμελιακό στοιχείο για
την κατασκευή της συλλογικής ταυτότητας, το «Εγώ» κατέχει σημαντική
θέση. Συνεπώς, αν θέλουμε να κατανοήσουμε την προσωπική ταυτότητα
των δρώντων υποκειμένων στον Εμφύλιο οφείλουμε να μην αγνοήσουμε
τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ
13 Στο ίδιο, σ. 18.
14 Πετροπούλου, ό.π., σ. 364.
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τους.15 Αυτοαναφορές και αυτοπροσδιορισμοί αναδεικνύονται μέσα από
τον ετεροπροσδιορισμό. Αυτή η αμφίδρομη σχέση ατομικού–συλλογικού
φαίνεται ξανά στο κείμενο της Μαίρης Γεωργοπούλου-Ιωαννίδου:
«Νομίζω πως πρέπει να εξηγήσω την επιθυμία μου να κάνω γνωστή
αυτή τη μαρτυρία. Όταν ύστερα από 2 ½ χρόνια φυλάκισης, ελεύθερη πια, άρχισα να οργανώνω τη ζωή μου, πίστεψα πως για τίποτε στον
κόσμο δε θα μπορούσα να ξεθάψω και να μοιραστώ, όσα μου συνέβηκαν
στη φοβερή περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Στην αρχή έλεγα πως είναι
μνήμες που ξανάρχονται. Σιγά, σιγά όμως, απ’ τον τρόπο που κυριάρχησαν στη σκέψη μου, απ’ το χρόνο που κράτησαν στη ζωή μου, κατάλαβα πως έπρεπε να τ’ αντιμετωπίσω χωρίς να φεύγω κάθε φορά. Έτσι
αποφάσισα να ξαναζήσω τα γεγονότα, όσα μπορούσα, κι όσα χάραξαν
την κατοπινή πορεία μου και καθώρισαν τη ζωή μου... Νομίζω, διαβάζοντας τις νεανικές σημειώσεις μου, πως ανάπλασα πλήθος πρόσωπα
και γεγονότα, και τα φαντάσματα που με παίδευαν για χρόνια, πήραν
τη θέση τους και βρήκαν ερμηνεία και δικαίωση με την τωρινή θεώρηση απ’ την πλευρά μου. Ύστερα από τόσα χρόνια, δεν θέλω να προσθέσω ούτε μια γραμμή που δεν θα έχει την αμεσότητα της εποχής... Ο
χρόνος που πέρασε, δεν έφερε τη λήθη, κατασίγασε όμως τα πάθη και
μου έδωσε περισσότερη ανθρωπιά.»16
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ασχοληθώ μόνο επιγραμματικά με το
φαινόμενο της επιλεκτικής λήθης μιας και που από μια πρώτη σύγκριση
ίσως αποτελεί την εξαίρεση σε γραπτές βιωματικές ιστορίες. Καταρχάς θα
πρέπει να αναφερθεί ότι «το δρων υποκείμενο αντιλαμβάνεται μέσα στο
πέρασμα του χρόνου διαδοχικά γεγονότα από διαφορετικές χρονικές οπτικές γωνίες και με διαφορετικό τρόπο. Αποφασιστικής σημασίας εδώ είναι
και η επιλεκτική λήθη, η επιλεκτική διατήρηση του παρόντος και η επιλεκτική επανεργοποίηση της μνήμης. Ακριβώς εδώ εμφανίζεται η βιογραφία
(και αυτοβιογραφία· σημ. του συγγραφέα) η οποία με χρονικές τροποποιήσεις κάνει από το βιογραφικό σημείωμα ένα θέμα. Πρόσβαση στο βιογραφικό σημείωμα έχουμε μόνο μέσω της μυθοπλασίας βιογραφικών αναπαραστάσεων ως πραγματικότητα.»17
15 Daniel, ό.π., σ. 395.
16 Γεωργοπούλου-Ιωαννίδου, ό.π., σ. 9.
17 Armin Nassehi/Georg Weber, “Zu einer Theorie biographischer Identität. Epistemologische und systemtheoretische Argumente”, στο BIOS 2(1990), σ. 155 και υποσημείωση
3. Βλ. και Μπουσχότεν, Ανάποδα χρόνια, σ. 219 όπως το παραπέμπει η Πετροπούλου,
ό.π., σ. 366: «Όσον αφορά το τρίτο στάδιο, την προφορική αφήγηση, το απόθεμα των
εμπειριών και βιωμάτων που έχουν επιλεγεί και κατασταλάξει στην μνήμη διοχετεύονται σε μια λεκάνη απορροής. Πρόκειται για τη φάση, κατά την οποία συν-διαλέγονται
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Επίσης θα πρέπει να γίνει και η εξής διάκριση: «Ως προς τη λήθη είναι
σημαντικό να διακρίνουμε τη σιωπή (ό,τι ξεχνιέται) από την αποσιώπηση
(ό,τι απωθείται, ό,τι αρνιέται κάποιος να θυμηθεί ή να αναφέρει). Συνήθως πρόκειται για ιδιαίτερα τραυματικές εμπειρίες, που όμως και αυτές
με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να γίνουν ‘αφηγήσιμες’.»18 Και μάλλον
μια τέτοια τραυματική εμπειρία πρέπει να πέρασε ο Λάμπρος Μάλαμας το
1948 στις φυλακές του Φιξ στα Ιωάννινα όταν στον πρόλογο του «Χρονικού» του που εκδόθηκε 40 χρόνια μετά απαξιοί να αναφέρει κάποιους από
τους φύλακες (δήμιους όπως ο ίδιος τους αποκαλεί) με τα πραγματικά τους
ονόματα. Το γεγονός ότι τους τοποθετεί στην αυτοβιογραφία με ψευδώνυμα το ερμηνεύει ο ίδιος ως τιμωρία και καταδίκη μπροστά στην ιστορία.
Γράφει λοιπόν:
«Άτομα χωρίς αξία, που σε κάποια περίσταση γίνονται δήμιοι, βασανιστές, σε βάρος αθώων συνανθρώπων τους, θαρρώ πως τ’αληθινά
τους ονόματα είναι περιττά [...] Κάποια εκτελεστικά όργανα, νομίζω
πως τους πρέπει αναφορά, μόνο με ψευδώνυμα συμβολικά. Για να μη
γίνονται από θολές και νόθες καταστάσεις, υποψήφια, έστω και μιας
όποιας ψεύτικης δόξας, προς τιμή του κακού. Τέτοια ονόματα πρέπει να
πέφτουνε στην υποτίμηση, στη λήθη.»19
Στην άλλη όχθη του ποταμού φαίνεται ότι βρίσκεται η Ελένη ΘωίδουΜαμμή η οποία στη μαρτυρία της για τη ζωή της μεταξύ Καπιταλισμού και
Σοσιαλισμού και με τίτλο «Η ζωή μου στους δύο κόσμους» με χρονολογία
έκδοσης το 1992 αναφέρει ότι:
«Ολογράφως γράφω τα ονόματα των ανθρώπων που με συνέδραμαν
για να τους τιμήσω και των ανθρώπων που μου κήρυξαν τον ψυχρό
πόλεμο για να τους καυτηριάσω.»20
Η αυτοβιογραφούμενη συγγραφέας θεωρεί παρόλες τις τραυματικές εμπειρίες της πιο επιτακτική την ανάγκη να διασώσει την προσωπική της μαρτυο αφηγητής με τον ακροατή, η ατομική/συλλογική βιωμένη ιστορία ζωής με τη βιοαφήγηση (τη μεταμόρφωση της βιοστορίας σε αφηγηματικό λόγο). Εδώ έχουμε να
κάνουμε με την επιλεκτική καθίζηση μηνυμάτων από το παρελθόν, όπως έχουν ανασυγκροτηθεί υπό την επήρεια μεταγενέστερων εξελίξεων και σημερινών αναφορών. Σε
αυτήν συγκαταλέγονται συχνά και ορισμένες ‘μόνιμες’, συχνά επαναλαμβανόμενες
και σχεδόν κωδικοποιημένες αφηγήσεις, οι οποίες είναι αποκαλυπτικές ως δείκτες της
βιωμένης ιστορίας. Οι αφηγήσεις αυτές αποκτούν συχνά μια συμβολική λειτουργία, η
οποία παραπέμπει στην κατασκευή της συλλογικής ταυτότητας. Για το λόγο αυτό έχει
ιδιαίτερη σημασία η ηλικία του αφηγητή, τόσο κατά τον χρόνο της εμπειρίας, όσο και
κατά τον χρόνο της αφήγησης.»
18 Πετροπούλου, ό.π., σ. 366 κ.ε.
19 Λάμπρου Μάλαμα, Το χρονικό του «Φιξ» 1948, s.d., σ. 21 κ.ε.
20 Ελένη Θωίδου-Μαμμή, Η ζωή μου στους δύο κόσμους. Αθήνα 1992, σ. 5.
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ρία ατόφια για την εγγονή της που αντιπροσωπεύει τις επόμενες γενιές21
συνεισφέροντας έτσι σε μια διαγενεαλογική παρακαταθήκη του ιστορικού χρέους, της αντίστασης αλλά και της τραυματικής εμπειρίας. Και η
Αλεξάνδρα Βλάσση-Θεωδωρικάκου απαιτεί μάλιστα σχεδόν σε μορφή
προγραμματικής δήλωσης τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης:
«Τα χρόνια περνάνε, οι μνήμες μένουν και πρέπει να μείνουν ζωντανές,
για να θυμίζουν στη σημερινή νέα γενιά μας, στα παιδιά μας, πόσο βαρύ
και αιμάτινο ήτανε το τίμημα για να ζήσει ο λαός μας... Πρέπει οι μνήμες
να μείνουν ζωντανές.»22

Οι μαρτυρίες για τον Εμφύλιο
Σύμφωνα με την πρόταση της Ιωάννας Παπαθανασίου, μετά το 1974 η περιοδολόγηση της συστηματικής εκδοτικής παραγωγής αριστερών γραπτών
μαρτυριών περνάει μέσα από τρεις φάσεις:
α) 1974-1981: η φάση της μάχιμης πολιτικής παρέμβασης («εμείς – οι
άλλοι»)
β) 1982-1989: ο κύκλος της ενδοσκόπησης και εσωτερικής παρέμβασης
(«εμείς – εμείς»)
γ) 1990-1996: άμυνα και επανεκτίμηση της συνολικής πορείας της
Αριστεράς («εγώ – εμείς – οι άλλοι»).23
Στις παραπάνω τρεις φάσεις θα ήθελα να επισημάνω ότι ήδη από τα μέσα
της δεκαετίας του 1990 κατανοήθηκε από την ιστορική κοινότητα όπως και
από εκδοτικούς οίκους, η σημασία της γραπτής μαρτυρίας ως αναπόσπαστου μέρους των ιστορικών τεκμηρίων για την εποχή που μας απασχολεί.
Πρόκειται ίσως για μια καινούρια ενότητα ή έναν καινούριο κύκλο μαρτυριών στον οποίο η κριτική ενδοσκόπηση της δεύτερης φάσης συναντά την
«υποκειμενικότητα» της γραπτής ανάμνησης, το «εγώ», της τρίτης και όλο
και πιο συχνά την επιστημονική «εργαλιοδιαχείρηση» αυτού από τον ιστορικό ή από άλλο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η απολογία και η κριτική
επανεκτίμηση της συνολικής πορείας της Αριστεράς μέσα από την οπτική
γωνία του «εγώ», δηλαδή του ήρωα–αφηγητή, περνούν αναπόφευκτα πια
και μέσα από το κάτοπτρο του ιστορικού–επιμελητή (με προλόγους, εισα21 Στο ίδιο, σ. 5.
22 Αλεξάνδρα Βλάσση-Θεοδωρικάκου, Οι μνήμες μένουν ζωντανές. Οι αναμνήσεις μιας
17χρονης Ανταρτοπούλας του ΔΣΕ. Αθήνα, 2η έκδοση, 1997, σ. 7.
23 Ιωάννα Παπαθανασίου, «Βίωμα, ιστορία και πολιτική: η υπόσταση της προσωπικής
μαρτυρίας. Σκέψεις με αφορμή δύο βιβλία του Τάκη Μπενά», στο Ιστορικά, τόμ. 13,
τεύχ. 24-25 (Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996), σσ. 256 κ.ε.
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γωγικά σχόλια, κριτικές σημειώσεις και συμπεράσματα), με αποτέλεσμα
την επίτευξη μιας «δι-υποκειμενικότητας».
Σχετικά με την κατηγοριοποίηση, έχουμε να κάνουμε με κείμενα τα οποία
οι επιμελητές τα παρουσιάζουν μεν ως Χρονικά, πίσω όμως από την χρονολογική απαρίθμηση γεγονότων κρύβεται μια αυτοβιογραφική διάθεση του
συγγραφέα–αφηγητή. Στοιχεία του ηρωισμού είναι μεν ορατά, ξεθωριάζουν όμως καθώς φαίνεται να κυριαρχεί η (αυτο)κριτική ενδοσκόπηση, με
εμφανή πια τη «χαλάρωση» της αντίθεσης μεταξύ του δίπολου «εμείς»–«οι
άλλοι» και «εμείς»–«εμείς». Αντίθετα, το «εγώ» κατέχει κεντρική θέση.
Υπάρχουν βέβαια στιγμές όπου τη θέση του αντίπαλου δέους την παίρνει
το «εμείς».24 Ο λόγος της επιλογής αυτών των αυτοβιογραφικών τεκμηρίων είναι ότι αντιπροσωπεύοντας πλέον μια καινούρια γενιά μαρτυριών,
θέτουν στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος τις εξής τρεις
σημαντικές συνιστώσες: (α) τους απομυθοποιημένους «άλλους», (β) το
αυτοκριτικό «εμείς» μέσα από την (γ) υποκειμενική οπτική γωνία και το
προσωπικό βίωμα του «εγώ» (συγγραφέας–αφηγητής).

Οι νικητές και οι ηττημένοι στις μαρτυρίες
Όπως ανέφερα και στην αρχή η εκπροσώπηση και των δύο αντίπαλων στρατοπέδων σε αυτοβιογραφικό επίπεδο είναι απαραίτητη γιατί μας βοηθάει
να συγκρίνουμε αφηγηματικές τεχνικές που παραπέμπουν στη μνήμη και
την ταυτότητα των συγγραφέων / αφηγητών και μας μεταδίδουν σήματα
«αυτονομίας» αλλά και «ταύτισης» των αυτοβιογραφούμενων με συλλογικές οντότητες. Μένει να δούμε το βαθμό εκπροσώπησής τους στα κείμενα.
Τόσο οι νικητές όσο και οι ηττημένοι επικαλούνται στους προλόγους των
μαρτυριών τους την ιστορική αλήθεια. Επίσης, και οι δύο ομάδες θέτουν
ως στόχο της μαρτυρίας να παραδώσουν σε μορφή παρακαταθήκης
την ιστορική μνήμη στις επόμενες γενιές επικαλούμενοι την «ιστορική
αντικειμενικότητα». Συγχρόνως, όμως, τονίζουν με αντιφατικό τρόπο
πως η μαρτυρία τους δεν εγείρει την απαίτηση ιστορικού ή λογοτεχνικού
συγγράμματος.
Για τους μεν νικητές η ταύτισή τους με συλλογικές εθνικές οντότητες όπως ο στρατός, η πατρίδα, η Ελλάδα, το ιστορικό παρελθόν και οι
Εθνικόφρονες είναι πασιφανής. Ταυτόχρονα οι ίδιοι αυτοβιογραφούμενοι αυτοπροσδιορίζονται σχεδόν πάντα μέσα από μία ετεροπροσδιοριστική επιθετικότητα. Αντιδιαστέλλουν όμως όχι την προσωπική αλλά την
συλλογική ταυτότητα του «εθνικόφρονου Έθνους» με το αντίπαλο δέος,
24 Στο ίδιο, σ. 256 κ.ε.
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που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν υβριστικά ως εαμοβούλγαρους, σλαυοκομμουνιστές, στασιαστές, εθνοπροδότες και πολλά, λίγο πολύ σε όλους μας
σήμερα πια γνωστά κοσμητικά επίθετα. Γράφει ο αντιστράτηγος Θ. Πετζόπουλος χαρακτηριστικά:
«Η σκέψις ότι οι άνθρωποι φεύγουν και τα βιβλία μένουν και ο φόβος
ότι οι ωραίοι και οι πολυαίμακτοι αγώνες της πατρίδας μας διά την
διατήρησιν της ανεξαρτησίας της, είναι δυνατόν μετά ολίγα έτη, ότε
θα έχη εκλείψει η ζήσασα τα γεγονότα γενεά, να παρουσιασθούν από
τους κομμουνιστάς ‘σαν καταπίεση των δημοκρατικών πολιτών από
τους μοναρχοφασίστας’, μου επιβάλλει ως καθήκον προς την πατρίδα,
να γράψω αυτό το βιβλίον τώρα που οι προβολείς των προσωπικών μου
αναμνήσεων φωτίζουν τα γεγονότα, ώστε η εξιστόρησίς των να είναι
αληθής.» 25
Στο ίδιο μήκος κύμματος ετεροπροσδιορισμού και αντιδιαστολής του
«εμείς» στο «αυτοί» κινείται τόσο κάποιος Παυλόπουλος το 1963 όσο και
ο ταξίαρχος Πλούμης το 1973 στα βιβλία τους με τους πολύ ενδεικτικούς
τίτλους «Εθνοπροδοσίαι και ψευδολογίαι του Κ.Κ.Ε.» και «Η ελληνική
τραγωδία 1946-1949. Ένας τιτάνειος αγώνας για την ανεξαρτησία και τη
διάσωσι της ελληνικής φυλής». Ο μεν Παυλόπουλος αναφέρει ότι «ελπίζομεν ότι η συγκέντρωσις και η μελέτη των αποκαλυπτικών τούτων στοιχείων των εθνοπροδοσιών και ψευδολογιών του ΚΚΕ εις ένα τόμον, είναι
εθνικώς χρήσιμος...».26 Και ο ταξίαρχος Πλούμης αφού ξεσκόνισε στον
πρόλογό του όλους τους αρχαιοελληνικούς τόπους μνήμης (ενδεικτικά:
Θερμοπύλες, Μαραθώνας και Σαλαμίνα) τονίζει ότι «η Ελλάδα αντιμετώπισε νικηφόρα τη σοβιετική απειλή στο σκληρότατο συμμοριτοπόλεμο
1946-1949.» 27
Ακόμα και όταν πρόκειται για δεξιούς αξιωματικούς που έπεσαν αιχμάλωτοι στα χέρια των αντιπάλων τους και θα περίμενε κανείς μια βαθύτερη
ενδοσκόπηση στην προσωπική εμπειρία της φυλάκισης, το συλλογικό
εθνικόφρονο «εμείς» υπερέχει:
«Σήμερα», μας λέει ο Νικήτας Αγαπητίδης, «αμέσως μετά τον επαναπατρισμό μου (Αύγουστος 1956) θα αρχίσω να ‘σημειώνω’ τη ζωή μου...
Ασφαλώς δεν θά’χουν λογοτεχνική αξία όσα θα γράψω. Το θεωρώ
όμως απαραίτητο, να γραφούν, σαν μια απότιση φόρου τιμής στις δεκάδες στρατιώτες που πέθαναν στα καταναγκαστικά έργα και στα μπουντρούμια της κομμουνιστικής Αλβανίας, όπου μας παρέδωσαν οι Έλλη25 Θ. Πετζόπουλος, 1941-1950. Τραγική πορεία. Αθήνα 1953, σ. 7.
26 Α. Ι. Παυλόπουλος, Εθνοπροδοσίαι και ψευδολογίαι του Κ.Κ.Ε.. Αθήναι 1963, σ. 1.
27 Δημήτριος Αθ. Πλούμης, Η εθνική τραγωδία 1946-1949. Αθήναι 1973, σ. 5.
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νες κομμουνιστές.» 28

Χρόνια μετά η συλλογική ταυτότητα των νικητών συνεχίζει τον πόλεμο
της μνήμης. Ο Στέφανος Γώγος εκδίδει το 2001 τη μαρτυρία του για τον
Εμφύλιο γράφοντας στον πρόλογο τα εξής:
«Ποία ήσαν η αιτία της εκδηλώσεως μιας τοιαύτης (συγγραφικής)
προσπαθείας μου; Η επιζήτησις της καθησυχάσεώς μου, της εκτονώσεώς μου, της ... λυτρώσεώς μου θα έλεγα απ’όσα ανιστόρητα άκουα ή
διάβαζα στα Μ.Μ.Ε. εν σχέσει με τους ... ήρωες! που μας έχουν – λέει –
απελευθερώσει από τον ζυγό των Γερμανών...»29
Από την άλλη μεριά, στα κείμενά τους οι ηττημένοι συγγραφείς παραδέχονται την αφόρητη πίεση που με την πάροδο του χρόνου δέχονται από
τον ίδιο τον εαυτό τους, τα μέλη της οικογένειάς τους, τους φίλους και
συντρόφους και γενικότερα την κοινωνία για να να θυμηθούν την εμφυλιακή εμπειρία. Την πίεση του χρόνου περιγράφει ο Λάμπρος Μάλαμας στο
Χρονικό του Φιξ»:
«Πέρασαν από τον Εμφύλιο 40 ολόκληρα χρόνια. Θαρρώ πως αυτή
η χρονική απόσταση, είναι κατάλληλη για να δώσει κανείς λίγους
ώριμους καρπούς, από κείνα τα ιστορικά παραδείγματα και διδάγματα. Να ζωντανέψει μερικά αληθινά γεγονότα. Είναι πάντα δύσκολο να
περιγράφεις μια φριχτή εποχιακή πραγματικότητα. Μα όταν την έχεις
βιώσει έντονα, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και τα θυμητάρια ξεπηδούν από μνήμη και ψυχή, ακράτητα στο φως.»30
Για να το πετύχουν αυτό ανατρέχουν πολλές φορές σε γραπτές σημειώσεις, ημερολόγια και κάθε είδους ντοκουμέντου. Ο Νίκος Κριτσωτάκης
είναι μια από τις πολλές περιπτώσεις ατόμων που χρησιμοποιεί τα προσωπικά τους αρχεία για να σιγουρέψουν τη μνήμη τους όταν αφηγούνται
προσωπικά βιώματα:
«Όταν σκέφθηκα να γράψω τούτα τα γραφτά, πίστεψέ με, δεν με κινούσε καμιά φιλόδοξη σκέψη, για να παρουσιάσω τάχα στα εβδομήντα μου
χρόνια συγγραφικές επιτυχίες… Γράφω τα γεγονότα όπως τα έζησα
ντοκουμενταρισμένα και σου δίνω αναγνώστη, τα στοιχεία της δικής
μου περίπτωσης. Βγάλε εσύ τα συμπεράσματά σου…»31
28
29
30
31

Νικήτας Αγαπητίδης, Το χρονικό μιας αιχμαλωσίας (1949-1956). Αθήνα 1996, σ. 13.
Στέφανος Γώγος, Η καταστολή της κατά του Έθνους Ανταρσίας. Φλώρινα 2001, σ. 5.
Μάλαμας, ό.π., σσ. 17, 19, 20.
Ν. Κριτσωτάκης, Σημαδιακά χρόνια. Αθήνα 1979, σ. 7.
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Στα ίδια κείμενα των ηττημένων παρατηρούμε μια ανάλογη ταύτιση με
συλλογικά υποκείμενα όπως το προλεταριάτο, τους δημοκρατικούς αγωνιστές, το κόμμα, τους φυλακισμένους, εκτοπισθέντες και εξόριστους. Διαπιστώνουμε επίσης την αντιδιαστολή του συλλογικού «εμείς» στο «αυτοί»,
μια αντιδιαστολή όμως ο βαθμός της οποίας μειώνεται με το πέρασμα του
χρόνου. Έτσι από το «εμείς και οι άλλοι» των δεκαετιών του 1950, 1960
και 1970 δεκαετίας του 1970, περνάμε στον κύκλο της ενδοσκόπησης και
εσωτερικής παρέμβασης της δεκαετίας του 1980 και στην άμυνα και επανεκτίμηση της συνολικής πορείας της Αριστεράς στη δεκαετία του 1990.
Και στις τέσσερις δεκαετίες γίνεται εμφανής η προσπάθεια των συγγραφέων να τοποθετήσουν το «Εγώ» όσο γίνεται περισσότερο στο κέντρο της
αφήγησής τους. Η καριέρα της συλλογικής μνήμης της αριστεράς κινείται
λοιπόν ταυτόχρονα και παράλληλα με την καριέρα της προσωπικής ταυτότητας του καθενός από τα μέλη της που την απαρτίζουν χωρίς να αποσπώνται από αυτή ή/και να την εγκαταλείπουν. Στα επόμενα παραδείγματα θα
ήθελα να τονίσω ακριβώς αυτούς τους «βίους παράλληλους» της συλλογικής και προσωπικής ταυτότητας αριστερών αυτοβιογραφούμενων.
«Το βιβλίο τούτο, αγαπητέ αναγνώστη» γράφει ο Σταμάτης Σκούρτης
το 1976 «είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας μέσα από τους τάφους των
αγωνιστών που μας φωνάζει: ξεθάφτε την αντίσταση, κάντε την σημαία
και προχωράτε.»32
Ακριβώς στην επόμενη παράγραφο ο ίδιος ο αυτοβιογραφούμενος
περνάει από το συλλογικό σε προσωπικό επίπεδο, τοποθετώντας τώρα τον
εαυτό του ως φορέα της αντίστασης και του χρέους προς αυτή:
«Πολλά χρόνια με βασάνιζε τούτο το χρέος. Μα ήτανε μεγάλο και δεν
τολμούσα να τ’αγγίξω, με τρομάζαν οι παραλείψεις, αφού ο χρόνος που
δαμάζει τα πάντα κόντυνε τη μνήμη μου.»33
Η ανάδειξη της προσωπικής ταυτότητας γίνεται πιο έντονη χωρίς να
αποσπάται από το συλλογικό εφόσον εκεί ορίζεται το χρέος της αντίστασης. Έντονα, επίσης, παρουσιάζει ο Σκούρτης τη χρονική διάσταση
της αυτοβιογραφικής μνήμης και αφήνει να εννοηθεί ότι ο ίδιος ως δρων
υποκείμενο αντιλαμβάνεται μέσα στο πέρασμα του χρόνου γεγονότα του
Εμφυλίου από διαφορετικές χρονικές οπτικές γωνίες και με διαφορετικό
τρόπο. Αποφασιστικής σημασίας εδώ είναι η επιλεκτική διατήρηση του
παρόντος (1976) και η επιλεκτική επανεργοποίηση της μνήμης.
Μια αντίστοιχη εναλλαγή μεταξύ συλλογικού και προσωπικού/ατομικού παρατηρούμε και στις επόμενες μαρτυρίες αριστερών αγωνιστών. Στη
32 Σταμάτης Σκούρτης, Ώσπου να ξημερώσει. Αθήνα 1976, σ. 13.
33 Στο ίδιο, σ. 13.
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μαρτυρία του Νικόδημου Κριτσωτάκη «Σημαδιακά χρόνια» που εκδόθηκε
το 1979, η αντιπαράθεση του «εμείς και οι άλλοι» υπογραμμίζει τη συλλογική μνήμη της αριστεράς, επιτρέπει όμως να αναδειχθεί με αρκετά έντονο
τρόπο και η προσωπική ταυτότητα του αυτοβιογραφούμενου ενεργού
υποκειμένου καθώς και η επικοινωνιακή μνήμη:
«... κεντρική ιδέα της συγγραφής αυτών των αναμνήσεων» γράφει ο
Κριτσωτάκης «ήταν να σου δώσω, αναγνώστη, να αντιληφθείς πως
μεταχειρίστηκε η Κυβερνώσα παράταξη επί 30 χρόνια ένα συνάνθρωπο
που δεν έκανε τίποτε άλλο, παρά το καθήκον του (όπως συνειδητά το
εννοούσε αυτός) προς την πατρίδα, την οικογένεια, την Κοινωνία.»34
Χαρακτηριστικό γνώρισμα εδώ από αφηγηματολογική άποψη είναι η
συχνή εναλλαγή του χρόνου αφήγησης από παρατατικό σε ενεστώτα,
πάντα βέβαια σε πρώτο ενικό πρόσωπο:
«Δεν ήμουνα επιτελικός αξιωματικός», «εξαίρω το ρόλο της μονάδας», «οργανώνομαι στο ΕΑΜ», «πώς εξυπηρέτησα το Ηρακλειώτικο
κοινό»35
κλπ. είναι μερικά μόνο από τα πολλά παραδείγματα.

Επίλογος
Η ερώτηση που έθεσα στην αρχή αυτού του κειμένου – αν δηλαδή τα
δρώντα υποκείμενα του Εμφυλίου ανέδειξαν μέσα από την αφήγηση μια
καινούρια υποκειμενικότητα και προσωπική ταυτότητα μετά το 1949 –
μπορεί μόνο εν μέρει να απαντηθεί καταφατικά. Ισχύει για τους ηττημένους αλλά όχι για τους νικητές.
Για την ομάδα των νικητών φαίνεται ότι το σύνδρομο του νικητή δεν
αποδεσμεύει τα μέλη της από τη συλλογική ταυτότητα αλλά αντίθετα
διαπιστώνουμε την συνειδητή ταύτισή του με το συλλογικό υποκείμενο
του Έθνους σε όλες του τις εκφάνσεις. Το υποκείμενο αδρανεί για να
χαθεί μπροστά σε συλλογικές οντότητες όπως το Έθνος και η πατρίδα. Οι
σχετικά λίγες μαρτυρίες που εξετάστηκαν εδώ δεν μας επιτρέπουν αυτή τη
στιγμή να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα.
Από την πλευρά των ηττημένων γίνεται ορατή η προσπάθεια ανάδειξης της θέσης που κατείχαν πριν τον Εμφύλιο ως υποκείμενα και η αποκατάσταση της προσωπικής τους ταυτότητας η οποία αναμφίβολα αλλοιώθηκε μέσα από την κρίση του Εμφυλίου. Η χρονική απόσταση, οι πολιτικές
αλλαγές και τα κοινωνικά συμφραζόμενα της μετεμφυλιακής Ελλάδας δεν
34 Κριτσωτάκης, ό.π., σσ. 8 κ.εξ. Το «Κοινωνία» το γράφει με κάπα κεφαλαίο.
35 Στο ίδιο, σ. 9.
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αποκατέστησαν την ταυτότητα που κατείχαν μεταξύ 1946 και 1949 ούτε
ανέδειξαν μια εντελώς καινούρια αλλά μια μεταλλαγμένη και σε κάθε περίπτωση συνδεδεμένη με συλλογικές οντότητητες όπως το προλεταριάτο, οι
νεκροί σύντροφοι αλλά και η «αντιστασιακή» Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο
η αφήγηση της τελευταίας ομάδας δεν χάνει τίποτα από το συλλογικό
της χαρακτήρα. Το σύνδρομο της ήττας αντί να επιδράσει αρνητικά στην
προσωπική και συλλογική ταυτότητα και μνήμη ενεργεί με την πάροδο
του χρόνου ευεργητικά σε μία συνολική επανεκτίμηση της πορείας τους
στον Εμφύλιο. Τους επιτρέπει να εισχωρήσουν στον ίδιο τον εαυτό τους,
να θυμηθούν τον αγώνα, να δουν προσωπικά αλλά και συλλογικά λάθη
και παραλείψεις, να κάνουν την κριτική στο κόμμα αλλά και την αυτοκριτική τους. Με άλλα λόγια, διαπιστώνουμε μια διάθεση αμφίδρομης εναλλαγής από το ατομικό στο συλλογικό, όπως φαίνεται στον «Φυγόδικο» του
Γιάννη Μανούσακα από το 1980:
«… αυτοβιογραφώντας τον ίδιο μου σκέφτομαι πως ο πάσα προλετάριος κι ο πάσα δουλευτής του υπαίθρου, σε όποιο τόπο της πατρίδας μου
και σ’όποια πατρίδα του κόσμου, λίγο για πολύ, θα βρει εκεί μέσα τον
ίδιο του…»36
Στην μαρτυρία του Απόστολου Τσιλάρη ο συγγραφέας / αφηγητής
προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί την έγραψε τονίζει πόσο σημαντική ήταν
και παραμένει η προσωπική πινελιά των υποκειμένων στον αγώνα της
αριστεράς:
«Γιατί τα γράφω; [...] Νιώθω ένα χρέος. [...] Λέω πως αυτή μου η προσωπική εμπειρία αφού γίνηκε πράξη και γεγονός, είναι ένα πετραδάκι στον
αγώνα, που δεν είναι πια δικός μου μα ανήκει και στους άλλους, όπως
και των άλλων απαράλλαχτα σε μένα... Θα μου πεις πως γράψανε κι’
άλλοι πιο πολλά, πιο καλά, πιο τραγικά. Και σωστό ’ναι αυτό μα και
λάθος. Είμαστε μιλιούνια άνθρωποι μα δεν μοιάζουμε δύο. Ο καθένας και του καθενού ξεχωριστά. Αμέτρητες πέτρες χτίζανε το σπίτι
πρώτα, μα η κάθε μια τες, είχε το δικό της μερτικό, μικρό μεγάλο. Αυτά
φτάνουν.»37
Με την κατάθεση του αυτοβιογραφικού του τεκμηρίου ο συγγραφέας
φαίνεται ότι μέσα από τον επικοινωνιακό διάλογο που ανοίγει με τον
αναγνώστη έχει κάνει ένα σοβαρό βήμα προς την επανάκτηση της προσωπικής του ταυτότητας.
•
36 Γιάννης Μανούσακας, Ο φυγόδικος. Αθήνα 1980, σ. 8.
37 Απ. Τσιλάρης, Στα βρόγχια της ασφάλειας. Αθήνα 1987, σ. 10.

Η μνήμη της δεκαετίας 1940–1950 στη διαδικασία
συγκρότησης παροντικών πολιτισμικών ταυτοτήτων
Κωνσταντίνα Μπάδα

Περίληψη
Με την άποψη ότι η μνήμη κατασκευάζει το παρελθόν στο παρόν, συνιστά δηλαδή μια παροντική δράση, επιχειρείται να εντοπισθούν οι σημασίες και τα νοήματα που αποκτά η μνήμη της δεκαετίας για τη συγκρότηση
των πολιτισμικών ταυτοτήτων του παρόντος, ταυτοτήτων στη βάση του
φύλου, ταυτοτήτων τοπικών, πολιτικών κλπ. Η δεκαετία του 1940 αποτελεί
μια προνομιακή ιστορική περίοδο για να μελετηθούν ζητήματα της ιστορίας και της μνήμης της, επειδή αφενός συνδέεται με γεγονότα τα οποία
είχαν καθοριστική επίδραση στην ελληνική κοινωνία και αφετέρου επειδή
αποτέλεσε το κατεξοχήν πεδίο ανάδυσης της ατομικής μνήμης και συγκρότησης της συλλογικής μνήμης μέσα από τη σύγκρουση αντίπαλων αφηγήσεων, εμπειριών και αναμνήσεων. Καταρχήν επισημαίνεται ότι η εμπειρία
της περιόδου μόλις πρόσφατα έγινε αφηγήσιμη και από τότε οι υπάρχουσες σιωπηλές μνήμες έρχονται στην επιφάνεια, συγκροτούν παροντικές
ταυτότητες και είναι δουλειά του ερευνητή να προσδιορίσει τις λειτουργίες
και τις σημασίες τους να βρει μέσα από αυτές την ιστορία στο σύνολό της.
Ποιο είδος μνήμης υπήρχε και υπάρχει γύρω από την κατοχή, την αντίσταση, τον εμφύλιο. Πώς θυμούνται τον πόλεμο; Όχι τόσο τι θυμάται από
αυτόν ακριβώς (πραγματολογική μνήμη), αλλά με ποιες αξίες και διδάγματα συσχετίζεται η ανάμνηση (η μνήμη ως λειτουργία) και γιατί (διαδικασία κοινωνικοποίησης).
Τα δεδομένα της έρευνας αντλούνται από καταγραμμένες ιστορίες
ζωής και από προφορικές μαρτυρίες ανδρών και γυναικών που βίωσαν
την εμπειρία του πολέμου, της κατοχής, της αντίστασης και του εμφυλίου.
Αφού καταρχήν επισημανθεί ότι η υποκειμενική διάσταση της μνήμης
αναπτύσσεται και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της ομάδας όπου το άτομο
ανήκει και ως εκ τούτου το άτομο ανακαλεί και ανασυγκροτεί το παρελθόν πάντα ως μέλος μιας ομάδας ή ως φορέας μιας πολιτισμικής ταυτότητας στην οποία συμμετέχουν πολλοί με διαφορετικούς τρόπους, και
επίσης ότι η μνήμη, ως παροντική δράση, γίνεται αντιληπτή ως διαδικαΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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σία της σχέσης παρελθόντος και παρόντος και επομένως ότι οι παραγόμενες αναπαραστάσεις του παρελθόντος συνιστούν μια μορφή κοινωνικής δράσης στο παρόν και δι’ αυτών συγκροτούνται ή υποστηρίζονται
οι διάφορες μορφές της πολιτισμικής ταυτότητας του παρόντος, γίνεται
στη συνέχεια η ανάλυση του υλικού που έδωσε η ατομική/συλλογική κατά
βάση μνήμη και οι αναπαραστάσεις του εαυτού. Από την ως τώρα έρευνα
προκύπτει ότι η μνήμη της δεκαετίας προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό
την ταυτότητα του παρόντος με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Στις
γυναίκες π.χ. οι μνημονικές αναφορές στη δεκαετία, επαναλαμβανόμενες και κοινές στις περισσότερες, εμφανίζονται να συνιστούν το επιλεγμένο πεδίο δράσης μέσω του οποίου νοηματοδοτούσαν τη δική τους ζωή,
εξέφραζαν την αίσθηση του εαυτού τους στην ιστορία, και αναδείκνυαν
διάφορες και διαφορετικές όψεις της γυναικείας ταυτότητας, όπως αυτή
της καθημερινά αγωνιζόμενης γυναίκας, της ενσυνείδητης αριστερής ή της
δεξιάς, της δυνατής και απελευθερωμένης γυναίκας, της μητέρας ή εκείνης
που θυσιάζεται για το καλό των άλλων, της αδελφής, της αλληλέγγυας
γυναίκας κ.λπ.
Εισαγωγή:
Η Μνήμη και η πολιτισμική ταυτότητα ως σχέση και ως πεδίο έρευνας
Τις τελευταίες δεκαετίες εκδηλώνεται μια έκρηξη μνήμης1 η οποία, με
οποιαδήποτε μορφή και αν αυτή εκφράζεται – από τις πιο δηλαδή υλικές
εκφάνσεις της έως τις πιο «φαντασιακές» που εδρεύουν στην ατομική ιστορία ζωής, στην λαϊκή παράδοση, στο χώρο της λογοτεχνίας, στα υλικά αντικείμενα συμμετέχει με πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία συγκρότησης
των πολιτισμικών ταυτοτήτων του παρόντος. Η πολιτισμική δε ταυτότητα
δεν αποτελεί παρά τον κοινό τόπο μιας συλλογικής ταυτότητας. Το πολυδιάστατο φαινόμενο της μνήμης και της σχέσης της με κάθε λογής ταυτοτήτων έχει επίσης απασχολήσει σε σημαντικό βαθμό την έρευνα. Το επίκεντρο ειδικότερα του ιστορικού–ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος2 έχει
1

2

Θεωρητικοί της μνήμης υποστηρίζουν ότι αυτό το πυκνό φαινόμενο παραγωγής κάθε
λογής μνημονικών τόπων οφείλεται στο γεγονός ότι έχει εξασθενήσει η ζωντανή μνήμη
των κοινωνιών, αυτή δηλαδή που μεταβιβαζόταν παραδοσιακά μέσα από την οικογένεια και τις τοπικές συλλογικότητες, τις εθνικές, θρησκευτικές επίσης συλλογικότητες
και τις μεγάλες αφηγήσεις τους. Έχουν συρρικνωθεί τα «περιβάλλοντα μνήμης» και
έχουν επίσης αλλάξει οι τρόποι με τους οποίους διαμορφώνεται η κοινωνική μνήμη,
οι τρόποι επίσης που μεταβιβάζεται, ενώ έχουν αλλάξει και οι φορείς της και τα περιεχόμενά της. Βλ. ειδικότερα Pierre Nora, “Between Memory and History. Les Lieux de
Mémoire”, Représentations, 1989, 26: 7-24.
Αναφέρονται στη συνέχεια κάποιες βασικές μελέτες περί της μνήμης που άνοιξαν και
προώθησαν τον επιστημονικό διάλογο στις επιστήμες που μελετούν την κοινωνία
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σχεδόν μετατεθεί προς τη μελέτη της μνήμης και της υποκειμενικότητας
και προς τη μελέτη των πολιτισμικών μορφών και διαδικασιών διά των
οποίων τα άτομα εκφράζουν την αίσθηση του εαυτού τους στην ιστορία.
Η μνήμη ειδικότερα (ως συλλογική, κοινωνική, ιστορική) αναγνωρίσθηκε
ως ο καταλύτης για την ευρύτερη διεπιστημονική σύγκλιση3 «στο επίπεδο

3

και τον πολιτισμό. Halbwachs, Maurice, The Collective Memory [1950]. New York and
London, Harper and Row 1980· Popular Memory Group, «Popular Memory: Theory,
Politics, Method», in: R. Johnson (ed.), Making Histories, 1982· Nora P. (éd.), Les Lieux
de la memoire, Paris, Gallimard 1984–1992· Jacque Le Goff και Pierre Nora, Constructing the Past. Essays in Historical methodology, Cambridge, Cambridge University Press
1985· L. Passerini, Fascism in Popular Memory, Cambridge, Cambridge University
Press, 1987· Paul Connerton, How Societies Remember, Cambridge, Cambridge University Press, 1989· Joanne Rappaport, The Politics of Memory: Native Historical Interpretation in the Colombian Andes, Cambridge, Cambridge University Press, 1990· Allesandro
Portelli, The Death of Luigi Trastulli, and Other Stories, New York, State University of
New York Press, 1991· James Fentress και Chris Wickham, Social Memory , Oxford 1992·
J. Fentress και Ch. Wichham, Social Memory. New perspectives of the past, Oxford 1992·
Samuel, Raphael, Theatres of Memory, vol. 1: Past and Present in Contemporary Culture.
London: Verso, 1994· Radstone S. και Hodgkin K. (eds), Regimes of memory, London,
Routledge Studies in memory and narrative, 2003.
Από την ελληνική βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά Anna Collard, «Διερευνώντας την
‘κοινωνική μνήμη’ στον ελλαδικό χώρο», στο Ε. Παπαταξιάρχης – Θ. Παραδέλλης
(επιμ.), Ανθρωπολογία και παρελθόν. Συμβολές στην κοινωνική ιστορία της νεότερης
Ελλάδας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1993, 357-390. Βλ. επίσης Jacques Le Goff, Ιστορία και
μνήμη, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1998· Ρ. Μπενβενίτσε, «Μνήμη και Ιστοριογραφία»,
στο: Ρ. Μπενβενίτσε – Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Διαδρομές και τόποι της μνήμης. Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης στο Τμήμα
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φεβρουάριος 1995), Αθήνα,
Αλεξάνδρεια 1999· Λ. Πασσερίνι, Σπαράγματα του 20ού αι. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία, μτφρ. Οντέτ Βαρών-Βασάρ – Ιωάν. Λαλιώτου – Ιουλία Πεντάζου, Αθήνα, Νεφέλη
1998· Thompson Paul, Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική Ιστορία, επιμ. Κ. Μπάδα – Ρ.
Βαν Μπούσχοτεν, μτφρ. Ρ. Βαν Μπούσχοτεν – Ν. Ποταμιάνος, Αθήνα, Πλέθρον 2002·
Σταυρίδης Σταύρος ( επιμ.), Μνήμη και εμπειρία του χώρου, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 2006.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συνεντεύξεις του Pierre Nora, “Τόποι μνήμης”, Ίστωρ 14
(2005), σ. 179-198, του Ζεράρ Νουαριέλ, “Τρόποι μνήμης”, Ίστωρ 14 (2000), σ. 199-200
και της Λουίζας Πασσερίνι, “Τρόποι γραφής”, Ίστωρ 14 (2005), σ. 211-223.
Η Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος θεώρησε την προφορική ιστορία ως το κατεξοχήν
επιστημονικό πεδίο που διαμορφώθηκε από τις σχέσεις ιστορίας, λαογραφίας και
ανθρωπολογίας, από το διάλογο δηλαδή που άνοιγε το αντικείμενό της, η προφορική και γραπτή μνήμη, με άλλα λόγια η διαδικασία σχέσης παρελθόντος και παρόντος.
Βλ. Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, Λαογραφικά Μελετήματα ΙΙ, Αθήνα, Πορεία, 1993, σ.
225-270.
Γενικότερα θα λέγαμε ότι η σύνδεση των επιστημών λαογραφίας, της ανθρωπολογίας
/ εθνοανθρωπολογίας και ιστορίας με την προφορική ιστορία επιτεύχθηκε από διαφορετικά σημεία σύγκλισης. Της λαογραφίας / προφορικής ιστορίας, επιτεύχθηκε μέσω
του κοινού τους παρονομαστή, του προφορικού λόγου και της συλλογικής ανεπίσημης
κατά βάση μνήμης, που μορφές της η λαογραφία έτσι κι αλλιώς μελετούσε, η σύνδεση

340

Κωνσταντίνα Μπάδα

του αντικειμένου». Το οποίο είναι το επιλεγμένο παρελθόν της μνήμης4
και οι τρόποι με τους οποίους τα δρώντα υποκείμενα συλλαμβάνουν και
αναπαριστούν το παρελθόν, καθιστούν αυτό πεδίο δράσης που συμμετέχει δυναμικά στη διαδικασία συγκρότησης των συλλογικών πολιτισμικών
ταυτοτήτων του παρόντος5. Επισημαίνεται ότι στη μελέτη της μνήμης και
της υποκειμενικότητας συνέβαλε σημαντικά η ανανέωση του ιστοριογραφικού λόγου, αφότου αυτός στράφηκε και προς την ανάδειξη νέων ιστορικών υποκειμένων και την μελέτη του ρόλου τους στην ιστορική μεταβολή.
Πρόκειται γι’ αυτά τα υποκείμενα που ήταν μακριά από τις γραπτές και
επίσημες πηγές (γυναίκες, παιδιά, εργάτες, μετανάστες κλπ), έτσι διαμορφώθηκε ένα νέο πεδίο μελέτης και ιστορικής αφήγησης, ερμηνείας επίσης
της κοινωνικής αλλαγής που συνδέθηκε με την προφορικότητα και τη
μνήμη, ατομική αλλά κατά βάση συλλογική, όπως θα δούμε στη συνέχεια,
και με την αποκατάσταση τελικά της υποκειμενικότητας ως ιστορίας6.
Το υλικό της έρευνας
Προέκυψε έτσι μια γενικότερη στροφή των επιστημών προς τη μελέτη
της μνήμης και της βιωμένης εμπειρίας των ανθρώπων. Οι βιο- αφηγή-

4

5

6

της ανθρωπολογίας / προφορικής ιστορίας επιτεύχθηκε μέσω του κοινού επίσης παρονομαστή της έρευνας πεδίου, ενώ η σύνδεση της ιστορίας και της προφορικής ιστορίας
επιτεύχθηκε διά του κοινού τους επίσης παρονομαστή που είναι η ενασχόλησή τους με
το ζήτημα της κοινωνικής αλλαγής και τους μηχανισμούς της.
Υπό αυτήν την έννοια γίνεται φανερό ότι η μνήμη δεν αναπαριστά το παρελθόν «όπως
πραγματικά συνέβη», αλλά είναι «κατασκευή» υπό την επίδραση του παρόντος – μια
ιδέα που πρωτοδιατυπώνεται από τον Maurice Halbwachs και διαδίδεται ευρύτατα
μέσα από τη «νέα ιστορία», την κοινωνική ανθρωπολογία και τις πολιτισμικές σπουδές (Maurice Halbwachs, La mémoire collective, (Παρίσι, 1950)· αγγλική μετάφραση
Collective Memory, Νέα Υόρκη 1980).
Στην Ελλάδα την προσέγγιση του παρελθόντος της μνήμης ως κατασκευασμένου
παρελθόντος την επιχείρησε καταρχάς η Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, Λαογραφικά
Μελετήματα, ό.π., σ. 261. Για μια γενικότερη παρουσίαση της διαδρομής της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα βλ. Κ. Μπάδα – Ρίκι Βαν Μπούσχοτεν, Εισαγωγή, στο:
Thompson Paul, Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική Ιστορία, επιμ. Κ. Μπάδα – Ρ. Βαν
Μπούσχοτεν, μτφρ. Ρ. Βαν Μπούσχοτεν – Ν. Ποταμιάνος, Αθήνα, Πλέθρον 2002.
Βλ. ενδεικτικά, Anna Collard, ό.π.· Θανοπούλου Μ., «Η συλλογική μνήμη ως στοιχείο
της πολιτιστικής ταυτότητας. Η περίπτωση μιας αγροτικής κοινότητας», στο: Κωνσταντοπούλου Χρ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ. κ.ά. (επιμ.), Εμείς και οι άλλοι. Αναφορά στις
τάσεις και τα σύμβολα, Αθήνα 1999: ΕΚΚΕ – Τυπωθήτω, σ. 215-224. Γενικότερα βλ.
Επιστημονικό Συμπόσιο, Το παρόν του παρελθόντος. Ιστορία, λαογραφία, κοινωνική
ανθρωπολογία, Πρακτικά, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και
Γενικής Παιδείας 2003.
Για την αναγνώριση της υποκειμενικότητας ως ιστορικής έννοιας βλ. γενικότερα
Πασσερίνι Λ., Σπαράγματα του 20ού αιώνα. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία, μτφρ. Οντέτ
Βαρών-Βασάρ, Ιωάννα Λαλιώτου, Ιουλία Πεντάζου, Αθήνα, Νεφέλη 1998.
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σεις αφήνουν πολλά περιθώρια στους αφηγητές να δώσουν πιστότερα την
αυτο- αναπαράστασή τους, να ανοίξουν με τον δικό τους τρόπο τα μονοπάτια της μνήμης τους και να επιλέξουν τα αξιομνημόνευτα γι’ αυτούς
γεγονότα7. Έτσι ξεπερνούν το επίπεδο των γεγονότων, των δομών και των
τρόπων συμπεριφοράς και φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά βιώνονται, συγκρατούνται στη φαντασία και επαναπροσδιορίζουν ερμηνευτικά το παρελθόν και το παρόν των ατομικών και συλλογικών υποκειμένων. Υπό αυτήν την έννοια η ατομική μνήμη αναδεικνύεται σε ένα εξέχον
αναλυτικό εργαλείο για τη διερεύνηση τόσο της προσωπικής εμπειρίας
και της σημασίας της στα πλαίσια της ευρύτερης ιστορίας και κουλτούρας,
όσο και του συλλογικού, στο βαθμό που έχει δειχθεί ότι η μνήμη ατομική
την στιγμή της αφήγησης είναι κατά βάση συλλογική, εφόσον, τα άτομα,
σύμφωνα με τους θεωρητικούς της μνήμης8, θυμούνται πάντα ως μέλη της
ομάδας που ανήκουν.
Η δεκαετία του 1940 αποτελεί μια προνομιακή ιστορική περίοδο για να
μελετηθούν ζητήματα μνήμης9 στο βαθμό που αυτή όλο και περισσότερο
εξελίσσεται στο κατεξοχήν πεδίο ανάδυσης τόσο της επίσημης, κυρίαρχης
μνήμης (εθνικής, κομματικής κ.λπ.), όσο και της ατομικής και της ανεπίσημης συλλογικής μνήμης. Η τελευταία, σε ένα σύνολο «Ιστοριών Ζωής» που
έχουν καταγραφεί με την ευθύνη μου, με στόχο τη δημιουργία ενός Αρχείου
Ιστοριών Ζωής και Προφορικής Ιστορίας10, εμφανίζεται έντονα προσδιο7

Βλ. ενδεικτικά, Γ. Τσιώλης, Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις. Η βιογραφική
προσέγγιση στην κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα, Αθήνα, Κριτική 2006· Ρέα Κακάμπουρα, Αφηγήσεις ζωής. Η βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα,
Αθήνα, Ατραπός 2008.
8 Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Παρίσι, 1950· αγγλική μετάφραση Collective
Memory, Νέα Υόρκη 1980. Βλ. επίσης P. Nora, “Memoire collective”, στο: J. Le Goff, P.
Chartier, J. Revel (επιμ.), L’ histoire nouvelle, Retz, Paris 1978, σσ. 73-106, όπου μεταξύ
των άλλων η συλλογική μνήμη ορίζεται ως «αυτό που μένει από το παρελθόν στο πλαίσιο του βιώματος των ομάδων ή ως αυτό που οι ομάδες δημιουργούν με το παρελθόν
τους».
9 Για μια συνοπτική παρουσίαση της έρευνας για την κοινωνική ή συλλογική μνήμη της
δεκαετίας βλ. ενδεικτικά, Ρ.Β. Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Ε. Βουτυρά, Β. Δαλκαβούκης, Κ. Μπάδα (επιμ.), Μνήμες και λήθη του Ελληνικού Εμφύλιου Πολέμου (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2008), ειδικότερα «Εισαγωγή», ό.π., σσ. 9-41 και Πολυμέρης Βόγλης,
«Οι μνήμες της δεκαετίας του 1940 ως αντικείμενο ιστορικής ανάλυσης: μεθοδολογικές
προτάσεις», ό.π., σσ. 61-80. Γενικότερα Χ. Φλάισερ, Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος στη δημόσια Ιστορία, Αθήνα, Νεφέλη, β΄ έκδ., 2008.
10 Το υλικό συγκεντρώθηκε καταρχάς στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος που
εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τίτλο: «Η συλλογική/κοινωνική μνήμη
ενός επαρχιακού αστικού κέντρου του καπνού: το Αγρίνιο και η αγροτική του περιφέρεια στον 20ό αιώνα» (2002-2004). Η καταγραφή της μνήμης και της προφορικής
μαρτυρίας συνεχίζεται και σε άλλους τόπους καταγραφής της μνήμης τους, όπως στα
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ρισμένη από τη μνήμη της δεκαετίας του 1940 και με μια τάση αντιλόγου απέναντι στη λογική της αποσιώπησης και της αμνησίας που ίσχυε
για τη σημαντική ιστορική εμπειρία της δεκαετίας του ’40 ή και αμφισβήτησης των ηγεμονικών αφηγημάτων των επίσημων εκδοχών. Το παραπάνω
υπονοεί ότι έχουμε να κάνουμε με δύο τουλάχιστον συλλογικές/ κοινωνικές μνήμες: την επίσημη, κυρίαρχη συλλογική μνήμη που διαμορφώνεται
από τα «πάνω», (κράτος, κόμμα κλπ), μεταβιβάζεται και παγιώνεται στο
συλλογικό σώμα μέσα από θεσμούς, λόγους, μνημεία και αγάλματα, επιτελεστικές μνημονικές πρακτικές11 και την ανεπίσημη συλλογική μνήμη,
τη μνήμη συνόλων και κοινωνικών ομάδων που έχουν μια κοινή βιωμένη
εμπειρία, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο
Φουκώ ονόμασε αυτή τη μνήμη και το περιεχόμενό της «αντι-μνήμη»12.
Νεώτεροι ερευνητές χωρίς να αναιρούν την ανάπτυξη και την κοινωνική
δράση των δύο βασικών μνημών και ειδικότερα «της αντί μνήμης» επισημαίνουν ότι οι δύο αυτές μνήμες στο εσωτερικό τους δεν είναι πάντα ομοιογενείς αλλά να εμπεριέχουν μια πολλαπλότητα επί μέρους και συχνά
αντιθετικών όψεών τους, οι οποίες όλες, με τον ένα ή άλλο τρόπο, διαμεσολαβούνται ιδεολογικά και πολιτισμικά13.
Οι τόποι αναφοράς
Για τη διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας και της μνήμης της δεκαετίας
1940–1950 και των συγκροτούμενων πολιτισμικών και τοπικών ταυτοτήτων επιλέχθηκε να επικεντρωθεί η έρευνα στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας14 και ειδικότερα στην πόλη του Αγρινίου και αυτή επεκτείνεται και
Γιάννενα και στο Μεσολόγγι.
11 Paul Connerton, How Societies Remember, Cambridge, Cambridge University Press,
1989.
12 Michel Foucault, Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews,
επιμ. D.F. Bouchard, μτφρ. Donald F. Bouchard και Sherry Simon, Ithaca NY, Cornell
University Press, 1977.
13 Βλ. σχετικά για την ύπαρξη και τη λειτουργία των διάφορων μορφών και περιεχομένων
της μνήμης, Πολυμέρης Βόγλης, «Οι μνήμες της δεκαετίας του 1940 ως αντικείμενο
ιστορικής ανάλυσης: μεθοδολογικές προτάσεις», στο: Β. Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη,
Ε. Βουτυρά, Β. Δαλκαβούκης, Κ. Μπάδα (επιμ.), Μνήμες και λήθη του Ελληνικού Εμφύλιου Πολέμου, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο 2008, σσ. 61-80.
14 Ήδη με την έκδοση ενός συλλογικού τόμου που έχει ως αντικείμενό του την διερεύνηση της ιστορίας και της μνήμης της δεκαετίας στην Αιτωλοακαρνανία φωτίζονται
πολλές πτυχές της τοπικής ιστορίας της δεκαετίας στην προαναφερόμενη περιοχή και
αποτυπώνονται οι τοπικές ιστορικές και πολιτισμικές παράμετροι που συγκροτούν
την εσωτερική δυναμική του τόπου, αναδεικνύουν εν ολίγοις την τοπική ιδιαιτερότητα, συναρθρούμενη ωστόσο με την γενικότερη πραγματικότητα. Βλ. Κωνσταντίνα
Μπάδα – Θανάσης Σφήκας (επιμ.), Κατοχή–Αντίσταση–Εμφύλιος. Η Αιτωλοακαρνανία
στη δεκαετία 1940 – 1950, Αθήνα, Παρασκήνιο 2010.
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στην πόλη των Ιωαννίνων. Επισημαίνεται ότι το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση του τοπικού ακόμα και για αυτή την καθολική ιστορική εμπειρία,
ενισχύεται από το γεγονός ότι όλο και συχνότερα η έρευνα αναιρεί την
εικόνα περί μιας ενιαίας, γενικής και μονοδιάστατης ιστορίας της δεκαετίας και μνήμης της. Αντίθετα οι επί μέρους μελέτες της τοπικής διάστασης δείχνουν ότι οι τοπικές ιστορίες, υπόκεινται στον πολιτισμό και στην
δυναμική του τοπικού πεδίου, ως εκ τούτου παράγουν ιδιαιτερότητες και
διαφοροποιημένες ιστορικές εμπειρίες. Είναι ανάγκη επομένως να ανιχνευτούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες, συναρτούμενες ωστόσο με την ευρύτερη
εμπειρία της οποίας αποτελούν μέρος για να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν η ιστορία και η μνήμη της δεκαετίας.
Η ανάλυση της μνήμης και η συγκρότηση πολιτισμικών ταυτοτήτων
(φύλου, τοπικών κλπ)
Προαναφέρθηκε ήδη ότι τα δεδομένα της έρευνας αντλούνται μέσα από
την καταγραφή και την ανάλυση ενός συνόλου ατομικών ιστοριών ζωής
ανδρών και γυναικών από τις δύο πόλεις. Η καταγραφή και η ανάλυση 150
περίπου ιστοριών ζωής ανδρών και γυναικών από την πόλη του Αγρινίου,
δείχνει ότι αν και αυτές οι ιστορίες της ζωής τους αποτυπώνουν μια ποικιλία εμπειριών, θεματικών, αξόνων αναφοράς και αφηγηματικών μέσων που
απορρέουν από την κοινωνική τους προέλευση, το φύλο, την τάξη, την
ηλικία15 κλπ των αφηγητών, ωστόσο η μνήμη, διαμορφώνει μέσα από κοινά
και επαναλαμβανόμενα αφηγηματικά μέσα, κάποιους κοινούς τόπους
μνήμης. Μεταξύ αυτών η μνήμη της κατοχής, της αντίστασης και έμμεσα
του εμφυλίου, αποτελούν τα κατεξοχήν επαναλαμβανόμενα και κοινά
μνημονικά στοιχεία και είναι αυτά που κατεξοχήν μετατρέπονται σε πεδία
δράσης που συμμετέχουν στη διαδικασία συγκρότησης των γυναικείων
και των ανδρικών ταυτοτήτων των υποκειμένων σε συνάφεια πάντα με την
κοινωνική, την πολιτική και ευρύτερη πολιτισμική τους ταυτότητα. Επισημαίνεται ότι το συστατικό και απαραίτητο στοιχείο της οργάνωσης της
μνήμης στις ιστορίες ζωής είναι η χωρική αναφορά, η διάσταση του χώρου
που εμφανίζεται να αποτελεί κοινωνική διαδικασία στη συγκρότηση των
κοινωνικών πολιτισμικών ταυτοτήτων και να συνιστά τον ορατό δεσμό
του παρόντος με το παρελθόν. Το αστικό τοπίο16 του Αγρινίου επανέρχε15 Η ενήλικη π.χ. τότε γενιά καταθέτει την άμεση μαρτυρία της και ο λόγος είναι περισσότερο αυτοβιογραφικός ειδικότερα όταν οι αφηγητές είναι άνδρες. Όσοι όμως βίωσαν
αυτήν την εμπειρία ως παιδιά ή έφηβοι, η μνήμη τους είναι περισσότερο διαμεσολαβημένη από τις κατοπινές εμπειρίες με τα αφηγηματικά μέσα πιο επεξεργασμένα.
16 Χρήστος Μπακάλης, «Πόλη και σύμβολα: ο αστικός χώρος του Αγρινίου πριν και κατά
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», στο: Κωνσταντίνα Μπάδα – Θανάσης
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ται εμφαντικά στις αφηγήσεις: τα καπνοχώραφα, οι καπναποθήκες που
έγιναν τόποι εγκλεισμού, φυλακής και βασανιστηρίων, οι σιδηροδρομικές
γραμμές, οι πλατείες, το πάρκο, η Αγία Τριάδα ως χώρος συνδεδεμένος
με τη φυλακή και τις μαζικές εκτελέσεις, τα Παπαστράτεια Εκπαιδευτήρια, η οδός Παπαστράτου ως ο κεντρικός άξονας της πόλης, ή οι συμβολές οδών, τα επώνυμα καταστήματα, τα καφενεία της πόλης, όλα οριοθετούν γεγονότα, πλαισιώνουν αναφορές, γίνονται χωροθέτες της μνήμης
και συνθέτουν το σκηνικό για την περιγραφή γεγονότων που συντάραξαν
την κοινωνία της ή καταγράφηκαν ως σημαντικές προσωπικές εμπειρίες.
Περαιτέρω ανάλυση του υλικού δείχνει ότι η ανεπίσημη συλλογική/
κοινωνική μνήμη της πόλης προσδιορίζεται βαθύτατα από συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν στο Αγρίνιο και στη γύρω περιοχή κατά το
τελευταίο έτος της γερμανικής κατοχής το 1944. Πρόκειται για το δραματικό γεγονός της ομαδικής εκτέλεσης των 120 πατριωτών την ημέρα της
Μ. Παρασκευής τον Απρίλη του 1944, ο απαγχονισμός των τριών από
αυτούς17 στην κεντρική πλατεία της πόλης με εντολή των Γερμανών και με
αιτιολογία την απόδοση αντιποίνων18, το γεγονός επίσης της αιφνιδιαστικής σύλληψης και άμεσης εκτέλεσης της Μ. Δημάδη, διερμηνέα στο γερμανικό φρουραρχείο, μόλις μερικές μέρες πριν την τυπική αποχώρηση των
Γερμανών στις 31 Αυγούστου19. Σε κάποιες περιπτώσεις το ανασκάλεμα
Σφήκας (επιμ.), Κατοχή–Αντίσταση–Εμφύλιος. Η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940
– 1950, Αθήνα, Παρασκήνιο 2010, σσ. 157-198· Κική Σακκά, «“Δύσκολα χρόνια αλλά
όμορφα…”: Μνήμες της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου. Η βιωμένη καθημερινότητα μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις. Μελέτη περίπτωσης δύο γυναικών
της αστικής περιοχής του Αγρινίου», στο: Κωνσταντίνα Μπάδα – Θανάσης Σφήκας
(επιμ.), Κατοχή–Αντίσταση–Εμφύλιος. Η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940 – 1950,
Αθήνα, Παρασκήνιο 2010, σσ. 508-518.
17 Οι απαγχονισθέντες ήταν ο Πάνος Σούλος, ο Χρήστος Σαλάκος και ο Αβραάμ Αναστασιάδης. Γενικότερα βλ. Θ. Πολίτης, «Ομαδικές εκτελέσεις και απαγχονισμοί στο Αγρίνιο και την περιοχή του στα 1944», στο Κ. Μπάδα (επιμ.), Η μνήμη του τόπου και του
τοπίου. Το Αγρίνιο και η αγροτική του περιφέρεια μέχρι το 1960, Αθήνα: Μεταίχμιο –
Δήμος Αγρινίου, 2003, σσ. 209-216.
18 «Την 9ην Απριλίου 1944 ο εκ Μεσολογγίου προς Αγρίνιον κατευθυνόμενος σιδηροδρομικός συρμός υπέστη βορείως της Σταμνάς επίθεσιν κομμουνιστικών συμμοριών και
επυρπολήθη. Γερμανοί στρατιώτες και συνταξιδεύοντες Έλληνες πολίτες εφονεύθησαν
ή ετραυματίσθηκαν, τραυματισμένοι Γερμανοί στρατιώται εφονεύθησαν ή απήχθησαν
ανάνδρως. Ως αντίποινα των υπούλων τούτων πράξεων … ελήφθησαν και εξετελέσθησαν τα κάτωθι μέτρα. 1ον. Σήμερον 120 κομμουνισταί εκ χωρίων κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και εκ Παναιτωλίου, οίτινες ως διεπιστώθη, έλαβον μέρος εμμέσως ή
αμέσως εις την εν λόγω πράξιν, ετυφεκίσθησαν ή απαγχονίσθησαν εν Αγρινίω..., 14 Απριλίου 1944, ο στρατιωτικός Διοικητής των Γερμανικών Μονάδων Ηπείρου». Η Ανακοίνωση τοιχοκολλήθηκε στους δρόμους του Αγρινίου. Βλ. δημοσίευσή της στην εφημερίδα Δυτική Ελλάς, 15.4.1944.
19 Βλ. ενδεικτικά, Φιλ. Γελαδόπουλος, Μαρία Δημάδη, ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης
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της μνήμης έφερνε δειλά και το όνομα μιας άλλης γυναίκας, της Κατίνας
Χατζάρα20, η οποία εκτελέστηκε μαζί με τους 120 και ήταν η μόνη γυναίκα
ανάμεσά τους. Για όλα αυτά τα συμβάντα η μνήμη άμεσα ή έμμεσα εμπλέκει τη συνεργασία κάποιων με τους Γερμανούς και τη δράση των ταγμάτων
ασφαλείας. Στην ατομική/συλλογική μνήμη αυτοί οι θάνατοι παίρνουν το
χαρακτήρα και το νόημα της αντίστασης και της θυσίας ειδικότερα στις
ιστορίες ζωής των γυναικών, και υπό αυτήν τη νοηματοδότηση μετατρέπονται σε πεδία δράσης που συμμετέχουν στον συγκρότηση διάφορων όψεων
της γυναικείας πολιτισμικής τους ταυτότητας21. Όψεις γυναικείων ταυτοτήτων πρωτίστως μαχόμενων και δυναμικών. Μέσα από τις αναφορές
στα ηρωϊκά πρόσωπα στήνουν την δική τους ταυτότητα, άλλες ως γυναίκες που θυμούνται άρα αντιστέκονται, άλλες ως εργάτριες που αντιμάχονται την καθημερινότητα της φτώχειας και της σκληρής εργασίας, άλλες
ως γυναίκες που σηκώνουν το βάρος της αποκλειστικής φροντίδας των
άλλων, άλλες ως αριστερές και άλλες ως γυναίκες που υποτάσσονται σε
μια πραγματικότητα που ξεπερνά τις αντοχές τους. Αυτό λοιπόν το επιλεγμένο παρελθόν δρα ερμηνευτικά και ευεργετικά στο παρόν τους. Είναι
σημαντικό να τονιστεί ότι οι γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες που βίωσαν τα
γεγονότα, οικειοποιούνται και συμβολοποιούν και στις αναπαραστάσεις
του παρελθόντος του Εμφυλίου, τα ίδια συμβάντα και πρόσωπα και μέσω
ενός πλήθους αναφορών, πραγματικών ή μυθοπλαστικών, γύρω από τις
εκτελέσεις, ερμηνεύουν και την εμπειρία του Εμφυλίου Πολέμου22. Αντίθετα στη μνήμη των ανδρών, αλλά και γυναικών που προέρχονται από τα
ορεινά, η άμεση αναφορά στην εμπειρία του Εμφυλίου εμφανίζεται να
είναι προσδιοριστική και να συνιστά για τους περισσότερους ένα ερμηνευτικό πλαίσιο για τη ζωή τους. Οι μνήμες τους θα λέγαμε ότι επικαθορίζουν
(Αθήνα: Εκδόσεις Νέστορας, 1982)· Φιλ. Γελαδόπουλος, Μαρία Δημάδη: Μνήμες και
ελεγεία (Αθήνα: Εκδόσεις Νέοι Καιροί, 1989)· Μ. Χρυσικοπούλου, Γυναικείες μορφές
της Αιτωλοακαρνανίας (Αθήνα, 2001), σσ. 101-107. Γενικότερα βλ. Κωνσταντίνα
Μπάδα, «Η ιστορία και η μνήμη των εκτελέσεων γυναικών στο Αγρίνιο», στο Κωνσταντίνα Μπάδα – Θανάσης Σφήκας (επιμ.), Κατοχή–Αντίσταση–Εμφύλιος. Η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940 – 1950, Αθήνα, Παρασκήνιο 2010, σ. 459-464.
20 Κων. Μπάδα, ό.π., σσ. 465-469.
21 Βλ. αντίστοιχα Κωνσταντίνα Μπάδα, «O θάνατος της Eλένης στον Eμφύλιο. H μνήμη
και το γεγονός, η μνήμη ως Iστορία», στο Χατζητάκη-Καψωμένου Χρυσούλα (επιμ.),
Eλληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός. Λαογραφία και Ιστορία, Πρακτικά Συνεδρίου
στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής 2001, σσ.
230-240.
22 Το θέμα της μνήμης του εμφυλίου από την πλευρά των γυναικών προσεγγίζεται στο
άρθρο, Κ. Μπάδα, «Ο εμφύλιος ως βιωμένη εμπειρία και μνήμη των γυναικών», στο Ρ.
Βαν Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Ε. Βουτυρά, Κ. Μπάδα (επιμ.), Μνήμες και λήθη του
Ελληνικού Εμφύλιου Πολέμου (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2008), σσ. 112-129.
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τις μνήμες της κατοχής και της αντίστασης και συνιστούν όπως αναφέρει και η Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν23 για το Ζιάκα Γρεβενών, τις ερμηνευτικές
καμπές στη βιογραφία και την προσωπική μνήμη τους.
Γενικότερα διαπιστώνεται ότι εντοπίζονται βασικές διαφορές στις θεματικές και στα αφηγηματικά μέσα των ανδρών και των γυναικών. Η τυπική
οργάνωση της μνήμης των γυναικών π.χ. βασίζεται πάνω σε οικεία στο
γυναικείο λόγο πολιτισμικά σχήματα: στη συχνότερη χρήση του λαϊκού
λόγου και της παράδοσης, στην αναφορά του εμείς, όπου εμείς είναι
κυρίως η οικογένεια και οι δικοί, στα σχεδόν κοινά και επαναλαμβανόμενα μοτίβα των πραγματικών ή επινοημένων προσωπικών ή συγγενικών
σχέσεων, στην εκδήλωση μιας έντονα λαϊκής θρησκευτικότητας και εικονογραφίας, όπως η παρακάτω:
Τη μέρα που τους εκτέλαγαν, τη Χατζάρα τη φέρανε μοναχή της εδώ
απ’ παν που τους τελείωναν. Μέσα στους 120 και μια γυναίκα … Αυτή
σβαρνιότανε, αντιστεκόταν, σπάραζε … Της έριχναν, της έριχναν, αλλά
τίποτε, δεν την έπιαναν οι σφαίρες κι αυτοί βλαστήμαγαν … Ότι έχεις
απάνω σου βγάλ’ το, της είπαν οι τσολιάδες … Είχε τίμιο ξύλο πάνω
της και δεν την έπιανε το βόλ’. Της τα τράβηξαν όλα και τα χρυσαφικά
της όλα, κι αυτή φώναζε … Να τα δώστε στον άνδρα μου, στον άνδρα
μου, κι έπεσε μες το λάκκο» 24.
Και ήταν οικεία διότι ο γυναικείος λόγος εμπεριέχει μια ισχυρότερη
σε σχέση με τον ανδρικό, πολιτισμική και συμβολική αυτονομία προερχόμενη από τη χρήση της παράδοσης και από τη μεταβίβασή της από γενιά
σε γενιά25. Η τελευταία νοηματοδοτείται από τις ίδιες με νέα περιεχό23 Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Ανάποδα χρόνια. Συλλογική μνήμη και ιστορία στο Ζιάκα Γρεβενών (1900-1950), Αθήνα, Πλέθρον 1997.
24 ΕΠΠΙ, αριθμ. συνεντ. 70.
25 Ένα άλλο ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι στα αφηγηματικά μέσα για τη μνήμη της αντίστασης και του εμφυλίου συγκαταλέγονται π.χ. τα προικιά, τα σεντόνια, η γέννα, τα
γυναικεία ενδιαφέροντα (π.χ. τα καλοχτενισμένα μαλλιά, τα ρούχα, οι χρωματικές
λεπτομέρειες), οι πολλαπλές εν τέλει όψεις της γυναικείας ταυτότητας. Να ιγώ ήμνα
πολύ φτωχειά εδώ π’ τα λέμε κι είχα δυο, δυο όλα κι όλα σιντόνια για προίκα. Κι λέμε
τώρα ήμασταν δυο-τρεις κουπέλες, οι οποίες μαζεύαμι όλα τα όπλα και τα στέλναμι απάν’
(στο βουνό). Λέω να πάω να τυλίξω τα όπλα, με τα σεντόνια πρέπει.. θα φωνάζ η μάνα
μ’ π πήρα τα σεντόνια, τα πήρα όμως πίγαμι με τα όπλα τα τυλίξαμι εκειά πέρα… Οπωσδήποτε ειδοποιήθκαν απ’ τς’ άλλους οι γιρμανοί. ... Ήρθε ένας έκανε πως χαζοκοίταζε…».
«Θυμάμαι τη Μαρία Δημάδη : θυμάμαι είχε ένα σημάδι εδώ [δείχνει στο μάγουλο] η
Μαρία –ωραία!– Και είχε τα μαλλιά της αυτή, τα έκανε όλο παζ. Για να μη φαίνεται,
όπως τα κάναμε τότε…Για να μη φαίνεται το σημάδι….Ναι, όπως τα έκανα εγώ μαθήτρια
στη μέση μ’ αυτό και τα μακριά και τα ’κανα παζ. Τα βάζαμε στα καλώδια τότε» (ΕΠΠΙ
αριθμ. συνεντ. 121).
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μενα και ερμηνείες. Στη βία π.χ. και στο φόβο που προκαλούσε η εμφύλια
σύγκρουση η μνήμη των γυναικών αντιπαραθέτει βεβαιότητες, θεσμοθετημένα και καθυσυχαστικά πλαίσια αναφοράς:
«Οι αντάρτες μπήκαν στον Άγιο Κωνσταντίνο, οι εθνικόφρονες άρχισαν
να ρίχνουν όλμους. Πήγα να σκοτωθώ τότε… Ένας έπεσε κοντά μ’….
Δεν έπαθα τίποτε. Την ημέρα του Σταυρού ανήμερα. Εκείνη την ημέρα
δεν κάνω τίποτε, εκκλησιάζομαι, γιατί 14 του μηνός γίναν πρόσφυγες οι
γονείς μας… Η μαμά μου τη φυλούσε αυτή τη μέρα, δεν σκοτώθηκε το
παιδί μου έλεγε, έτσι κάνω κι εγώ.» (ΕΠΠΙ αριθμ. συνεντ. 41).
Παράλληλα όμως ο γυναικείος λόγος εμπεριέχει πολιτικές ερμηνείες υπό το φως της εκ των υστέρων εμπειρίας. Μπορεί να εντοπίζονται αναχρονισμοί, στερεοτυπικές αναπαραγωγές κυρίαρχου λόγου μαζί
ωστόσο με συνειδητοποιημένες και στέρεες προσεγγίσεις, τεκμηριωμένες
θέσεις και κριτική στάση:
«Όλα για το συμφέρον γίνονται. Οι Εγγλέζοι γιατί μπλέχτηκαν εδώ σε
μας; Από καλό; Θυμάμαι όταν έφυγαν το ’44 κι οι Γερμανοί απ’ το Αγρίνιο, αμέσως ήρθαν Εγγλέζοι και θυμάμαι στρατιώτες μαύρους, πρώτη
φορά έβλεπα μαύρους. Επέβαλαν την τάξη μας έλεγαν. Εγώ θυμάμαι
που γέμιζαν τα καμιόνια με τσολιάδες ταγματασφαλίτες και Ράλληδες, και τους πήγαιναν αλλού για να μην γίνουν αντίποινα με τόσα που
είχαν κάνει. Πήραν κι ότι στοιχειά υπήρχαν σε κάτι κούτες μεγάλες.
Κανένα τους δε δικάστηκε. Δε τιμωρήθηκε κανένας τους».
Η μνήμη των γυναικών για τη δεκαετία και τα κατοπινά χρόνια μπορεί
να δίνει διάφορες εκδοχές των ιστορικών γεγονότων. Όλες αυτές όμως, οι
πραγματικές ή οι λανθασμένες ανακλήσεις αυτού του παρελθόντος, μας
δείχνουν ότι η ιστορία πλάθεται πάνω στα ενδιαφέροντα των δρώντων
υποκειμένων26. Αφορούν τις επιδιώξεις τους για τη σύσταση της δικής τους
ταυτότητας στο παρόν και την ερμηνεία της ζωής τους. Κάπως έτσι με την
παρακάτω μνημονική της αναφορά στο πανί του Τζουπέζε, η κ. Μαρία 82
χρονών σήμερα, ερμηνεύει τόσο το παρελθόν της Κατοχής, όσο και το
παρόν της ίδιας και της κοινωνίας και οικονομίας συνολικότερα:
«Αυτή τη σακουλίτσα που βλέπεις την έχω από τότε που ήταν οι Ιταλοί
εδώ. Ήμουν 18 χρονών τότε και στη γειτονιά μας εδώ ήταν ένας στρατώνας Ιταλών και η μάνα μου έπλενε ρούχα τους. Τους βλέπαμε από
το σπίτι και λέγαμε μεταξύ μας και καμιά κουβέντα με τον Τσουπέζε.
Όταν τους πήραν, γιατί ήρθαν οι Γερμανοί και τους πετσόκοψαν, έδωσε
26 Πρβλ. γενικότερα Alessandro Portelli, ό.π. Επίσης Α. Collard, ό.π.
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ο Τσουπέζε στη μάνα μου κρυφά ύφασμα πολύ. Ύφασμα λεπτό. Φτιάξαμε πολλά πράματα και προικιά δικά μου και της αδελφής μου. Αυτό
το κομματάκι εγώ το έκανα σακουλίτσα και όλα μου τα χρόνια βάζω
σ’ αυτήν τον τραχανά μου, γιατί είναι λεπτή και αερίζεται ο τραχανάς
και δεν πιάνει μαμούδι. 60 χρόνια το έχω αυτό το σακουλάκι και είναι
φτιαγμένο από τότε με το χέρι ραμμένο, όχι στη μηχανή. Έτσι βγάλαμε τη φτώχεια πέρα με του Τζουπέζε το πανί. Κάναμε βρακιά, κάναμε
κομπινεζόν, το καλό νυφικό μου σεντόνι με αυτό το έκανα».

Σε κάθε περίπτωση αυτή η ατομική μνήμη και άλλες μορφές της, όπως
αυτή του τραγουδιού, ή της υλικής υπόστασής της, εμφανίζεται να δρα
αντιπαραθετικά στην επίσημη συλλογική αμνησία και λήθη που ακολούθησαν οι τοπικές/εθνικές εξουσίες για 40 και πλέον χρόνια – ένα δείγμα της
λογικής της λήθης και της σιωπής αποτελεί το γεγονός ότι ως τη δεκαετία
του 1980 απουσιάζουν27 στην ουσία από την πόλη οι δημόσιες αναφορές,
μνημονικοί τόποι και οι τελετές μνήμης γι’ αυτά τα δραματικά γεγονότα.
Στην πόλη των Ιωαννίνων η καταγραφή ιστοριών ζωής είναι περιορισμένη ακόμα. Ωστόσο μια πρώτη ανάλυση του υπάρχοντος υλικού, προερχόμενου από παλιούς κατοίκους της πόλης, φανερώνει ότι η συλλογική
μνήμη για τη δεκαετία δεν είναι ακόμα αφηγήσιμη και δεν φαίνεται να
συνιστά η μνημονική της αναφορά ένα δυναμικό πεδίο δράσης στη διαδικασία συγκρότησης των ταυτοτήτων του παρόντος της πόλης. Και σε
αυτές τις βιο-αφηγήσεις η διάσταση του χώρου συνιστά κοινωνική διαδικασία στη συγκρότηση των τοπικών πολιτισμικών ταυτοτήτων και συνιστά επίσης τον ορατό δεσμό του παρόντος με το παρελθόν. Έτσι το αστικό
τοπίο των Ιωαννίνων επανέρχεται εμφαντικά στις αφηγήσεις: Οι δρόμοι
Ανεξαρτησίας και Αβέρωφ με τα εργαστήρια και τα εμπορικά, τα παλιά
καφενεία και ζαχαροπλαστεία, ο Μώλος και η λίμνη, οι παλιές συνοικίες, η Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία και τα άλλα δημόσια επιβλητικά
κτίρια, οι κεντρικοί άξονες της πόλης που οδηγούν έξω και μέσα σε αυτήν,
οριοθετούν γεγονότα, πλαισιώνουν αναφορές, και αποτελούν, μαζί με την
αναφορά στο απώτερο, οθωμανικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό
παρελθόν της πόλης, το σκηνικό για την περιγραφή γεγονότων που έχουν
27 Μπάδα Κωνσταντίνα και Ματσούκα Ευαγγελία, «Προσεγγίσεις στην υλική μνήμη και
στους μνημονικούς τόπους», στο: Κορρέ Κατερίνα – Κούζας Γεώργιος (επιμ.), Η έρευνα
και διδασκαλία του υλικού πολιτισμού στα ελληνικά πανεπιστήμια, Πρακτικά Διημερίδας (Αθήνα 7-8 Μαΐου 2007), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2010, σσ. 375-399 και K.
Bada, “Exploring memory sites: Statues and monuments in Greek landscape. Meanings
and interpretations”, Workshop titled: “Memory studies and Oral History. Why does this
encounter matter”, University of Athens, 24 – 25 April 2009.
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επιλεγεί για την οικοδόμηση των κοινωνικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων των υποκειμένων.
Η δεκαετία ωστόσο του 1940–1950 προσπερνιέται με γρήγορες και
κοφτές αναφορές με εξαίρεση τον πόλεμο του ’40-41 στα ηπειρώτικα
βουνά, την εμπειρία της οπισθοχώρησης και το κάψιμο των χωριών από
τους Γερμανούς. Το ολοκαύτωμα των Εβραίων28 της πόλης, ο εμφύλιος και
οι τρεις δίκες το 194829 με καταδίκες και εκτελέσεις συμπολιτών ίσως να
έχουν τραυματίσει βαθειά τη μνήμη και την καθιστούν ακόμα σιωπηλή. Η
επίσημη και η ανεπίσημη συλλογική μνήμη προσδιορίζονται30 για την ώρα
από άλλα επιλεγμένα παρελθόντα τουλάχιστον από τους ντόπιους Γιαννιώτες, όπως αυτό του οθωμανικού παρελθόντος της πόλης, της ακμαίας
εμποροβιοτεχνικής–εργαστηριακής δραστηριότητας και της πνευματικής ανάπτυξης και πάνω σ’ αυτά στήνονται οι πολιτισμικές ταυτότητες της
πόλης και των ανθρώπων της. Και μέσω αυτών και της σιωπηλής αναφοράς στην ιστορική τραυματική εμπειρία της δεκαετίας ερμηνεύουν τη
ζωή τους. Οι σύγχρονοι μύθοι ωστόσο που κυκλοφορούν εκεί κοντά στη
συνοικία με τα εβραίικα μνήματα – όπως αυτός με το κοριτσάκι που περπατάει τη νύχτα πάνω στον τοίχο του νεκροταφείου φωνάζοντας τη μητέρα
του – συνιστούν έναν τόπο μνήμης πολλαπλώς νοηματοδοτούμενο από τα
υποκείμενα δράσης. Και για την ώρα συνιστά αυτός το λανθάνον μήνυμα
της αδρανούς μνήμης, το πολύτιμο ωστόσο στοιχείο για τη σχέση με το
παρελθόν και για την ερμηνεία του.

•

28 Βλ. Christoph V. Schminck – Gustavus, Μνήμες Κατοχής ΙΙ. Ιταλοί και Γερμανοί και η
καταστροφή της Εβραϊκής κοινότητας. Ιωάννινα, Ισνάφι 2008.
29 Σπύρος Εργολάβος, Η δίκη της Πρίντζου και οι εκτελεσμένοι των Ιωαννίνων, Αθήνα,
Εκδόσεις Σοκκόλη, 1988.
30 Σημειώνεται ωστόσο ότι μνημονικοί τόποι για τα δύο αυτά σημαντικά γεγονότα έχουν
αναγερθεί κατά την δεκαετία του 1980 και αποκτούν πλήθος νοημάτων από τα κοινωνικά υποκείμενα. Έχει επίσης προχωρήσει εν μέρει η έρευνα αλλά όλα αυτά δεν αναιρούν την διαπίστωση ότι η ατομική, ανεπίσημη μνήμη δεν έχει καταστήσει αυτήν την
εμπειρία αφηγήσιμη.
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Nos referiremos a las danzas tradicionales griegas como a aquellas, que se
han creado y se han transmitido de generación a generación a lo largo de
los siglos en los hábitos rurales de aquellas zonas del mediterráneo oriental
en los cuales había una presencia griega, y también incluiremos a aquellas
que se han plasmado, conformado y configurado en las grandes urbes del
egeo con notable presencia griega en la primera mitad del siglo XX.
Los griegos estudiosos del tema, a la hora de establecer una división de las
danzas griegas, lo hacen por regiones, tal y como el país se divide territorialmente en la actualidad. Y es lógico, porque cada región de ellas compone
un dialecto músico – bailable único, el cual se define principalmente, por
la morfología del suelo, la historia de sus habitantes y los vecinos naturales de la misma. Por ejemplo, Ήπειρος (Epiro) es una región montañosa y
estéril, que a lo largo de su historia conoció a varios conquistadores, como
normandos, turcos y albaneses. Debido a su clima frío y la pobreza, ha
habido migraciones hacia Asia Menor y hacia la parte norte de los Balcanes.
Por otro lado, otros pueblos nómadas, han aprovechado las llanuras de
sus altas montañas para dar de pastar a sus animales en las épocas más
calurosas. Además limita con Albania y Macedonia.
Así pues, en cuanto a la Grecia peninsular y empezando de la parte
nordeste del país, podemos hablar de las regiones de Trácia, Macedonia,
Epiro, Tesalia, Rumelia y Peloponeso. Por lo general, las regiones del
norte han sido influenciadas por los demás pueblos limítrofes de cada una
de estas regiones, mientras que a su vez han aportado elementos de sus
propias creaciones artísticas, en el desarrollo de las expresiones plásticas
de aquellos. Igualmente, hay que mencionar un gran número de pequeñas
poblaciones, como es el caso de Ρουμλούκι (Rumlúki), Ηράκλεια Σερρών
(Iráklia, Sérres), Νταρνακοχώρια (Darnakojória), etc., que presentan un
dialecto músico – bailable propio, el cual no se encuentra en ninguna otra
parte del país.
De la parte isleña diferenciamos la región de las islas del mar jónico, Creta
y las islas del Egeo. Éstas últimas, debido, entre otras cosas, a la existencia
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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de una alta densidad de elementos relacionados con la danzas, desde la
antigüedad hasta nuestros días, representan como ninguna otra región
griega, la unión entre occidente y oriente a través de un rico repertorio
de bailes, formando variedad de dialectos músico-bailables locales – casi
tantos como islas, en los cuales se hace notar el casamiento entre el idioma
local y los elementos orientales. En líneas generales podemos hablar de dos
regiones. La primera recoge las islas del mar de tracia y las del oeste del
egeo, en donde observamos multitud de elementos orientales, mientras
que la otra se compone de las islas del Dodecaneso y Cicladas, islas que
manifiestan orígenes occidentales, al haber estado muchas de éstas bajo
protección de países europeos. Además hay dos zonas más, las islas Sporades y las del golfo saronico. Las primeras han conservado su pureza a lo
largo de los últimos siglos, mientras que las últimas han tenido claramente
influencia peninsular. Por otro lado, obligatoriamente hay que mencionar
el caso de Chipre, pues la isla con una mayoría griega desarrolló y cultivó,
desde la remota antigüedad su propia cultura. El estilo y el carácter de la
música y danzas Chipriotas se basan, tanto en la música antigua griega y
bizantina, como en elementos músico – bailables de otros pueblos de la
región, pues por allí han pasado árabes, persas y otomanos, incluso pueblos
europeos.
Por último, hay que considerar otras tres regiones con elementos
propios, pertenecientes a Asia Menor, que son Pontos, Capadocia y Costas
occidentales de Asia Menor. En estas regiones, bajo dominio otomano
hasta 1922, había una más que considerable población griega, la cual tuvo
que emigrar forzosamente, esparciéndose por toda la geografía griega. Hoy
en día podemos encontrar descendientes de aquellos griegos tanto en las
grandes ciudades, como en pueblos de Macedonia, Tracia y Tesalia, incluso
en las islas del egeo.
Abordar el tema de las danzas es una tarea que se presenta bastante
complicada, porque requiere multitud de conocimientos. Por un lado, y
a nivel teórico, hacen falta conocimientos de Antropología de la Danza y
de Musicología Comparada, que es la ciencia que se ocupa de la música
popular, de sus características, de las relaciones de la música con la lengua,
la cultura y el baile, de los instrumentos musicales populares, etc. Por
otro lado, son recomendables conocimientos teórico-prácticos de música,
mientras que es necesario – casi imprescindible – que uno sea un buen
bailarín. La dificultad crece en cuanto que en Grecia, al igual que sucede en
otros muchos países, hay un amplio abanico de regiones, y cada una de ellas
presenta un amplio repertorio de danzas y de estilos. Teniendo en cuenta,
que el tema que nos ocupa, en éste caso, es una comparativa de las danzas
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tradicionales de los países de la región, hemos de añadir a todo lo anterior
la necesidad de tener conocimientos de música, danzas y literatura populares de éstos países (Turquía, Bulgaria, Macedonia, Albania y Rumania),
cóctel que en su recta final se vuelve bastante explosivo.
La variedad de formas, en la música, la canción y la danza, ha surgido
de una complicada relación entre la creación individual y la conciencia
colectiva creativa y lleva una trayectoria de muchos siglos. Estas tres artes
– música, canción y danza –, que para los griegos antiguos formaban un
único concepto, igual que otras formas del arte popular, han sido influenciadas y configuradas de una forma diferente para cada grupo étnico. Cada
pueblo ha desarrollado expresiones plásticas de movimiento, generadas por
diferentes melodías, algunas de ellas basadas en canciones que expresaban
los sentimientos del grupo en relación a su mundo exterior. Los factores
que influyen decisivamente en el desarrollo cultural de un pueblo y van
moldeando su cultura y generan la diferenciación de sus actividades, son
entre otras, la organización social, las condiciones económicas, su historia, religión, costumbres y también el medio ambiente en cuanto a morfología del suelo y condiciones climatológicas se refiere. Por otro lado, ser
colindante de otros pueblos, o convivir con otras etnias, es otro factor que
conduce tanto a la creación cultural como a la copia y adaptación de otras
costumbres. Otro factor básico en el desarrollo de elementos culturales
comunes entre dos pueblos, son los grandes desplazamientos de poblaciones, forzosos o voluntarios. La convivencia de etnias distintas genera
influencias mutuas entre ellas, en la lengua, en sus costumbres y en su
cultura en general.
La historia particular, de los pueblos de los Balcanes, reflejada sobre
todo en la convivencia, durante las etapas de los imperios bizantino y
otomano, ha conducido inevitablemente a intercambios culturales, plasmados en elementos de las lenguas, las costumbres y por supuesto en las
danzas. Incluso después de las últimas guerras e intercambios de poblaciones siguen viviendo minorías étnicas en casi todos los países de la región,
las cuales antes de haberse adaptado a una nueva manera de vivir, han sido
influenciadas por otras, mientras que a su vez, han sido elementos catalizadores en la conformación de nuevas costumbres.
Según B. TIROBÓLA, “La danza tradicional griega, como una estructura de creación popular directamente conectada con la canción y la
música, es un resultado de la diversidad de las funciones de la vida de los
griegos, varia de un lugar a otro y compone la creación de un pueblo con
una larguísima tradición cultural. Grecia, cruce de caminos culturales, ha
asimilado creativamente todo tipo de influencias”. Damos por supuesto que
algo parecido le han sucedido a los demás países de la región.
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Debido a las influencias mutuas de elementos culturales entre los
pueblos balcánicos, cada uno de ellos ha desarrollado, de alguna forma,
parte de su cultura, común con los demás. Los intercambios de elementos
musicales, de motivos bailables, incluso de canciones enteras se producen
tanto en los hábitos rurales como en los urbanos. En ello ayudan también
los gitanos que tocan para todas las etnias existentes y se consideran parte
catalizadora en cuanto a instrumentos y estilos musicales. Por otro lado,
también intercambian elementos los músicos profesionales, que en busca
de nuevos temas vagan por las grandes urbes de la zona. Todo esto nos lleva
inevitablemente a la creación, proliferación y transmisión de algunos temas
populares comunes.
Estos fenómenos se observan en la región de Ήπειρος (Epiro) entre albaneses y griegos, en Μακεδονία (Macedonia), entre sus habitantes eslavos y
griegos, en Θράκη (Tracia), entre griegos y búlgaros, así como en los inmigrantes griegos procedentes de las regiones de Asia Menor (Pontos, Capadocia y costa occidental) con las correspondientes regiones de Turquía.
No debemos olvidarnos por supuesto de otros casos: de las demás regiones, como por ejemplo son las islas jónicas con clara influencia occidental
(italiana, inglesa); de pueblos nómadas que hay por toda la geografía griega,
como es el caso de los Βλάχοι (Blajos), de procedencia rumana; de auténticos islotes, dentro de una región, presentando su propio idioma músico –
bailable (Ηράκλεια, Νταρνακοχώρια Σερρών); de las influencias existentes
entre búlgaros y turcos o albaneses y turcos.
Puesto que se trata de un tema muy extenso, concentraremos nuestro
estudio en las relaciones existentes entre las danzas griegas de las regiones
norteñas de Ήπειρος (Epiro), Μακεδονία (Macedonia) y Θράκη (Tracia),
con las de los países limítrofes, es decir Albania, Macedonia (eslava),
Bulgaria y Turquía, con la intención de acertar en una pequeña presentación
de las posibles similitudes existentes entre estas danzas.
Albania:
La cultura albanesa tiene muchos elementos comunes con la región
griega de Epiro. Su característica común es la ausencia de la velocidad y
la densidad en los motivos bailables. La danza μπεράτι (berati), que para
los griegos se considera de la región de Tesalia, aunque se baila también en
Epiro, apunta a una procedencia albanesa, pues lleva el nombre de la homónima ciudad histórica de Albania. La danza de καραγκούνα (karankúna),
se considera probablemente procedente del homónimo pueblo nómada de
Albania. También varias danzas, como las de τσάμικος (tsámiko), συρτό
στα τρία (syrtó sta tría), πωγωνίσιος (pogonisio), etc., se bailan en ambos
lados de la frontera.
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Albaneses y griegos utilizan la misma indumentaria o parecida, mientras que los instrumentos musicales, en ambos casos, son el Clarinete, el
laúd, el violín y la pandereta. En Albania, también se observan canciones polifónicas y trenos parecidos a las griegas de Epiro. Albania también
presenta algunas semejanzas con Macedonia en sus danzas. Igualmente
encontramos algunos ritmos no propios de la región, como es el caso de la
danza μπαϊντούσκα (baidúska) de Tracia.
Bulgaria:
La región griega de Tracia y la correspondiente de Bulgaria se podría
decir que presentan la más amplia gama de danzas parecidas. La mayoría
de ellas son las que los griegos llaman θρακιώτικα (thrakiótika), es decir
danzas de la región de Tracia, como μπαϊντούσκα (baidúska), γίκνα (yíkna)
y τσέστος (tsésto) entre otras. Hay otras danzas, que los griegos llaman
μακεδονίτικα (makedonítika), tales como τρίτα πάτα (trita pata), πατρούνινο (patrounino), ελένα μόμα (eléna moma) etc., que las encontramos
tanto en ambos países, así como en Macedonia eslava.
También tienen el “kasapsko horo” que se parece al χασαποσέρβικο (jasaposérbiko) griego. Otros bailes, como es el caso de “pravo horo”, muestran
su procedencia griega, en este caso de συρτός (syrtó). Apuntar también que
los búlgaros han aceptado en su repertorio danzas de procedencia rumana,
servia y turca, como “mandra”, “sevdanino horo”, “tsifteteli”, etc.
Importante semejanza presentan las músicas de los dos pueblos en un
gran abanico de ritmos que se basan en los mismos metros musicales pero
interpretados en otras escalas. Estas diferencias nacen de la movilidad de
los grupos étnicos, que cogen prestados de su nuevo hogar diversos elementos musicales y bailables y los añaden en su repertorio habitual. La música
griega goza de gran aceptación por el pueblo búlgaro, incluso actualmente
y esto puede deberse a la procedencia común de las dos músicas.
Macedonia eslava:
Hay un amplio repertorio de danzas que comparten los habitantes que
viven en ambos lados de la frontera: ράικος (raico), πετρούνινο (petrunino),
πουσνίτσα (pusnitsa), ελένα μόμα (eléna moma), etc. En este país, encontramos danzas que también se bailan en provincias de Epiro y de Macedonia: γκάιντα (gkáinta), συρτός στα τρία (syrtó sta tria), βλάχα κόνιτσας
(blaja konitsas), “kasapsko macedonia”, etc. Otras danzas, como τσιφτετέλι
(tsifteteli), συρτοτσιφτετέλι (syrtotsifteteli), “albansko” y “gilansco”, delatan
su origen turco o albanés.
En cuanto a los instrumentos musicales proliferan las orquestas con
metales, igual que en la región griega de Macedonia, restos de las bandas
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militares del ejército otomano, mientras que otras orquestas populares
se componen de dulzainas dobles, acordeón, gkaindas, tamboras y otros
instrumentos propios de la región.
Turquía:
El caso de Turquía es un poco distinto, debido a la religión y al carácter asiático de su cultura en general. Las danzas de “τσιφτετέλι (tsifteteli), συρτοτσιφτετέλι (syrtotsifteteli), καρσιλαμάς (carsilama), claramente
de origen oriental, son danzas muy queridas no solamente por griegos y
turcos, sino por todos los demás pueblos de los Balcanes.
La influencia mutua de elementos griegos y turcos se hace visible en la
música del “Rebetiko”, que desarrollado en una primera etapa en las grandes ciudades de Asia Menor, conoció más tarde, ya en territorio griego una
gran aceptación por todas las escalas sociales del pueblo griego, primero
en el urbano y en una segunda fase en el rural. Las danzas de ζεϊμπέκικο
(seibékiko) y χασάπικο (jasápiko) que hoy en día se bailan en Grecia proceden de aquellas danzas populares de la costa occidental de Asia Menor e
islas del egeo oriental, en donde nacieron y se compartieron entre turcos,
griegos, y otros pueblos de la región. No obstante, la evolución de estas
danzas, a lo largo del siglo XX, ha sido diferente en cada país.
En éste apartado hay que incluir las danzas de Capadocia, de carácter religioso y las danzas de pontos. Éstas últimas, que los griegos llamamos ποντιακά (pontiaká), las han traído a Grecia los emigrantes que llegaron procedentes de aquella región de Asia Menor, llamada por los griegos Πόντος (Pontos). Actualmente se bailan por toda la geografía griega,
allí donde se han asentado estos emigrante. Muchísimas de ellas tienen
nombres turcos. En la zona de origen, hoy en día, tanto por turcos como
por las etnias existentes en la región se siguen bailando este tipo de danzas.
Una persona no acostumbrada al folklore, al verlas, pensaría que se trata
de las mismas danzas. SAMUEL BAUD-BOVY cuenta y analiza el parecido de las danzas griegas de τικ (tik), σέρα (serra) y ομάλ (omal) con las
correspondientes turcas ”dik”, sik sera” y “sallama”, tanto la música como
los pasos. No obstante, hoy en día, podemos observar que aunque tienen
mucho en común, en general las docenas y docenas de danzas “pontiaká”,
que se bailan en ambos lados de los continentes, son claramente diferentes.
Durante las últimas décadas se han creado en todos los países de los
Balcanes grupos folklóricos, con la intención de proyectar su cultura, tanto
a nivel local y nacional como internacional. Si bien estos grupos ayudan a
la conservación de la música y la danza tradicionales, llevan implícito un
proceso de deterioramiento de éstas mismas. Los espectáculos y presenta-
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ciones que ofrecen, al fin y al cabo, no dejan de ser una función teatral, en
donde se trata de cumplir con una coreografía, en la mayoría de los casos
exageradamente llevada a extremos, con la intención de impresionar a los
espectadores y provocar aplausos. Cosa, que desde luego es diferente, queda
muy a desmano de cuando ésta misma danza, se baila en las fiestas de los
pueblos, en donde cada persona baila, improvisa y la siente a su manera.
Por otro lado, hay que ser conscientes de que hoy en día ya no se transmiten las danzas de una forma tradicional sino que se hace folklore, es
decir, el aprendizaje se realiza de una manera artificial, en la academia,
donde todos los alumnos aprenden a bailar por igual. Es a partir de los
años ´80, cuando de una forma más intensa y profesional empiezan a proliferar por todo el país academias para la enseñanza de las danzas. A partir
de entonces se enseñan danzas de cualquier región griega a todo tipo de
público. La organización de festivales, en los cuales se invita a gente (músicos y bailarines) procedentes de una región concreta, para bailar juntos,
palia en parte lo inevitable. Debemos diferenciar de las danzas populares aquellas que se enseñan en las academias, pues aunque se trate de las
mismas danzas, el hecho de la existencia de un monitor/profesor de baile,
en el fondo, conduce a resultados diferentes, que aquel aprendizaje individual y tan natural que tenía lugar durante cualquier celebración en la plaza
del pueblo, en casa o en el patio de la iglesia.
Todos intentamos bailar de todo, y en este intento, muchas veces, se
pierden los sentimientos de los bailarines, el componente dionisíaco de la
danza. Desde luego que casi todos, somos capaces de bailar cualquier danza
tradicional. Pero nunca seremos capaces de bailar un πεντοζάλη (pentosali) o σερανίτσα (seranitsa), o cualquier otra, búlgara, griega o turca, igual
que un autóctono de la región correspondiente, que introduce los componentes de sentimiento y carácter dionisíaco de la danza, con las que desde
pequeño ha sido criado y amamantado por sus ancestros y junto a los suyos.
Y si bien, en un principio, antes de preparar esta pequeña presentación,
pensábamos que muchísimas de las danzas, que los griegos bailamos hoy
en día, sobre todo en el norte de Grecia, son copias idénticas de las que se
bailan en los demás países, al otro lado de las fronteras, después de examinar la poquísima bibliografía existente sobre el tema y un gran número de
videos relacionados bajados del YouTube y hablar con profesores griegos y
extranjeros podemos mencionar cosas, como:
— Para las danzas de la región de “Pontos” podemos decir que hay unas
poquísimas danzas iguales o parecidas entre griegos y turcos, en la mayoría
de ellas se trata de diferentes danzas. Los turcos emplean movimientos más
exagerados y quizá más velocidad en general.
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— En la danza de “Seibékiko”, en el caso de los turcos el estilo es diferente al griego, existen predeterminados pasos, algunas veces se suele bailar
en coro, en definitiva creemos que se trata de otra danza.
— Para danzas como son los “karsilama”, que se bailan en casi todos
los países balcánicos, podríamos decir que en general presentan muchas
similitudes entre ellas, algunas veces incluso son idénticas, pero también es
cierto que en algunos casos cambia el estilo.
— Bulgaria, Macedonia eslava y Macedonia griega comparten variedad
de danzas idénticas, mientras que otras se parecen mucho. En ésta zona
cada pueblo, incluso como nos comentó un profesor griego de la región,
cada clan tiene sus propias danzas.
Hace unas cuantas décadas, ya en otra época, en Grecia se intentaba demostrar la continuidad interrumpida de las danzas griegas desde
la época de la antigüedad hasta nuestros días. Algo similar se intentaba
proyectar en los demás países de la región, sumergidos todos en una envolvente de nacionalismos oscuros. Incluso hoy en día, se cuentan mitos sobre
el nombre, la procedencia o historia de las danzas, que en la mayoría de los
casos se trata de invenciones de una persona, la cual copiaron y transmitieron los demás autores.
Creemos que si bien es interesante saber la procedencia de las danzas,
pues nos ayuda a conocer tanto nuestra cultura como la de los demás, lo
verdaderamente importante, e infinitamente más divertido, es bailar, es
intentar alcanzar aquél estado de éxtasis, que nos permita disfrutar en todo
momento de la música, la canción y la danza, sin importarnos su origen.
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Ancient and Modern Greek Literature in the poetry
of Artemes/Efthimes: Constructing a Greek identity
with the techniques of rap
Aimilianos Sideris

Imagining a national identity
Nations are imagined communities, in the sense that it is impossible for
any given member to know all the other members. To fill the gap of uncertainty over what makes a group of people ‘a nation’, as well as who and what
this group is, an imagined national identity arises. This endows people of
the nation with certain attributes, shaped by the country’s past and present.
Also, it instils in them ideals and codes of behaviour, aiming at securing a
prosperous future for the community and the country.
“That nations, like other large communities, are imagined is, as Anderson notes, a fairly common notion. What makes it novel is its link with
representation. That which is imagined can, and has to be, represented, if
it is not to remain in the purely private realm of the individual’s mental
processes”.1 This representation is carried out by the creators of cultural
products. My speech is about this representation in a somewhat exotic (for
Modern Greece’s ethnography) genre: rap music.

Rap
Rap “is music about ‘where I’m from’”.2 It is a form of oral poetry that originated in the U.S. by African-Americans who drew cultural references from
their homelands and reapplied them to the description of their everyday
life.3 Soon, however, rap was appropriated by other countries around the
globe, where artists brought in their local identities and their languages.
1
2
3

Smith, 1998:136.
Potter, 1995:146.
See Androutsopoulos, 2009: 8: “Cultural referencing is attested since the earliest rap
productions and presumably goes back to the sounds and dozens of African-American
youth, from which rapping originally evolved”.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Also, rap served as a medium for artists to present themselves and represent their area. “Language in hip-hop is the medium in which artist performances and member identities are contextualized and negotiated”.4 Thus,
rap is essentially a form of narrative and can be seen as a discourse in which
the “rapper” (lyricist and singer) presents himself as a representative of his/
her area.
Self-presentation and area-representation are inextricably linked in rap.
Through their own self-presentation, the artists represent their area; and by
representing their area, they find sources to present themselves. The most
frequently-employed tactic among rappers for presentation and representation is referencing.

Data and Methodology
This case study’s data comes from the rap duet’s Αρτέμης/Ευθύμης (hence
A/E) latest (2007) album “Ο Ακριβογιός της Άρνησης κι ο Διαλεχτός της
Πίστης”. This paper takes a narrative analysis perspective on the issue of
intertextuality and narrative construction of identity. What I’m looking at is
the imagining of modern Greece A/E portray in their lyrics; how they present themselves within the context they create; and how they construct this
imagining through references to earlier literature of the nation.
Methodologically, I work this order backwards: I begin by presenting
how these techniques are manifested in the album through referencing.
Subsequently, I divide the items into different categories of analysis, based
on the time where they come from and their use in the rappers’ texts. Then
I discuss how the duet relates to the referenced figures. Finally, I discuss
what cultural connotations these create, and how they construct a context
in which the lyrics can be interpreted. I focus initially on the lyrics as selfpresentational, then examining how the personal becomes political in the
given album.
My methods combine Modern Greek studies [more specifically literary
analysis and history] with narrative analysis; the latter provides the research
tools, while the former the theoretical backdrop for the use of these tools.

The aim of this paper
Most often, what is represented in rap is a fragment of the nation; the town
where one is from, his/her neighborhood/ghetto, or the country’s hip-hop
4

Androutsopoulos, 2009:1.
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scene. This is a case study on a specific rap album. On the given album, the
rappers represent not their towns/neighborhoods, but the Greek identity.
As they have stated in a 2006 interview, they view their lyrics as “an
effort for self-knowledge –and in extent nation-knowledge–, for the rediscovery of Hellenism’s lost values”.5 In an earlier (2001) interview, they stress
that “everything is political… If something is to be accomplished, it can
be so only through politics”.6 Hence, the present analysis considers it justified that their lyrics act on the political dimension of discourse, with the
purpose of representing and presenting the Modern Greek ideals.
The poems (or music lyrics some may say) I’m looking at are not big
stories.7 They do not start from somewhere (abstract/orientation), go
through a complicating action, and then reach a point of resolution. In
other words, the events in the lyrics are scarcely to be found. Their sentences
are in present tense and parallel to, instead of linear with, each other, thus
working more as durative/descriptive information.8
Despite shaping their lyrics in that manner, A/E do not explicitly present traits associated with the identity of modern-day Greeks, such as leventia, filotimo, Christianity etc. Rather, they present in an almost non-narrative manner cultural indexes which they associate through the narrative
method of evaluation with themselves. More specifically, these indexes
focus on Greece’s earlier literature, which makes the lyrics of each song
resemble an act of telling a small story, as Bamberg and Georgakopoulou
(2008) define it.9
Every piece of the texts found in the rappers’ lyrics is a part in the
continuous chain of “reproduction and re-interpretation of the pattern
of values, symbols, memories, myths and traditions that compose the
distinctive heritage of nations”.10 Since “intertextuality is a matter of
recontextualization”,11 I aim to describe how cultural referencing is used,
as a specifically constructed [nouveau] context by the band, to display their
own imagining of a national identity.
5
6
7
8
9

Found in HipHop.gr, uploaded on 13/09/2006).
Found in HipHop.gr, uploaded on 13/09/2006.
With the exception of the song ‘Περσεφόνη’.
Polanyi, 1981: 100.
“Small Stories as… allusions to (previous) tellings” in Bamberg & Georgakopoulou, 2008:
5. In the case of these lyrics, indexes are not stories shared between the participants, but
among participants and the culture’s Grand Narratives.
10 Smith, 2001:18.
11 Fairclough, 2001: 51.
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References and Narrative Analysis:
The absence of reference to figures of Greek literature post-1960s Greece
is striking in the lyrics. The referenced names come from the tradition of
Ancient Greece, Byzantium, and Modern Greece. Some of them are historical figures and some of them fictional characters, and can be found in the
following table:
Referenced Figures

Actual

Ancient

Fictional
Orpheus
Ajax
Achilles
Hercules
Persephone
Proteus
Medusa
Eurystheus
Cerberus
Tekmessa

Byzantine

Pissides

Modern

Alexandros Papadiamantis
Alexandros Moraitides
Fotes Contoglou
Nikos Gatsos
Pericles Giannopoulos
Georgios Verites
Ion Dragoumis
Markos Renieres
Georgios Mistriotes
Constantinos Economou

It appears that Ancient Greek literature is represented by figures in
stories exclusively, as opposed to, say, Aristophanes or Sophocles. Byzantine and Modern Greek literature, on the contrary, are represented by references to writers.
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It can be said that each sentence referencing a part of Greece’s literary
past is the narration of an autonomous fact about the rappers. The sum
of these facts constitutes the act of self-presentation. This reflects on A/E
being invariably the narrators of, and the leading figures in their lyrics.12
Consequently, each sentence that contains intertextuality can be adequately
paraphrased 13 as:
< We (A/E) are affiliated with X >
or
< We (A/E) are alienated from Y>
A full list of A/E’s lines including intertextuality can be found in the
index. Here follow some examples that illustrate this technique.
The lines:
«Του Γεωργίου Βερίτη
Αν δεν πούμε την ‘Ικεσία’
Ό,τι κι αν έχουμε πει
Δεν έχει καμία σημασία»
Example 1
Can be paraphrased as:
<We are affiliated with Verites (and more specifically his ‘Ikesia’, where
he pleas for the preservation of Christian ideals)>
This is achieved by diminishing ‘anything else rappers can sing about’ in
favour of the referenced text.
In the same vein, see the lines:
«Διατηρώ ακόμα…
Την ελληνική γραμμή
Και το ελληνικό το χρώμα
Όπως πριν έναν αιώνα
Ο Περικλής Γιαννόπουλος»
Example 2

12 Again, with the exception of the song ‘Περσεφόνη’.
13 Polanyi, 1981: 101.
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These can be paraphrased as:
<I am affiliated to Giannopoulos’ ideals and practices>
Likewise,
«Tο [μικρόφωνο] κρατώ για τον Κωνσταντίνο Οικονόμου»
Example 3
Reads:
<I support what Constantinos Economou has (had) to say>
Here, the microphone (note: a fetish hip-hop item) is used as a symbol
for the articulation of ideas and ideals, and the rappers are sided next to
Constantinos Economou with respect to these ideas and ideals.
Finally, describing other rappers (MCs) in a process commonly referred
to as ‘dissing’ in the hip-hop circles,
«MCs χάνουν τον έλεγχο
Κρύβονται όπως ο Ευρυσθεύς
Όταν είδε τον Κέρβερο»
Example 4
Reads:
<We are alienated from other [‘weak’] MCs>
And, at the same time:
<We are like Cerberus and they are like Eurystheus>, thus alluding to
the famous encounter the final labour of Hercules resulted to.

How do A/E relate to the figures, the places, and the other texts their
lyrics make reference to?
We saw which explicit (nominal) references to certain figures and texts
of the Ancient, Byzantine, and Modern Greek past A/E make.
How do they evaluate these references, though? A reference indexes a
list of signified concepts. The indexes remain vague, however, until embedded in a narrative. And in narratives, references rarely occur without some
form of evaluation, as Labov (1972) described it. This may be brought on
externally, where the storyteller suspends the narration to evaluate what is
said; or internally, where the evaluation is interwoven in the narration.
I start by examining the way the rap duet relates to the figures from
Modern Greece in their lyrics, followed by a presentation of the referenced writers’ imagining of the national identity. This will highlight ‘fram-
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ing’ as an act of “ordering of voices in relation to each other”,14 starting
from how A/E order their own voices in relation to those of the thinkers/
writers mentioned, and then onto how the referenced writers relate to one
another. This level of analysis is limited to Modern Greek literature references, precisely because of the references’ nature: the referenced names are
writers, and thus their thinking is something that can be evaluated.
References to ancient Greek literature are references to cultural artifacts.
Consequently, I discuss the references to Ancient Greek literature, as well
as other linguistic means of the duet’s self-presentation, in the light of the
context informed by the writers’ ideas, as a ‘strategic construction of style
and ideas’.
The Modern and Byzantine writers referenced in A/E’s poetry are invariably followed by a positive evaluation. Some receive an external evaluation
(e.g. Papadiamantis and Moraitides, who are explicitly “recommended” in
the lyrics); others an internal evaluation (e.g. like the phrase “Born with the
vigor of the Byzantine Pissides” signifies, whereby his characteristic vigor
is appropriated by the rappers). Either way, their names and works are
systematically encountered in sentences where the rappers compare their
actions, writing and ideals to those of the persons named.
Away from mere reference and into quoting a passage, the duet has
named their album after a line in Palamas’ poem ‘Ο Γκρεμιστής’. This passage
comprises two different identities: “Denial’s chosen one” and “Faith’s only
son”. In Palamas’ poem these two identities are treated as qualities, explicitly attributed to one and only person (O Γκρεμιστής). A/E’s use, however,
is distinctly ambiguous: being a duet whose names are the very name of the
band, the two identities are potential creators of the implication that each
quality is attributed to one or the other half of the duet. Even if this isn’t the
case, and the identities are to be understood as Palamas intended them to
represent the album’s content, the fact remains: A/E chose a passage from
the specific poet as the title for their album. This makes him an item positively evaluated by the duet.

From Self-Presentation to Nation-Representation
So the duet relates to the references to Modern Greek literature in their
lyrics as a means of self-presentation. How is this taken to a level of nationrepresentation however?

14 Fairclough, 2001: 53.
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Modern Greek literature
“Nationalism demands the rediscovery and restoration of the nation’s
unique cultural identity”.15 Through their choice of writers/thinkers to
represent their version of Hellenism, A/E delve into the arena of nationalism as “a consciousness of belonging to the nation”.16 In order to flesh out
the imagined national identity they identify with, we have to sum up what
the literary figures they employ have in common. This will lead to a cluster
of qualities through which their version of a national character17 is revealed.
The writers’ imagining of the Greek identity falls into two currents. In
the first current we have the writers [Papadiamantis, Moraitides, Gatsos,
Contoglou, Verites, Dragoumis, Palamas, Renieres, Economou, Pissides]:
They all present a common element in their works: the key position religion holds in defining the Greek nation. This is one side of ‘nationalism as
religion and culture’, as Anthony Smith (2001) put it.18
The Modern Greek State, however, has been confronted with a great
dilemma since its conception in 1830. This dilemma is fixed on which past
should be projected as the ‘official’ heritage of the state and the nation; Orthodoxy is very significant for the identification of the ‘Greek’ (as opposed to
the Hellene), as the first definition of the citizen for the new states denotes.19
It wasn’t until the middle of the 19th century however that the Byzantine
past was accepted as a significant part of the national identity.20 Until then it
was ancient Greece, Hellas, that single-handedly defined the culture (minus
the religion) the Modern Greeks had come to inherit and still, to this day,
Ancient Greece is a land cherished as ‘ours’ by Modern Greeks.
The Hellenic side of the Greek identity is also present in the representation A/E offer. In apparent contrast to the writers of ‘Orthodoxy’ is the
choice of the author Pericles Giannopoulos, as well as Georgios Mistriotes;
two figures for whom the preservation of the Hellenic ideal was a main
concern. These feelings and actions fall largely in the theories of continuity
and recurrence of the ethnies, as Smith described them.21
The combination of these two currents in A/E’s lyrics creates a mix of
cultural symbolisms, which has history (ancient – Byzantine – modern)
15
16
17
18
19
20
21

Smith, 2001: 33.
Smith, 1991: 72.
see Beaton 1988:102-108 passim.
p. 33-36 passim.
Koliopoulos & Veremis, 2002: 250.
Koliopoulos & Veremis, 2002: 233-234.
Smith, 2001: 83-84.
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as a running thread, and religion (i.e. Orthodox Christianity) as a defining element. Very much like the identity the Modern Greek state has been
claiming for itself since its birth.
The “ordering of the voices in relation to each other” is very linear and
non-problematic in the discussed album. The referenced names are found
in succession, often following one another in subsequent lines, and they
are never made different to each other through a disjunctive conjunction.
Hence, it appears that the referenced names summarize (in Fairclough’s
terms22) their respective author’s imagining of the Modern Greeks’ national
identity.
The referenced figures comprise two, rather than one, cluster-groups
of summarized, imagined national identities. The members of each share
distinctive traits with one-another, but the two nevertheless co-exist in
perfect harmony. Bringing them together can be seen as a strategy for the
formation of a coherent front of representations for the national identity of
modern Greeks, providing them with a religion, a culture, a history, and a
geographic area. One (the γραικό) focuses on the Greeks as embodiments
of the religion and culture that distinguished the nation throughout the
Ottoman domination. The other (the ελληνικό) provides a historic line that
links them to the ancient inhabitants of the land, the Hellenes, and their
culture.
Ancient Greek Literature
Modern Greek writers are thus indexes of a certain national character; the same holds true for “the Byzantine Pissides”. Ancient Greek figures
(Eurystheus, Cerberus, Hercules, Ajax, Tekmessa, Persephone, Orpheus)
found in the lyrics, however, are not writers. In other words, they are not
culture producers, but cultural products. Whereas references to Modern
Greek literature are subjected to evaluation, references to Ancient Greek
mythology serve as evaluative devices.
Ajax and Achilles, playing with πεσσούς, are made relative to Artemis
and Efthimis playing with rhymes. Thus, the rappers are likened to the glorious fighters, and in that way the latter index –positive– evaluative implications for the former. Likewise, other rappers (who are the objects of ‘dissing’) are seen as “Medusa’s victims” when compared to A/E. Thus, Medusa
becomes an evaluative device of the effect A/E’s rapping has on their rival
rappers, creating negative implications for the rival rappers. Similarly, the
very name Persephone evaluates the lead figure of the respective song (a
22 Fairclough, 2001: 39.
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woman who had illusions of ever-lasting health and beauty amidst a lifestyle of promiscuous love affairs and drug-use) as a living-dead.
As I said in the beginning of my paper, rap artists reach out to what is
close to them in order to depict their reality. Mythic figures are from ancient
Greece, excluding both Byzantine and Modern Greece (e.g. Digenes), as
well as other countries. The decision to include, and limit the source to,
Ancient Greek mythology, boards on the techniques of nationalism. This
very specific source of similes points to a past that is implicitly understood
as ‘ours’.
Thus, limiting the references to this opted source serves as attestation
to the ‘historic land’, the homeland23 that belongs to the Modern Greeks:
Hellas. A/E signify both that this past culture is ours (i.e. it belongs to
Modern Greeks) and that it is ours alone (i.e. it belongs to Modern Greeks,
and Modern Greeks alone).
One of the ancient Greek figures referenced paves the way for the intertextual act of quotation and a further, ambiguous hint towards the ‘ours’ to
Greeks that is Hellas.
The ancient Greek in “Οι στίχοι μας ποτέ δεν σταματάνε” is comprised
of 4 lines; the former two lines are parts of Δελφικά Παραγγέλματα whereas
the latter two are quotes from Ανθολόγιο Στοβαίου.
These quotations are preceded by the words:
“Κι αφού η γραμμή πηγαίνει πίσω μέχρι τον Ορφέα,
Τιμής ένεκεν, γυρίζω από τα νέα στα αρχαία”
Example 5
The ambiguity here is established by the use of the word “line”. Are Artemis/Efthimis referring to the line of rappers? Are they referring to the line
of Hellenic blood? Code-switching resembles what Polanyi describes as the
“point of the story”24 here, if these two lines are to be understood as an
autonomous piece of self-presentation.
Yet depending on the context, its application signifies two very different levels of relation to language and self-presentation. In the former case,
the switch in code signifies the duty to do so: Greek-speakers’ oral poetry
has its roots in Ancient Greek storytelling, thus A/E’s ancient singing is out
23 Smith, 1991: 9 “A ‘historic land’ is one where terrain and people have exerted mutual,
and beneficial, influence over several generations… A repository of historic memories
and associations, the place where ‘our’ sages, saints and heroes lived, worked, prayed and
fought”.
24 Polanyi,1981: 101.
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of respect to their preceding oral poets. [Note: Respect is a key element in
hip-hop discourse.] In the latter case, however, the code switch signifies the
ability to do so: As descendants of the Hellenes, A/E can speak the language
of their ancestors.
Above this, the act of code switching in either of its two applications acts
in a very political way: A/E mark their past. If seen in the former application it fortifies the status of rappers, hence a marker of self-presentation; the
latter application, however, reinforces the identity of modern-day Greece as
the direct descendants of the Hellenes.
Ancient and Modern Greek Literature
Consequently, it appears that in the case of this album’s lyrics, references
become items of manifest intertextuality, meaning that the lyrical content
cannot be understood unless seen in the light of the figures as indexes of
a (historic of cultural) past. Referencing to Modern Greek writers constitutes a recontextualization of these writers’ imagining. Their imaginings’
are summarized through the very context in which the references occur,
reveal a coherent front of more-similar-than-different ways of thinking,
and project this as A/E’s cherished path of imagining the national identity. Ancient Greek literary figures provide the idea of the Modern Greek
bloodline stretching back to antiquity with imagery from the land and its
history, and are meant to be understood as evaluative devices from people
who share a common knowledge and understanding of Greek mythology.

What other elements does A/E verbal self-presentation entail?
• Language: As with the issue of historicity and religion, the language
A/E uses has also been moulded to express the ‘national character’ of
Greece. A/E are “proud to still be using polytoniko” (“like –the newspaper– Estia”, as they mention). A/E also uses a form of language that incorporates many lexical items from Ancient Greek, thus verging towards the
katharevousa.
In that way, language is of key importance in shaping constituent intertextuality (form) in accordance with the ideology implicitly embedded in
the lyrics. This issue is key in respect to the ‘national character’ A/E portray,
since katharevousa carried significant connotations for Greece. Greece in
1821, having just come out of the Turkish yoke, had to face the fact that
the spoken language of the people had changed, at least as purists of the
time said, and did not resemble the ancient Greek language. “Much of the
debate about the form of language appropriate for public life and literature
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begins from the assumption that the glories of the classical past are more
or less literally to be revived”.25 This, coupled with other political debates
of the time, lead to the description of supporters of the demotic Greek as
‘enemies of the nation’, and demotic Greek as a barbaric language resulting from centuries of Turkish domination.26 During the ‘language issue’ in
Greece, one’s choice of katharevousa or demotic Greek was sufficient to
link him/her to one of the two camps: the traditional camp or the progressive camp (later linked to socialist ideas during the cold war) respectively.27
• The places mentioned: Ithaca and Patmos are indexes of Greek literary past, instead of mere geographic references.
Ithaca refers to the Ionian Sea, but more importantly it is the birthplace
of Ulysses. Patmos may refer to the Aegean Sea, but more importantly it is
the place where John recorded his Revelation.
These indexes map onto two cornerstone texts for Hellenism – Odyssey and the New Testament. The former is a founding text of the Greek oral
tradition. The latter text forms the foundation of the religion that persists, to
this day, as a core characteristic of the modern Greeks. Beyond their artistic
importance, then, these texts go hand-in-hand in shaping and projecting
the ideals of Modern Greece.
The references map onto the sea surroundings of Greece, as to complete
(even perhaps accidentally) the process of defining the nation; this time as
a geographic entity.
• A/E ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΛΕ. Rappers have the tendency to
‘tag’ themselves and their songs. They do so in various ways: Shouting their
names in-between lyrics, thus marking the piece as theirs the moment one
hears it; mentioning bad (or, less frequently, good) habits of theirs which
identify them in their surroundings; and labelling themselves-as-descendants of an area (or era) are just some examples of the techniques involved.
The duet here closes the first song of the album with the expression “A/E
for blue and white”. In that way, they link their names to the colours of the
Greek flag, thus stressing their allegiance to their motherland and to the
‘appropriate’ culture that accompanies it.

Finally, how do they name the nation they represent?
The nation and its citizens are named in the album, as Romaiko and Graikoi. This is in fine tune with the writers they refer to; with their language and
25 Beaton, 1990: 9.
26 Mackridge, 1990: 41.
27 For the political dimension of the language issue see Fragkoudaki 2001: 73-78 and
125-133 passim.
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writing which corresponds to the pre-1980s Greek; and the line proposed
by Paparigopoulos.

Discussion
“Greeks before 1821 had never been part of a nation, and the growth of a
modern literature after 1821 is part of the broader attempt of Greek-speakers, emerging from the historical experience of Ottoman domination, to
create an identity and establish a tradition of their own”.28 The lyrics in the
album I just examined are examples of the attempt that Beaton describes.
Displaying the imagining of national identity in this album is a matter of
constructing a web of indexes. This web is constructed in the rappers’ lyrics
by references to and quotations from Modern Greek writers, and figures of
Hellas’ mythology.
A/E, working towards a mode of self-presentation, turn to the rap habit
of referencing. “The history of Greek literature since independence is…
inseparable from the history of the emergent cultural life of the new nationstate”.29 References to Modern Greek writers summarize what the named
thinkers imagine as the national Greek identity. Thus, the writers referenced become the very items of reproduction that attest to an act of imagining a national identity. By bringing these names in their text, the writers/
thinkers and their works become the framed voices in A/E’s dialogue with
past cultural production.
The rappers-as-principals’ method of imagining the national identity is
one which turns to earlier cultural production as a point of reference for
its accomplishment; one that does not reproduce or re-interpret the values
etc of the nation, but uses the reproduction and re-interpretation of these
offered by earlier writers in a strategic way, instead. By bringing the specific
intertextual items in their own texts and positively evaluating them, A/E
create the (value) assumption that the indexed imagining is a “good and
desirable”30 one. The archetype is made relative to previous desirable thinkers, thus valuing their summarized form of national-identity-imagining.
Ancient Greece, as represented through the country’s mythology,
provides a semiotic domain where the duet draws sources for similes. The
choice of the specific source for similes enables the rap duet to establish
a mode of cultural appropriation whereby ‘ours’ extends all the way back
to antiquity. Hence, their references to mythical and historical figures and
28 Beaton, 1990: 2.
29 Beaton, 1990: 2.
30 Fairclough, 2001: 55.
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places are a form of sign-posting A/E’s and, in extent, Modern Greeks’ area,
projecting it as both a geographic and a historic entity. Moreover, it presupposes that, in order to understand the meaning behind these similes, the
reader/listener will need to know ancient Greek literature.
In that way, the rap tactic of self-presentation gives way to country (or,
better, culture)-representation. Convergence of myth (ancient Greek literature) and reality (Modern Greek writers) constitutes Greece, geographically marked and historically indivisible, a spiritual entity. This entity is
cherished by A/E who, being themselves creators of cultural products,
continue its long literary tradition.
Listening to a musical album can be described as the ‘total communication process’. Artist and listeners are the two parties locked in the communication. The former is the storyteller and the latter are the audience.
The artist structures the album as a complete work and presents it to the
audience with the hope that they will stay around long enough to hear it.
Although it is a uni-directional instrument for the mediation of narratives,
the experience of listening to the album is aimed to generate a response
(even a silent one) from the listener. In this process, self-presentation and
are-representation are communicated simultaneously to the listeners.
Intertextuality with sources in Modern and Ancient Greek literature in
the given album touches on the three functions of language, as outlined by
Halliday.31 Referencing shapes the textual function: it connects the referenced texts with each other; the referenced texts with A/E’s texts; and A/E’s
texts with today’s Greece. It also serves the interpersonal function, in the
sense that the duet ‘recommends’ the referenced writers to the audience.
The rappers’ recontextualization works on the ideational function: that
which is referenced serves to express the rappers’ experience of the external
world, what is ‘close to them’.
In that way, each small story narrated by A/E constructs their personal
identity, as they wish it to be understood by the listeners. The collection of
these small stories in the form of an album works towards a grand scheme
of an imagined national identity.32 This, I argue, is nonetheless also an act
of constructing a national identity, instead of mere representation through
cultural appropriation.
“Intertextuality is inevitably selective with respect to what is included
and what is excluded from the events and texts represented”.33 In the process
of bringing the appropriated parts of the Greek past in their lyrics as references, A/E also exclude references to a great part of the Greek past.
31 Halliday, 1978: 112-113.
32 Bamberg & Georgakopoulou, 2008: 6.
33 Fairclough, 2001: 55.
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Modern Greek history has unfolded into two different modes of cultural
appropriation, at least until 1974: the ‘national’ mode and the ‘leftist’ mode.
The former looked to the country’s past for future guidelines. The latter
looked to the socialist ideas for inspiration on the imagining of a new form
of nation.
By omitting any reference to figures (e.g. Velouchiotis), authors (e.g.
Ritsos) or places (e.g. Makronisos, Gorgopotamos) of the left, A/E actively
shape a version of the past that does not include the ‘divergent’ left (that
which seeks to destroy the nation, according to many Greek thinkers of the
20th century).

Final Word:
The study of such ‘exotic’ phenomena like rap is vital for the investigation
of the mechanisms for the construction of a national and, more importantly, a youth identity. The band themselves have stated that “[to us] hiphop is a vehicle, a means to an end. It’s a musical medium to approach the
youth who would be indifferent to our messages if we played traditional
Greek music”.34 Music is a pervasive medium, and its discourse shapes a
youth identity. This is decisive for the trans-generational transmission and
re-elaboration of national identity. Tomorrow’s Greek citizens form essential parts of their future imagined national identity through such present
experiences and discourses, and that makes the study of those valuable.

INDEX:
A/E’s lyrics that include references to Ancient and Modern Greek literature:
• «Κι όπως ο Αίας παίζει πεσσούς με τον Αχιλλέα…
Έτσι παίζω με κάθε ομοιοκαταληξία»
• «MCs χάνουν τον έλεγχο
Κρύβονται όπως ο Ευρυσθεύς
Όταν είδε τον Κέρβερο»
• «Του Γεωργίου Βερίτη
Αν δεν πούμε την ‘Ικεσία’
Ό,τι κι αν έχουμε πει
Δεν έχει καμία σημασία»
34 Interview in Hip-Hop.gr, 13/09/2006.
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• «Μωραϊτίδη μνημονεύω και Παπαδιαμάντη»
• «Τα μυστικά άνθη δρέπω όπως ο Φώτης Κόντογλου»
• «Πορεύομαι εκεί που προτρέπει ο Νίκος Γκάτσος
Στο ποίημά του ‘Ο Δράκος’»
• «Όπως ο Παλαμάς ακούω ‘Το Τραγούδι του Σταυρού’»
• «MCs πετρώνουν λες κι αντικρίσανε τη Μέδουσα
Βιώνουν άμεσα μια τραγωδία
Όπως η Τέκμησσα κι ο Αίας»
• «στιχίζω με το σθένος του βυζαντινού Πισσίδη
Γεννήθηκα μ’ αυτό»
• «έχω πιο πολλές μορφές
Κι απ’ αυτές που ’χε ο άλιος γέρων ο Πρωτεύς»
• «Πάμε όσοι ζωντανοί σαν τον Ίωνα Δραγούμη»
• «Διατηρώ ακόμα…
Την ελληνική γραμμή
Και το ελληνικό το χρώμα
Όπως πριν έναν αιώνα
Ο Περικλής Γιαννόπουλος»
• «Ρομαντικός [είμαι], όπως ο Μάρκος Ρενιέρης»
• «το [μικρόφωνο] κρατώ για τον Κωνσταντίνο Οικονόμου»
• «Το χιπ χοπ με έχει στρατιώτη …
Όπως η αττική διάλεκτος είχε τον Μιστριώτη»

•
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.):
Σχέσεις «χαμηλού» και «υψηλού» πολιτισμού
στη λογοτεχνία

Εθνική ταυτότητα και η ποίηση ως τραγούδι:
Ο Παλαμάς και η μουσική*
Πολίνα Ταμπακάκη

Όταν ξεκίνησα τη συστηματική μελέτη της σχέσης του Σεφέρη με τη
μουσική –που ήταν το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής–
σύντομα βρέθηκα μπροστά σε μια αντίφαση: από τη μια πλευρά, στην
ποιητική του Σεφέρη η αντίληψη της ποίησης ως τραγουδιού, η οποία είχε
βρει την αφοριστική έκφρασή της στην παλαμική δήλωση «ποίηση είναι
ο λόγος που πάει να γίνει τραγούδι»,1 δεν φαινόταν να έχει ισχύ· από την
άλλη πλευρά, σε μελέτες πάνω στο έργο του Σεφέρη η παλαμική αντίληψη για τη μουσική ήταν έντονα αισθητή, και μέσα από αυτήν κρινόταν η
ίδια η σεφερική «μουσική ποιητική». Ιδιαίτερα η αντιδιαστολή που έκανε ο
Παλαμάς ανάμεσα στη μουσική και τη λογική, όπως στο γνωστό κείμενό
του «Η μουσική και η λογική στην ποίηση», ανιχνευόταν συχνά σε αξιωματικές εκφράσεις που λειτουργούσαν ως θεωρητικές βάσεις αφετηρίας.2
Ωστόσο, πουθενά στον Σεφέρη δεν μπορούσα να βρω κάτι αντίστοιχο.
*

1
2

Η ομιλία αυτή αναπτύσσει ιδέες που βρίσκονται διατυπωμένες στο πρώτο κεφάλαιο
της διδακτορικής μου διατριβής, Η «μουσική ποιητική» του Γιώργου Σεφέρη. Μια μελέτη
της σχέσης της μοντερνιστικής ποίησης με τη μουσική (Αθήνα, Δόμος, 2011).
Οι μεταφράσεις από τα ξενόγλωσσα βιβλία είναι δικές μου, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ένδειξη.
Κωστής Παλαμάς, Άπαντα (Αθήνα, χ.χ.), viii. 171 και x. 567.
Βλ. π.χ. την παρατήρηση του Νάσου Βαγενά στη θεμελιώδη μελέτη του Ο ποιητής
και ο χορευτής. Μια εξέταση της ποιητικής και της ποίησης του Σεφέρη (Αθήνα, 1979),
σελ. 114: «[αυτοί οι στίχοι] προαναγγέλλουν εκείνο που θα γίνει για τον Σεφέρη μια
μόνιμη επιδίωξη: την προσπάθειά του για μια ποίηση όσο το δυνατόν πιο “αρμονική”
(με τη μουσική έννοια του όρου), και, ταυτόχρονα, την επιθυμία του να μιλήσει μ’ έναν
τρόπο όσο γίνεται πιο συγκεκριμένο. Αυτές οι δύο αντίρροπες τάσεις του θα καθορίζουν τις εκφραστικές διακυμάνσεις ολόκληρης της ποιητικής του πορείας και θα γίνουν
τα κύρια στοιχεία προτιμήσεως στις σχέσεις του με τους άλλους ποιητές» (δική μου η
υπογράμμιση). Είναι ενδεικτικό ότι ο Βαγενάς δεν μελέτησε τον ρόλο που έπαιζε στην
ποιητική θεωρία του Σεφέρη ο μουσικός όρος των «αρμονικών», τον οποίο ο Σεφέρης (σε αντίθεση με τους συμβολιστές) χρησιμοποίησε ακριβώς για να εκφράσει την
«επιθυμία του να μιλήσει μ’ έναν τρόπο όσο γίνεται πιο συγκεκριμένο»· βλ. Π. Ταμπακάκη, Η «μουσική ποιητική» του Γιώργου Σεφέρη, ιδιαίτερα το κεφάλαιο του δεύτερου
μέρους «Από την “κοινή” στην “ποιητική” λέξη: ο ρόλος των αρμονικών».
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Η παλαμική αυτή «σκιά» –για να χρησιμοποιήσω τη γνωστή έκφραση
του Κ. Θ. Δημαρά–,3 δηλ. η «υπόγεια» και «ά-κριτη» αναπαραγωγή παλαμικών μουσικο-ποιητικών ιδεών (πολύ σύντομα θα διευκρινίσω με ποια
έννοια χρησιμοποιώ τη λέξη «ά-κριτος»), είναι γενικά κυρίαρχη στην
κριτική –όχι μόνο στη σεφερική κριτική–, κάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
και πάλι επίκαιρη την άποψη που διατύπωσε το 1941 ο ίδιος ο Σεφέρης: «ο
Κωστής Παλαμάς […] είναι ως τα σήμερα ο πιο σημαντικός κριτικός της
νέας ελληνικής λογοτεχνίας».4
Θα ξεκινήσω από μια παρατήρηση που, όπως πιστεύω, όλοι θα συμφωνήσουμε πως συμπυκνώνει με τον πιο έγκυρο τρόπο την αντίληψη της
νεοελληνικής ποίησης ως τραγουδιού, μια αντίληψη που, κάτω από διάφορες εκδοχές και διατυπώσεις, έχει ισχύ έως τις μέρες μας.5 Μιλώντας το
1983 για την ποίηση «γύρω στα 1880», όταν δηλ. εμφανίζεται η λεγόμενη
«Νέα Αθηναϊκή Σχολή», ο Παναγιώτης Μουλλάς έγραψε:
Κοιτάξτε τους συνηθισμένους τίτλους των ποιητικών συλλογών της
εποχής: τα ποιήματα λέγονται τραγούδια, ο ποιητής ονομάζεται τραγουδιστής. Γιατί τραγούδια; Για να συνδηλωθούν ταυτόχρονα ο λυρισμός, η
σχέση της ποίησης με το δημοτικό τραγούδι και οι μουσικές-συμβολιστικές προθέσεις της. Τελικά, για να δημιουργηθούν οι όροι μιας νέας
νομιμότητας.6

Στόχος της ομιλίας μου είναι να εξετάσω κατά πόσο αυτοί οι όροι της
«νέας νομιμότητας» είναι προβληματικοί, μέσα από μια διερεύνηση του
«μουσικού» λόγου του Παλαμά, της αδιαμφισβήτητης ηγετικής μορφής
της «Νέας Αθηναϊκής Σχολής».
Δύο είναι οι βασικοί άξονες που θα χρησιμοποιήσω, όπως αυτοί έχουν
αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια από την πολιτισμική μελέτη της μουσικής:
1. Το ερώτημα της δυτικής μουσικής και των άλλων «μουσικών».7 Χοντρικά,
3
4
5
6

7

Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή
μας (Αθήνα, 1968, πρώτη έκδοση 1948), σελ. 411.
Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές Α΄ (Αθήνα, 1974), σελ. 180. Πρβλ. Βενετία Αποστολίδου, Ο
Κωστής Παλαμάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Αθήνα, 1992).
Πρβλ. Michel Grodent, Le Bandit, le prophète et le mécréant: la poésie et la chanson dans
l’histoire de la Grèce moderne (Αθήνα, 1989).
Παναγιώτης Μουλλάς, Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα (Αθήνα, 1993),
σελ. 98· για την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης του κειμένου βλ. ό.π. σελ. 339.
Ο Παναγιώτης Μουλλάς «έφυγε» τις μέρες που βρισκόταν σε εξέλιξη το συνέδριο της
ΕΕΝΣ στη Γρανάδα. Το κείμενο αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ένας μικρός φόρος τιμής
στη μεγάλη προσφορά του.
Πρβλ. Georgina Born και David Hesmondhalgh, Western Music and its Others: Difference, Representation, and Appropriation in Music (Berkeley, 2000).
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η σιωπηρή και ιδεολογικά φορτισμένη ταύτιση της «μουσικής» με τη λεγόμενη «κλασική μουσική» ή αλλιώς (όπως έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με
ένα γκραμσικό λεξιλόγιο), «η ηγεμονική (hegemonic) παγκοσμιότητα που
συνδέεται με τον γερμανικό όρο die Musik».8 Στην περίπτωσή μας, αυτό
σημαίνει ότι κάθε φορά που ο Παλαμάς αναφέρεται γενικά στη «μουσική»
(όπως κάνει πολύ συχνά) αξίζει (καλύτερα: είμαστε αναγκασμένοι) να
αναρωτηθούμε: ποια μουσική άραγε εννοούσε με αυτό τον όρο ο Έλληνας
ποιητής; Το ερώτημα αυτό είναι ασφαλώς σημαντικό σε όποια συζήτηση
σχετικά με την έννοια της «εθνικής ποίησης» και της «εθνικής μουσικής».
Και
2. Η διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που μιλά ή σκέπτεται κανείς για τη
μουσική και στην ίδια τη μουσική εμπειρία του. Με άλλα λόγια, και στη
συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζουμε, αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος με
τον οποίο βιώνει ο Παλαμάς τη μουσική δεν «καθρεφτίζεται» αναγκαστικά στον τρόπο με τον οποίο μιλά για αυτήν, ή, αλλιώς, ότι τα λόγια του
μπορεί μερικές φορές περισσότερο να «αλλοιώνουν» τη μουσική εμπειρία
του παρά να τη διαφωτίζουν.9
Και οι δύο άξονες συνεπάγονται μια «κριτική» και «αυτο-κριτική»
στάση του ίδιου του ερευνητή απέναντι στην αναγκαστικά διαμεσολαβη8
9

Philip V. Bohlman, «Ontologies of Music», στο Nicholas Cook και Mark Everist (επιμ.),
Rethinking Music (Oxford, 1999), σελ. 25.
Βλ. Nicholas Cook, Music, Imagination and Culture (Oxford, 1990), σελ. 1: «Το βασικό
θέμα αυτού του βιβλίου είναι η διαφορά ανάμεσα στο πώς σκεφτόμαστε ή μιλάμε για
τη μουσική, από τη μία πλευρά, και στην ίδια τη μουσική εμπειρία μας, από την άλλη».
Για την έννοια της «αλλοίωσης» της μουσικής εμπειρίας και το «μουσικολογικό» λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε για να την περιγράψουμε, πρβλ. Nicholas Cook, Music: A
Very Short Introduction (Oxford, 1998, σελ. 70-1) «[…] η υφέρπουσα, θεμελιώδης μεταφορά του δυτικού μουσικού πολιτισμού [είναι] ότι η μουσική είναι ένα είδος αντικειμένου. […] η δυτική σημειογραφία δείχνει τη μουσική να “κινείται” πάνω και κάτω, από
τα αριστερά προς τα δεξιά. Αλλά τι είναι αυτό που πραγματικά κινείται; Στην πραγματικότητα τίποτε. Όπως έχει δείξει ο Roger Scruton, όταν λέμε ότι η μουσική κινείται, την
αντιμετωπίζουμε ως φανταστικό αντικείμενο. […] Εδώ βρίσκεται το βασικό παράδοξο
της μουσικής. Βιώνουμε τη μουσική μέσα στον χρόνο, αλλά για να τη “χειριστούμε”,
ακόμα και να την καταλάβουμε, τη βγάζουμε έξω από το χρόνο και με αυτόν τον τρόπο
την αλλοιώνουμε. Αλλά είναι μια αλλοίωση που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε.
[…] Το σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε την αλλοίωση ως τέτοια, και να μην συγχέουμε τα φανταστικά αντικείμενα της μουσικής με τις χρονικές εμπειρίες τις οποίες αντιπροσωπεύουν». Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερες προεκτάσεις για το «μουσικολογικό» λόγο που μπορεί να χρησιμοποιεί ένας «απλός ακροατής» (κάποιος δηλ. που δεν
έχει ιδιαίτερες «γνώσεις» μουσικής ή δεν έχει λάβει μια «μουσική εκπαίδευση». Σε αυτή
την κατηγορία, ανήκουν πολλοί ποιητές που μίλησαν για τη μουσική και τη σχέση της
ποίησης με αυτήν, όπως ο Παλαμάς, ο Μαλλαρμέ, ο Έλιοτ ή ο Σεφέρης), όπως και για
την εξέταση της ίδιας της «ποιητικής εμπειρίας».
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τική και επεμβατική λειτουργία του, μια στάση που τονίζουν τόσο πολύ οι
λεγόμενες πολιτισμικές σπουδές (cultural studies): να λαμβάνει υπόψη του
τους άξονες αυτούς όχι μόνο σε σχέση με το αντικείμενο μελέτης του, αλλά
και σε σχέση με τη ίδια τη δική του προσέγγιση.10
Ξεκινώντας από το δεύτερο ερώτημα/άξονα, δηλ. τη σχέση ανάμεσα στο
«μουσικό» λόγο και τη μουσική εμπειρία ενός ποιητή, πρέπει να πούμε
ότι τα μουσικά ακούσματα του Παλαμά μπορούν να χαρτογραφηθούν με
σχετικά μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι στην περίπτωση άλλων ποιητών.
Γιατί ο Παλαμάς έζησε και διαμορφώθηκε σε μια εποχή πριν την άφιξη του
γραμμοφώνου και, όπως είναι γνωστό, ταξίδεψε πολύ λίγο και ποτέ εκτός
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1859 και έζησε εκεί μέχρι τα έξι του
χρόνια. Στη συνέχεια, μετά τον θάνατο και των δύο γονιών του, έζησε στο
Μεσολόγγι έως το 1875, οπότε ήρθε στην Αθήνα, όπου έζησε μέχρι τον
θάνατό του το 1943. Ο ίδιος δεν έπαιζε κάποιο μουσικό όργανο και δεν είχε
λάβει καμία μουσική εκπαίδευση.
Εδώ θα περιοριστούμε στα μουσικά ακούσματα που μπορούσε να έχει ο
Παλαμάς ως παιδί στο Μεσολόγγι, ανατρέχοντας πρώτα σε πηγές έξω από
τα κείμενά του. Λέει π.χ. ο Μανώλης Καλομοίρης:
Και είναι ίσως αξιοπρόσεκτον ότι ο περίφημος λαϊκός βιολιτζής και
τραγουδιστής Μπαταριάς που τον ύμνησαν ο Παλαμάς και ο Μαλακάσης προέρχεται από το Μεσολόγγι, όπου προ του 1900 ήδρευεν επί
μακρά έτη στρατιωτική μουσική από την οποίαν προήλθον οι αδελφοί
Καίσαρη11 και όπου υπηρέτησε και αυτός ο Διονύσιος Λαυράγκας ως
στρατιωτικός μουσικός.12
10 Βλ. Martin Clayton, Trevor Herbert και Richard Middleton (επιμ.), The Cultural Study
of Music: A Critical Introduction (London, 2003, σελ. 13): «Τέλος —και ίσως κάτι που
έχει τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα για μια κριτική (critical) εισαγωγή στην πολιτισμική
μελέτη της μουσικής— πρέπει να τονίσουμε τη διαμεσολάβηση (agency) του ερευνητή,
και ιδιαίτερα τη σημασία της ερευνητικής αυτοσκόπησης (scholarly self-reflexivity)»
(έμφαση στο πρωτότυπο). Σε σχέση ιδιαίτερα με τη Σχολή της Φρανκφούρτης, βλ. Max
Paddison, Adorno, Modernism and Mass Culture: Essays on Critical Theory and Music
(London, 2004).
11 Πρόκειται για τους μουσικούς Ιωσήφ και Σπυρίδωνα Καίσαρη.
12 Μανώλης Καλομοίρης, «Η εξέλιξις της δημώδους οργανικής μουσικής», Πρακτικά
της Ακαδημίας Αθηνών τόμ. 27, σελ. 232-36. Στο σημείο αυτό ο Καλομοίρης μιλούσε
για τον ερχομό του βιολιού στην Ελλάδα (ας θυμόμαστε αυτές τις παρατηρήσεις όταν
διαβάζουμε τον Δωδεκάλογο του γύφτου): «[…] το βιολί, το οποίον και αυτό πάσαν
βεβαιότητα εισήχθη στην λαϊκήν μας οργανολογίαν μετά την απελευθέρωσιν, διά των
στρατιωτικών μουσικών και των πλανοδίων Ιταλών μουσικών, οι οποίοι επεσκέπτοντο
τας διαφόρους μικροεπαρχιακάς πόλεις της Ελλάδος». Πρβλ. το ποίημα του Μαλακάση
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Ο ίδιος ο Λαυράγκας (ο γνωστός ιδρυτής του «Ελληνικού Μελοδράματος») στα απομνημονεύματά του γράφει σχετικά με την παραμονή του στο
Μεσολόγγι, περίπου δεκαπέντε χρόνια αφότου ο Παλαμάς είχε φύγει από
εκεί:
Η συναυλία της στρατιωτικής μπάντας –καμιά δεκαπενταριά πνευστά
και κρουστά, όργανα μετρίας ικανότητας– ήταν η μόνη ψυχαγωγία των
κατοίκων. Αυτή, καθώς κι ένα δυο καφέ-αμάν. Κατά τα άλλα τίποτε,
ούτε ένα έστω και φάλτσο ευρωπαϊκό τραγούδι, ούτε καν κάποια μακρινή απήχηση του ντο, ρε, μι, φα, σολ κ.λπ. Πιάνο υπήρχε μόνον ένα στο
Μεσολόγγι, κι αυτό το κουβάλησε από την Αθήνα, μαζί με τα δυο κορίτσια του ο γερο-διοικητής μας.13
Είναι σαφές ότι η δυτική μουσική είχε μια πενιχρή (ποσοτική και ποιοτική) παρουσία στο ένδοξο Μεσολόγγι, όπου ο Παλαμάς μεγάλωνε. Τον
κορμό των μουσικών ακουσμάτων του πρέπει να τον αποτελούσαν τα
δημοτικά τραγούδια και οι βυζαντινές ψαλμωδίες, που συνόδευαν όλες τις
δραστηριότητες της κοινότητας, αλλά και των ατόμων ξεχωριστά: από τις
θρησκευτικές γιορτές και τα πανηγύρια μέχρι τον αργαλειό.
Αν κοιτάξουμε τώρα τον «μουσικό» λόγο του ίδιου του Παλαμά, στα
ποιήματά του η παρουσία των δημοτικών τραγουδιών είναι βέβαια κυρίαρχη. Ήδη στην πρώτη του συλλογή, Τα τραγούδια της πατρίδος μου
(1886), στο ποίημα «Οι στίχοι ’ς την πατρίδα μου» (1883) διαβάζουμε για
το πώς τα τραγούδια αυτά καθοδηγούν τον ποιητή:
Οι στίχοι ’ς την πατρίδα μου είνε καθάριο μέλι
Απ’ της καρδιάς βυζαίνονται το άνθος μυστικά,
Μέσα ’ς το νου φυλάγονται, ’σα’ μέσα σε κυψέλη,
Κ’ είνε στολίδια της χαράς, της λύπης γιατρικά.
Οι στίχοι ’ς την πατρίδα μου είνε καθάριο μέλι.
[…]
– Σας αγαπώ κ’ έχω από σας μια δόξα να ζητήσω,
Ω στίχοι, που αηδονόλαλοι φωλιάζετ’ εδώ πέρα·
Ελάτε να με μάθετε να σας βαστώ το ίσο
Επάνω ’ς τα δροσόχορτα με μια καλή φλογέρα!
Σας αγαπώ κ’ έχω από σας μια δόξα να ζητήσω!
[πρώτη και έβδομη (τελευταία) στροφή]
«Μπαταριάς» (1919). Για τον Μπαταριά στην ποίηση του Παλαμά, βλ. παρακάτω.
13 Διονύσιος Λαυράγκας, Τ’ απομνημονεύματά μου (Αθήνα, 2009), σελ. 91. Πρβλ. τον
πολύ ενδιαφέροντα σύντομο «ιστορικό χάρτη του πιάνου» στην Ελλάδα στο Αλέξης
Πολίτης, Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880
(Αθήνα, 2003), σελ. 126-130. Επίσης Παλαμάς, Άπαντα, x. 519 και iv. 5.
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Στο καταληκτικό ποίημα της ίδιας συλλογής «Επίλογος» (1885) το
όραμα του ποιητή για το σύγχρονο ελληνικό «τραγούδι» γίνεται ακόμα
πιο σαφές: εδώ αυτά τα «φτωχά τραγούδια» συνδέονται με τους αρχαίους ποιητές-τραγουδιστές, προετοιμάζοντας την άφιξη των καινούργιων
Πινδάρων:
Φτωχά γεννάς τραγούδια, πατρίς, φτωχή μητέρα!
[…]
Όμως θα ’ρθή μια ’μέρα που η πατρίς, μεγάλη,
Τη γλώσσα τη μεγάλη θα βρη μέσ’ ’ς την καρδιά
Και θε να έχουν ταίρι του κλέφτ’ οι στίχοι πάλι
Κ’ οι Πίνδαροι παιδιά!
[πρώτος στίχος, και τρίτη στροφή]

Στη συλλογή πάλι Οι καημοί της λιμνοθάλασσας (που εκδόθηκε το
1912), αυτές τις «λυρικές αναπολήσεις» από τη ζωή του ποιητή στο Μεσολόγγι,14 βρίσκουμε το ποίημα «Ανατολή» (1907) με τους διάσημους στίχους:
Γιαννιώτικα, σμυρνιώτικα, πολίτικα,
μακρόσυρτα τραγούδια ανατολίτικα,
λυπητερά,
πώς η ψυχή μου σέρνεται μαζί σας!
Είναι χυμένη από τη μουσική σας
και πάει με τα δικά σας τα φτερά.
[πρώτη στροφή]

Αν και το ποίημα συνδέεται κυρίως με μέρη που βρίσκονταν υπό τουρκοκρατία (τα Γιάννενα, που απελευθερώθηκαν το 1913 κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, τη Σμύρνη και την Πόλη) δεν μπορούμε να μη φέρουμε
στο νου μας το κείμενο του Λαυράγκα και το «ένα δυο καφέ-αμάν» που
ανέφερε ότι υπήρχαν στο Μεσολόγγι. Και είναι στους Καημούς της λιμνοθάλασσας που βρίσκουμε επίσης «Του βιολιτζή του Μπαταριά το εγκώμιο»,
στο οποίο αναφέρθηκε, όπως είδαμε, ο Καλομοίρης:
Γεια σου, καημένε Μπαταριά, της δοξαριάς τεχνίτη
κι αφέντη του βιολιού!
14 Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Αθήνα, 1978), σελ. 196.
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[…]
με το βιολί σου ξύπνησες τη λεβεντιά του κόσμου
κ’ η Ρωμιοσύνη, μια φωτιά, μεσ’ στο βιολί σου ζη.
[από τις δύο πρώτες στροφές]

Αξίζει ωστόσο να σημειώσουμε ότι, αν στην ποίηση του Παλαμά
τα δημοτικά τραγούδια και οι δημοτικές και λαϊκές μελωδίες ακούγονται αρκετές φορές ηχηρά, δεν συμβαίνει το ίδιο με το δεύτερο σκέλος
της λεγόμενης «γνήσιας ελληνικής μουσικής»: οι βυζαντινοί ήχοι πολύ
δύσκολα μπορούν να ανιχνευτούν εκεί – θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό
παρακάτω. Ας σταθούμε πρώτα στη χρήση της λέξης «τραγούδι» στα ποιήματα του Παλαμά σε σχέση με εκείνη της λέξης «μουσική».
Ήδη στο ποίημα «Ανατολή» είδαμε τις δύο λέξεις δίπλα-δίπλα. Αλλά,
αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στο ποίημα αυτό, συνήθως η λέξη «μουσική»
φαίνεται να έχει στην ποίηση του Παλαμά μια πιο «αφηρημένη» και
«συμβολική/συμβολιστική» έννοια, με υπόβαθρο την ιδέα της μουσικής
όπως αυτή συνδέεται με την «ανώτερη» δυτική μουσική. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της χρήσης βρίσκεται ίσως στο ποίημα ακριβώς με
τον τίτλο «Η μουσική»:15
[…]
Κάμε
σε μιαν εκστατική
στιγμή, στον ουρανό μας
[…]
[…]
να πάη μια μουσική
μπετόβεια τ’ όνειρό μας.

Αν περάσουμε από τα ποιήματα του Παλαμά στα δοκίμιά του, αυτή η
σιωπηρή ταύτιση της «μουσικής» με τη δυτική «κλασική μουσική», όπως
τη βλέπουμε στο παραπάνω ποίημα, είναι πολύ πιο πρόδηλη. Γράφει στον
πρόλογό του στον Δωδεκάλογο του γύφτου, στη συλλογή όπου, από τη μία
πλευρά, ο γύφτος κάνει συντρίμμια τον γύφτικο ζουρνά, προτού βρει και
παίξει με τρόπο πρωτόγνωρο το βιολί του ασκητή, ενώ, από την άλλη, το
ρητό του Πλάτωνα «μουσικήν ποίει και εργάζου» στέκει ως επίγραμμα:16
15 Παλαμάς, Άπαντα, ix. 319 (από τη συλλογή Περάσματα και χαιρετισμοί).
16 Μια εξέταση των μουσικών οργάνων στον Δωδεκάλογο του γύφτου και της συμβολικής
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Οι αρχαίοι μεστώνανε από νόημα τη λέξη μουσική. Μουσική γι’ αυτούς
και η ποίηση, μουσική και η φιλοσοφία, η μεγίστη μουσική. Μουσική
και κάθε τι που σύμμετρα και καλόρρυθμα μορφώνει τη ζωή και την
τέχνη· μουσική, κάθε παιδεία της ψυχής. Οι νεώτεροι περιώρισαν το
νόημα της λέξης μουσική, μα το βαθύνανε πιο πολύ.17

Ποιοι είναι αυτοί οι νεώτεροι; Δεν υπάρχει αμφιβολία, «οι προοδεμένοι
στη μουσικοί λαοί», όπως έλεγε ο Καλομοίρης στο μανιφέστο με το οποίο
θεμελίωνε την «Εθνική Σχολή Μουσικής» το 1908.18 Αυτής της «ανώτερης μουσικής» η εμβληματική μορφή ήταν ο Μπετόβεν – τη μουσική του
οποίου, όπως είδαμε, υμνούσε και ο Παλαμάς στο ποίημά του «Η μουσική».
Η δυτική μουσική όμως έθετε έντονα το ζήτημα της αυτονομίας – κυρίαρχο στη μουσικο-ποιητική δυτική σκέψη και πρακτική του 19ου αιώνα.
Στη μουσική, αυτό σήμαινε την ανεξαρτησία της όχι μόνο από τις λέξεις,
αλλά και από τα συναισθήματα που επιδέχονται λεκτικές περιγραφές.19
Στην ποίηση, από την άλλη πλευρά, αυτό το ιδεώδες ενσαρκωνόταν στην
εικόνα του ποιητή που λέει ότι τραγουδά ενώ στην πραγματικότητα γράφει
στίχους για ανάγνωση, όχι για τραγούδι.20
Ο ίδιος ο Παλαμάς στο κείμενό του «Μουσική και λογική στην ποίηση»
έλεγε:

17
18
19

20

λειτουργίας τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως προς τον «δυαδισμό» του
Παλαμά (βλ. Κ.Θ. Δημαράς, Κωστής Παλαμάς. Η πορεία του προς την τέχνη (Αθήνα,
1989, τρίτη έκδοση)).
Παλαμάς, Άπαντα, vi. 299.
Μανώλης Καλομοίρης, Η ζωή και η τέχνη μου (Αθήνα, 1988), σελ. 145. Βλ. επίσης
παρακάτω, σημ. 33.
James Anderson Winn, Unsuspected Eloquence: A History of the Relations between
Poetry and Music (New Haven, 1981), σελ. 287. Ο όρος «απόλυτη» ή «καθαρή» μουσική
συνδέεται ακριβώς με την αυτονομία της μουσικής, καθώς αναφέρεται στην καθαρά
ενόργανη μουσική που δεν αναφέρεται σε ο,τιδήποτε εξω-μουσικό, π.χ. μέσα από μια
σύνδεση με τον λόγο, όπως στην όπερα, ή μέσα από ένα περιγραφικό περιεχόμενο,
όπως στη λεγόμενη «προγραμματική μουσική» (βλ. Daniel Chua, Absolute Music and
the Construction of Meaning (Cambridge, 1999)). Η έως τώρα εμπεριστατωμένη μελέτη
της «καθαρής ποίησης» στην Ελλάδα (βλ. Αγορή Γκρέκου, Η καθαρή ποίηση στην
Ελλάδα. Από τον Σολωμό ως τον Σεφέρη: 1833-1933 (Αθήνα, 2000)) μπορεί να αποκτήσει νέες προεκτάσεις αν λάβει υπόψη της το μουσικό αυτό ανάλογο.
Πρβλ. ένα από τα βασικά ερωτήματα της μελέτης του Marc Berley, After the Heavenly
Tune: English Poetry and the Aspiration to Song (Pittsburg, 2000), σελ. 2: «Γιατί ποιητές
που βρίσκονται μακριά από μια προφορική παράδοση επιμένουν να λένε ότι τραγουδούν ενώ δεν τραγουδούν στην πραγματικότητα;». Αξίζει να αναλογιστούμε αν το
γενικό αυτό ερώτημα, διατυπωμένο αναφορικά με την αγγλική ποίηση, θα πρέπει να
τροποποιηθεί σε σχέση με τους Έλληνες ποιητές του 19ου αιώνα.
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Ο κ. Παράσχος πιστεύει αφορμή του ξεπεσμού της ποιητικής τέχνης
στους αρχαίους καιρούς […] την ανεπάρκειαν, καθώς την ονομάζει,
του ποιητικού λόγου, μόλις χώρισε από τον ήχο τον μουσικό. Αλλά
τάχα ο αποχωρισμός αυτός δεν έχει και τα καλά του; Δεν είναι κάποιος
χαλασμός που καθαρίζει το έδαφος και φέρνει αγάλια-αγάλια, προς
την ποίηση των νεωτέρων καιρών, την ανεξάρτητη, την αυτόνομη […]
την ποίηση που διά τινας δεν είναι η μηλιατική Αφροδίτη, όμως είναι
η φλωρεντινή Ζοκόντα, και αξίζει να της τονισθή ο ίδιος ύμνος που
τόνισε στο βιβλίο του για την «Αναγέννηση» ο Βάλτερ Πάτερ προς το
αριστούργημα του Λεονάρδου Νταβίντση;21

Ας θυμηθούμε εδώ ότι ήταν ακριβώς ο Ουόλτερ Πέιτερ, τον οποίο ο Παλαμάς αναφέρει στο τέλος αυτού του παραθέματος, στον οποίο ανήκει η
αφοριστική φράση που συμπυκνώνει τις μουσικο-ποιητικές αναζητήσεις
του τέλους του 19ου αιώνα και επηρέασε εκείνες των αρχών του 20ού: «όλες
οι τέχνες τείνουν προς την κατάσταση της μουσικής».22 Ήταν ασφαλώς η
μη-παραστατική πλευρά της λεγόμενης «καθαρής μουσικής»23 στην οποία
ο Πέιτερ αναφερόταν.
Τα δημοτικά τραγούδια όμως είναι ταυτόχρονα στίχοι και μουσική. Και
το ερώτημα που ανακύπτει είναι: πώς μπόρεσε ο Παλαμάς να συμβιβάσει
στα κείμενά του τα πραγματικά αυτά τραγούδια με την ιδέα της αυτόνομης μουσικής και ποίησης που κυριαρχούσε στη δυτικο-ευρωπαϊκή παράδοση; Η απάντησή μου είναι: με την αποσιώπηση. Γιατί στα δοκίμια του
Παλαμά –πολύ περισσότερο από ό,τι στα ποιήματά του– η ίδια η λέξη
«τραγούδι» χάνει πολλές φορές τη σύνδεσή της με τα πραγματικά τραγούδια ή τους ήχους του Μπαταριά, και αναφέρεται έμμεσα, αλλά αναμφιβήτητα, σε στίχους για ανάγνωση. Τα δημοτικά τραγούδια μετατρέπονται
δηλ. σε γραπτά κείμενα τα οποία ο ποιητής διαβάζει σιωπηρά. Και είναι
με αυτόν τον τρόπο που γίνεται δυνατό στον Παλαμά να χειριστεί και να
μιλήσει για τον δεκαπεντασύλλαβο ως το ελληνικό αντίστοιχο του γαλλικού αλεξανδρινού δωδεκασύλλαβου – ενός στίχου δηλ. ο οποίος συνδέεται με μια μακρά παράδοση που αφορά στην ανάγνωση ή την απαγγελία
21 Παλαμάς, Άπαντα, xii. 465-6 («Μουσική και λογική στην ποίηση»). Πρβλ. επίσης τη
διευκρίνιση που έκανε σε σχέση με την ίδια την αφοριστική φράση του σχετικά με
την ποίηση ως τον λόγο «που πάει να γίνει τραγούδι» (βλ. παραπάνω): «πάει να γίνει
τραγούδι […] δε γίνεται» έγραψε ο Παλαμάς (ό.π., x. 567).
22 Βλ. Brad Bucknell, Literary Modernism and Musical Aesthetics: Pater, Pound, Joyce, and
Stein (Cambridge, 2001).
23 Βλ. παραπάνω, σημ. 19.
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και μόνο περιστασιακά στο τραγούδι.24
Το πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα αυτής της μετατροπής των
τραγουδιών σε κειμένων ανάγνωσης είναι ο τρόπος που ο Παλαμάς μίλησε
για την επίδραση που είχε πάνω του το δημοτικό τραγούδι «Της Λιογέννητης» και τον ρόλο του στους δικούς του Χαιρετισμούς της ηλιογέννητης
(1900):
[Οι χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης] δεν θα γράφονταν ανίσως δεν
κρατούσα μέσα μου αξέχαστη τη βαθύτατη εντύπωση από το δημοτικό τραγούδι της Ηλιογέννητης όταν το πρωτοδιάβασα παιδάκι ανάμεσα στα λογής διαβάσματα και τους θαυμασμούς καθαρευουσιάνικων
στίχων και δημοτικιστικών, αξίας πολύ αμφίβολης.25
Αυτή η εικόνα της σιωπηρής ανάγνωσης δημοτικών τραγουδιών αποκτά
πρόσθετη αξία καθώς δεν αφορά π.χ. στον μεσήλικα Καβάφη του «Πάρθεν»
(1921):26
Αυτές τες μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια,
για τ’ άθλα των κλεφτών και τους πολέμους,
πράγματα συμπαθητικά· δικά μας, Γραικικά.
(πρώτοι 3 στίχοι)

Ο Παλαμάς προβάλλει πίσω στα παιδικά χρόνια του στο Μεσολόγγι
την εικόνα του σιωπηρού μελλοντικού αστού ποιητή ή αλλιώς την εικόνα
του ποιητή ως «ήρωα της θεωρίας και του βιβλίου», όπως θα έλεγε επίσης.27
Και αξίζει να επιστρέψουμε ακόμα στο εναρκτήριο ποίημα της συλλογής
Τα τραγούδια της πατρίδος μου και να προσέξουμε ότι ήδη εκεί μίλησε για
«στίχους» όχι για τραγούδια – η ίδια η λέξη «τραγούδι» απαντά μόνο στον
στίχο για την κόρη μπροστά στον αργαλειό: «Οι στίχοι από τα χείλη της
24 Βλ. π.χ. Παλαμάς, Άπαντα, vi. 147-55 («Μετρικά»). Για τον αλεξανδρινό στίχο, βλ. Shaw
2003: 179. Η μελέτη της προσπάθειας του Παλαμά να ανανεώσει τον δεκαπεντασύλλαβο ακολουθώντας τις αντίστοιχες προσπάθειες στη γαλλική λογοτεχνία σε σχέση με
τον αλεξανδρινό (βλ. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου (Αθήνα,
2007)) είναι σημαντικό να λάβει υπόψη τις διαφορετικές αυτές ιστορικές καταβολές και
«τραγουδιστικές» ή μη συγγένειες του κάθε στίχου.
25 Παλαμάς, Άπαντα, x. 506 («Η ποιητική μου». «Οι τρεις λυρισμοί – Α. Ο λυρισμός του
εμείς»).
26 Πρβλ. Κ. Π. Καβάφης, Πεζά, επιμ. Γ. Α. Παπουτσάκης (Αθήνα, 1963) σελ. 115: «Εκείνο
που με άρεσε καλλίτερα μες στα “Ακριτικά τραγούδια” είναι “Της Λιογέννητης”»
(κριτική του Καβάφη το 1914, για το βιβλίο του Νικολάου Πολίτη Εκλογαί από τα
τραγούδια του ελληνικού λαού).
27 Παλαμάς, Άπαντα, x. 502 («Η ποιητική μου». «Οι τρεις λυρισμοί – Α. Ο λυρισμός του
εμείς»).
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πετούν τραγουδιστά».
Αν ήδη στους τελευταίους στίχους της πρώτης αυτής συλλογής του
Παλαμά, όπως τους είδαμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι ο πραγματικός
ήχος του δημοτικού τραγουδιού βοηθούσε σε προγραμματικό επίπεδο
την προώθηση της προνομιακής θέσης ενός Νεοέλληνα ποιητή σε σχέση
με τους αρχαίους ποιητές-τραγουδιστές –τους Πινδάρους–, ταυτόχρονα
γίνεται σαφές ότι αποτελούσε ένα σοβαρό πρόβλημα–πρόκληση για
έναν ποιητή που φιλοδοξούσε να δημιουργήσει τη σύγχρονη ελληνική
«ανώτερη, αυτόνομη ποίηση».
Ένα αντίστοιχο πρόβλημα έθετε φυσικά και η βυζαντινή μουσική –
παρόλο που εδώ τα πράγματα ήταν ίσως πιο σύνθετα, αν και, από μία
άλλη άποψη, ταυτόχρονα πιο απλά. Γιατί η βυζαντινή μουσική είχε μεν
μια εξαιρετικά μακρά και εκλεπτυσμένη παράδοση, αλλά αυτή η παράδοση βρισκόταν έξω από τη δυτική μουσική και ήταν γνωστή σε λίγους,
ενώ απτόταν ταυτόχρονα του γλωσσικού ζητήματος και του ρόλου της
θρησκείας. Έγραψε ο Παλαμάς, κάνοντας αναφορές και πάλι στα παιδικά
του χρόνια στο Μεσολόγγι:
Μεταφυσική ανησυχία στα πρώτα μου χρόνια που απ’ αυτά σφραγίζεται και ο χαραχτήρας του ανθρώπου, ίσα με τα τελευταία του, μπορώ
να ’πω δεν είχα. […] Στην εκκλησιά δεν πήγαινα παρά για ν’ ακολουθήσω τη λαμπρότητα καθώς φαίνοταν στα παιδικά μάτια μου, της ιεροτελεστίας, όταν μάλιστα χοροστατούσε ο Δεσπότης. Με γοήτευαν οι
ζωγραφισμένοι άγγελοι στις θύρες του ιερού σαν ωραίες γυναίκες. Στον
εσπερινό τακτικός, παιδάκι, και στη λειτουργία της Κυριακής. Παπάδες,
διάκοι, ψαλτάδες, συμπαθητικοί ή αποκρουστικοί, κατά την όψη τους,
το ντύσιμό τους και το ψάλσιμό τους.28

Αν αναζητήσουμε αντίστοιχες «μετατροπές» των βυζαντινών τραγουδιών/ύμνων σε κείμενα ανάγνωσης, όπως στην περίπτωση των δημοτικών τραγουδιών, ο Ρωμανός ο Μελωδός αποτελεί ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Γιατί στις θετικές αναφορές του Παλαμά σε εκείνον,
πουθενά δεν υπάρχει κάτι που να μας θυμίζει ότι τα ποιήματά του δεν ήταν
μόνο στίχοι αλλά και μελωδίες – ότι δηλ. ο Ρωμανός ήταν κυριολεκτικά
Μελωδός.29 Αυτό κάνει ο Παλαμάς ακόμα κι όταν αναφέρεται αναλυτικά
28 Παλαμάς, Άπαντα, x. 519 («Η ποιητική μου». «Οι τρεις λυρισμοί – Γ. Ο λυρισμός των
όλων»).
29 Αξίζει να μελετηθεί η έμφαση στην καθαρά ποιητική πλευρά του Ρωμανού και στο
κείμενο του Οδυσσέα Ελύτη για τον Ρωμανό (Εν λευκώ (Αθήνα, 1992), σελ. 33-56).
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στον ύμνο «Εις την Γέννησιν του Χριστού».30 Αλλά αυτό «το ποίημα των
Χριστουγέννων», όπως λέει, αρχίζει με τους στίχους «Η παρθένος σήμερον/τον υπερούσιον τίκτει», που είναι για όλους μας (και φυσικά και για
τον Παλαμά που ως παιδάκι τουλάχιστον πήγαινε πολύ συχνά στην εκκλησία) άρρηκτα δεμένες με τη μουσική τους – ακόμα κι αν γνωρίζουμε ότι
αυτό που έχει σωθεί έως εμάς είναι μόνο οι στίχοι του Ρωμανού και όχι η
ίδια η μουσική.
Η σύγκριση του «μουσικού λόγου» του Παλαμά με εκείνον του Παπαδιαμάντη, όπως τον βρίσκουμε όχι μόνο στα διηγήματά του και στις
αναφορές εκεί στα «τραγούδια του Θεού», αλλά και στα λεγόμενα «μουσικολογικά κείμενά του», όπου αντιδιαστέλλει τη βυζαντινή (την «Εθνική
μουσική», όπως λέει) με τη δυτική μουσική,31 μπορεί να εμπλουτίσει σημαντικά τη σύνθετη εικόνα της «μουσικής ποιητικής» της σύγχρονης Ελλάδας και να μας κάνει πιο ευαίσθητους στο ιδεολογικό υπόβαθρο όχι μόνο
των διαφόρων δηλώσεων, αλλά και των διαφόρων συνειδητών ή ασύνειδων αποσιωπήσεων.
Σύγχρονες μουσικολογικές μελέτες από την πλευρά των πολιτισμικών σπουδών μπορούν να βοηθήσουν καίρια στον τρόπο προσέγγισης της
μουσικο-ποιητικής παράδοσης της σύγχρονης Ελλάδας, αναδεικνύοντας
θέματα και δυναμικές με ευρύτερο ενδιαφέρον: πάνω από όλα, τους πολύπλοκους συμβιβασμούς, τις αναγκαίες αλλοιώσεις και τις λεπτές προσαρμογές που απαιτούσε η προσπάθεια δημιουργίας εθνικής ποίησης και
μουσικής μέσα από τη «σύνθεση της εγχώριας παράδοσης με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές εξελίξεις που συνέβαιναν σε άλλα μέρη της Ευρώπης».32
Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Μανώλης Καλομοίρης και η «Εθνική Σχολή
Μουσικής» αξιοποίησε και ενίσχυσε Παλαμικές ιδέες για να χτίσει το
«παλάτι» της ελληνικής μουσικής – ένα «παλάτι», που παρόλες τις σπάνιες
μουσικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και την ευρεία «ευρωπαϊκή κουλτούρα» του Καλομοίρη, προγραμματικά βασιζόταν στη διακήρυξη μιας
αυτονόητης και νομοτελειακής σύνδεσης της μουσικής με τη γλώσσα,
η οποία ωστόσο βρισκόταν σε διάσταση με τις μουσικές εξελίξεις στην
Ευρώπη. Είναι ενδεικτικό πώς έκλεινε ο Καλομοίρης τον πρόλογο του
προγράμματος της πρώτης συναυλίας με έργα του στην Ελλάδα, το λεγόμενο «μανιφέστο του 1908»:
30 Βλ. Παλαμάς, Άπαντα, vi. 297.
31 Βλ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Άπαντα (Αθήνα, 1981-1988), τόμ. 5, σελ. 231-42.
Πρόκειται για τέσσερα κείμενα με τίτλους: «Μικρά απάντησις», «Φωνή αύρας λεπτής»,
«Ο Απόλλων και το δέρμα του Μαρσύου» και «Αποσπάσματα σκέψεων».
32 Ρόντρικ Μπήτον, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, μτφ. Ε. Ζουργού και Μ.
Σπανάκη (Αθήνα, 1996), σελ. 120.
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Είναι φανερό […] που για αιστητικούς […] λόγους η καθαρέβουσα
[…] δε θα σταθή ποτές άξια να θρέψη και μια δυνατή μουσική […]. Και
όπως η φιλολογία μας τότε μόνο αντρώθηκε όταν ξέφυγε από τα πνιχτικά βρόχια της καθαρέβουσας, έτσι κ’ η μουσική μας τότε μόνο θα φτάση
σε κάποιο ύψος, όταν ακολουθήση το μεγάλο δρόμο της αλήθειας, που
μας έδειξε ο ποιητής του Ταξιδιού, και πετάξη με τα φτερά τα μεγάλα,
που χάρισε της Ρωμιοσύνης ο ποιητής του Δωδεκάλογου του Γύφτου.33

Οι σύγχρονες μουσικολογικές μελέτες από την πλευρά των πολιτισμικών σπουδών μας βοηθούν επίσης να γίνουμε πιο προσεκτικοί στη
λειτουργία και τις αντιλήψεις του ερευνητή – κατά πόσο εμείς οι ίδιοι είμαστε έτοιμοι να ταυτίσουμε τη «μουσική» με τη δυτική μουσική, όπως και να
προβάλλουμε ιστορικές πραγματικότητες, αναγκαιότητες, φιλοδοξίες της
εποχής μας στη μελέτη μας του Παλαμά. Όταν διαβάζουμε π.χ. τις αναφορές του Παλαμά στον Μπετόβεν, πόσο δύσκολο είναι για μας σήμερα,
στην εποχή της «κατανάλωσης» της μουσικής και της πληθώρας ηχογραφήσεων υψηλότατων προδιαγραφών, να θυμόμαστε το εξαιρετικά φτωχό
σε δυτικά ακούσματα μουσικό περιβάλλον του ποιητή; Ή όταν λέμε ότι
ο Παλαμάς δεν είχε λάβει καμία μουσική εκπαίδευση, αξίζει να σταματήσουμε να αναρωτηθούμε: άραγε ποια μουσική εκπαίδευση θα μπορούσε να
έχει πάρει ένα παιδί που μεγάλωνε στο Μεσολόγγι στα 1865-75, αλλά και
τι εννοούμε εμείς οι ίδιοι όταν λέμε «μουσική εκπαίδευση»;

•

33 Βλ. όλο το «μανιφέστο του 1908» στο Καλομοίρης, Η ζωή μου και η τέχνη μου, σελ.
145-47, μαζί με το ποίημα του Παλαμά «Στο μουσικό Μανώλη Καλομοίρη» που δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα του Νουμά λίγες μέρες μετά τη συναυλία: «μ’ εσένα πέλαγο
ο Ρυθμός, μ’ εσέ καράβι ο Στίχος./ Για κάμε [...]/ Ήχοι και Στίχοι τα παλιά να ξαναγίνουν
ταίρια/ με μια καινούργια ορμή./ – Σε βλέπω, αργοϋψώνεσαι, παλάτι μουσικό!/ – Ώρα
καλή κι ώρα αγαθή. Γεια σου, Καλέ, χαρά σου!» (το ποίημα συμπεριλήφθηκε αργότερα
στη συλλογή Πολιτεία και μοναξιά). Για ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις πάνω στη σχέση
Καλομοίρη – Παλαμά, βλ. Αναστασία Σιώψη, Τρία δοκίμια για τον Μανώλη Καλομοίρη
(Αθήνα, 2003), σελ. 27-29.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.):
Το πεδίο της διανόησης στην Ελλάδα του 20ού αι.

Η Δύση στο σύμπαν των Ελλήνων διανοουμένων
τη δεκαετία του 1960
Παντελής Κυπριανός – Γεράσιμος Κουστουράκης

Εισαγωγή
Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της εικόνας για τη Δύση στο λόγο
των Ελλήνων διανοουμένων σε μία χρονική περίοδο μεταβολών διεθνώς
και στην Ελλάδα. Θα υποστηρίξουμε ότι η εικόνα αυτή είναι λιγότερη
συνεκτική απ’ ότι στο παρελθόν, πιο θρυμματισμένη και γι’ αυτό λιγότερο
αποτελεσματική σε επίπεδο πρακτικών. Δεν κυριαρχεί πια ούτε η προσκόλληση σε μία μυθοποιημένη Δύση, ούτε η αρχαιοπληξία ούτε η υπερβατική
επίκληση ενός α-χρονικού ελληνικού πολιτισμού. Αντίθετα, βρίσκουμε
σύμμεικτα, στοιχεία από τα παραπάνω, γεγονός, που συναρτάται κυρίως
με τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς των διανοούμενων, τις σπουδές
τους και τις συντελούμενες αλλαγές σε επίπεδο γνώσης.
Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνουμε εικόνα
των αλλαγών στη δεκαετία του 1960 και τα διακυβεύματα σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Στο δεύτερο προβαίνουμε σε εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, παρουσιάζουμε τις πηγές και τη μεθοδολογία ανάλυσης. Στο τρίτο
κεφάλαιο αναλύουμε το Λόγο των διανοουμένων και στο τέταρτο επιχειρούμε να τον ερμηνεύσουμε.
Συγκείμενο και διακυβεύματα
Το πραγματευόμενο ερώτημα στη δεδομένη χρονική περίοδο έχει ιδιαίτερη
σημασία για πέντε (5) λόγους, από τις οποίους τρεις (3) αφορούν αλλαγές
σε επίπεδο πανεπιστημίου και γνώσης και δύο (2) στη θέση της Ελλάδας
στο διεθνές περιβάλλον.
1. Οι Έλληνες διανοούμενοι στη συντριπτική τους πλειονότητα σπούδασαν σε δυτικά πανεπιστήμια. Μπορούμε, συνεπώς, να υποθέσουμε ότι
σχημάτισαν κάποια εικόνα για τα τεκταινόμενα εκτός Ελλάδος. Αυτό
ισχύει περισσότερο για τους γνωστούς Έλληνες παιδαγωγούς και γενικότερα για τους διανοούμενους και τους πανεπιστημιακούς στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες οι οποίοι, στην πλειονότητά τους σπούΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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δασαν, μέχρι κυρίως τη δεκαετία του 1930, σε γερμανόφωνα (και, κατά
δεύτερο λόγο, γαλλόφωνα) πανεπιστήμια (Kiprianos, 2007).
2. Μετά το 1930 και ιδιαίτερα μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο διευρύνεται η Αμερικανική επιρροή σε πολλούς τομείς, ανάμεσα στους οποίους και
στην εκπαίδευση και την έρευνα. Όλο και περισσότεροι Έλληνες φοιτητές
φοιτούν σε αμερικανικά πανεπιστήμια, ο αριθμός των ανταλλαγών μέσω
του προγράμματος Fullbright αυξάνει θεαματικά, ενώ Αμερικανοί είτε
πρωτοστατούν στην ίδρυση ερευνητικών ιδρυμάτων όπως ο Δημόκριτος
(1959), είτε αναλαμβάνουν την κατάρτιση στελεχών της ελληνικής διοίκησης και εκπαίδευσης μέσω κυρίως της ιδρυθείσας το 1959 Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ)
(Κυπριανός, 2009: 264-269).
3. Στη δεκαετία του 1960 αυξάνουν οι αναφορές των Ευρωπαίων πανεπιστημιακών, Γάλλων αλλά και Γερμανών, ιδιαίτερα στο χώρο των «θετικών» επιστημών, στο αμερικανικό πανεπιστημιακό υπόδειγμα. Οι αναφορές προκαλούν εσωτερικούς κραδασμούς και καθίστανται πηγή, επώδυνων
συχνά, αλλαγών (Charle, 2003: 8-19).
4. Στις 8 Ιουνίου του 1959 υποβάλλεται αίτηση Σύνδεσης με τη νεοϊδρυθείσα Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) η οποία εγκρίνεται
και καταλήγει στην υπογραφή Συμφωνίας Σύνδεσης τον Ιούλιο του 1961.
Η σύνδεση θέτει νέα αιτήματα και προκλήσεις στην Ελληνική κοινωνία,
τα οποία θα μπορούσαν να συνοψιστούν στην ανάγκη προσαρμογής στα
δεδομένα της Κοινότητας.
5. Αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, το 1963,
από την Ένωσιν Κέντρου, ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου δηλώνει ότι
φιλοδοξεί να μεταρρυθμίσει την ελληνική εκπαίδευση στο σύνολό της. Αν
και η σύντομη κυβερνητική της θητεία δεν επιτρέπει στην ΕΚ να καταπιαστεί με την τεχνική και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 1964 ψηφίζεται
ο νόμος 4379 “Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής (Στοιχειώδους και Μέσης) Εκπαιδεύσεως» με τον οποίο δηλώνεται ότι επιδιώκεται η
αναμόρφωση της ελληνικής εκπαίδευσης και η προσαρμογή της στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.
Έννοιες και ερευνητικό υλικό
Περισσότερο από έναν αιώνα ο όρος διανοούμενος απασχολεί ερευνητές
από όλο το φάσμα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Κοινό
στις προσεγγίσεις είναι η αναφορά σε άτομα που πληρούν δύο προϋποθέσεις: θεραπεύουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα γράμματα και τη γνώση
και δρουν στο δημόσιο χώρο. Οι διαφορές επικεντρώνονται στη σχέση
των εν λόγω με τη γνώση, τα συμφέροντά τους και τις ιδεολογικές τους
πεποιθήσεις.
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Αναφερόμενους στον Μεσαίωνα ο Ζ. Λε Γκοφ, ορίζει ως διανοούμενο τον «άνθρωπο που έχει σαν επάγγελμα να γράφει ή να διδάσκει», τον
«άνθρωπος που επαγγελματικά ασκεί τη δραστηριότητα του καθηγητή και
του επιστήμονα» (Λε Γκοφ, 2002: 34). Για τον Α. Γκράμσι διανοούμενοι
είναι οι παραγωγοί των ιδεών που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο χώρο
και είναι ιδεολογικά συνδεδεμένοι με την κοινωνική διαπάλη και τα συμφέροντα των κοινωνικών τάξεων (Γκράμσι, 1972: 58). Για τον Ζ. Σουμπέτερ
(Schumpeter, 1983: 198), αντίθετα, ο διανοούμενος είναι αρνητικά σημασιολογημένος. παραπέμπει στον απόφοιτο πανεπιστημίου ο οποίος χωρίς
να έχει επαρκή επιστημονική συγκρότηση παρεμβαίνει στο δημόσιο χώρο
και διαμορφώνει την κοινή γνώμη. Για τον Κ. Μάνχαιμ (Manhheim, 1976:
43), τέλος, οι διανοούμενοι είναι οι αφοσιωμένοι στην αναζήτηση της
αλήθειας διανοητές οι οποίοι στέκονται μακριά και πάνω από τα επιμέρους
συμφέροντα.
Στο κείμενό μας ο όρος διανοούμενος είναι περιγραφικός. Παραπέμπει
σε εκείνους και εκείνες που θεωρούν εαυτούς αρμόδιους ή αναγνωρίζονται
ως αρμόδιοι, να εκφέρουν δημόσια γνώμη για την εκπαίδευση και γενικότερα τον πολιτισμό και παρεμβαίνουν στο δημόσιο χώρο για να επηρεάσουν την «κοινή γνώμη».
Ως ερευνητικό υλικό χρησιμοποιήσαμε δύο κατηγορίες κειμένων:
1. Τα επίσημα κείμενα των τριών κοινοβουλευτικών κομμάτων, Ένωσις
Κέντρου (ΕΚ), Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ) και Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ), τις παρεμβάσεις των ηγετών τους, Γ. Παπανδρέου,
Π. Κανελλόπουλου και Η. Ηλιού αντίστοιχα, τις παρεμβάσεις των εισηγητών τους στη συζήτηση των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1964
στη Βουλή, Ν. Αλαβάνου, Γ. Λύχνου και Στ. Ηλιόπουλου, του υφυπουργού Παιδείας Λ. Ακρίτα, του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας
και βασικού εμπνευστού των νομοσχεδίων Ευ. Παπανούτσου και ορισμένων άλλων πολιτικών, ιδιαίτερα, λόγω της πανεπιστημιακής του ιδιότητας, του Κ. Τσάτσου. Οι περισσότεροι από τους προαναφερθέντες είναι
άνθρωποι των γραμμάτων με αξιόλογο συγγραφικό έργο και τέσσερις από
αυτούς (Παπανδρέου, Κανελλόπουλος, Τσάτσος, Παπανούτσος) φοίτησαν
σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια.
2. Τα κείμενα διανοούμενων σε τρεις ημερήσιες αθηναϊκές εφημερίδες προσκείμενες αντίστοιχα στους τρεις κοινοβουλευτικούς πολιτικούς
σχηματισμούς: Το Βήμα το οποίο πρόσκειται στην ΕΚ, Η Καθημερινή στην
ΕΡΕ και Η Αυγή στην ΕΔΑ. Τα κείμενα δημοσιεύονται το 1964, κυρίως την
Άνοιξη και το Καλοκαίρι, μετά τη δημοσιοποίηση, δηλαδή, των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων και κατά τη συζήτησή τους στη Βουλή. Θα μπορούσαμε για λόγους αντιπροσωπευτικότητας να διευρύνουμε το χρονικό
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ανάπτυγμα των κειμένων εφόσον το ζήτημα της εκπαίδευσης θίγεται και
το 1965. Αυτό, ωστόσο, δεν θα άλλαξε τα δεδομένα καθώς οι συγγραφείς
είναι οι ίδιοι και τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται ταυτόσημα.1
Στην εφημερίδα Το Βήμα αρθρογραφούν οι καθηγητές του πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, Ν. Ανδριώτης, Μ. Σακελλαρίου, Ι. Φ. Κακριδής
και, κυρίως, ο Ε. Παπανούτσος. Στην Καθημερινή οι Κ. Γεωργούλης (πρώην
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας), Π. Γεωργούντζος (πρώην
Πρόεδρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου), οι καθηγητές της
Φιλοσοφικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Θεοδωρακόπουλος
και Ν. Κοντολέων, της Θεολογικής Π. Μπρατσιώτης και οι φιλόλογοι Ε.
Ι. Ζαούση, Φ. Σ. Μπουζάνης και Λ. Τασολάμπρος (Μπουζάκης κ.ά., 2000).
Ενδεικτικά, τέλος, των απόψεων της Αριστεράς είναι το κείμενο του Γ.
Αθανασιάδη στο περιοδικό Νέος Κόσμος το οποίο αναδημοσιεύτηκε στην
Αυγή στις 29 και 30 Αυγούστου και 1964 και πέντε κείμενα της Ρ. Ιμβριώτη
στην ίδια εφημερίδα, από τα οποία τα τέσσερα πρώτα γράφοντα από τις
28-4 ως τις 20-6-1964 και το πέμπτο στις 31-1-1965.
Για να κατανοήσουμε το λόγο των διανοούμενων πρέπει να έχουμε
κατά νου τρία δεδομένα αναφορικά με τη συνάφεια εκφοράς τους.
1. Οι προαναφερθέντες διανοούμενοι έχουν αρκετά στενές σχέσεις με
τα πολιτικά κόμματα και οι περισσότεροι από τους προσκείμενους στην
ΕΚ και την ΕΡΕ διορίστηκαν σε υψηλές κρατικές θέσεις (Ματθαίου, 1997,
Μπουζάκης κ.ά., 2000, 2001). Η διαπίστωση φανερώνει τις στενές σχέσεις
των διανοούμενων με τα πολιτικά κόμματα αλλά δίνει και μία εικόνα του
δημόσιου χώρου. Κυριαρχείται από τα πολιτικά κόμματα, διαπίστωση που
εγείρει ερωτήματα ως προς το ειδικό βάρος της πολιτικής στην Ελλάδα.
2. Όλοι οι διανοούμενοι έχουν σπουδάσει κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (Φιλοσοφία, Φιλολογία, Παιδαγωγική, Ιστορία, Αρχαιολογία, Φιλολογία). Αρκετοί από αυτούς, τουλάχιστον οι μισοί, φοίτησαν προπολεμικά σε γερμανικά πανεπιστήμια. Ορμώμενοι από την εν
λόγω διαπίστωση μπορούμε να ισχυριστούμε ότι μέχρι και την περίοδο
αυτή διατηρούνται δύο από τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του
δημόσιου χώρου: η σχεδόν απόλυτη κυριαρχία των εκπροσώπων των
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών και το μεγάλο ειδικό βάρος των
γερμανοσπουδαγμένων.
1

Οι Κ. Μαλαχία και Β. Τσιμπούκα (χ.χ.ε.) μελέτησαν τα κείμενα στην εφ. Η Καθημερινή
(εκφράζουν κατά τεκμήριο τις απόψεις των Συντηρητικών διανοούμενων) τους 8 μήνες
αιχμής της συζήτησης: τους καλοκαιρινούς κατά τους οποίους κατατέθηκαν και συζητήθηκαν τα νομοσχέδια στη Βουλή, τους φθινοπωρινούς, το Δεκέμβρη και τον Γενάρη.
Απέγραψαν 74 άρθρα και επιστολές από τα οποία 50 αναφέρονταν άμεσα στη Μεταρρύθμιση. Συντάκτης των περισσοτέρων ήταν ο Κ. Γεωργούλης.

Η Δύση στο σύμπαν των Ελλήνων διανοουμένων τη δεκαετία του 1960

401

3. Σε επίπεδο θέσεων αναβιώνει η παραδοσιακή αντίθεση ανάμεσα
στις Φιλοσοφικές Σχολές των πανεπιστημίων της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης. Οι καθηγητές της πρώτης είναι πιο κοντά στην ΕΡΕ και
αρνητικοί στα εκπαιδευτικά νομοσχέδια. Οι καθηγητής της δεύτερης είναι
εγγύτερα στην ΕΚ και, πέρα από επιμέρους διαφωνίες, είναι θετικοί στα
εκπαιδευτικά νομοσχέδια.
Το περιεχόμενο του λόγου
Θα διαβάσουμε τα κείμενα με γνώμονα τρία κριτήρια, ένα ποσοτικό, τις
αναφορές στη Δύση, και δύο ποιοτικά, τη σαφήνεια και τη συνεκτικότητα
των αναφορών κατά πρώτον και το περιεχόμενό τους, κατά δεύτερον.
Σε ό,τι αφορά την πυκνότητα των αναφορών, αυτή αποκτάει νόημα αν
ιδωθεί συγκριτικά με προγενέστερες περιόδους. Ο Α. Δημαράς επισήμανε
ότι οι εισηγητικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων στην Ελλάδα
από το 1880 μέχρι και το 1964 αναφέρονται συχνά σε ξένα παραδείγματα
αλλά ταυτόχρονα διέπονται από «αοριστολογία». Σημειώνει σχετικά:
«Στην ίδια κατεύθυνση, άλλωστε, ανήκει και η διαπίστωση ότι στο
σύνολο των έξι κειμένων2 για τα όποια μιλούμε απαντούν κάπου δέκα όλες
κι όλες παραθέσεις επώνυμων απόψεων, οι περισσότερες, μάλιστα, συγκεντρωμένες στην Έκθεση του 1899 (Ziller, Kant, Jules Simon, Fichte, Wundt
κλπ.). Οι Έλληνες καλύπτονται με δύο παραπομπές στον Παπαμάρκου (και
οι δύο το 1913) και μία έμμεση στον Κοραή, για τα γλωσσικά (το 1929).
Προσθέτω για τη γραφικότητά τους μέσα στην πενία την οποία περιγράφω, την επώνυμη αναφορά στις απόψεις ενός πρώσου βουλευτή ονόματι
von Schenkendorf και τις ανώνυμες μνημονεύσεις ενός «γάλλου πολιτειολόγου» και ενός «επιφανούς παιδαγωγού» (όλα αυτά το 1899). Άλλωστε και ή άποψη για το καθολικό δικαίωμα ψήφου (το 1880), στην οποία
αναφέρθηκα πιο πάνω, αποδίδεται αόριστα σε «νεωτέρους σοφούς). Αξιοσημείωτη, από πολλές απόψεις, εξαίρεση είναι η επώνυμη αναφορά το
1880 σε συγκεκριμένες εκφάνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής του Jules
Ferry, ο όποιος τότε άρχιζε το σημαντικό μεταρρυθμιστικό του έργο στη
Γαλλία. Αν, από την άλλη μεριά, τα προτεινόμενα υποστηρίζονται από
στατιστικά στοιχεία (από την αρχή, και —συχνά— ιδιαίτερα άφθονα), για
κανένα επιχείρημα δεν υπάρχουν παραπομπές σε μελέτες ή (αργότερα)
έρευνες, ενώ και εδώ γίνονται αόριστες αναφορές στα «διδάγματα της
επιστήμης» (1913) και σε όσα υποστηρίζουν «όλοι οι φωτισμένοι παιδαγωγοί και επιστήμονες» (1964) (Δημαράς, 1995: 485-86).
2

Αναφέρεται στις εισηγητικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1880, 1889,
του 1899, 1913, 1929, 1964.
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Η διαπίστωση ισχύει και για τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια του 1964. Στη
συζήτησή τους στη Βουλή γίνονται αρκετές αναφορές στα εκπαιδευτικά
πράγματα άλλων χωρών από τους αγορητές των κομμάτων στη Βουλή.
Οι Σ. Μπουζάκης, Γ. Κουστουράκης και Ε. Μπερδούση (2001: 141) κατέγραψαν 6 σχετικές αναφορές από τον αγορητή της ΕΡΕ, Γ. Λύχνο, 7 τον
αγορητή της ΕΔΑ Σ. Ηλιόπουλο και πολύ περισσότερες, 33 και 9 αντίστοιχα, από τους δύο εκπροσώπους της ΕΚ, τον υφυπουργό Λ. Ακρίτα
και τον αγορητή Ν. Αλαβάνο. Η ίδια τάση φαίνεται να ισχύει και κατά τη
συζήτηση στη Βουλή των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1959 (Μπουζάκης κ.ά., 2001: 118-19).
Η πυκνότερη αναφορά των εκπροσώπων της ΕΚ στην εκπαίδευση
άλλων χωρών και η λιγότερο πυκνή των άλλων κομμάτων συνδέονται
λιγότερο με τη θέση δύναμής τους στο πολιτικό πεδίο και περισσότερο
με τους ιδεολογικούς τους προσανατολισμούς και την προσωπικότητα του
ομιλητή. Για να τεκμηριώσουν τη θέση τους για την ανάγκη μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης οι εκπρόσωποι της Ενώσεως Κέντρου ανατρέχουν
στα παραδείγματα άλλων χωρών, άλλοτε για να ενισχύσουν τα επιχειρήματά τους και άλλοτε για να απαξιώσουν τα επιχειρήματα των πολιτικών
ανταγωνιστών. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αισθητές διαφορές στα
θέματα που θίγουν οι αγορητές, πράγμα που σημαίνει ότι οι αναφορές σε
ξένα πρότυπα είναι και ζήτημα ατομικό, δηλαδή γνώσεων, προσωπικής
εμπειρίας και επιλογών.
Τα ίδια, λίγο πολύ ισχύουν και για τους εκπροσώπους της ΕΔΑ, οι
οποίοι αποδέχονται στις γενικές της γραμμές την προτεινόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, τα πράγματα εδώ είναι διαφορετικά, λόγω
των πολιτικών προσανατολισμών του εν λόγω πολιτικού σχηματισμού, οι
οποίες δυσχεραίνουν την επίκληση προτύπων από τον Δυτικό κόσμο.
Η κατάσταση είναι συνθετότερη και αρκετά διαφορετική στο σύμπαν
των διανοούμενων. Δεν έχουν τις κομματικές δεσμεύσεις των πολιτικών
και έχουν, κατά τεκμήριο, καλύτερη γνώση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας των Δυτικών χωρών καθώς αρκετοί φοίτησαν σε δυτικά πανεπιστήμια. Σε αντίθεση με τους πολιτικούς όπου οι περισσότερες συγκριτικού χαρακτήρα αναφορές εντοπίζονται στους εκπροσώπους της Ενώσεως
Κέντρου, συχνότερα αναφέρονται σε ξένα εκπαιδευτικά συστήματα οι
συντηρητικοί διανοούμενοι (Μπουζάκης κ.ά., 2000).
Η συχνότερη προσφυγή σε άλλα εκπαιδευτικά παραδείγματα από τους
συντηρητικούς διανοούμενους είναι εξηγήσιμη. Πολλές από τις αναφορές είναι αρνητικές και αποσκοπούν στην απο-νομιμοποίηση των αντιπάλων. Για να τις αποτιμήσουμε καλύτερα θα σταθούμε στα δύο ποιοτικά
χαρακτηριστικά του λόγου των διανοούμενων, τη συνεκτικότητα και το
περιεχόμενο.
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Όπως και στις προηγούμενες συζητήσεις ο λόγος των διανοούμενων
στα εκπαιδευτικά θέματα δεν είναι πολύ συνεκτικός. Σπάνια βρίσκουμε
εκτενείς και αναλυτικές αναφορές σε κάποια χώρα ή σε πτυχές της εκπαίδευσής της. Αντίθετα, οι αναφορές είναι κατά τεκμήριο γενικόλογες, συνήθως χωρίς στόχευση και μοιάζουν να υπακούουν σε μία λογική ρητορικού
εντυπωσιασμού. «Είναι αναμφισβήτητον», γράφει ο Ι. Θεοδωρακόπουλος
στην Καθημερινή στις 2-8-1964, «ότι από όλους τους λαούς της Δύσεως οι
Γάλλοι κατώρθωσαν να δημιουργήσουν τα καλύτερα σχολεία και συγκεκριμένως της Μέσης Εκπαιδεύσεως. Εις τα σχολεία αυτά οφείλει η Γαλλία την
αίγλην της και εις αυτά πάλιν σήμερον έχει συγκεντρώσει την προσοχήν της
διά την όσον γίνεται μεγαλυτέραν ακτινοβολίαν του πνεύματός της». «Θα
έπρεπε», γράφει ο Ν. Κοντολέων, κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής
τους Πανεπιστημίων Αθηνών, στην Καθημερινή στις 29-8-1964, «τουλάχιστον να, δικαιολογηθή διά ποίον λόγον παραβλέποντες ό,τι συμβαίνει
εις τας χώρας με τας οποίας τα εκπαιδευτικά μας πράγματα και η όλη μας
Παιδεία έχουν εκ παραδόσεως την μεγαλυτέραν συγγένειαν, εφαρμόζομεν
το εκπαιδευτικόν σύστημα των Ηνωμ. Πολιτειών ή των Σκανδιναβικών
Κρατών, όπου αι οιαιδήποτε προϋποθέσεις Παιδείας είναι εντελώς άσχετοι
προς τας ιδικάς μας».
Πέρα από τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς των διανοούμενων, ο
γενικόλογος λόγος τους πιθανόν να συνδέεται με δύο δεδομένα τα οποία
μας επιτρέπουν να εικάσουμε ότι δεν έχουν σαφή εικόνα των εκπαιδευτικών δρώμενων στις χώρες αναφοράς. Αν και κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν στην Επιτροπή Παιδείας του 1958 κανένας, με εξαίρεση τον Παπανούτσο, δεν είναι ειδικός της εκπαίδευσης, με την έννοια ότι δεν έχει ειδικές
σπουδές στο αντικείμενο και δεν ασχολείται συστηματικά με το ζήτημα
αυτό. Πολλοί, βέβαια, από τους διανοούμενους σπούδασαν προπολεμικά
στη Γερμανία, αλλά δεν έχουμε ενδείξεις ότι συνεχίζουν να έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα αυτή. Αν κρίνουμε από τις γενικόλογες αναφορές τους έχουμε λόγο, αντίθετα, να πιστεύουμε ότι δεν παρακολουθούν
συστηματικά τις εκπαιδευτικές εξελίξεις τόσο στη χώρα σπουδών όσο και
στις άλλες χώρες αναφοράς.
Όσον αφορά το περιεχόμενο του λόγου καταλήξαμε σε πέντε διαπιστώσεις. α). Υπάρχουν απτές διαφορές στο λόγο των διανοούμενων, στάση
που ορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους ιδεολογικούς και πολιτικούς τους
προσανατολισμούς. β). Ο λόγος των φιλελεύθερων διανοούμενων είναι
λιγότερο συνεκτικός από το λόγο τόσο, όπως είναι αναμενόμενο, των ριζοσπαστών όσο και των συντηρητικών. γ). Οι συντηρητικοί και φιλελεύθεροι διανοούμενοι δεν αποκλίνουν σημαντικά από τον λόγο των πολιτικών
κομμάτων που υποστηρίζουν χωρίς, ωστόσο, να ταυτίζονται απόλυτα με
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αυτόν. δ). Οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι όπως και οι φιλελεύθεροι πολιτικοί αναφέρονται σε πολλά εκπαιδευτικά παραδείγματα σε αντίθεση με
τους συντηρητικούς διανοούμενους οι οποίοι αναφέρονται κυρίως στο
γαλλικό. ε). Πέρα από τις διαφορές, στο λόγο των διανοούμενων εντοπίζουμε συγκλίσεις σε ορισμένα θέματα οι οποίες υποδηλώνουν κοινές μέριμνες και ανησυχίες.
Παρά την αποδοχή, σε γενικές γραμμές, των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων, ο λόγος των φιλελεύθερων διανοούμενων, αν και διακριτός από εκείνον των συντηρητικών, δεν είναι πολύ συνεκτικός. Η διαπίστωση έχει τη
σημασία της αν αναλογιστούμε ότι ο πολιτικός φορέας, η ΕΚ, και η κυβέρνηση που υποστηρίζουν εμπνέεται, όπως εύστοχα παρατήρησε ο Α. Δημαράς, από τη θεωρία του «ανθρωπίνου κεφαλαίου» (Δημαράς, 1995: 479).
Σύμφωνα με την θεωρία αυτή η επένδυση στη γνώση συνιστά τον κατεξοχήν παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και ατομικής ευημερίας. Στην
εν λόγω θεωρία αναφέρεται ο Γ. Παπανδρέου από το 1956 και εξής. Στην
εισηγητική έκθεση των νομοσχεδίων του 1964 διαβάζουμε: «Είναι άλλωστε και ζημία του Κράτους να μένη ελλείψει μορφώσεως ανεκμετάλλευτον
και αδρανές το πολυτιμότερον κεφάλαιόν του, ο «άνθρωπος». (…) Ανέκαθεν το ευγενέστερον προϊόν αυτού του τόπου υπήρξε ο νοήμων και δεξιός
άνθρωπος. Δεν πρέπει λοιπόν να φεισθώμεν δαπανών διά να τον εκπαιδεύσωμεν. Άλλωστε έχει από όλους αναγνωρισθή και διακηρυχθή ότι οι δαπάναι διά την παιδείαν αποτελούν επένδυσιν κατ’ εξοχήν παραγωγικήν» (Το
Βήμα, 12-7-1964).
Την προαναφερθείσα άποψη φαίνεται να συμμερίζονται και τα στελέχη
της ΕΚ. Ενδεικτική είναι η αποστροφή του Ν. Αλαβάνου, εισηγητή του
κόμματος στη συζήτηση των νομοσχεδίων του 1964 στη Βουλή: «(…) εις
τας ΗΠΑ, μου έκαμεν εντύπωσιν, ότι εις τα Γυμνάσια, υποχρεωτικώς, εδιδάσκετο η ξυλουργική και η οικοδομική. Ομολογώ ότι ηπόρησα. Και όταν
υπέβαλον το ερώτημα διατί αυτά τα δύο μαθήματα διδάσκονται υποχρεωτικώς, ο Διευθυντής του Γυμνασίου μου απήντησε: Διά να είναι εις θέσιν
ο άνθρωπος του πνεύματος να εκτιμά και τον άνθρωπον της εργασίας. Και
διότι πρέπει να μάθουν, ότι η Αμερική το οικονομικόν της μεγαλείον το οφείλει πρό παντός εις τους ανθρώπους της εργασίας» (Παρατίθεται στο Μπουζάκης, 1995: 141-42).
Στοιχεία της ίδιας θεώρησης εντοπίζουμε και στο λόγο των φιλελεύθερων διανοούμενων αλλά δεν φαίνεται να είναι αυτό το κεντρικό στοιχείο του λόγου τους. Οι σχετικές αναφορές είναι λίγες και συνήθως όχι
εστιασμένες σε κάποια χώρα. Εξαίρεση από τη σκοπιά αυτή αποτελούν
τα κείμενα του Ευ. Παπανούτσου. Ακόμη όμως και στην περίπτωσή του,
η αναφορά σε μία χώρα αντισταθμίζεται από αναφορές σε άλλες χώρες.
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«Από την άλλη πλευρά κατηγορήθηκε ο νομοθέτης», γράφει στο Βήμα της
23/8/1964 ο Μ. Σακελλαρίου, «γιατί δεν εισήγαγε ένα από τα σύγχρονα
εκπαιδευτικά συστήματα, που ισχύουν στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Δ. Γερμανία – συστήματα που χαρακτηρίζονται από τη βαθμιαία διάκριση παράλληλων κατευθύνσεων με ποικίλα προγράμματα, από το άκρο κλασσικό (πολυχρόνια και πολύωρος διδασκαλία λατινικών και αρχαίων ελληνικών από
το πρωτότυπο) ως το καθαρό φυσικομαθηματικό. Το σύστημα αυτό είναι
πράγματι άριστο. Και εγώ προσωπικά εύχομαι να εφαρμοσθή το ταχύτερο
στην Ελλάδα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθή τώρα».
Πιο συνεκτικός είναι ο λόγος των συντηρητικών διανοούμενων. Εδώ
συνυπάρχουν δύο βασικά στοιχεία. Η αρνητική αναφορά στις περισσότερες χώρες που αναφέρονται οι φιλελεύθεροι συνήθως με το επιχείρημα ότι
διαφέρουν πολιτισμικά από την Ελλάδα. και η συχνή θετική αναφορά στη
Γαλλία και το εκπαιδευτικό της σύστημα το οποίο προβάλλει ως το κατεξοχήν πρότυπο αναφοράς. «Παρεπιμπτόντως θα παρατηρήσω» σημειώνει
ο Ν. Κοντολέων στο προαναφερθέν κείμενο «ότι υπάρχει και μία ακόμη
λύσις, την οποία δεν συζητεί (αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση): πέντε
έτη Δημοτικού, τρία «Γυμνασίου», τέσσερα «Λυκείου» ως συμβαίνει εν
Γαλλία». «Το ελληνικό εκπαιδευτικόν πρόγραμμα», γράφει ο Κ. Γεωργούλης στην Καθημερινή στις 5/8/1964, «εάν ήθελε να βαδίση εκ παραλλήλου
προς το γαλλικόν, έπρεπε να αρχίση τον διαφορισμόν εις τμήμα κλασσικόν
και εις τμήμα νεωτερικόν από το έκτον σχολικόν έτος (έκτην τάξιν του δημοτικού σχολείου». «Ότι το πράγμα ούτως έχει κατά διεθνή εκτίμησιν», γράφει
ο Π. Γεωργούντζος, στην Καθημερινή στις 27-8-1964 «αποδεικνύει και το
εν ισχύι Γαλλικόν πρόγραμμα το οποίον εις το μάθημα της μητρικής γλώσσης, Francais, παραλλήλως προς τους Γάλλους συγγραφείς ορίζει και μεταφράσεις αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων εις διαφόρους τάξεις …
Ταύτα εις το μάθημα των Γαλλικών διά μεταφράσεων, ενώ εις το μάθημα των
Ελληνικών το προωρισμένον διά τα κλασσικά τμήματα η διδασκαλία γίνεται
διά της γραμματικής και της εκ του πρωτοτύπου διδασκαλίας συγγραφέων».
«Είναι αναμφισβήτητο», υποστηρίζει ο Θεοδωρακόπουλος στο προαναφερθέν κείμενο, «ότι από όλους τους λαούς της Δύσεως οι Γάλλοι κατώρθωσαν να δημιουργήσουν τα καλύτερα σχολεία και συγκεκριμένως της Μέσης
Εκπαιδεύσεως. Εις τα σχολεία αυτά οφείλει η Γαλλία την αίγλην της και εις
αυτά πάλιν σήμερον έχει συγκεντρώσει την προσοχήν της διά την όσον γίνεται μεγαλυτέραν ακτινοβολίαν του πνεύματός της».
Απόπειρα ερμηνείας
Διαπιστώσαμε ότι ο λόγος των διανοούμενων χωρίς να ταυτίζεται με εκείνον των πολιτικών αναπαράγει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές πολιτικές και
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ιδεολογικές διαιρέσεις της περιόδου που πραγματευόμαστε. Η σύγκλιση
φανερώνει το βάρος των ιδεολογικών προσανατολισμών των διανοούμενων στη συγκρότηση του λόγου τους αλλά και τους δεσμούς τους με
τα πολιτικά κόμματα. Η διπλή πρόσδεση εξηγεί την ύπαρξη θεμελιωδών
σταθερών στο λόγο των διανοούμενων οι οποίες μας επιτρέπουν να μιλήσουμε για δύο «στρατόπεδα», ένα των συντηρητικών διανοούμενων και
ένα των φιλελεύθερων. Στο δεύτερο μπορούμε να εντάξουμε και τους ριζοσπάστες διανοούμενους, ο λόγος των οποίων χωρίς να ταυτίζεται με εκείνον των φιλελευθέρων, εγκολπώνεται βασικές του αρχές.
Η στενή συνάφεια του λόγου των διανοούμενων και των πολιτικών
θέτει ερωτήματα τόσο όσο προς τη συγκρότηση του δημόσιου χώρου και
τη σχέση των δύο πεδίων, πολιτικού και πολιτισμικού, όσο και ως προς τη
συγκείμενο παραγωγής του λόγου τους. Χωρίς να εμείνουμε στο ζήτημα
μπορούμε να αποδεχτούμε την δεσπόζουσα στη βιβλιογραφία θέση για το
αυξημένο βάρος της πολιτικής στην Ελληνική κοινωνία την μεταπολεμική
περίοδο η οποία ορίζει εν πολλοίς τις απόψεις και τις πρακτικές στο δημόσιο χώρο (Mouzelis, 1976: 57 κ.έ., Τσουκαλάς, 1986: 21 κ.έ.).
Το βάρος της πολιτικής ως ερμηνευτική παράμετρος δεν μπορεί,
ωστόσο, από μόνο του, να εξηγήσει το λόγο των διανοούμενων. Δεν ερμηνεύονται ούτε οι διαφορές με τους πολιτικούς, ούτε οι αποκλίσεις στο
εσωτερικό του ίδιου στρατοπέδου, ούτε ορισμένες συγκλίσεις πέρα και έξω
από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Για να κατανοηθούν τα στοιχεία
αυτά θεωρούμε αναγκαία την εισαγωγή τριών πρόσθετων ερμηνευτικών
παραμέτρων: την αξίωση των διανοούμενων να είναι και να ενεργούν ως
επιστήμονες, το αντικείμενο σπουδών τους και το βάρος του παρελθόντος
στη διαμόρφωση του λόγου τους.
Όλοι οι διανοούμενοι, ακόμη και οι πλέον, πολιτικά εμπλεκόμενοι,
όπως οι Γ. Παπανδρέου, Π. Κανελλόπουλος και Κ. Τσάτσος, ενεργούν
πρώτα απ’ όλα ως επιστήμονες, ως φορείς αλλιώς της γνώσης. Η συγκεκριμένη πτυχή είναι σημαντική καθώς οι διανοούμενοι ενεργούν ως η διαμάχη
για τα εκπαιδευτικά να είναι αντιπαράθεση επιστημόνων παρά πολιτικών.
Αυτό αποτυπώνεται τόσο στο ύφος και στο περιεχόμενο του λόγου τους
όσο και στην ανταλλαγή των επιχειρημάτων. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε την αγνόηση των πολιτικών κομμάτων, τις αποκλίσεις από τις θέσεις
τους, τις διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό κάθε χώρου αλλά και τη δηλωμένη πρόθεση ορισμένων να μη μιλήσουν επί παντός επιστητού αλλά μόνο
για ζητήματα που γνωρίζουν καλά.
Παραδειγματικό από τη σκοπιά αυτή είναι το άρθρο του Ι. Θ. Κακριδή
στο Βήμα στις 29-8-1964. «Σ’ ένα ακόμη σημείο θα ήθελα να διατυπώσω
γνώμη αντίθετη, και εδώ θα είμαι εγώ ο συντηρητικός». Και αφού εκθέ-
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σει τη διαφωνία του, αυτή τη φορά για το ζήτημα της διδασκαλίας των
λατινικών, συνεχίζει. «Στο νέο νομοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις, όπως αυτές
που αναφέρονται στην ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που δεν είμαι
αρμόδιος να τις σχολιάσω, γιατί σχετίζονται πιο πολύ με τη διοίκηση της
παιδείας».
Παρόμοια είναι και η στάση του Κ. Γεωργούλη. Αναφερόμενος στο
ζήτημα της γλώσσας και ειδικότερα της διδασκαλίας των Αρχαίων ελληνικών από μετάφραση σε κείμενό του, στην Καθημερινή στις 30-8-1964,
γράφει: «Την εκ μέρους του κ. Γενικού Γραμματέως (Ευ. Παπανούτσου)
αδυναμίαν προς κατανόησιν του τιθεμένου ζητήματος θεωρούμεν ευεξήγητον. Οφείλεται αύτη εις το ότι δεν έχει εξ ιδίας διδακτικής εμπειρίας γνώσιν
των μεθόδων της διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων εις τα σχολεία
της μέσης εκπαιδεύσεως». Υπό το ίδιο πρίσμα μπορούμε να κατανοήσουμε
τις ορατές διαφορές στο λόγο του Π. Κανελλόπουλου και του Κ. Τσάτσου,
παρότι κορυφαίων στελεχών της ΕΡΕ, σε επιμέρους ζητήματα, ιδιαίτερα
αυτό της θέσπισης της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Η διαρκής επίκληση της επιστήμης και της γνώσης εγείρει το ζήτημα
της επιστημονικής ταυτότητας των διανοούμενων. Με άλλα λόγια, ποιοι
είναι εκείνοι που θεωρούν εαυτούς αρμόδιους να παρέμβουν στο δημόσιο
χώρο σε εκπαιδευτικά ζητήματα; Το ερώτημα εγείρει το πρόβλημα ζήτημα
της συγκρότησης του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα και της ταυτότητας
των διανοούμενων. Χωρίς να εμβαθύνουμε στο συγκεκριμένο θέμα, σημειώνουμε ότι όλοι οι διανοούμενοι προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, πολλοί θεραπεύουν τη Φιλοσοφία και την αρχαία
Ελληνική γραμματεία και φοίτησαν στο απώτερο παρελθόν σε γερμανικά
πανεπιστήμια.
Αν δούμε τη διαπίστωση αυτή διαχρονικά θα λέγαμε ότι πρόκειται για
μία σταθερά της ελληνικής εκπαιδευτικής ζωής. Οι παρεμβαίνοντες στο
δημόσιο χώρο σε εκπαιδευτικά ζητήματα, ιδιαίτερα σχετικά με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τα τέλη του 19ου αιώνα και
εντεύθεν είναι διανοούμενοι με τα ίδια επαγγελματικά χαρακτηριστικά:
εκπαιδευτικοί, καθηγητές του πανεπιστημίου και μη, που έχουν άμεσα
ή έμμεσα σχέση με την αρχαιοελληνική γραμματεία. Με τα λόγια του Α.
Δημαρά: «Με εξαίρεση πάντα τον Παπανούτσο, όλοι οι εισηγητές (των
εκπαιδευτικών νομοσχεδίων από το 1880 έως το 1964) είχαν σπουδάσει στη
Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, και μάλιστα, στα χρόνια (πέρασαν ποτέ;)
κατά τα οποία την χαρακτήριζε άκρος συντηρητισμός και άκρατη οίηση.
Όλοι, εξάλλου, είχαν συμπληρώσει τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια της
Γερμανίας από όπου είναι προφανές ότι και όλοι αποκόμισαν ανεπιφύλακτο θαυμασμό για τη δομή και τη λειτουργία του πρωσικού εκπαιδευτικού
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συστήματος, ανεπηρέαστον από τα όποια προσωπικά κράματα προοδευτισμού και συντηρητισμού σχημάτιζε ο καθένας ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του αλλά και τις αναγνώσεις και τις ακροάσεις του». (Δημαράς, 1995:
483).
Αν οι αλλαγές στο επίπεδο των χαρακτηριστικών των διανοούμενων
δεν είναι απτές, πιο απτές φαίνονται οι αλλαγές στο επίπεδο του λόγου
τους. Ο έκδηλος θαυμασμός για το πρωσικό σύστημα στα τέλη του 19ου
αιώνα σταδιακά αποδυναμώνεται και υποκαθίσταται από νέες αναφορές,
ιδιαίτερα στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο στο μεσοπόλεμο
προβάλλει, ιδιαίτερα στους «προοδευτικούς» κύκλους, ως εναλλακτικό
πρότυπο. Η τάση αυτή ενδυναμώνεται μεταπολεμικά και κορυφώνεται στα
εκπαιδευτικά νομοσχέδια του 1959. Κατά την συζήτηση των νομοσχεδίων,
μέσα και έξω από το κοινοβούλιο κοινή στο λόγο των πολιτικών και των
διανοούμενων, ιδιαίτερα των συντηρητικών, είναι οι πυκνές αναφορές στο
γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα (Μπουζάκης κ.ά, 2001: 125).
Το 1964 τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι, όπως ακριβώς και οι πολιτικοί του ίδιου χώρου φαίνονται λιγότεροι σίγουροι για τις προηγούμενες αναφορές τους και αναζητούν νέες.
Διαφοροποιούνται, ωστόσο, από τους φιλελεύθερους πολιτικούς οι οποίοι
αναφέρονται περισσότερο στη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου και το
παράδειγμα των ΗΠΑ. Αντίθετα, οι συντηρητικοί, πολιτικοί και διανοούμενοι, αν και στην πλειονότητά τους γερμανοσπουδαγμένοι, συνεχίζουν να
αναφέρονται σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα, ιδιαίτερα το γαλλικό.
Για να κατανοήσουμε τις αποκλίσεις των φιλελεύθερων διανοούμενων
από τους πολιτικούς του ίδιου χώρου εκτός από την επιστημονική ιδιότητά
τους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν. Θεράποντες των κλασικών γραμμάτων ως επί το πλείστον δεν
μπορούν εκ προοιμίου να προσυπογράψουν τη θεωρία του ανθρωπίνου
κεφαλαίου η οποία στη λειτουργιστική της εκδοχή εκβάλλει σε μία χρησιμοθηρική αντίληψη της γνώσης και την υπαγωγή της στη λογική της οικονομικής απόδοσης. Γι’ αυτό και οι επιφυλάξεις τους για πτυχές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης όπως το ζήτημα των λατινικών αλλά και η εμμονή
στην ανθρωπιστική εκπαίδευση.
Το ίδιο, και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό, φαίνεται να ισχύει, για τους
συντηρητικούς διανοούμενους. Εδώ, λόγω ιδεολογίας, το βάρος της παράδοσης είναι ακόμη μεγαλύτερο (Kiprianos, Vaos, 2009). Πρόκειται για μία
παράμετρο που προσδίδει μεγαλύτερη συνοχή στο λόγο των συντηρητικών διανοούμενων και τους φέρνει πιο κοντά στους συντηρητικούς πολιτικούς. Η άκριτη προσκόλληση, όμως, στο αρχαιοελληνικό παρελθόν σε
μία περίοδο έντονων αλλαγών στην οικονομία και την εκπαίδευση θα
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φάνταζε τεράστιος αναχρονισμός. Στο πλαίσιο αυτό, το γαλλικό εκπαιδευτικό πρότυπο λειτουργεί ως φαντασιακή σανίδα σωτηρίας. Ωστόσο, και
εδώ οι αναφορές δεν μπορεί παρά να είναι γενικόλογες καθώς παραβλέπονται ή αγνοούνται οι κυοφορούμενες αλλαγές στο γαλλικό λύκειο3 και,
κυρίως, το γεγονός ότι η Γαλλία με τη Γερμανία είναι οι κατεξοχήν χώρες
που ανέπτυξαν νωρίς τεχνική–επαγγελματική εκπαίδευση και συγκρότησαν παράλληλα, με το γενικό, σχολικά δίκτυα τεχνικού και επαγγελματικού χαρακτήρα.
Το κοινό ή συγγενές επιστημονικό υπόβαθρο των διανοούμενων
όλων των ιδεολογικών κατευθύνσεων, ιδιαίτερα των συντηρητικών και
των φιλελεύθερων, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε και μία ακόμη πτυχή
του λόγου τους: τις συγκλίσεις. Πέρα από τις διαφωνίες, συμφωνούν και
επαναλαμβάνουν ότι η εκπαίδευση πρέπει να μείνει ανθρωπιστική. Έχουμε
να κάνουμε εδώ με μία σταθερά του λόγου των Ελλήνων διανοούμενων,
αλλά και πολιτικών, για την εκπαίδευση από τις αρχές τουλάχιστον του
20ου αιώνα. Ο όρος, βέβαια, όπως και αρκετοί άλλοι, είναι γενικόλογος,
αναφέρεται περισσότερο στο περιεχόμενο της γνώσης και λιγότερο στις
συνθήκες παραγωγής και χρήσης της.
Εν κατακλείδι, περισσότερο ίσως από οτιδήποτε άλλο, ο λόγος των
διανοούμενων την περίοδο που διερευνάμε μπορεί να κατανοηθεί ως μία
απέλπιδα προσπάθεια μιας ελίτ, θεραπόντων των ανθρωπιστικών σπουδών, να έχει τον πρώτο λόγο στα εκπαιδευτικά πράγματα σε έναν κόσμο
που αλλάζει, που γίνεται πιο πολύπλοκος και στηρίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και την εφαρμοσμένη γνώση. Η Δικτατορία
των Συνταγματαρχών θα καθυστερήσει την εξέλιξη αυτή με αποτέλεσμα
πολλοί από τους διανοούμενους των αρχών της δεκαετίας του 1960 να
έχουν τον πρώτο λόγο και στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976/77.
Αυτή, όμως, θα είναι και η τελευταία φορά που θα έχουν τον πρώτο λόγο.

•

3

«Ανακρίβεια», γράφει ο Ευ. Παπανούτσος στο Βήμα στις 13-8-1964, απαντώντας στον
Ι. Θεοδωρακόπουλο, «μέσα στα τελευταία 20 χρόνια όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η μία ύστερ’ από την άλλη, μετέβαλαν ριζικά το εκπαιδευτικό τους σύστημα. Στη
Γαλλία μάλιστα έγινε μια αυτοχρήμα επαναστατική μεταβολή: από τους 8 τύπους του
νέου baccalaureat οι 4 δεν έχουν Αρχαίες Γλώσσες».
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Η κριτική ως εκδούσα αρχή:
το παράδειγμα της «σχολής Θεσσαλονίκης»
Τραϊανός Μάνος

Του Πέτρου και της Πόπης

Αποτελεί κοινό τόπο ότι η λογοτεχνική κριτική, εκτός των παντοειδών
άλλων λειτουργιών της, είναι υπεύθυνη και για την απόδοση συγκεκριμένων ταυτοτικών χαρακτηριστικών αρχικά στους λογοτέχνες και κατ’
επέκταση σε ομάδες/γενιές λογοτεχνών που συχνά (και για λόγους που
δεν είναι της παρούσης) (αυτo/ετερo)προσδιορίζονται και ως «σχολές».
Τα χαρακτηριστικά αυτά ενίοτε προσδιορίζουν επαρκώς το αντικείμενο
στο οποίο αποδίδονται ενώ άλλοτε (κι εδώ ανήκει η περίπτωσή μας) καταλήγουν εντέχνως πεποιημένες (αν)αλήθειες, που εξαιτίας της συνεχούς κι
άκριτης επανάληψής τους τείνουν να αποκτήσουν αξιωματική ισχύ. Επιβεβαιωτικό παράδειγμα του ισχυρισμού αυτού αποτελεί η λογοτεχνία της
Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 1930, της οποίας οι κριτικές τύχες τής
έμελλαν να καθιερωθεί ως λογοτεχνική «σχολή Θεσσαλονίκης».
Ο όρος, παρότι κανονικοποιήθηκε και υιοθετείται πλέον από την
κριτική ως αντιπροσωπευτικός μιας συγκεκριμένης φάσης της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ουσιαστικά παραμένει μια αοριστία. Καθότι, αν κανείς
περιδιαβάσει στη σχετική κριτικογραφία της τελευταίας εβδομηκονταετίας, εύκολα αντιλαμβάνεται ότι τόσο τα χρονολογικά όσο και τα ειδολογικά όρια της «σχολής» προσαρμόζονται κατά το δοκούν ώστε να εξυπηρετούν τις (ανα)ζητήσεις του εκάστοτε κριτικού. Έτσι, ενώ αρχικά ο όρος
«σχολή» χρησιμοποιήθηκε (ορθώς ή μη, δεν με αφορά εδώ) για να υποδηλώσει την (υποτιθέμενη) ποικιλότροπη ομοιότητα των έργων συγκεκριμένων συγγραφέων —των πεζογράφων δηλαδή του κύκλου των Μακεδονικών Ημερών— στη συνέχεια υιοθετήθηκε για να προσδιορίζεται εν γένει η
λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης.1
1

Η σύγκριση δύο χρονολογικά ακραίων θέσεων είναι αποκαλυπτική: ο Άγρας (1935)
περιλαμβάνει στη «σχολή» όσους έγραψαν πεζογραφία κατά τη δεκαετία του ’30 στη
Θεσσαλονίκη. Ο Τσάκωνας (1990) σε μια απόπειρα συνολικής πραγμάτευσης του
ζητήματος, θεωρώντας πιθανώς ταυτόσημους τους όρους «σχολή Θεσσαλονίκης»
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Στην περιπλοκότητα του ζητήματος συντείνει η αόριστη —και ιδιοτυπική σχεδόν— χρήση των όρων «γενιά» και «σχολή», που όπως προκύπτει από τη συνεξέταση των κριτικών κειμένων αντιμετωπίζονται —
σε ένα πρώτο, θεωρητικίζον, επίπεδο— αντιστικτικά (ως χωροχρονικές
έννοιες που αλληλεπικαλύπτονται, με την πρώτη συνήθως να περιέχει τη
δεύτερη). Παράλληλα όμως, και αφού συγκεκριμενοποιηθούν σε «γενιά
του ’30» και «σχολή Θεσσαλονίκης» (με τα ανάλογά τους συμπαρομαρτούντα) αντίστοιχα, καταλήγουν αντιπαραβαλλόμενοι σε ένα αντιθετικό
δίπολο αρκούντως δηλωτικό των ένθεν και ένθεν λογοτεχνικών διαφορισμών και —ιδιαίτατα— των κριτικών προ/απo/επι-τιμήσεων.
Αφενός, λοιπόν, η αδυναμία σαφούς προσδιορισμού του όρου «σχολή
Θεσσαλονίκης» και αφετέρου η (εμμέσως προκύπτουσα) άποψη ενός
μέρους της κριτικής, που θέλει τη «σχολή Θεσσαλονίκη» να ταυτίζεται
αυτόχρημα με τη λογοτεχνική παραγωγή της Θεσσαλονίκης εν συνόλω,
λόγω κυρίως χωρικών οριζουσών, αποτελούν δύο από τις βασικές συνιστώσες της —προβληματικής— ταυτότητάς της.
Εισηγητής του όρου «σχολή Θεσσαλονίκης» είναι ο Τέλλος Άγρας2,
ο οποίος στο άρθρο του «Μια ματιά στη λογοτεχνική Θεσσαλονίκη.
Πρόσωπα και κείμενα» (Ελληνικά Φύλλα, τχ. 5, Ιούλ. 1935, σσ. 143-1513),
θέλοντας να παρουσιάσει το λογοτεχνικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης,
το οποίο αποτελείται από 15-16 ανθρώπους, ανιχνεύει στους συγγραφείς
που ζουν σε αυτήν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τους εντάσσουν
στην ίδια «ομάδα», τα εξής: (α) την πρωτοκαθεδρία του Σπανδωνίδη, στον
οποίο οφείλεται η σύμπτυξη της ομάδας4, (β) την απουσία προγενέστερης εντόπιας λογοτεχνικής παράδοσης και (γ) το ότι οι εν λόγω συγγραφείς έγιναν ευρύτερα γνωστοί σε λιγότερο από μια δεκαετία5. Πυρήνας της
ομάδας αυτής είναι ο κύκλος των Μακεδονικών Ημερών, οι πεζογράφοι

2
3
4

5

και «λογοτεχνία Θεσσαλονίκης», περιλαμβάνει όσους έγραψαν λογοτεχνία, ποίηση,
κριτική, δοκιμιογραφία κ.ά. από το 1930 ως και τη β΄ μεταπολεμική γενιά.
Περί «σχολής» είχε γίνει λόγος, άκρως επιγραμματικά και εν είδει ερωτήματος, και
παλιότερα, βλ. π.χ. εφ. Εφημερίς των Βαλκανίων, 17/1/1934.
Αναδημοσιεύεται στον Πολίτη, Νοέμβρ. 1983, ειδ. τχ., σσ. 32-39, όπου και οι παραπομπές.
Ένα από τα βασικά κριτήρια που συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης λογοτεχνικής σχολής
είναι η συγκέντρωση των λογοτεχνών που την αποτελούν γύρω από μια ηγετική φυσιογνωμία, όπως π.χ. ο Σολωμός στην «Επτανησιακή» ή ο Παλαμάς στη «Νέα αθηναϊκή».
Ως πνευματικό ταγό της «σχολής Θεσσαλονίκης» η κριτική προσπάθησε έμμεσα να
αναδείξει τον —κριτικό ολκής— Πέτρο Σπανδωνίδη, η παρουσία του οποίου στο πνευματικό γίγνεσθαι της πόλης υπήρξε αναντίρρητα επιβλητική (και ενίοτε καθοδηγητική).
Πέραν αυτών, ο Άγρας επισημαίνει και δύο βασικά χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης
που τη διαφοροποιούν από την Αθήνα: αφενός την ισχυρή παρουσία του πανεπιστημίου στην πνευματική ζωή της και αφετέρου την πιο «πειθαρχημένη» και περισσότερο
«συντεταγμένη» λογοτεχνική παραγωγή της (39).
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του οποίου αποτελούν «ολόκληρη σχολή» (33), στην οποία, εκτός από τα
παραπάνω, αποδίδονται και τα εξής πρόσθετα χαρακτηριστικά: (α) θυσία
και ευγένεια (;), (β) φιλολογική κατάρτιση, (γ) ευρωπαϊκή παιδεία και (δ)
εμφανής προτίμηση προς τις σύγχρονές τους νεοτερικές λογοτεχνικές
αναζητήσεις της Ευρώπης.
Τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας της «σχολής» έχουν ήδη επισημανθεί: ειδολογικά πρόκειται για πεζά έργα (τα οποία μάλιστα διέπονται, πάντα
κατά τον Άγρα, από ποιητικότητα και χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την
ψυχανάλυση) και χρονολογικά για έργα που έχουν παραχθεί κατά τη δεκαετία του ’30. Πέραν όμως από την ειδολογική και χρονική τους ένταξη,
σημαίνουσα είναι και η χωρική καταγωγή τους, η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα πεζογραφήματα των: Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου, Γιώργου Δέλιου, Στέλιου Ξεφλούδα και Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, τους
ανήκοντες σε ό,τι επιτυχώς έχει περιγραφεί ως «μοντερνιστική κίνηση (και
όχι κίνημα) της Θεσσαλονίκης» (Chiappone 2006/2009).6
Συνοψίζω: «σχολή Θεσσαλονίκης», κατά τον δημιουργό του όρου, είναι
η ολιγομελής ομάδα πεζογράφων που σχετίζεται άμεσα με το περιοδικό
Μακεδονικές Ημέρες (στην πρώτη του προφανώς περίοδο: 1932-1939), έχει
στέρεες φιλολογικές βάσεις και ευρωπαϊκή παιδεία, γράφει κυρίως δυτικότροπα (ήτοι μοντερνιστικά) πεζογραφήματα και αποτελεί τον πυρήνα της
λογοτεχνικής παραγωγής της πόλης.
Αμφιβάλλω, εντούτοις, για το αν ο Άγρας χρησιμοποιώντας τον όρο
«σχολή» στόχευε παράλληλα και στη γραμματολογική της ένταξη ή έστω
στην αντιπαράθεσή της, μέσω της απόδοσης διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών, προς την αντίστοιχη (χρονολογικά) λογοτεχνία της Αθήνας.7
Θεωρώ, αντίθετα, ότι χρησιμοποίησε τον όρο καταχρηστικά, ή τουλάχιστον όχι με τις συνήθεις θεωρητικές του συνδηλώσεις, για να υποδείξει
απλώς την αδιαμφισβήτητη απόκλιση της Θεσσαλονίκης από τα σύγχρονά
του αθηναϊκά λογοτεχνικά ειωθότα, τουτέστιν το ηθογραφικό/αστικό/
6

7

Τα αντίστοιχα έργα, στα οποία αναφέρεται ο Άγρας, είναι τα εξής: Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος, Κεφάλια στη σειρά. Έντεκα διηγήματα, Μακεδονικές Ημέρες, Θεσσαλονίκη,
1934· Γιώργος Δέλιος, Οι άνθρωποι που νοσταλγούν, τυπ. Νικολαΐδη, Θεσσαλονίκη,
1934· Στέλιος Ξεφλούδας, Τα τετράδια του Παύλου Φωτεινού, τυπ. Ανατολή, Θεσσαλονίκη, 1930· του ίδιου, Εσωτερική συμφωνία, χ.ε., Θεσσαλονίκη, 1932· του ίδιου, Εύα,
Πυρσός, Θεσσαλονίκη, 1934· Σταυράκιος Κοσμάς [=Νίκος Γ. Πεντζίκης], Αντρέας
Δημακούδης. Ένας νέος μοναχός, τυπ. Νικολαΐδη, Θεσσαλονίκη, 1935.
Και ο ίδιος άλλωστε αποδέχεται ότι «από τον τίτλο του πρώτα-πρώτα, ως την τελευταία
του λεπτομέρεια, το παρουσίαζα [το εν λόγω άρθρο], πρώτος εγώ, ωσάν απλή ι χ ν ο γ ρ ά φ η σ η , ψ η λ α φ η τ ή ν έ ρ ε υ ν α , όπου ζητούσα βοήθεια και φώτα από τους
δυνάμενους και τους γνωστικούς!», δεδομένου ότι «δεν είμαι ακόμη γραμματολόγος.
Είμαι —τόσο μπορώ, ως τώρα— απλός κριτικός.» (Άγρας 1936: 100-102, η υπογράμμιση δική του).
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ιστορικό διήγημα και μυθιστόρημα. Άλλωστε, το άρθρο του αυτό, που
αποτελεί την πρώτη απόπειρα αποτίμησης σύνολης της σύγχρονής του
λογοτεχνικής Θεσσαλονίκης, παρά τις επιμέρους ελλείψεις, επιβεβαιώνει
την κριτική εγρήγορση και τη θέλησή του για μια κατά το δυνατόν αντικειμενική προσέγγιση του ζητήματος.8 Παράλληλα, φαίνεται να παίζει ρόλο
διαμεσολαβητικό, λόγω της ουδετερότητας και της νηφαλιότητάς του,
στην ήδη διετή τότε διαμάχη μεταξύ της Νέας Εστίας και των Μακεδονικών Ημερών, με κύριους εκπροσώπους τον Πέτρο Χάρη και τον Πέτρο
Σπανδωνίδη αντίστοιχα, που δορυφορούνται αμφότεροι από μια πλειάδα
συγγραφέων και κριτικών.
Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η Νέα Εστία έθεσε, δημιουργώντας έτσι το
αναγκαίο casus belli, ζήτημα επαρχιωτισμού της θεσσαλονικιάς λογοτεχνίας, υπονοώντας τον ποιοτικό διαφορισμό της από αυτήν της Αθήνας.9
Έτσι, τη «σύσταση στους νέους που γράφουν στις επαρχιακές εφημερίδες», που φέρει τον εύγλωττο τίτλο «Επαρχιακοί ορίζοντες», του Π. Χάρη
(διευθυντή της αναντίλεκτα συντηρητικής Νέας Εστίας) θα ακολουθήσει
η νευρώδης απάντηση των Μακεδονικών Ημερών, η οποία θα πρέπει να
αποδοθεί ανενδοίαστα, νομίζω, στον Σπανδωνίδη (εμπνευστή και συνιδρυτή του πρωτοποριακότερου περιοδικού της εποχής). Δύο αντίστοιχα
παραδειγματικά αποσπάσματα αρκούν για να καταδειχθούν οι ένθεν και
ένθεν διαθέσεις:
Θα ήθελα λοιπόν να κάμω μια σύσταση στους νέους που γράφουν στις
επαρχιακές εφημερίδες. Ανάγκη να κοιτάξουν τί υπάρχει γύρω τους
και να το τονώσουν. Ας μη νομίσουν ότι τους προτρέπω να κλείσουν
τον πνευματικό τους ορίζοντα. Ά λ λω σ τε , π ώ ς θ α τον κ λ ε ί σ ο υν,
α φ ο ύ λ είπ ε ι σ τι ς π ερ ι σ σ ότερ ε ς ε π αρχί ε ς ; Η προσπάθειά τους
βρίσκεται ακόμα σε άλλο στάδιο. Πρέπει να δημιουργήσουν τον ορίζοντα αυτόν. Και θα το κατορθώσουν, αν ξεχάσουν τις ανησυχίες των
άλλων και θ υ μ η θ ο ύν π ο ύ βρ ί σ κ ον τα ι , μ ε π ο ι ο ύ ς ζο υν, γ ι α
πο ι ού ς γρ άφ ο υν. Για να αιστανθούν τις μεγάλες ανησυχίες, να είναι
βέβαιοι ότι υπάρχει πάντα καιρός… (Χάρης 1934: 470, η υπογράμμιση
δική μου).
8

9

Γεγονός που εκτίμησαν και οι συνεργάτες των Μακεδονικών Ημερών: «Την εργασία
των Μακεδόνων συγγραφέων τη κοίταξε πρώτος αυτός [ο Άγρας] κυκλικά και ζήτησε
πρώτος αυτός να την εξηγήσει και να την περιγράψει στο σύνολό της. Οι Μακεδόνες δε
μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένοι από μια τέτοια ανιδιοτελή και θερμή χειρονομία»
(ανώνυμο 1935β: 333).
Για τη διαμάχη, όπως προκύπτει από τον περιοδικό τύπο της εποχής, βλ., κυρίως: Χάρης
(1934α: 470), Ο βραδυνός [sic] (1933), Οι Μακεδονικές Ημέρες (1934: 193-194), Χάρης
(1934β: 998-999), [ανώνυμο] (1935α: 45), Χάρης (1935: 292), Ζώρας (1936: 921-928),
Χάρης (1936: 945), Γεωργιάδης (1937: 51-53), [ανώνυμο] (1937: 269), Ξενόπουλος
(1938).
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[…] καταλαβαίνει κανείς τον άνθρωπο που κατά βάθος δεν κάνει άλλο
παρά να σπεύδει να διαλαλήσει την ιδιότητα του πρωτευουσιάνου
που θέλει και καλά να του την προσέξουν, να την ακούσουν, ν α τ ην
αι σ θ αν θ ο ύν : «Πώς, κύριοι επαρχιώτες, εσείς τολμάτε να σταθείτε
κοντά μας; Λίγο παραπέρα, σας παρακαλώ!» […] Η μεταπολεμική όμως
πεζογραφία δεν είναι πια —δυστυχοευτυχώς— αποκλειστικά αθηναϊκή· είναι πανελλήνια πεζογραφία αστική και κοσμοπολιτική […] Μια
καθαρά επαρχιωτική πεζογραφία είναι αναχρονισμός […] Πρωτευουσιανισμός-ρεζιοναλισμός. Η Αθήνα υπεράνω πάντων! Η πρωτεύουσα
υπεράνω των επαρχιών-αποικιών! Ιδού το νέο κήρυγμα του κ. Χάρη.
Εμείς γνωρίζαμε ως τώρα πως η Αθήνα είναι το π ολιτι κό κέντρο της
χώρας μας, δημιούργημα του δικού μας πόθου και της δικής μας επιθυμίας, κέντρο συμβατικό της αγάπης και της εμπιστοσύνης μας. Τώρα
ο κ. Χάρης κηρύσσει άλλα. Μα δε φοβάται, ότι είναι το κήρυγμά του
αντεθνικό; (Οι Μακεδονικές Ημέρες 1934: 193-195, η υπογράμμιση
δική τους).

Ωστόσο, η μομφή —που αφενός διατυπώθηκε γενικά για την επαρχία
και αφετέρου θεωρήθηκε πολύ δεικτικότερη από όσο πραγματικά ήταν—
δεν αφορούσε ευθέως την ποιότητα των λογοτεχνικών έργων, αλλά την
αδυναμία της επαρχιώτικης Θεσσαλονίκης να δημιουργήσει δική της πνευματική κίνηση ανάλογη της πρωτεύουσας αναγνωρίζοντας στην τελευταία
ρόλο καθοδηγητικό. Ταυτοσημία, προφανώς, αλλά τεχνηέντως δημιουργημένη ώστε η κατηγορία να θεωρηθεί απλώς «σύσταση»· ικανή συνθήκη
έκτοτε ώστε η διαμάχη πρωτεύουσας–επαρχίας να καταστεί διαχρονική.
Ουσιαστικά, το βασικό δίπολο βάσει του οποίου κρίνεται τώρα η λογοτεχνική παραγωγή είναι αυτό του κέντρου (πρωτεύουσας) και της περιφέρειας (επαρχίας). Εν ολίγοις, ο βαθμός που η Θεσσαλονίκη ανταποκρίνεται
στις πνευματικές —και δη λογοτεχνικές— επιταγές της Αθήνας καθορίζει
και τη στάση της τελευταίας ως προς την πρώτη. Όμως η Θεσσαλονίκη,
αντί να συναινέσει στις ως άνω «συστάσεις»,
[…] επαναστατεί. Δεν αναγνωρίζει πια πνευματική πρωτεύουσα την
Αθήνα. Σηκώνει μπαϊράκι δικό της και κηρύττει λογοτεχνικό σχίσμα,
ανεξαρτησία και αυτοτέλεια. Γιατί η Αθήνα δεν κρίνεται πια ικανή κι
άξια γι’ αρχηγία. Εχρεωκόπησε, έπεσε έξω, τα έκαμε θάλασσα. Οι
λογοτεχνικές «φίρμες» της Αθήνας δεν περνούν πια στη Θεσσαλονίκη, τελείωσε! Αναθεώρησαν κι εκεί πέρα τις καθιερωμένες αξίες και τις
έβαλαν όλες στο ράφι. Κάτω η παράδοση! Οι λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης αρχίζουν από την αρχή […] Επανάσταση, σχίσμα κι ανεξαρτη-
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σία. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί πια κέντρο χωριστό. Τραβά το δρόμο της
μονάχη. Αύριο θα αποδειχθεί ανώτερη απ’ την Αθήνα. Κι η Αθήνα —τί
θα κάμει;— θα προσχωρήσει […] ούτε οι παραδόσεις, ούτε οι πνευματικές πρωτεύουσες καταργούνται από τη μια μέρα στην άλλη. Αρχίζουμε
από την αρχή και προχωράμε μονάχοι μας είναι ένας λόγος. Τα πράγματα λένε άλλα. Το κάτω-κάτω η Αθήνα δεν είναι μόνο σήμερα «πνευματική πρωτεύουσα» του Ελληνισμού· ήταν από την αρχή του Βασιλείου και θα είναι όσο θα υπάρχει Ελλάς […] Δ ε ν ε ίν α ι δυν ατό ν α
μ η σ έβ ο υν τα ι τ ην π αρ ά δ ο σ η κ α ι ν α μ ην αν αγ ν ω ρ ί ζουν ω ς
π ν ε υματική πρ ωτε ύ ου σ α τ ην Αθ ήν α, λίγ ο ακόμα και σ τ ην
Αθ ήν α θ’ αν ήκο υν κι αυτο ί (Ξενόπουλος 1938, η υπογράμμιση
δική μου).

Ως «επανάσταση», λοιπόν, αντιμετωπίζεται από μέρος της παραδοσιακής κριτικής η μοντερνιστική γραφή των Θεσσαλονικέων αφού αδιαφορούν για την προϋπάρχουσα ελληνική παράδοση (κυρίως της ηθογραφίας)
και αρνούνται να ακολουθήσουν τις σύγχρονες συγγραφικές τάσεις των
Αθηνών.
Μέσα σε αυτό το κλίμα —της μομφής ή της κατάκρισης— η κατεστημένη κριτική αποδίδοντας, ήδη από το 1932, γενικά στη λογοτεχνία της
Θεσσαλονίκης (αλλά στοχεύοντας ειδικά στον κύκλο των Μακεδονικών
Ημερών) ένα βασικό στοιχείο ετερότητας ως προς αυτήν της Αθήνας, αυτό
της ποιοτικής διαφοροποίησής τους, θέτει μια βασική παράμετρο για τη
συγκρότηση της ταυτότητάς της. Ο Άγρας έρχεται κατόπιν να τη συμπληρώσει, με φίλα κείμενες ωστόσο διαθέσεις, όπως τουλάχιστον προκύπτει
από το ευπρόσωπο εντέλει μελέτημά του, το οποίο, εντούτοις, δεν έμεινε
άμοιρο αντιδράσεων.10
Παρά τις, περισσότερο ή λιγότερο δικαιολογημένες, ενστάσεις όμως, ο
όρος έχει ήδη υιοθετηθεί από τους επιγόνους του Άγρα, οι οποίοι έκτοτε
διακρίνονται —πώς αλλιώς;— σε δύο κατηγορίες: τους απολογητές και
τους επικριτές του. Σημείο σύγκλισης αμφοτέρων ο ίδιος ο όρος «σχολή
10 Ο Ιωάννης Μπήτος (1936: 43-50), με το άρθρο του «Μικρή συμβολή στη μακεδονική
λογοτεχνία», προσπάθησε να αναιρέσει δύο από τις βασικές θέσεις του Άγρα: την εντοπιότητα των λογοτεχνών της «σχολής» και την απουσία προγενέστερης λογοτεχνικής
παράδοσης. Προηγήθηκαν του Μπήτου, όπως προκύπτει από δικές του πληροφορίες
στο παραπάνω άρθρο, οι Ζωγραφάκης (εφ. Νέα Αλήθεια), Ταχογιάννης (εφ. Μακεδονία), Ωρολογάς (εφ. Νέα Αλήθεια), τα άρθρα των οποίων όμως δεν μπόρεσα να εντοπίσω και να αξιοποιήσω περαιτέρω, λόγω της σπανιότητας των αντίστοιχων φύλλων. Το
terminus post quem πάντως αποτελεί ο Ιούλιος του 1935, οπότε δημοσιεύεται το άρθρο
του Άγρα και terminus ante quem ο Απρίλης του 1936, οπότε δημοσιεύεται το άρθρο
του Μπήτου όπου γίνεται η σχετική αναφορά.
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Θεσσαλονίκης», αφού ακόμα κι όσοι αρνούνται την ύπαρξή της χρησιμοποιούν τον όρο για να τον απορρίψουν στη συνέχεια.
Οι οπαδοί, λοιπόν, του όρου (που, σημειωτέον, αποτελούν μειοψηφία) όχι μόνο θα τον υιοθετήσουν αλλά θα τον επεκτείνουν, πολλές φορές
άκριτα και κατά το δοκούν, αρχικά συμπεριλαμβάνοντας στη «σχολή»
σύσσωμο τον κύκλο των Μακεδονικών Ημερών και καταληκτικά ταυτίζοντας τη «σχολή Θεσσαλονίκης» με τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης εν
γένει ή, ακόμα αφελέστερα, με «όλα τα πνευματικά [της] πεδία» (Ζώρας
1936: 924).
Οι αρνητές του, από την άλλη, επικρίνοντας τον προκατασκευασμένο
ταυτοτικό του (ετερο)προσδιορισμό, θα αντιτάξουν στον όρο «σχολή
Θεσσαλονίκης» τον άκρως δηλωτικό των προθέσεών τους πλην απολύτως ασαφή όρο «σχολή ήθους»11, τον οποίο ο Τόλης Καζαντζής, κύριος
υποστηρικτής του και πιθανώς εισηγητής του, αναλύει ως εξής:
Συγγραφική επιμέλεια που δημιουργεί πολλές αναστολές αλλά που
οδηγεί στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, αναζήτηση της αναγνώρισης
από τους αυστηρούς και δίκαιους γνωρίζοντες, τήρηση κάποιων κανόνων δεοντολογίας και σοβαρή και πολύπλευρη λογοτεχνική γνώση
(1983: 21).
Η ταυτότητα της «σχολής», εδραιωμένη πλέον, δεν παύει να εμπλουτίζεται με καινούργια στοιχεία, τα οποία, λειτουργώντας ισχυροποιητικά,
οδηγούν σταδιακά στη νομιμοποίηση του όρου.12 Παραθέτω τα βασικότερα, σχολιάζοντάς τα παράλληλα:
1. απουσία, εντόπιας, λογοτεχνικής παράδοσης13: πρόκειται για ένα από τα
11 Καζαντζής (1983: 21), Κύρου, (1984: 728), Καζαντζής (1985α: 28), Καζαντζής (1985β:
404), Καζαντζής (1986: 14). Πβ. και τη θέση του Άγρα, ο οποίος υποστήριζε ότι, πέραν
των άλλων γνωρισμάτων της, η «σχολή» διακρινόταν και από το «φιλολογικό ιδανικό»
που πρέσβευε (1983: 39).
12 Σε αυτό συνέτειναν, προφανώς πετυχαίνοντας το αντίθετο από την πρόθεση των
περισσότερων συνεργατών, τα ευάριθμα αφιερωματικά τεύχη στη Θεσσαλονίκη: Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 94-95, (Οκτ.-Νοέμβρ. 1962), Νέα Εστία, τχ. 850, (Δεκ. 1962), Τέχνη
και Πολιτισμός, τχ. 8 (Απρ.-Μάιος 1981) και τχ. 9 (Αύγ.-Σεπτ. 1981), Ο Πολίτης, ειδ. τχ.
(Νοέμβρ. 1983), Διαβάζω, τχ. 128 (8 Οκτ. 1985), Νέα Εστία, τχ. 1403 (Δεκ. 1985), Αντί,
τχ. 324 (15 Αυγ. 1986), Νέα Πορεία, ειδ. έκδοση (Ιούν. 1988), Οδός Πανός, τχ. 133 (Ιούλ.Σεπτ. 2006), τα οποία, με τίτλους όπως «Λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης» ή «Λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης», συνέβαλαν στον τοπικό προσδιορισμό της μοντερνιστικής
αυτής λογοτεχνίας αλλά και στη γραμματολογική απόσχισή της από την υπόλοιπη
λογοτεχνική παραγωγή. (Το ίδιο, άλλωστε, κάνει και ο Λίνος Πολίτης τιτλοφορώντας
ένα από τα υποκεφάλαια της Ιστορίας του «Πεζογράφοι της Θεσσαλονίκης»).
13 Άγρας (1983: 32), Βαφόπουλος (1962: 1714), Κιτσόπουλος (1962: 1782), Αλαβέρας

420

Τραϊανός Μάνος

βασικά χαρακτηριστικά που η κριτική εντοπίζει στη Θεσσαλονίκη (αλλά
και στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο) μέχρι περίπου τη δεκαετία του ’20,
οπότε αναφαίνονται οι απαρχές της πνευματικής της (ανα)γέννησης, εξαιτίας κυρίως της έκδοσης του περ. Μακεδονικά Γράμματα (1922). Συχνότατα, μάλιστα, η απουσία λογοτεχνικής παράδοσης ταυτίζεται με την
απουσία πνευματικής ζωής εν γένει. Αιτιολογείται με αυτόν τον τρόπο,
δεδομένης της ανυπαρξίας οποιουδήποτε δεσμού, η στροφή της «σχολής
Θεσσαλονίκης» στον δυτικόφερτο μοντερνισμό, η αδιαφορία της προς την
προγενέστερη ελληνική λογοτεχνική παράδοση αλλά και η ρήξη της με τα
σύγχρονά της κυριαρχούντα λογοτεχνικά πρότυπα.
Αναντίλεκτα, εντόπια παράδοση υπό την έννοια ενός προγενέστερου
συνόλου λογοτεχνημάτων που επέδρασαν καταλυτικά στους θεσσαλονικείς λογοτέχνες της γενιάς του ’30 δεν υπήρξε. Ωστόσο, υπήρχε σαφέστατα πνευματική ζωή, γνώση της οποίας είχε ο κύκλος των Μακεδονικών Ημερών παρά τα όσα υποστήριζε ο Βαφόπουλος περί «έρημης χώρας».
Κατά περιόδους, μάλιστα, υπήρξε παραγωγικότατη, ανεξαρτήτως της
χαμηλής, κατά κανόνα, ποιότητάς της14, με κατώτατο όριο έναρξης το 1850
περίπου, οπότε ιδρύεται το πρώτο τυπογραφείο της Θεσσαλονίκης.15
2. επίδραση του φυσικού κλίματος και της ιστορίας της πόλης στους λογοτέχνες16: υποστηρίχθηκε ευρέως ότι η όποια ιδιαιτερότητα της λογοτεχνίας της Θεσσαλονίκης οφείλεται εν πολλοίς στο βόρειο κλίμα της, το
οποίο επηρέασε καταλυτικά τον ψυχισμό των συγγραφέων και συνεπώς τις
εκφραστικές/καλλιτεχνικές επιλογές και προτιμήσεις τους. Η «ενδοστρέφεια» και ο «εσωτερικός μονόλογος» που, κατά την κριτική, χαρακτηρίζουν τα έργα της «σχολής», θεωρούνται (η ανάλογη αισθητική) απόρροια
του κλίματος της πόλης.
Παράλληλα, μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση της «σχολής» θεωρείται ότι διαδραμάτισε και το ιστορικό παρελθόν της: οι πανταχού παρόντες
(μετα)βυζαντινοί απόηχοί του και ο μυστικισμός που προκαλούν, ο πολυ(1970: ), Πίστας (1973: 31), Μακρής (1973: 255), Καζαντζής (1985α: 27), Στεργιόπουλος (1985: 332), Καζαντζής (1985β: 398), Καζαντζής (1986: 13), (Σφυρίδης (1990: 5-6).
14 Εξαίρεση αποτελούν, ίσως, οι Μακεδονικές ιστορίες (1920) του Γ. Μόδη που, παρά
τις προφανείς ατέλειές τους και την ποιοτική ανισότητά τους, ξεχωρίζουν από την
υπόλοιπη λογοτεχνική παραγωγή.
15 Για τη λογοτεχνική παραγωγή της Θεσσαλονίκης πριν τη δεκαετία του ’30 βλ.: Μπήτος
(1936), Νίντας (1944), Πλαστήρας (1985), Πλαστήρας (1986), Χριστιανόπουλος (1986:
391-404), Κεχαγιόγλου (1997: 276-281), Χριστιανόπουλος (1999).
16 Θέμελης (1962: 1721), Θέμελης (1968), Αλαβέρας (1970: 22-26), Πίστας (1973: 31),
Μακρής (1973: 259), Καζαντζής (1983: 18), Στεργιόπουλος (1985: 331-332), Καζαντζής
(1985β: 393-394), Καζαντζής (1986: 11), Χεκίμογλου (1988: 238-242), Τσάκωνας (1990:
28-31).
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πολιτισμικός χαρακτήρας της σε συνδυασμό με τον κοσμοπολιτισμό της,
όπως προκύπτουν από τη συνύπαρξη πολυποίκιλων εθνοτικών ομάδων,
και η καίρια γεωγραφική της θέση, που την κατέστησε ευσεβή πόθο πανταχόθεν διεκδικούμενο και πεδίο έντονων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών διεργασιών.
Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι ούτε το κλίμα ούτε και η ιστορία της
πόλης (όχι ως καλλιτεχνικά ή αισθη(μα)τικά κατάλοιπα, αλλά ως αφήγηση
συμβάντων) τροφοδότησαν θεματικά το έργο των θεσσαλονικέων πρωτοπόρων. Ουσιαστικά, η επίδραση τους περιορίστηκε κυρίως στο ύφος τους
και στον τρόπο σκέψης τους, αν αποδεχτούμε τα όσα κατά καιρούς οι ίδιοι
υποστήριξαν.
3. κλίμα/παράδοση «εσωτερικότητας/ενδοστρέφειας»17: οι όροι αποτελούν απλώς κοινούς τόπους, η σημασία των οποίων προσεγγίζεται μάλλον
διαισθητικά/εμπειρικά και δεν έχει επακριβώς οριστεί. Απλουστευτικά,
η θρυλούμενη «εσωτερικότητα» των Θεσσαλονικέων θα μπορούσε να
αποδοθεί ως απόρριψη της ρεαλιστικής καταγραφής της πραγματικότητας
και στροφή προς το ίδιο το άτομο ή, επί το λογοτεχνικότερον, ως «αναζήτηση της συνείδησης» (Βιστωνίτης 1988).
Η «ενδοστρέφεια» προβλήθηκε ιδιαίτερα ως κατεξοχήν χαρακτηριστικό (αρνητικό ή θετικό αναλόγως της άποψης του κρίνοντος) της λογοτεχνίας της Θεσσαλονίκης με στόχο να καταδειχθεί η αντίθεσή της, τεχνοτροπική πρωτίστως αλλά και ποιοτική οπωσδήποτε, προς τη σύγχρονή της
λογοτεχνία της Αθήνας.
Σε άμεση αιτιακή σχέση με την «εσωτερικότητα» προβάλλεται ο
«εσωτερικός μονόλογος» (με υποτιθέμενο εισηγητή του στα καθ’ ημάς τον
Ξεφλούδα), ως η κυρίως αφηγηματική τεχνική της «σχολής», ικανή και
αναγκαία συνθήκη μέσω της οποίας εκφράζεται η όποια «εσωτερικότητα».
Εντούτοις, δεδομένων των κάθε άλλο παρά όμοιων και ίδιου βαθμού
συγγραφικών επιλογών των συγγραφέων, είναι προτιμότερος ο όρος «ροή
συνείδησης», ως (περιγραφικά) ευστοχότερος.
4. αδιαφορία εκ μέρους των λογοτεχνών για τα σύγχρονά τους ιστορικά
γεγονότα και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες18: πολλάκις η κριτική
17 Αργυρίου (1962: 392-393), Θέμελης (1962: 1718-1719), Κιτσόπουλος (1962: 17821783), Δέλιος (1968), Θέμελης (1968), Κιτσόπουλος (1968), Αλαβέρας (1970: 10,
48-51), Μακρής (1973: 255-259 και 311-315), Πίστας (1973: 32-33), Γούτης–Πιερής
(1983), Καζαντζής (1983: 18), Καζαντζής (1985: 24, 27-28), Μπακόλας (1985: 30-31),
Στεργιόπουλος (1985: 336-337), Καζαντζής (1985: 401-404), Ξεινός (1988: 224-230),
Χεκίμογλου (1988: 243-244), Τσάκωνας (1990: 24-28).
18 Αλαβέρας (1970: 10), Μπακόλας (1985: 35), Βιστωνίτης (1988: 138-139), Ξεινός (1988:

422

Τραϊανός Μάνος

εγκάλεσε τη «σχολή Θεσσαλονίκης» για την ανιστορική της θεματική και
την επιδεικτική αγνόηση των σύγχρονών της κοινωνικών ζυμώσεων και
οικονομικών εξελίξεων. Σε αντίθεση με πολλά από τα έργα της «γενιάς του
’30», που αφορμώνται από τη σύγχρονή τους (ή έστω την προγενέστερη)
ιστορική πραγματικότητα, στα λογοτεχνήματα της «σχολής» απουσιάζει,
θαρρείς επιδεικτικά, κάθε αναφορά σε αυτήν.
Η συγκεκριμένη επιλογή των λογοτεχνών, απολύτως συνειδητή, αφενός
συμβαδίζει με τις επιταγές της νεωτερικότητας που θέλει το υποκείμενο να
στρέφεται προς τον ίδιο του τον εαυτό αμφισβητώντας (στην περίπτωσή
μας αδιαφορώντας για) την πραγματικότητα και αφετέρου υπερτονίζει τις
διαφορετικές στοχεύσεις (συνεπώς και τους ανόμοιους τρόπους έκφρασης) από την υπόλοιπη συγκαιρινή τους λογοτεχνική παραγωγή.
5. δεκτικότητα στις πρωτοποριακές ευρωπαϊκές επιδράσεις και ταυτόχρονη ρήξη με τους εγχώριους (παραδοσιακούς) τρόπους γραφής19: η
δεξίωση των μεσοπολεμικών ευρωπαϊκών λογοτεχνικών νεοτερισμών
προβλήθηκε ιδιαίτερα ως κύριο χαρακτηριστικό της «σχολής», το οποίο
αποδόθηκε αφενός στον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της πόλης (συνεπώς
και στη δεκτικότητά της ως προς την αφομοίωση νέων ρευμάτων) και
αφετέρου στην έλλειψη οποιασδήποτε προηγούμενης λογοτεχνικής παράδοσης, που θα λειτουργούσε περιοριστικά και σαφώς καθοδηγητικά.
Ο «πνευματικός [αυτός] κοσμοπολιτισμός» (Σπανδωνίδης 1962: 1711)
διευκόλυνε (και ως ένα βαθμό επέβαλε) την επιλογή απολύτως διάφορων
τρόπων γραφής από αυτούς που χρησιμοποιούσε κατά παράδοση η «γενιά
του ’30». Εκτός της προφανούς προτίμησης υπέρ της πεζογραφίας, τα έργα
της «σχολής» έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της πρωτοποριακότητας20 και
σαφώς διαφοροποιούνται από τα αστικά, ηθογραφικά και ιστορικά αντίστοιχα των Αθηνών.
Τέλος, πέραν των παραπάνω, συχνά αναφέρονται και τα εξής δευτερεύοντα χαρακτηριστικά: εμφανής υπερίσχυση της πεζογραφίας έναντι της
ποίησης21, εμμονή στην ποιότητα των έργων22, αίσθημα κατωτερότητας και
υφέρπουσα ζηλοφθονία προς τη «γενιά του ’30»23.
233-234), Χεκίμογλου (1988: 242-244), Σφυρίδης (1992: 11).
19 Άγρας (1983: 33), Παππάς (1938), Σπανδωνίδης (1962: 1711), Δέλιος (1968), Ντάλιας
(1968), Αλαβέρας (1970: 11-17), Μακρής (1973: 255-259 και 311-315), Ζήρας (1979:
50), Μπακόλας (1985: 31), Καζαντζής (1985β: 395), Καζαντζής (1986: 12-14), Βιστωνίτης (1988: 134-135, 157-158), Mackridge (1997: 181).
20 Βλ. τα όσα εντοπίζουν οι Βιστωνίτης (1988: 162) και Κεχαγιόγλου (1997: 282-283).
21 Αργυρίου (1962: 393), Mackridge (1997: 180), κ.α.
22 Αλαβέρας (1970: 49-50), Καζαντζής (1981: 29-30), Βιστωνίτης (1988: 133-134, 161).
23 Lavagnini (1969: 344-345), Μπακόλας (1985: 31), Τσάκωνας (1990: 444-445).
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Παρά την, κατά περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις, επιμέρους ευστοχία τους, είναι προφανές ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είτε είναι απολύτως θετικιστικά είτε υπακούν στις επιταγές μιας
(ψευδο)κοινωνιολογικής μεθόδου εξέτασης του λογοτεχνικού φαινομένου ή, τέλος, αποτελούν γενικεύσεις που δεν ανταποκρίνονται στη (λογοτεχνική) πραγματικότητα. Συνάμα, ενώ προβλήθηκαν από την κριτική ως
τα βασικά χαρακτηριστικά που συναποτελούν την ταυτότητα της «σχολής
Θεσσαλονίκης», ουσιαστικά πρόκειται για δυνάμει παράγοντες διαμόρφωσης της ταυτότητάς της — κι αυτό μόνο αν αποδεχτούμε ότι μπορούν να
λειτουργήσουν (ή καλύτερα, ότι λειτούργησαν) ως τέτοιοι.
Οι συγγραφείς, άλλωστε, που ερήμην τους κατασκευάστηκε και εδραιώθηκε η συζητούμενη ταυτότητα, αρνούνται κατηγορηματικά την ένταξή
τους σε μια ομάδα με υποτιθέμενες κοινές συνιστώσες και ετεροκαθορισμένη συνισταμένη. Έτσι, μέσω των Μακεδονικών Ημερών, θα απαντήσουν στο άρθρο του Άγρα, ορθοτομώντας, ότι
Πρώτα απ’ όλα η κίνηση που σημειώνεται εδώ [στη Θεσσαλονίκη], ή
καλύτερα η αρχή μιας κινήσεως, η οποία τείνει να δημιουργήσει μια
παράδοση, δεν είναι φαινόμενο αθροισματικό, αλλά φυσικό φανέρωμα
μιας ανάγκης, που έγινε σύγχρονα αισθητή, από μερικούς ανθρώπους
που βλ έπο υν · ούτε είναι φανέρωμα ξαφνικό, αλλά μια συνέχεια κι
ως ένα μέρος μια αντίδραση σ’ ό,τι γινόταν στον τόπο αυτό ως το 1929
(ανώνυμο 1935β: 332, η υπογράμμιση δική τους).
Εξάλλου, για τους περισσότερους από αυτούς, η κίνηση που προβλήθηκε από την κριτική ως «σχολή» δεν είναι άλλο από «μια τάση ανανεώσεως
της πεζογραφίας» (Ξεφλούδας 1983), από «μια σύμπτωση να βρεθούμε σε
έναν κύκλο 5-6 άνθρωποι με κοινά ιδανικά κι ο καθένας να εκφράζεται
σύμφωνα με την ατομική του ιδιοσυστασία» (Βαφόπουλος 1985), από «μια
στροφή προς τα έσω» (Δέλιος 1968) και από « ‘κλίμα’ με την καλλιτεχνική
και πνευματική σημασία, ένα κάτι που το αισθάνεται κανείς, σαν κοινή
ατμόσφαιρα, που ενοποιεί τον διαφορισμό, χωρίς να τον καταργεί ή να τον
μειώνει» (Θέμελης 1968).
Είναι ενδεικτικό ότι και πριν ακόμα από το θεμελιωτικό άρθρο του Άγρα
οι συγγραφείς της Θεσσαλονίκης αρνούνταν τη συγκατάταξή τους βάσει
κοινών χαρακτηριστικών τους, υποστηρίζοντας απλούστατα ότι τέτοια
δεν υπάρχουν ή, ακόμα κι αν εντοπίζονται, δεν αρκούν για να αιτιολογήσουν τον όρο «σχολή». Όπως προκύπτει από τις τρεις έρευνες που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα των Βαλκανίων24:
24 Το 1933, 1934 και 1935 με τους αντίστοιχους τίτλους: «Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη πνευ-

424

Τραϊανός Μάνος

Τα μέλη της «ομάδας» των Μακεδονικών Ημερών αρνήθηκαν την ένταξή
τους σε μια ορισμένη λογοτεχνική σχολή, εμμένοντας στο επιχείρημα
ότι αποτελούν ξεχωριστές περιπτώσεις, ή αλλιώς «ατομικότητες», οι
οποίες, απλώς, συνεργάστηκαν για την υπηρέτηση ενός υπερατομικού,
ενός ανώτερου σκοπού, που, όπως δήλωσαν, ήταν η δημιουργία πνευματικής κίνησης στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, πίσω από αυτόν τον ομολογημένο σκοπό υπήρχε η επιθυμία της εισαγωγής νέων αντιλήψεων στην
ελληνική πεζογραφία, που τους διαφοροποιούσαν από τη ρεαλιστική
πεζογραφία και εν τέλει τους έφεραν στην πρώτη γραμμή της λογοτεχνικής επικαιρότητας (Σιόλα 2010: 385).25

Συνοψίζω: ο όρος «σχολή Θεσσαλονίκης» προτάθηκε από τον Άγρα για
να περιγράψει την πρωτοποριακή πεζογραφική κίνηση της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του ’30, η οποία οφειλόταν στο έργο των Γιαννόπουλου,
Δέλιου, Ξεφλούδα και Πεντζίκη, των βασικών συνεργατών των Μακεδονικών Ημερών. Έκτοτε, και αφού αρχικά αποδόθηκε σε ολόκληρο τον κύκλο
του περιοδικού, καθιερώθηκε σταδιακά ως αντιπροσωπευτικός σύνολης
της λογοτεχνίας της πόλης αφού θεωρήθηκε ότι τα χαρακτηριστικά της
κατ’ Άγρα «σχολής» προσιδιάζουν και στα υπόλοιπα έργα ανεξαρτήτως της
ειδολογικής ή χρονολογικής κατάταξής τους.
Το παράδοξο είναι ότι ο όρος φαίνεται να οφείλει την ιστορικοποίησή
του όχι στους μειοψηφούντες υποστηρικτές του αλλά σε όσους κατηγορηματικά τον αρνούνται, δεδομένων ότι από τη μια τον χρησιμοποιούν
επαναλαμβανόμενα ακριβώς για να τον αποδομήσουν ενώ από την άλλη
δεν αντιπροτείνουν κάποιον επιτυχέστερο.
Με άλλα λόγια, παρά τις δικαιολογημένες ενστάσεις ως προς την δοκιμότητά του και την ποικιλοτρόπως πλαστογραφημένη του ταυτότητα, με
τον όρο «σχολή Θεσσαλονίκης» ορίζεται —ελλείψει άλλου ευστοχότερου— γραμματολογικά όχι μόνον η μοντερνιστική λογοτεχνική παραγωγή
της γενιάς του ’30 στη Θεσσαλονίκη αλλά και η μεταγενέστερη λογοτεχνική παραγωγή που δέχτηκε τις επιδράσεις της. Κι εδώ ακριβώς έγκειται
η ουσία της προβληματικότητάς του.
Μέχρι εδώ, λοιπόν, έχουμε το χρονικό της δημιουργίας του όρου, όπως
προκύπτει από μερικά πολύ αξιόλογα ενσταντανέ· μια εικόνα, θολή ίσως
αλλά τουλάχιστον με εμφανή περιγράμματα, για το πώς· πώς συγκροτήθηκε η ταυτότητα της μοντερνιστικής κίνησης της μεσοπολεμικής Θεσσαματική κίνησις;», «Ανάμεσα στους παράγοντας της πνευματικής μας ζωής» και «Με
τους λογοτέχνας και συγγραφείς, τους ποιητάς και τους λογίους μας».
25 Ευχαριστώ την κ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου για τη βιβλιογραφική υπόδειξη.
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λονίκης αρχικά αλλά και πώς έφτασε η ίδια ταυτότητα να αντιπροσωπεύει
έργα κάθε άλλο παρά συνομήλικα και τεχνοτροπικά, θεματικά και ειδολογικά συγγενή.
Μένει να απαντηθεί και το γιατί· γιατί η ταυτότητα της «σχολής»
συγκροτήθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο ώστε να αποκοπεί από το σώμα της
υπόλοιπης λογοτεχνικής παράδοσης αφενός και να θεωρείται διάφορη
από ό,τι (καλώς ή κακώς) ορίστηκε ως «γενιά του ’30» αφετέρου; Προκύπτουν, λοιπόν, τα εξής επιμέρους ερωτήματα:
— πώς εντάσσεται η μοντερνιστική κίνηση της Θεσσαλονίκης, που
(άστοχα) καθιερώθηκε ως «σχολή Θεσσαλονίκης», στη μεσοπολεμική
μας λογοτεχνία;
— ποια η σχέση της με την ελληνική λογοτεχνική παράδοση αλλά και με
τη σύγχρονή της λογοτεχνική παραγωγή;
— ποια είναι τα κοινά ή διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά της ως προς τη
«γενιά του ’30»;
— πώς δεξιώνεται τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό η «σχολή» και πώς η «γενιά
του ’30» και γιατί;
— πόσο παρεκκλίνουν οι στοχεύσεις της από τον ορίζοντα των προσδοκιών κοινού και κριτικής;
Η απάντηση σε αυτά ή παρόμοια ερωτήματα μπορεί να συμβάλει στην
ανασυγκρότηση της λογοτεχνικής ταυτότητας της «σχολής Θεσσαλονίκης» οδηγώντας πιθανότατα στην ίδια της την αυτοαναίρεση. Οπωσδήποτε —ανασυγκροτημένη ή μη, αποδεκτή ή όχι— η νέα ταυτότητα δεν θα
είναι παρά μια απόπειρα, επιτυχέστερη ίσως αλλά εξίσου μάταια εντέλει,
(περι)ορισμού ενός γοητευτικού λογοτεχνικού φαινομένου, που, αρνούμενο να υπακούσει στα καραντωνικά προστάγματα ή να συμμετάσχει στα
υπερρεαλιστικά αθύρματα, εισήγαγε τη νεοτερικότητα στα καθ’ ημάς.

•
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Η αναζήτηση της ταυτότητας των λογοτεχνών της γενιάς του ’30
μέσα από την έκδοση του περιοδικού Πνοή
Ευάγγελος Σακκάς

Το ενδιαφέρον της παρούσας ανακοίνωσης κινείται γύρω από την έκδοση
του λογοτεχνικού περιοδικού “Πνοή”. Ένα περιοδικό που αν και εκδόθηκε
για σύντομο χρονικό διάστημα, έχει ωστόσο άμεση σχέση με την γενιά της
νεώτερης λογοτεχνίας, την λεγόμενη “Γενιά του ’30”. Παρόλο που μιλάμε
για “Γενιά του ’30”, ας θυμίσουμε ότι δεν ανήκουν σε αυτήν όλοι όσοι έδρασαν και έγραψαν εντός της δεκαετίας αυτής, αλλά και αυτοί που εντάσσονται στους νεώτερους λογοτέχνες ξεφεύγουν από τα στενά αυτά χρονικά
όρια. Στην ανακοίνωση αυτή, μας απασχολούν εκείνοι που είχαν την τύχη
να δουν τυπωμένα τα έργα τους στο περιοδικό αυτό.
Ίδρυση του περιοδικού και χρόνος έκδοσης
Η έκδοση του περιοδικού Πνοή ξεκινά τον Οκτώβριο του 1928 και συνεχίζεται μέχρι τους πρώτους μήνες του 1930. Ακριβή ημερομηνία δεν έχουμε
για το τελευταίο, διπλό τεύχος, όπου αναγγέλλεται χωρίς πολλές εξηγήσεις η διακοπή της έκδοσης του περιοδικού. Τα τεύχη φτάνουν τα 17, εκ
των οποίων τα 14 είναι μονά και τα τρία διπλά. Η αρίθμηση σταματάει στο
τεύχος 18, σύμφωνα με τον τρόπο αρίθμησης του αρχείου από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, το οποίο στην ουσία είναι το διπλό
τεύχος 16-17. Το περιοδικό έχει σχήμα 4ο, και οι διαστάσεις του είναι 27x19
εκατοστά.
Τα τεύχη αποκαλούνται “φύλλα”, και θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη
λέξη για την περιγραφή της έκδοσης του περιοδικού. Την λογοτεχνική
διεύθυνση και κύριες φωνές του περιοδικού είναι ο Άγγελος Τερζάκης,
ο Κώστας Δαρρίγος καθώς και ο Ναπολέων Παπαγιωργίου μέχρι και το
τεύχος 14, οπότε και αποχωρεί. Συνεργάτες του περιοδικού είναι πολλοί,
άλλοι τακτικοί και άλλοι με λίγες ή και με μόλις μια δημοσίευση. Όλοι όμως
υπηρετούν τις ίδιες ιδέες και κινούνται γύρω από συγκεκριμένα θέματα,
καθώς προσπαθούν να παράσχουν ένα μέσο έκφρασης της γενιάς τους,
που ψάχνει να βρει την ταυτότητά της.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Η ύλη του περιοδικού μοιράζεται ανάμεσα σε ποιήματα και πεζά, μεταφράσεις, βιβλιοκρισίες, και επιστολές αναγνωστών και συνεργατών.
Θεματολογία
α) Κριτική για την πνευματικά και ηθικά κατακερματισμένη κοινωνία
Η θεματολογία του περιοδικού είναι καθαρά λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής φύσεως. Το εισαγωγικό κείμενο στην πρώτη σελίδα του πρώτου
τεύχους του περιοδικού μας δίνει εξ αρχής τον προβληματισμό και τους
σκοπούς που θέτουν οι δημιουργοί του: η ανάπλαση του κόσμου μέσα από
την καλλιτεχνική δημιουργία και η ανανέωση της κουρασμένης λογοτεχνικής παραγωγής. Το κείμενο έχει απλά την γενική υπογραφή Πνοή, όμως
δεν είναι δυνατόν μα μην διακρίνουμε το πνεύμα του ίδιου του Τερζάκη
διάχυτο στο κείμενο. Ο τίτλος του κειμένου άλλωστε, “Απολογία”, μας
θυμίζει ένα άλλο κείμενο του ίδιου, τα Ελεύθερα Ιδανικά στο περιοδικό “ο
Κύκλος” του 1932 όπου γράφει πως : απολογισμός σημαίνει πάντοτε ετοιμασία για αναχώρηση1. Δίνει το στίγμα της όλης έκδοσης με ευθύ και ξεκάθαρο τρόπο. Αναχώρηση από τον παλιό τρόπο σκέψης, από την κούραση
του πνευματικού κόσμου και τις αποτυχίες που έχει δοκιμάσει ο ελληνισμός. Μετά τη συνειδητοποίηση ότι τα παλιά όνειρα έχουν γκρεμιστεί,
επιθυμούν να ξεκινήσουν από την αρχή την ανοικοδόμηση του κόσμου, να
φέρουν τους νέους ανθρώπους στην καινούρια εποχή και να τους απελευθερώσουν πνευματικά, τελικά να τους δώσουν ταυτότητα. Αναφέρεται
μέσα στο κείμενο «Ο αιώνας μας ζητεί τον εαυτό του», και είναι πιστεύω
η φράση που συμπυκνώνει την όλη ιδιοσυγκρασία του περιοδικού: ένα
κάλεσμα για πνευματική ανάταση και επιτέλους μια προσπάθεια αναζήτησης μιας ολοκληρωμένης συνείδησης λαού που ζει στον αιώνα του και
φέρνει την ευθύνη του απέναντι του μέλλοντος. Ο τίτλος του περιοδικού
ήδη παραπέμπει στην ανάγκη του ανθρώπου να επιζήσει των συμφορών,
να ανανεωθεί και να δημιουργήσει, τελικά να ανασάνει. Ο συσπειρωτικός
χαρακτήρας γύρω από την ιδέα της ανανέωσης είναι πολύ έντονος, ένα
ισχυρό κάλεσμα προς όλες τις πλευρές να ενωθούν κάτω από μια ενιαία
σημαία ιδεών, και να αποκτήσουν την δική τους φωνή, όπως αναφέρεται
σε νέο άρθρο2 στο κλείσιμο του πρώτου έτους.
β) Τα προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο
Ένα από τα κύρια μελήματα των λογοτεχνών που εκδίδουν έργα τους
στην Πνοή είναι να περιγράψουν τον σύγχρονο άνθρωπο και τα προβλήματά του. Επιθυμούν να προσεγγίσουν το άτομο ως ψυχολογική οντότητα.
1
2

Άγγελος Δ. Τερζάκης, «Ελεύθερα ιδανικά», περιοδικό Ο Κύκλος 1.5, 1932.
Φύλλο 12, Οκτώβρη 1929, σσ. 1-2.
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Το γενικότερο κοινωνικό κλίμα της εποχής είναι επιβαρυμένο από τις
αποτυχίες των πολέμων, τις λάθος επιλογές των κυβερνήσεων, την καταστροφή – απώλεια των παλαιών πατρίδων της Μικρασίας και τον ξεριζωμό τόσων ανθρώπων και από τις δυο μεριές του Αιγαίου. Σε πολλά έργα
γίνεται αισθητή η ανάγκη να εκφραστεί ο πόνος, η σύγχυση, και κυρίως
η διάψευση των ελπίδων και των ονείρων του παρελθόντος. Για αυτά
μιλούν τα “ονειράτα που κλαίνε στο σκαλοπάτι” της Αιμιλίας Δάφνης στα
Τρίστιχα3, αυτό το “ξεπεσμένο αρχοντικό” περιγράφει ο Τέλος Άγρας στην
Αμουσία του4, οι πρόσφυγες είναι οι αχαλίνωτοι διαβάτες στο ποίημά του
ίδιου, ΠωπΩ!5. Στην ίδια σελίδα του πρώτου τεύχους, ο Φώτος Γιοφύλλης
με το ποίημα Περιηγητής μιλά για τους πρόσφυγες, τον πληγωμένο τους
εγωισμό καθώς πρέπει να υποταχθούν στους όρους των συμφωνιών που
συντάχθηκαν από ξένους στα προβλήματά τους, οι οποίοι το μόνο που
γνωρίζουν από την Ελλάδα είναι όσα γράφουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί του
Μπαίντεκερ.
γ) Ευεργέτες και ψεύτικες ελπίδες
Η πρόσκαιρη χαρά που φέρνει η ψεύτικη ελπίδα και τελικά η διάψευση
και η καταστροφή είναι η αίσθηση που μας αφήνει η περίπτωση του Μανωλάκη Γούμενου στο διήγημα ο Ευεργέτης του Άγγελου Τερζάκη6. Όπως και
στο ποίημα του Γιοφύλλη που μόλις αναφέρθηκε, στο διήγημα του Τερζάκη
περιγράφεται ακόμη πιο εκτεταμένα η δυσπιστία στην βοήθεια που έρχεται από αλλού εκτός από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Η έξωθεν προερχόμενη βοήθεια έχει αποδειχτεί πολλές φορές στην ιστορία της Ελλάδας
αναποτελεσματική και με αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Η ελπίδα και η πίστη σε ανύπαρκτες καταστάσεις επηρεάζουν τις ζωές
πολλών χαρακτήρων στα έργα που συναντάμε στο περιοδικό. Στο Παλιό
Δεφτέρι7 του Παύλου Κριναίου η λέξη “έπαρση” αναφέρεται, θα λέγαμε,
στην υπερτίμηση της δύναμης του ελληνικού στρατού από την κυβέρνηση
που έφερε την καταστροφή στη Σμύρνη. Στο μικρό διήγημα του Στάμου
Παπαδάκη, Ο διάβολος στο ρολόι8, ο άνθρωπος φαίνεται να λυγίζει όταν
αναιρούνται όσα θεωρούσε δεδομένα, ενώ οι πολλοί μένουν απαθείς
νοσταλγώντας να ξαναγυρίσουν στις μικρές τους καθημερινές συνήθειες
γρήγορα, προτού τους επηρεάσει ψυχολογικά ο χαμός ενός συνανθρώπου
τους.
3
4
5
6
7
8

Φύλλο 1, Οκτώβριος 1928, σ. 3.
Φύλλο 1, Οκτώβριος 1928, σ. 3.
Φύλλο 1, Οκτώβριος 1928, σ. 11.
Φύλλο 1, Οκτώβριος 1928, σσ. 5-7.
Φύλλο 1, Οκτώβριος 1928, σ. 8.
Φύλλο 1, Οκτώβριος 1928, σσ. 10-11.
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δ) Μοναξιά
Ένα άλλο στοιχείο ψυχολογικό που συναντάμε συχνά είναι η μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Είτε λόγω ενός έρωτα που δεν ευοδώθηκε,
όπως στο Είναι πικρό και είναι γλυκό του Λέοντα Μαγναύρα9, είτε λόγω
του αποχωρισμού από τον τόπο ή τα συγγενή πρόσωπα, οι χαρακτήρες
των έργων μένουν συχνά μόνοι με μια απελπισία που αγγίζει την τρέλα. Ο
Ζαφείρης στην Μετάθεση10 του Μιχάλη Ράπτη βρίσκει την παρηγοριά μόνο
όταν πάει στον στάβλο και κοιμάται μαζί με τα ζώα, η οποιαδήποτε επαφή
του αρκεί τώρα για να νιώσει την ασφάλεια που στερήθηκε με την δυσμενή
μετακίνηση μακριά από τα δικά του πρόσωπα.
ε) Ηθικός κατακερματισμός της κοινωνίας
Ο κοινωνικός προβληματισμός υπάρχει τόσο στα ποιήματα όσο και στα
πεζογραφήματα. Με βλέμμα κριτικό στέκονται οι λογοτέχνες του περιοδικού απέναντι στον ηθικό κατακερματισμό της κοινωνίας. Εντύπωση
κάνει η αναφορά στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία ταυτίζονται
ως επί το πλείστον με την κατεστημένη τάξη. Η οικονομική κατάσταση
είναι αυτή που καθορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία κινούνται. Για να περιγράψουν καλύτερα την απέχθεια που τρέφουν για αυτήν την κατεστημένη
τάξη, οι περισσότεροι δημιουργοί μας δίνουν ζευγάρια αντιθέσεων μέσα
στα κείμενά τους. Όταν πρόκειται για πλούσιους σχεδόν αυτόματα έρχεται
η αντίθεση μέσα στην ίδια την αφήγηση μ’ ένα άλλο πρόσωπο, μικρότερης
τάξης, προέλευσης ή και ηλικίας – συχνά θεατής που υποτάσσεται στην
υπηρεσία των πλουσίων αυτών, όπως στην περίπτωση του προσφυγόπουλου στο Μπουμπούκια που μαράζωσαν του Ντόλη Νίκβα11 ή με έμμεση
αντίθεση όπως στο στίχο “κλειδωμένο το ψηλό μπαλκόνι” στο ποίημα
Λυτρωμός12 του Γιάννη Κισκήρα.
Οι νέοι είναι αυτοί που απασχολούν τους λογοτέχνες, στα πρόσωπα
των νέων βλέπουμε να μην έχει επέλθει η πνευματική φθορά. Τα παιδιά
δεν φοβούνται τον θάνατο (πβ. διήγημα ο Γέρος13 του Άγγελου Τερζάκη και
το Αννίτσα14 της Έλλης Δασκαλάκη), ούτε ανέχονται την κοροϊδία και την
διαφθορά (Ανάσταση στη Λαγουδέρα15, Χρόνης Σόφρας). Σε άλλο μικρό
9
10
11
12
13
14
15

Φύλλο 3, 25 Δεκεμβρίου 1928, σ. 4.
Φύλλο 8-9, Ιούνης – Ιούλης 1929, σσ. 5-6.
Φύλλο 3, 25 Δεκεμβρίου 1928, σσ. 10-11.
Φύλλο 2, 25 Νοεμβρίου 1928, σ. 9.
Φύλλο 2, 25 Νοεμβρίου 1928, σσ. 2-5.
Φύλλο 4, Φλεβάρης 1929, σσ. 2-5.
Φύλλο 3, 25 Δεκεμβρίου 1928, σσ. 16-19.
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πεζογράφημα του Α. Τερζάκη με τίτλο Θεριό16 βλέπουμε την αντίθεση
μεταξύ του ανθρωπάκου που δεν φοβάται να χαϊδέψει τον μεγαλόσωμο
σκύλο σε αντίθεση με τον φόβο και την οργή των υπόλοιπων παρευρισκόμενων, οι οποίοι προσπαθούν να του περάσουν τη θηλιά. Είναι ξεκάθαρος ο συμβολισμός ανάμεσα στον απλό και με καθαρή τη συνείδησή
του άνθρωπο ενάντια στους πολλούς, που θέλουν πάση θυσία να κάνουν
το δικό τους, γιατί αυτό είναι το θεωρούμενο ως σωστό, και βιάζονται να
γυρίσουν πίσω στην ρουτίνα τους και τις συνήθειές τους. Αυτό το βόλεμα
και την άρνηση να αλλάξουν κάτι όσοι έχουν πάρει πια κάποια συνήθεια,
τα συναντάμε και στο διήγημα ο Μπάρφης17 του Ναπολέοντα Παπαγιωργίου. Ο Μπάρφης παρόλο που απόκτησε την ελευθερία του δεν βλέπει την
ώρα να γυρίσει στην φυλακή, γιατί αυτό ήξερε πια να έχει στη ζωή του και
δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την ελευθερία. Ο σαρκασμός των λογοτεχνών κατά του δογματισμού εντοπίζεται επίσης στο μικρό διήγημα του
Στάμου Παπαδάκη Ένας ήρωας, μια συνέπεια18. Ο ευκατάστατος κύριος
αρνείται να πιστέψει ότι το σπίτι του έχει ποντίκια και για αυτό δεν μπορεί
να κοιμηθεί το βράδυ – προτιμά να εμμείνει στην παλιά του άποψη, ότι
τάχα υπάρχουν βρικόλακες και καλικάντζαροι.
στ) Η παντοδυναμία του ονειρικού στοιχείου και η θέαση του ερωτά
Μια από τις κυρίαρχες λέξεις που συνάντησα κατά την ανάγνωση των
έργων του περιοδικού ήταν η λέξη όνειρο, ονειράτα και τις πιο πολλές
φορές εμφανίζεται με τον έρωτα, ως έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες.
Το όνειρο αντισταθμίζει την απουσία σταθερών προσανατολισμών
και καταδεικνύει την απόσταση του ατόμου από το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο. Η επιθυμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το βάρος του παρελθόντος τον οδηγεί στο όνειρο – αν και τις πιο πολλές φορές συνδυάζεται
ως θέμα με την αποτυχία, την προδοσία, την καταστροφή. Οι εικόνες της
ευτυχίας των ονείρων διαψεύδονται και γίνονται εφιάλτες. Στο έργο της
Μαρίας Γεροπαντά Σβησμένο Όνειρο19 η αγνότητα γεννάει το όνειρο που
όμως γρήγορα χάνεται μέσα στο κλάμα της βροχής. Η λησμονιά των ονείρων και την έπαρσης είναι η κύρια αίσθηση στο Και θα πάω στο πλάι20 του
Jean Moreás σε μετάφραση του Τέλλου Άγρα.
Το πιο αγαπημένο θέμα που προσεγγίζουν οι δημιουργοί στις σελίδες της πνοής θα λέγαμε πως είναι ο έρωτας, που είναι άμεσα ή έμμεσα ο
16
17
18
19
20

Φύλλο 6, Απρίλης 1929, σσ. 2-3.
Φύλλο 10-11, Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1929, σσ. 6-9.
Φύλλο 12, 25 οχτώβρη 1929, σσ. 4-5.
Φύλλο 8-9, Ιούνης – Ιούλης 1929, σ. 4.
Φύλλο 7, Μάης 1929, σ. 3.
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κινητήριος λόγος της ζωής μας, όπως σημειώνει ο Τερζάκης σε ένα άρθρο
του21. Ο έρωτας και ο θάνατος είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται τα θέματα των περισσότερων ποιημάτων – κάποια με τεχνικές
αδυναμίες, άλλα συμμετρικά δοσμένα – όλα βλέπουν τον έρωτα με γνησιότητα πάθους, με κορυφώσεις αλλά κυρίως με μια μελαγχολία. Ο έρωτας
μπλέκεται με το ασυνείδητο και μπορεί να οδηγήσει στην τρέλα (Πλάνη της
Σοφίας Μαυροειδή και Γυρίστε ω φωνές της Ρίτας Μπουμή)22. Στα περισσότερα ποιήματα ο έρωτας εμφανίζεται ανεκπλήρωτος, ή και προδομένος
από τον άλλο, φθαρμένος από τον χρόνο. Ο κρυφός καημός ενός έρωτα
που δεν έχει ομολογηθεί βασανίζει την ψυχή, μας λέει ο Γιώργης Κοτζιούλας στο Μεταμέλεια23. Η δίψα με την οποία περιγράφεται ο έρωτας είναι
σχεδόν άπληστη. Δυο ποιήτριες ξεχωρίζουν σε αυτή τη θεματική ενότητα,
η Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη και η Μαρία Πολυδούρη. Άμετρος έρωτας,
λέει χαρακτηριστικά η Σοφία Μαυροειδή στο έργο της Πλάνη24. Οι κοινωνικοί προβληματισμοί που υπάρχουν σε άλλα έργα των ποιητριών αυτών
δεν είναι τόσο εμφανείς στα ποιήματα που επέλεξαν να δώσουν για δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό αλλά σε μια άλλου είδους μελέτη θα μπορούσαν να αναλυθούν σε μεγαλύτερο βάθος.
Ο έρωτας και το όνειρο, είναι οι διέξοδοι του ανθρώπου. Το όνειρο του
έρωτα που έχει πια σβήσει είναι μια εικόνα που χαρίζει η ζωή ως δείγμα
της χαράς που μπορεί να βιώσει κάποιος, στο έργο Οπτασία της Σοφίας
Μαυροειδή25. Σε άλλο έργο της ιδίας, το Τότες και τώρα26, ο έρωτας παρουσιάζεται ως το μέσο για να ξεκουραστεί η ψυχή από το βάρος του κόσμου.
Έχει ανάγκη ο άνθρωπος τον έρωτα για να δώσει νόημα στη ζωή του και
έχει ανάγκη να αναβαθμίσει την ζωή του για να νιώσει αισθανθεί πέρα από
κάθε περιορισμό και ψευτοκαθωσπρεπισμό που δεν του ταιριάζουν. Είναι
η ίδια η κοινωνία και τα σκουριασμένα της ήθη που μπορούν να φέρουν
τον χωρισμό του ζευγαριού και να οδηγήσουν το μυαλό στο σκοτάδι, μας
λέει ο Ρένος Έλληνας στο Το δισύλλαβο όνομα27. Η δίψα των λογοτεχνών
της Πνοής για την ζωή βρίσκει την έκφρασή της μέσα από αυτούς τους δυο
πυλώνες – τον συνδυασμό του θέματος του έρωτα και της ζωής. Με τους
νεωτερικούς λυρικούς τρόπους και τα μέσα που μεταχειρίζονται, ξεφεύγουν
από την ωραιοπάθεια, την μοιρολατρία και την κούραση που είχε φέρει η
ηθογραφία κατά το προηγούμενο διάστημα. Αποκτούν φωνή και ετοιμά21
22
23
24
25
26
27

Φύλλο 10-11, Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1929, σ. 15.
Φύλλο 7, Μάης 1929, σ. 9.
Φύλλο 7, Μάης 1929, σ. 8.
Φύλλο 7, Μάης 1929, σ. 7.
Φύλλο 13, Νοέμβρης 1929, σ. 12.
Φύλλο 5, Μάρτης 1929, σ. 12.
Φύλλο 7, Μάης 1929, σ. 4.
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ζονται να φτιάξουν τον κόσμο από την αρχή, όπως θα τον ήθελε ο Αλήτης
του Τεύκρου Ανθία. Εκτός όμως από την θέληση και την πάλη ενάντια
στα σκουριασμένα ήθη, πρέπει να αντιμετωπιστούν και άλλοι τομείς της
ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίοι νοσούν, για να έρθει η πραγματική
ανάπλαση του κόσμου.
ζ) Ανάπλαση του κόσμου και της κοινωνίας
Στις σημειώσεις του 7ου φύλλου γίνεται ξανά λόγος για την ταξική
πάλη και υπενθύμιση του στόχου του περιοδικού, η κοινωνική εξέλιξη του
ανθρώπου μέσα από την καλλιτεχνική προσπάθεια. Στο κείμενό του Και
πάλι γύρω στον Μορεάς ο Τέλλος Άγρας μιλά για συγκεκριμένους πόνους,
ταπεινούς περισπασμούς και ζοφερά πένθη28. Επανάσταση ζητά ο Παναγής Λιβαδάς στο ποίημά του Επανάσταση29, πνοή καινούρια και νέα Δημιουργία για τα αχόρταγα τα πνεύματα του Κόσμου. Τα προβλήματα που
έχει να αντιμετωπίσει η κοινωνία είναι πολυάριθμα και οι συντάκτες στης
Πνοής θέλουν να επισημάνουν όλους τους νοσούντες τομείς της ελληνικής πραγματικότητας.
Ο σημαντικότερος τομέας που περνάει κρίση στην Ελλάδα ανέκαθεν
μέχρι και σήμερα είναι ο τομέας της Παιδείας. Με εκτενέστατο άρθρο υπό
τον τίτλο Το κύμα της Αγραμματωσύνης30 στο φύλλο 8-9, υπογραμμίζεται το θέμα του καθεστώτος της καθαρεύουσας στην δημοτική εκπαίδευση
και τα προβλήματα που προκαλεί στους μαθητές. Τα βιβλία που μεταχειρίζονται στα σχολεία, οι υπερβολικές απαιτήσεις να γράψουν οι μαθητές
σε μια γλώσσα σχεδόν ακατάληπτη αλλά κυρίως τα φουσκωμένα μυαλά
των “επισήμων” που εμφυσούν στο λαό περιφρόνηση για όσους δεν είναι
γραμματιζούμενοι είναι το πρόβλημα. Οι αυθεντίες που έχουν προκύψει
από το πουθενά χλευάζονται και προκαλούνται να εξεταστούν οι διδάσκαλοι μεταξύ τους, για να φανεί πως και αυτοί δεν είναι τόσο σημαντικοί όσο διατυμπανίζουν. Οι συνεργάτες του περιοδικού, για να αλλάξουν
αυτό το καταστροφικό για τους νέους κλίμα, επιστρατεύουν την δημοτική,
χωρίς ποικιλίες άνωθεν ή κάτωθεν, και μένουν σε αυτήν. Θα λέγαμε ότι δεν
υπάρχει ίχνος καθαρεύουσας στο περιοδικό, δεν υπάρχει η χασμωδία που
χαρακτηρίζει άλλα περιοδικά της εποχής – ακόμη ειδοποιούν οι συντάκτες
ότι θα διορθώνουν εκφράσεις καθαρευβουσιάνικες όταν τις συναντούν στα
κείμενα των συνεργατών του περιοδικού. Η ταυτότητα των λογοτεχνών
αυτών καθορίζεται από το εργαλείο της γλώσσας, η οποία έχει εδώ απλή
και ενιαία μορφή. Οι υπερβολές του Ψυχάρη δυσαρεστούν τους συντάκτες
28 Φύλλο 7, Μάης 1929, σσ. 1-2.
29 Φύλλο 12, Οχτώβρη 1929, σ. 5.
30 Φύλλο 8-9, Ιούνιος – Ιούλιος 1929, σσ. 1-3.
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του περιοδικού και με επιστολές–αντιπαραθέσεις σε δημοσιεύματα άλλων
περιοδικών, όπως και με πολλές σημειώσεις, ιδιαίτερα στο τέλος της μηνιαίας έκδοσης, μάχονται εναντίον αυτής της κατάστασης. Αυτό βέβαια δεν
σημαίνει πως καταργούν την αξία του Ψυχάρη, και αυτό φαίνεται από την
εκτίμηση και τη συγκίνηση που μιλούν για το πρόσωπό του στο φύλλο 1231
μετά τον θάνατό του, γιατί ο Ψυχάρης μας έδωκε γλώσσα.
Στα ίδια πλαίσια υπεράσπισης της δημοτικής γλώσσας, ως ένα μέσο που
πρέπει να καλλιεργηθεί ώστε να συμβάλλει στην ανανέωση, στρέφονται
και κατά της υπερβολικής χρήσης ξένων τύπων εις βάρος της ελληνικής –
όπως λέει ο Κώστας Δαρρίγος σε κριτική32 του στο φύλλο 8-9 οι μοντέρνοι
νομίζουν ότι γίνονται τέτοιοι αν αραδιάσουν σε ένα στίχο περισσότερες ξένες
λέξεις παρά ελληνικές.
Η παιδεία λοιπόν και η σωστή, απλή χρήση της γλώσσας είναι σημαντικότατο θέμα για τους εμπνευστές της Πνοής. Η επανάσταση που ζητούν
αρκετοί μέσα από τα κείμενά τους στο περιοδικό μπορεί να να υλοποιηθεί μόνο αν προϋπάρξει παιδεία, σύμφωνα με τις ανάγκες των πολλών.
Στο γενικότερο πλαίσιο, τα ρεύματα από την Ευρώπη είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο οι συντάκτες του περιοδικού προσπαθούν να φέρουν στο
προσκήνιο, ως ένα σημαντικό μέσο παραδειγματισμού για την εγχώρια
λογοτεχνική παραγωγή, η οποία πρέπει να βγει από τα αδιέξοδα των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών ρευμάτων του προηγούμενου αιώνα και να
έρθει επιτέλους, στην νέα εποχή.
η) Μεταφράσεις και ρεύματα από την Ευρώπη
Εκτός από τα πρωτότυπα έργα Ελλήνων λογοτεχνών πολλές είναι οι
μεταφράσεις που δημοσιεύονται στο περιοδικό. Πέρα από τις μεταφραστικές “μόδες” της εποχής, τα κείμενα που έχουν επιλεγεί για μετάφραση
δεν είναι καθόλου τυχαία στην Πνοή – άλλωστε, οι μεταφραστές έλκονται από τα κείμενα για συγκεκριμένους λόγους και τα ίδια τα κείμενα μας
δίνουν πληροφορίες για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις των δεκτών τους.
Οι προτιμήσεις των συντακτών προς ορισμένες σχολές και συγγραφείς
του εξωτερικού είναι κάτι που αντανακλά τις προσωπικές τους ενασχολήσεις και γενικότερη παιδεία γύρω από τις ξένες γλώσσες. Εμφανίζονται
μεταφράσεις των Κurt Heincike, Alfred Lichtenstein, Hénri Barbusse, Alex
Pouschnin, Henry Wadsworth, Ivanov, Gverin, Veplaine, Baudlaire, Hénri
de Regnier, Thèophile Gauriér, Dorgelès, Moréas, Podenbach, Despax,
Palante και άλλων πολλών. Εκτός από τις προτιμήσεις προς ορισμένες
γλώσσες μερικών από τους μεταφραστές, θα ήταν πιστεύω πολύ χρήσιμο
31 Φύλλο 12, Οχτώβρη 1929, σ. 9.
32 Φύλλο 8-9, Ιούνης – Ιούλης 1929, σ. 13.
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να εξεταστεί σαν ξεχωριστό κεφάλαιο συγκριτικής μελέτης για να ιδούμε
κατά πόσο επηρέασαν τα θέματα έργων των μεταφραστών τους οι ξένοι
αυτοί συγγραφείς. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν να εμβαθύνω τόσο την
παρούσα στιγμή για αυτήν την παρουσίαση, επιφυλάσσομαι όμως για το
μέλλον καθώς το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, πάντα στα συγκεκριμένα πλαίσια ονομάτων που παρουσιάζονται στο περιοδικό Πνοή.
Μακριά από την ηθογραφία που είχε επικρατήσει κατά το προηγούμενο
διάστημα, τα διηγήματα κυρίως στρέφονται προς ένα νέο είδος αφήγησης.
Τα παραδοσιακού τύπου ποιήματα δεν είναι όσα τα νεώτερου τύπου και
περισσότερο επηρεασμένα από τον ρομαντισμό, ιδίως όταν μιλούν για τον
έρωτα. Οι αναφορές στη φύση και η προσκόλληση στην παράδοση που είχε
επιδείξει το προηγούμενο διάστημα η ηθογραφία, λείπουν εδώ. Η γλώσσα
που μεταχειρίζονται οι λογοτέχνες στα έργα τους είναι ανεπιτήδευτη, με
πολλές καθημερινές λέξεις που δίνουν μια φρεσκάδα στον λόγο και δεν
κουράζουν καθόλου τον σημερινό αναγνώστη. Το λεξιλόγιο είναι σχεδόν
αντιποιητικό για τα δεδομένα της προηγούμενης γενιάς λογοτεχνών και ο
εξπρεσιονισμός θα λέγαμε σε συνδυασμό με το ρομαντικό στοιχείο είναι η
τάση σε πολλά έργα. Τα ποιήματα δεν είναι εργαστηριακού χαρακτήρα αλλά
βέβαια δεν καταργούνται οι τεχνικές ούτε τα προηγούμενα ρεύματα. Στο
φύλλο 1533 όλο το τεύχος είναι ένα αφιέρωμα στην Εκατονταετηρίδα του
Ρομαντισμού, με άρθρα που μιλούν για τη Γέννηση του ρωμαντισμού του
Τ. Μπάρλα (σ. 58-59), το Ρομαντισμό στον πεζό λόγο του Ά. Τερζάκη, Κατά
τι είναι και κατά τι δεν είναι ρομαντικός ο Μποντλαίρ, του Κ. Παράσχου.
Επίσης εξετάζουν το κίνημα του ρομαντισμού στη Γαλλία και τη Γερμανία.
Αυτό που τους απασχολεί περισσότερο είναι το παράδειγμα του ρεύματος
αυτού ως η δεύτερη μεγάλη ανανεωτική προσπάθεια μετά την Αναγέννηση
και η ορμή που απέκτησε σε τόσο πολλές χώρες, ελπίζοντας να υπάρξει
κάτι παρόμοιο και στην εποχή τους. Εκτός από αυτές τις αναφορές στο
παρελθόν στρέφονται και στο παρόν. Υποστηρίζουν και εμπνέονται από
παραδειγματικές κινήσεις ανανέωσης και καλλιτεχνικής δραστηριότητας
συναδέλφων τους στο εξωτερικό, όπως με το δημοψήφισμα των 140 Γάλλων
λογοτεχνών προς τον Υπουργό Παιδείας της Γαλλίας υπέρ του Ζαν Κοκτώ.
Στο διπλό φύλλο 10-11 έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέατρο,
με άρθρα του Βαλσά. Διακηρύσσει ο Βαλσάς την ανάγκη34 για ποιοτικότερες επιλογές από τους σκηνοθέτες, οι οποίοι, βασιζόμενοι στα σκηνοθετικά τους τεχνάσματα, περνούν στο κοινό έργα αδιάφορα από συγγραφικής απόψεως τα οποία εξυψώνουν με άλλους τρόπους και επιφανειακές
κινήσεις. Επικροτεί τον νατουραλισμό και τον ρεαλισμό σε ορισμένα έργα,
33 Φύλλο 15, Φλεβάρης 1930, σσ. 49-50.
34 Φύλλο 10-11, Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1929, σσ.12-14.
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επισημαίνοντας ότι θα προτιμούσε να έβλεπε παρόμοιες φιλότιμες προσεγγίσεις σε έργα που να έχουν να πουν κάτι πιο ουσιώδες για τον άνθρωπο
και τα όνειρά του, έργα που να έχουν ζωή. Η δραστηριότητα στα θέατρα
και κατά συνέπεια η λογοτεχνική θεατρική παραγωγή παρομοιάζονται με
κάποιο ον παράλυτο, όμως υπάρχει η ελπίδα πως οι νέες σκηνοθετικές
βλέψεις θα φυσήξουν νέα ζωή στην σκηνή που έχει γεμίσει απολιθώματα
προπολεμικών σκηνών, ηθών και εθίμων, όπως γράφει.
Στα ίδια πλαίσια μιλά και ο Άγγελος Τερζάκης, ενθαρρύνοντας την
ανανέωση της θεατρικής λογοτεχνίας, ο οποίος υποστηρίζει ένθερμα πως
“η εκλογή πνευματικότερου υλικού κάθε άλλο παρά περιορίζει το έδαφος
της σκηνοθετικής δράσης”.
Επίλογος
Μέσα σε μια εποχή πνευματικής και ψυχολογικής κούρασης, η ομάδα των
δημιουργών του περιοδικού Πνοή εμπιστεύεται την παντοδυναμία της
νιότης. Έδωσε βήμα σε αυτούς τους νέους και φανέρωσε την ύπαρξή τους.
Με ενιαίο χαρακτήρα, αντιπροσωπευτικό της ήδη εξελισσόμενης γενιάς
των νεώτερων λογοτεχνών, προσπάθησαν να ανανεώσουν την λογοτεχνική παραγωγή. Οι προσδοκίες τους για πνευματοποίηση της κοινωνίας και ικανοποίηση των αναγκών του λαού μέσα από την δυναμική και
ανυπόταχτη λογοτεχνική έκφραση όπως την εξέφρασε ο Γιώργος Θεοτοκάς στο Ελεύθερο Πνεύμα του 1929, το μανιφέστο της ταυτότητας αυτής
της λογοτεχνικής γενιάς, είναι εδώ στοιχεία ζωντανά και παρόντα στην
πράξη. Το περιεχόμενο του περιοδικού, τα έργα και οι ιδέες που συναντάμε
μέσα σε αυτό είναι πραγματικά άξια περαιτέρω μελέτης και ανάλυσης.

•

Αρχαϊστές ή πασσεϊστές; Εκδοχές και διλήμματα του μοντερνισμού
στην Ελλάδα και τη Ρωσία του εικοστού αιώνα
Elena Sartori

Η έννοια του αισθητικού «μοντέρνου», για το οποίο πρωτομίλησε ο Baudelaire εξελίχθηκε, ως γνωστόν, στα πρωτοποριακά κινήματα των αρχών του
εικοστού αιώνα. Ο μοντερνισμός, όπως επεσήμανε ο Habermas1 αποτελεί,
κατ’ ουσίαν, την αναζήτηση του συγχρονικού, ενώ η ιστορική συνείδηση
της μεταβολής των εποχών αποτελεί την απαραίτητη αφορμή γι’ αυτόν.
Εντούτοις, μια τέτοια αντίληψη του χρόνου αρνείται την ιδέα της ιστορικής γραμμικής συνέχειας και, συνεκδοχικά, την ιδέα της μίμησης του
παραδείγματος και ακριβέστερα του κλασικού παραδείγματος.
Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με το πώς προσλαμβάνεται η έννοια του
«κλασικού» στα πλαίσια του μοντερνισμού ως αισθητικού ρεύματος. Θα
επικεντρωθούμε σε δύο περιπτώσεις των εθνικών «μοντερνισμών», επιλέγοντας δύο πολιτιστικά τεκμήρια τα οποία αξιολογούμε ως αντιπροσωπευτικά. Ένα παράδειγμα ελληνικό και ένα ρωσικό. Και ξεκινώντας απ’ αυτά
θα διερευνήσουμε την αποδοχή του παρελθόντος καθώς και της παράδοσης, η οποία εν τέλει επικαθορίζει την ταυτότητα της εθνικής τέχνης.
Οι δύο περιπτώσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε εδώ είναι στον ίδιο
βαθμό δυσανάλογες, όσο και σύμμετρες. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για μία συλλογική ενέργεια δημιουργών της τέχνης, το αποτέλεσμα της
οποίας μπορεί να προσληφθεί σήμερα ως ένα ενιαίο πολιτιστικό προϊόν.
Εννοούμε το ελληνικό μεσοπολεμικό περιοδικό Το 3ο Μάτι.
Το δεύτερο αντικείμενο αναφοράς αποτελεί η υποκειμενική αφήγηση
μιας συγκεκριμένης συλλογικής προσπάθειας στον χώρο της τέχνης, και
συγκεκριμένα η περιγραφή της «χρυσής εποχής» της ρωσικής πρωτοπορίας, όπως αυτή παρουσιάζεται στις σελίδες του βιβλίου του Μπενεντίκτ
Λίβσιτς με τον τίτλο «Ο τοξότης με ενάμισι μάτι».
Αυτά τα δύο τεκμήρια εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, στα μέσα
της δεκαετίας του ’30. Από την άποψη μιας ενδεχόμενης ένταξης στην
ιστορία των τεχνών, προσπερνώντας όμως συμβατικά το γεγονός ότι το
1

Βλ.: Wege aus der Moderne: Schliisseltexte der Postmoderne-Diskussion. Hrsg. von W.
Welsch. Weinheim, 1988, σ. 177-192.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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βιβλίο του Λίβσιτς έχει χαρακτήρα αναδρομικό, αφού αναφέρεται στα προ
εικοσαετίας καλλιτεχνικά δρώμενα, επισημαίνουμε την κοινή, σε αμφότερα τα παραδείγματα, συνείδηση του τέλους της εποχής του συμβολισμού ως κυρίαρχου καλλιτεχνικού ρεύματος, αλλά και των πρωτοποριών
του μοντερνισμού στη μαχητική τους εκδοχή. Επίσης, και τα δύο τεκμήρια
υποδηλώνουν μια λειτουργία συλλογικής ενδοσκόπησης, με προσδοκία τη
συγκρότηση μιας εθνικής καλλιτεχνικής ταυτότητας και του αυτοπροσδιορισμού της σε αντιδιαστολή προς τις άλλες, ξένες πολιτιστικές παραδόσεις.
Ας αξιοποιήσουμε τα προγραμματικά σχήματα των δημιουργών και
στις δύο περιπτώσεις. Αυτές οι δηλώσεις, καθώς και το πρώτο στοιχείο που
μας παρέχουν τα δύο αυτά αντικείμενα μελέτης, που είναι οι τίτλοι τους,
είναι τα στοιχεία που προαναγγέλλουν τις διαθέσεις των καλλιτεχνών.
Το περιοδικό Το 3ο Μάτι αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα ανάμεσα
στα ελληνικά μεσοπολεμικά περιοδικά λόγου και τέχνης. Μέσα σε δύο
χρόνια (1935-1937) κυκλοφόρησαν μόλις τέσσερα (ή δώδεκα, σύμφωνα
με την πρωτότυπη αρίθμηση) τεύχη. Πρόκειται κατά κυριολεξίαν για
ένα περιοδικό λόγου και τέχνης αφού στις σελίδες του διασταυρώνονται
θέματα εικαστικών τεχνών και λογοτεχνίας. Το περιοδικό υπήρξε προϊόν
συνεργασίας σημαντικών Ελλήνων διανοουμένων, με κεντρικά πρόσωπα
τον αρχιτέκτονα Δημήρη Πικιώνη, τον ζωγράφο Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα
και τους λογοτέχνες Στρατή Δούκα και Τάκη Παπατσώνη.
Από το δεύτερο τεύχος η εκδοτική ομάδα αποφασίζει να οργανώσει
την κάθε έκδοση σε μία θεματική ενότητα. Έτσι έχουμε τα αφιερώματα
στα θέματα της φύσης και του τοπίου, της λογοτεχνίας, και του λεγόμενου
«Νόμου του Αριθμού στη φύση και στην τέχνη». Οι τόμοι αυτοί προσφέρουν πλούσιο υλικό για σχολιασμό.
Στο τέλος του αρχικού εκδοτικού σημειώματος, οι συντάκτες διατυπώνουν τον «τελικό σκοπό» αυτού του εγχειρήματος: «Μια σωστή ΑΦΕΤΗΡΙΑ από τις φυλετικές μας δυνατότητες. Μία ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ αυστηρή
και αμερόληπτων αξιών, μια ΒΟΗΘΕΙΑ για την επιδίωξη ενός ΕΡΓΟΥ»2.
Η ακόλουθη ύλη του περιοδικού αναδεικνύει το πώς ορίζονται αυτές οι
προϋποθέσεις του έργου τέχνης.
Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τον τίτλο, Το 3ο Μάτι προτείνει στο προγραμματικό του άρθρο τη δική του ερμηνεία: «Όταν πρόκειται για την τέχνη, και
γενικότερα, όταν πρόκειται να βγει κανείς απ’ το τετριμμένο, τους κοινούς
τόπους της καθημερινής ζωής, χρειάζεται μια δυνατότερη, νέα δραματικότερη ΟΡΑΣΗ. Χρειάζεται ένα ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ»3. Πρόκειται, όπως επισημάναμε νωρίτερα, κατ’ αρχάς, για την εθνική τέχνη, και η εικόνα του «τρίτου
2
3

Το 3ο Μάτι. Ε.Λ.Ι.Α., 1982, σ. 3.
Ό.π., σ. 3.
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ματιού» λειτουργεί ως μεταφορά που εκφράζει περίπου την ίδια σημασία
με την μοντερνιστική έννοια της «ανοικείωσης»4.
«Ο τοξότης με ενάμισι μάτι» κυκλοφόρησε στη Σοβιετική Ένωση το
1933. Το βιβλίο του Λίβσιτς έχει ως θέμα τη συγκρότηση και την πορεία
της ρωσικής καλλιτεχνικής πρωτοπορίας την περίοδο 1911-1914. Ο
συγγραφέας του βιβλίου υπήρξε δρων υποκείμενο εκείνης της εποχής.
Στον πρόλογό του ο Λίβσιτς τονίζει, ότι στόχος του σε καμία περίπτωση
δεν αποτελεί η προσπάθεια αναζωογόνησης ενός καλλιτεχνικού κινήματος που ολοκληρώθηκε δεκαοχτώ χρόνια νωρίτερα. Αποφασίζει να υιοθετήσει το είδος του απομνημονεύματος για να αφομοιώσει την ιστορική
ερμηνεία στο αφήγημα. Η συνείδηση της οριστικής μεταβολής της ιστορικής συγκυρίας, του παρέχει την αναγκαία αποστασιοποίηση. Φωτίζει τα
ουσιώδη αισθητικά, θεωρητικά και ιδεολογικά ζητήματα που άφησε πίσω
της η εποχή της ρωσικής πρωτοπορίας, εστιάζοντας, ανάμεσα σε άλλα
ζητήματα, στην αναζήτηση της εθνικής καλλιτεχνικής ταυτότητας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του, ο Λίβσιτς καταλήγει με μια
αναφορά στην πρόσληψη των ευρωπαϊκών πρωτοποριακών ρευμάτων
από τους ρώσους καλλιτέχνες, την οποία ο ίδιος αποτιμά ως επιφανειακή,
δηλαδή μόνο στο επίπεδο της τεχνοτροπίας. Ο συγγραφέας αναπτύσσει
τον συλλογισμό του με μια οραματική παράσταση, την οποία ερμηνεύει
ο ίδιος στο κλίμα ενός ιδιόρρυθμου, καλλιτεχνικού εθνικισμού: «Αταβιστικά στρώματα, κατακλυσμιαίοι ρυθμοί, λουσμένοι από το εκτυφλωτικό
φως της προϊστορίας, κινούνται ορμητικά και ασυγκράτητα ως πλημμύρα
κατευθυνόμενα προς τη Δύση, ενώ η Ανατολή τους ωθεί από το βάθος. Και
μπροστά τους, με ένα δόρυ στο χέρι του, καλπάζει, μες στο σύννεφο της
ιριδίζουσας σκόνης, ο άγριος καβαλάρης – ο Σκύθης πολεμιστής. Κοιτάει
πίσω του, και μόνο με το μισό του μάτι λοξοκοιτά τη Δύση. Αυτός είναι ο
τοξότης με ενάμισι μάτι»5. Σ’ ένα άλλο σημείο ο Λίβσιτς εξηγεί ότι αυτοί οι
δύο πολιτισμικοί πόλοι, που συναντάμε στην παραπάνω παράσταση, – η
Ανατολή και η Δύση – δεν έχουν ιδιότητες εδαφικές, δεν αναφέρονται σε
επικράτειες και δεν έχουν χωρικά σύνορα, αλλά σχηματίζονται από κάποια
κοσμολογικά στοιχεία6.
4

5
6

Ο όρος «ανοικείωση» προτάθηκε από τον Ρώσο φορμαλιστή Σκλόβσκι στο δοκίμιο
«Η τέχνη ως τεχνική», και περιγράφει την περίπτωση όταν «ένα αντικείμενο μεταφέρεται από τη [σφαίρα της] συνηθισμένης του αντίληψης σ’ εκείνη μιας νέας αντίληψης, με αποτέλεσμα μια ειδική σημασιακή διαφοροποίηση». Βλ.: Douwe Fokkema,
Elroud Ibsch, Θεωρίες λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. Μετ. Γιάννης Παρίσης. Εκδόσεις Πατάκη, 2004, σ. 47.
Benedikt Livshits, Polutoroglazyi strelets: Stikhotvoreniya, perevody, vospominaniya. L.:
Sov. pisatel, 1989, σ. 373. (Μετάφραση δική μου. – Ε.Σ.)
Ibid., σ. 480.
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Και στις δύο περιπτώσεις χρήσης της μεταφοράς, που σχετίζεται με
τη λειτουργία της όρασης, στην περίπτωση του ελληνικού περιοδικού και
του ρωσικού αυτοβιογραφικού έργου7, ανακλώνται ζητήματα ποιητικής,
αλλά και της φυλετικής αρχής της εθνικής τέχνης. Ας αναφέρουμε εδώ μια
κρίσιμη διαφορά. Οι Έλληνες, στη συγκεκριμένη τουλάχιστον περίπτωση,
αναζητούν μια στάση «μπρος στο βαρύτατο παρελθόν». Οι Ρώσοι προβάλουν τη διχοτομία στη γεωπολιτισμική κλίμακα. Και οι μεν και οι δε αδιαφορούν για την καταγωγή του καλλιτεχνικού μέσου ή της μεθόδου.
Το 3ο Μάτι μάλιστα ενεργοποιεί τα οφέλη που κομίζει η τεχνολογία της
έντυπης έκδοσης, και με τις υποδηλώσεις που παράγει η διάταξη της ύλης,
παραθέτει τις νεωτερικές τεχνικές μαζί με τα παραδείγματα από τις παλαιότερες παραδόσεις. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα απ’ αυτή την άποψη είναι η
δημοσίευση των ελληνιστικών «τεχνοπαιγνίων» του Σίμιου του Ροδίου
με την ταυτόχρονη ελεύθερη απόδοσή τους στη δημοτική από τον Παπατσώνη. Το δισέλιδο αυτό παρουσιάζει, από τη μία, όλο το «χρωματολόγιο»
της ελληνικής γλώσσας. Από την άλλη, σαν να προετοιμάζει τον αναγνώστη για το καλλίγραμμα «Il pleut» του Apollinaire, ενώ ο αινιγματικός
λόγος της «Σύριγγας» προτρέπει τον Παπατσώνη να προβεί σε μια διακειμενική ζεύξη και να μιλήσει για το «Δειλινό του Φαύνου» του Mallarmé.
Εξίσου χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το απόσπασμα από τις
«Όρνιθες» του Αριστοφάνη, όπου στο ίδιο δισέλιδο παρουσιάζεται ένα
υπερρεαλιστικό σχέδιο του Γουναρόπουλου που απεικονίζει ένα άλογο
μες στο νερό με το κεφάλι του να είναι αποσπασμένο από το κορμί και
να κοιτάζει έκπληκτο τα ψάρια που βγαίνουν από τον λαιμό του. Είναι
σημαντικό το γεγονός ότι το κείμενο από την αρχαία κωμωδία δημοσιεύεται σε απόδοση στη δημοτική γλώσσα από τον Απόστολο Μελαχρινό,
ενώ το συγκεκριμένο απόσπασμα, «Το κάλεσμα του Πούπου», παραπέμπει
στο φαινόμενο της γλωσσολαλίας καθώς και στην έννοια του παραλόγου
που βρίσκονταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των καλλιτεχνών της
πρωτοπορίας.
Μ’ αυτόν τον τρόπο ο νεωτερισμός αντιστρέφεται ως αναχρονισμός,
ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται η δυναμική του γλωσσικού υλικού. Έτσι
επιβεβαιώνεται η δήλωση του προλογικού άρθρου του περιοδικού σχετικά
με την απροθυμία των συντακτών να διαπραγματευτούν το γλωσσικό
ζήτημα. Η στάση αυτή εκπορεύεται, πιθανόν, από τους γενικότερους ιδεαλιστικούς προσανατολισμούς των θέσεων των εκδοτών: «Το γλωσσικό
7

Πρέπει, βέβαια, να σημειώσουμε επίσης πως η εικόνα του τοξότη με ενάμισι μάτι
παραπέμπει στην προσωπικότητα του Νταβίντ Μπουρλιούκ, έναν από τους κεντρικούς εκπροσώπους του ρωσικού φουτουρισμού, το ένα μάτι του οποίου ήταν γυάλινο.
«Τοξότης» ήταν ο τίτλος της έκδοσης των Ρώσων φουτουριστών.
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ζήτημα δεν μας ενδιαφέρει» – λένε αυτοί χαρακτηριστικά. «Δηλαδή νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε και ότι δεν πρόκειται να λυθεί τώρα,
αφού δε λύθηκε επί εκατό χρόνια που υφίσταται. Μήπως το πρόβλημα έχει
τεθεί κακά; Πάντως σήμερα υπάρχουν εκείνοι που δίνουν μεγάλη προσοχή
στις λέξεις, και ξεχνούν τις έννοιες. Ίσως το εναντίον να είναι ορθότερον:
οι σωστές έννοιες να πρέπει να δημιουργήσουν τις λέξεις και τους τρόπους
της γλώσσας που χρειάζονται»8.
Η διεκδίκηση του συγκεκριμένου γλωσσικού παραδείγματος, η επιδίωξη του νομοθετικού δικαιώματος στη βαθμίδα της γλώσσας έχει πολύ
βαθιά σημασία. Στη μεταφυσική της διάσταση η γλώσσα δεν είναι μόνο
μέσο και τεκμήριο της ιστορίας αλλά και η ίδια η ιστορία, η ενσάρκωσή
της, όπως διατύπωσε ο ρώσος ποιητής Όσιπ Μαντελστάμ. Μ’ αυτήν την
έννοια η γλώσσα αποκαθιστά την πολιτισμική συνέχεια. Στο 3ο Μάτι, φερ’
επείν, η ασάφεια της καλλιτεχνικής ταυτότητας με την έννοια του προσανατολισμού σε κάποιο συγκροτημένο καλλιτεχνικό ρεύμα, αναπληρώνεται
από το ευρύ υφολογικό φάσμα των κειμένων που παρουσιάζονται.
Η έννοια της «ταυτότητας», απ’ αυτήν την άποψη, είναι ταυτόσημη
με την έννοια της «παράδοσης». Αποτυπώνει την ενιαία αρχή, μες στην
εσωτερική ποικιλομορφία, καθώς και την διαφοροποίηση από τις άλλες
παραδόσεις. Το περιοδικό, λόγω της φύσης του ως ενιαίου και συνεχούς
κειμένου που συγκροτείται από άλλα κείμενα, αποσπάσματα, εικόνες
που διατάσσονται μέσω της λειτουργίας του μοντάζ, μας παρέχει και ένα
δεύτερο επίπεδο σημασιών και ερμηνειών. Η εθνική καλλιτεχνική ταυτότητα ορίζεται από τον γλωσσικό πλούτο, όπως και από άλλα συστήματα
ιδεών και αξιών, όπως λ.χ. η «φύση» ή ηθικές αξίες.
Ένα παράδειγμα της απόλυτης εστίασης και της διαστολής του συγχρονικού αποτελεί η εμβληματική μορφή και η χειρονομία του F.Τ. Marinetti. Φέρνω εδώ αυτό το παράδειγμα ως συμπύκνωση του πρωτοποριακού πνεύματος των αρχών του εικοστού αιώνα που μυθοποίησε το παρόν.
Εκτός τούτου, διαθέτουμε τεκμήρια των επαφών του και με Ρώσους και με
Έλληνες καλλιτέχνες.
Τη στιγμή που η κλασική αρχαιότητα προσδιορίζεται ως μήτρα της
ελληνικής εθνικής ταυτότητας, αλλά συνεκδοχικά και της καλλιτεχνικής,
πώς προσπαθεί να «προσηλυτίσει» τους «Έλληνες σπουδαστές» ο Marinetti; Το κάνει με εικόνες μιας εκσυγχρονισμένης Ελλάδας: «Εάν ο Παρθενών κάμνει καλήν εντύπωσιν, ορθός επί της Ακροπόλεως, θα διατηρήση
άραγε το μεγαλείον του εις τα όμματα ενός Έλληνος αεροποιητού, ιπτάμενου εις ύψος τριών χιλιάδων μέτρων;»9 Πανούργος διπλωμάτης, έχοντας
8
9

Το 3ο Μάτι, σ. 4.
Βλ.: Φ.Τ. Μαρινέτι, «Μανιφέστο προς την νεολαίαν της Ελλάδος», Μεταμορφώσεις του
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την επίγνωση των διαθέσεων που κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία, ο
Marinetti καλεί τους νέους να εκδηλώσουν την «πλέον επιθετικήν τόλμην
εις την ποίησην και τας τέχνας». Αυτή η προσφώνηση του Ιταλού φουτουριστή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Ελεύθερο Βήμα στις 10 Φεβρουαρίου 193310.
Απευθυνόμενος στους νέους έλληνες καλλιτέχνες ο Marinetti τους
παραθέτει τα παραδείγματα του Κωνσταντίνου Παρθένη, του Μιχάλη
Τόμπρου, αλλά και του Κωστή Παλαμά. Απαξιώνει δε την ελληνική αρχαιότητα, παραγνωρίζοντας τη διαχρονική της αισθητική αξία. Με άλλα
λόγια, ο Marinetti προτείνει στους έλληνες καλλιτέχνες να πετάξουν από
το «πλοίο του σήμερα» τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Έτσι, επί παραδείγματι, ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών παρουσιάζεται απ’ αυτόν απογυμνωμένος από το ιστορικό και το ιδεολογικό του φορτίο, ως ένα σύγχρονο
βουκολικό τοπίο. Αυτή την παράδοση προτείνει, προς αυτή την κατεύθυνση ορίζει την αναζήτηση της ελληνικής καλλιτεχνικής ταυτότητας.
Ο Λίβσιτς ανακαλεί στο βιβλίο του την επίσκεψη του Marinetti στη
Ρωσία στις αρχές του 1914. Το κεφάλαιο όπου διηγείται αυτά τα γεγονότα
έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Εμείς και η Δύση».
Στην αρχή οι ρώσοι φουτουριστές, ιδιαίτερα ο Βελιμίρ Χλέμπνικοφ και
ο ίδιος ο Λίβσιτς, αισθάνθηκαν την ανάγκη να αντιπαρατεθούν στον ιταλό
καλλιτέχνη και να τον αποδοκιμάσουν. Η αντίδραση αυτή ήταν προκαθορισμένη από τη συνείδηση της ουσιαστικής και γενετικής διαφοράς ανάμεσα
στον ρωσικό και τον ιταλικό φουτουρισμό, η αιχμή του οποίου είχε ήδη
εξαντληθεί. Ο φουτουρισμός του Marinetti, κατά τον Λίβσιτς, αποτελούσε,
σε αντίθεση προς τις δηλώσεις του, όχι τη θρησκεία του μέλλοντος, αλλά
μια ρομαντική εξιδανίκευση της σημερινής μέρας, ένα δόγμα που αφομοίωσε τις βασικές επιδιώξεις του νέου ιταλικού ιμπεριαλισμού. Ιδιαίτερες
επιφυλάξεις προκάλεσαν στη Ρωσία τα εθνικιστικά θεμέλια των ιδεών του
Marinetti, και, όπως ομολογεί ο Λίβσιτς, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε
κανείς να ανιχνεύσει κάτι παρόμοιο στη ρωσική περίπτωση, η εθνικιστική
προδιάθεση στη ρωσική τέχνη ήταν βαθιά απωθημένη.
Τελικά, λοιπόν, η καλλιτεχνική ζωή και τα ήθη της οδηγούν τον Marinetti και τους ρώσους καλλιτέχνες σ’ έναν παραγωγικό διάλογο. Οι Ρώσοι
επικρίνουν τη Δύση για αδιαφορία προς την ύλη ως οργανική υπόσταση
της τέχνης. Αντιτάσσουν στη Δύση όχι τη Ρωσία, αλλά ολόκληρη την
μοντέρνου: Η ελληνική εμπειρία. Αθήνα, 1992, σ. 322.
10 Να σημειώσουμε ότι το κείμενο αυτό δημοσιεύεται στην εφημερίδα οκτώ μέρες μετά
το χρονογράφημα του Σπύρου Μελά (Φορτουνίου) με τίτλο «Πασσεϊσμός» και την
εξής αξιολόγηση του φουτουρισμού: «Ο φουτουρισμός ανήκει στα μουσεία, όπως κι ο
ακαδημαϊσμός». Βλ.: Ό.π., σ. 367.
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Ανατολή. Προχωρώντας στο θέμα της ομιλούμενης γλώσσας, οι Ρώσοι
εξηγούν στον Marinetti πως όταν, ανεξαρτήτως της ιταλικής φουτουριστικής εμπειρίας, οι ίδιοι επιχείρησαν να ακυρώσουν τη στίξη, δεν επρόκειτο για έναν πειραματισμό με ρυθμούς του λόγου. Αντίθετα, επιδίωξαν
να προβάλουν το συνεχές της λεκτικής μάζας, την πρωταρχική κοσμολογική φύση της. Εδώ έγκειται η ουσία του αρχαϊσμού που επισήμανε επικριτικά, σ’ αυτόν τον διάλογο, ο Marinetti.
Διαπιστώνουμε εδώ μία από τις χρήσεις της έννοιας «αρχαϊσμός»
σχετικά με τον καλλιτεχνικό πολιτισμό. Ο όρος «αρχαϊστές» προτάθηκε
από τον Γιούρι Τινιάνοφ, στη μελέτη των τάσεων της ρωσικής διανόησης
των αρχών του 19ου αιώνα. Αφορά τους διανοούμενους που επέμεναν στην
αναγκαιότητα διαμόρφωσης της ρωσικής λογοτεχνικής γλώσσας πάνω
σε συντηρητικές ιστορικές βάσεις, με αξιοποίηση της εθνικής παράδοσης.
Το αντίθετο στρατόπεδο, οι λεγόμενοι «καραμζινιστές», πρότειναν ευρωπαϊκά παραδείγματα και την ορθολογική και αισθητική προσέγγιση στο
ζήτημα. Η διαμάχη αυτή εξελίχθηκε αργότερα σε αντιπαράθεση των λεγόμενων σλαβόφιλων – δυτικιστών. Έτσι στις αρχές του 20ού αιώνα απάντηση
δόθηκε από την πρωτοποριακή λογοτεχνία και ιδιαίτερα στο έργο του
Βελιμίρ Χλέμπνικοφ με τους ετυμολογικούς πειραματισμούς του.
Στον διάλογο με τον Marinetti για το πρόβλημα του «πασσεϊσμού»,
οι Ρώσοι αρθρώνουν μια εικόνα της ιστορίας της ρωσικής λογοτεχνίας
με βάση όχι τη γραμμική διαδοχή, αλλά μια παραδειγματική προσέγγιση.
Του απαντούν πως ό,τι ήταν ο Πούσκιν για τις αρχές του 19ου αιώνα, ό,τι
ήταν ο Λομονόσοφ για τον 18ο αιώνα, ένα τέτοιο φαινόμενο αποτελεί και
ο Χλέμπνικοφ για τη γενιά τους. Επομένως δεν πρόκειται για την άρνηση,
την απόρριψή ή την υπέρβαση του παρελθόντος ή της παράδοσης, αλλά
για μια άλλη διεύρυνση σε βάθος της γλώσσας και των εννοιών.
«Το αίμα του έθνους δεν είναι η κόμη της Μαγδαληνής», όπως είπε ο
Marinetti στη συζήτησή του με τους ρώσους καλλιτέχνες σχετικά με την
αυτοσυνειδησία και την ανεξαρτησία της στάσης τους. Στις περιπτώσεις
που αναφέραμε εδώ, και τις οποίες επιλέξαμε ως υποδειγματικές και χαρακτηριστικές των δύο εθνικών παραδόσεων για τις οποίες μιλάμε, ένα από
τα κοινά σημεία που επισημαίνουμε είναι η εσωστρέφεια. Στην Ελλάδα
αυτή η εσωστρέφεια αναπέμπει στην ενδοσκόπηση, πέραν των χωρικών
και χρονικών ορίων. Μία από τις εκδοχές αυτής της εσωστρέφειας είναι
η αντιπαράθεση του «εθνικού» και «κοσμοπολίτικου» που ελάχιστα έχει
να κάνει με τη γεωπολιτική πραγματικότητα. Στη Ρωσία η διαφοροποίηση αποκρυσταλλώνεται, όπως βλέπουμε, σε όρους πραγματολογικούς,
γεωγραφικούς (Ανατολή – Δύση), αν και με μεταφυσικές προεκτάσεις.
Και στις δύο περιπτώσεις κυριαρχεί η επίγνωση της εθνικής αρχής της
τέχνης. Και αυτό το γεγονός, όπως εικάζεται, αποτελεί έναν από τους

Elena Sartori

446

λόγους που οδηγούν στην αδιαφορία για την πολιτική στράτευση, που
υποχωρεί μπροστά στην αναζήτηση των εννοιών που θα δημιουργήσουν
την καινούργια καλλιτεχνική γλώσσα. Τουλάχιστον στην περίπτωση του
συγκεκριμένου ελληνικού μοντερνιστικού περιοδικού και της «χρυσής
εποχής» της ρωσικής πρωτοπορίας όπως αυτή διαγράφεται στις αυτοβιογραφικές σελίδες ενός από τους εκπροσώπους της.
Η μεταφυσική αντίληψη για τη γλώσσα και συνεκδοχικά για την ιστορία καθιστά άτοπο και ανούσιο τον λόγο για κάποιον ενδεχόμενο «πασσεϊσμό». Αξιοσημείωτο είναι ότι στο τελευταίο τεύχος του 3ου Ματιού παρουσιάζεται ένα σύστημα αισθητικών και ηθικών αξιών που ακυρώνει την
δυνατότητα ενός τέτοιου λόγου. Εννοούμε τη μυθοποίηση του Αριθμού και
τη θεωρία για τον «Νόμο του Αριθμού στη φύση και στην τέχνη». Πρόκειται για μια προσπάθεια αναζήτησης μιας πλαστικής γλώσσας, αλλά και
βαθύτερων σταθερών βάσεων της τέχνης που ανάγονται στην αρχαιότητα.
Εντούτοις και στη Ρωσία, στα μέσα της δεκαετίας του ’20, ο Μπενεντίκτ
Λίβσιτς στην προσωπική του καλλιτεχνική πορεία εγκατέλειψε νωρίς τη
συστράτευσή του με τους καλλιτέχνες της πρωτοπορίας και προσδιόρισε
τους δημιουργικούς του προσανατολισμούς με τον εξής τρόπο: «πυθαγόρεια ιδέα για τον κόσμο και ορφική αντίληψη για τη λέξη».

•

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Πολιτισμικές ταυτότητες: Κοινωνικοί θεσμοί,
συλλογικές ταυτότητες και ιδεολογία

Fraternities and Labor Associations of Cephalonia: Constitution
and diffusion of socialist ideology and trade union identity
in Cephalonia at the end of the 19th century
Nikolaos Kamilos

The announcement in respect is aiming to present state and underline the
significance of both the founding as well as the function of fraternal societies and labor associations in the island of Cephalonia at the end of the
19th century with regards to the constitution and spreading of the socialist
ideology along with the trade union identity.
The very first Greek rendering of the term ‘socialism’ has made its appearance in Greece via the translated term ‘koinonismos’ produced by a true
Saint-Simon follower & believer, Fragkiskos Pilarinos, whom during the
necrology of A. Korais in 1833 made a synopsis of the latters’ 19th century’s
philosophical and political stand point with regards to ‘freedom-equalitykoinonismos’1.There have been reports on the access of the socialist ideology in the Ionian Islands since the British ‘Protection’2 period, traced in the
principles, declarations and goals of the movement of Radicalism3, which
was clearly influenced by Saint-Simon’s4 utopian socialism and Mazzini’s5 (Italian philosopher and politician) theory frame. Upon the Greece1
2

3

4
5

Π. Νούτσος, Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1875 ως το 1894, τόμ. Α΄, εκδ.
Γνώση, Αθήνα 21995, p. 31.
The British Rule in Cephalonia (1809-1815: British Rule, 1815-1864: British Protection).
See Γ.Ν. Μοσχόπουλος, Ιστορία της Κεφαλονιάς, τόμ. Β΄, εκδ. Kέφαλος, Αθήνα 1988,
pp. 59-205.
As per Radicalism in the Ionian Islands, See Γ.Γ. Αλισανδράτος, Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός, επιμ. Δ. Αρβανιτάκης, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2008; Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864-2004, τόμ. Β΄, Ιδεολογία – Πολιτισμός, εκδ. Βουλή των Ελλήνων και Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2006, pp.
17-111; Σπ. Δ. Λουκάτος, Η επτανησιακή πολιτική σχολή των ριζοσπαστών, επιμ. Π.
Πετράτος, Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς–Ιθάκης, Αργοστόλι 2009.
As per Saint- Simon and his followers See Eric Hobsbawm, The Age of Revolution (17891848), E.Ι.N.B, Athens 1999, pp. 179-180, 340, 344.
Σπ. Δ. Λουκάτος, «Προσβάσεις της σοσιαλιστικής ιδεολογίας στα Επτάνησα δεύτερο
μισό του 19ου αιώνα και αρχή του 20ού αιώνα», Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Επτανησιακού
Πολιτισμού (Λευκάδα, 3-8 Σεπτ. 1984), Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμεΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Ionian Islands unification in 18646, the diffusion of the socialist ideology
will start to become more concrete. During the respective period of time,
there seems to be some rather vivid socialist pulse in both Europe and
Balkan area in combination with the founding of the most popular socialist associations7. Some strong indications of social radicalism have made
their appearance in Greece after 1870 deriving mainly from a series of ‘on
& off ’ basis financial crisis. Labor Associations were formed in the island of
Syros as well as in Athens, Patra, Volos, Larissa and other parts of Greece8.
However, the development of a special aggregate consciousness remained
somewhat of a challenge due to the fact that working conditions presented
more of a trade tendency rather than an industrial feel-like, corporation
volume was of no important magnitude and both personal and local business bonds remained strong and firmly established9. As a result, the role of
early-formed labor associations limited down to the organization of brotherhoods10 and win-win groups which operated under the control of bourταδόσεις στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, 16ος – 20ός αι., Αθήνα 1991, pp. 273-286.
6 As per Ionian Islands’ administrative affiliation See Χ. Μπαμπούνης, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ελλαδικός Χώρος, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007, pp. 64-66; Ibid., Όψεις της
τοπικής αυτοδιοίκησης στο ελληνικό κράτος: Διοικητική οργάνωση, πληθυσμός, εκπαίδευση, Παπαζήσης, Αθήνα 2008, pp. 56-57; Γ.Ν. Μοσχόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Κράτους. Πολιτικές προσεγγίσεις, εκδ. Α. Χριστάκης, Αθήνα 32000, pp. 97-108;
Πρακτικά Επιστημονικού συνεδρίου, Η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864 –
2004, 2 τόμοι, Αθήνα 2006.
7 As per the establishment of European socialist parties See Dick Geary, The European
labor movement (1848-1939), pub. Paratiritis, Thessaloniki 1988, pp. 133-200; Jacques
Droz, Histoire Générale Du Socialisme, issue 2, Paris 1974.
8 As per respective time period See Εμμ. Λυκούδης, Η εν Ελλάδι βιομηχανία και αι απεργίαι, Ερμούπολις 1883; Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση Νεοελλληνικής Ιστορίας, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1976, pp. 89-91,100-105; Κ. Φουντανόπουλος, «Μισθωτή εργασία», Ιστορία
της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, (επιστημ. επιμ.) Χρ. Χατζηιωσήφ,
τόμ. Α1, εκδ. Βιβλιόραμα, pp. 87-121; Γ. Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 18301920, τόμ. Β΄, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι. Δ. Κολλάρου & Σιας Α.Ε., Αθήνα 42006,
pp. 607-615; X. Μπαμπούνης, «Κίνηση ιδεών και προσώπων από την Ευρώπη στο
νεότερο Λαύριο 1865-1990», Πρακτικά Α΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο 21-4 Οκτωβρίου 1998, τόμ. Β΄, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, pp. 87-90,
Ibid., “Investigación en archivos griegos para la localización de vestigios de interés para
Grecia y España”, I Coloquio Internacional: La Presencia del Mundo Griego en los Fondos
Documentales Españoles, Perspectiva de Investigación, Granada 2008, Forthcoming
transcripts.
9 Αν. Λιάκος, «Οι δυνατότητες πρόσληψης του μαρξισμού στην Ελλάδα το 19ο αιώνα»,
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος-20ός αιώνας), εισαγ.-επιμ. Γ. Β. Δερτιλής – Κ.
Κωστής, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1991, pp. 405-416.
10 Fraternities during the Venetian domination period have played an important role in
terms of social tightening among the Ionian people. See Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα
επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, εκδ. Αφοί Τολίδη, Κεντρική διάθεση εκδ. «Ινστι-
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geois; and more frequently their employers totally lacked an ideological or
trade union kind of goal11.
Around the mid-70’s, the socialist ideology initially introduced a kind of
anarchic socialism12 — as characterized by the ‘Democratic Association’ of
Patra13 — a branch which had also been put together in the island of Cephalonia. Ionian Islands’ descendants of radicalism, namely Panagiotis Panas,
Rokkos Choidas, Marinos Antipas and Platonas Drakoulis from Ithaca,
were responsible for spreading and leading a humanitarian — (christianic)
and utopian deviation from the socialist ideology14. Erasmia – Louiza Stavropoulos, Panagiotis Panas’ long time biographer, states that ‘text study
is the very proof of his remaining a true democrat seeking to add new
suggestions in his political agenda in order to improve blue-collar workers’
lives’15. More specifically, newspaper articles of democratic and koinonistiko,
content written by Panas, regarding the founding of associations, particularly ones relating to labor issues, are of great significance as he considers them mandatory when it comes to ones’ political awakening. Rokkos
Choidas16, whom held strong ties with Stavros Kallergis17 (a member of
the ‘Socialist Association’ of Athens whose ideas had been widely spread
11
12

13

14
15

16

17

τούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 52005, p. 237.
Γ. Β. Λεονταρίτης, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο,
εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1978, pp. 17-31.
As per the spread and recruitment of utopian socialism and anarchism notion during
the 70’s See Κ. Μοσκώφ, Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήματος της εργατικής τάξης,
εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 31988, pp. 161-198.
Γ. Κορδάτος, Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, εκδ. «Μπουκουμάνη», Αθήνα
1972, pp. 44-45; Κ. Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα 18301909, Αθήνα 1974, pp. 185-188.
As per descendants of Radicalism in Cephalonia See Π. Νούτσος, Η σοσιαλιστική σκέψη
στην Ελλάδα …, ibid, pp. 139-144.
As per P. Panas (1832-1896) See Η. Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α΄, εν
Αθήναις 1904, pp. 507-510; Ε.-Λ. Σταυροπούλου, Παναγιώτης Πανάς (1832-1896), Ένας
ριζοσπάστης ρομαντικός, Επικαιρότητα, Αθήνα 1987, including citations of relevant
bibliography.
As per R. Choidas (1830-1890) See Σπ. Λουκάτος, Ρόκκος Χοϊδάς, ο κήρυκας του ελληνικού σοσιαλισμού, έκδοση Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά και εκδ.
Αλκυών, Αθήνα 1984; Α.-Δ. Δεμπόνος, Ρόκκος Χοϊδάς, ο επίγονος των Ριζοσπαστών,
Αργοστόλι 1984; Τ. Βουρνάς, Το ξεκίνημα της φωτιάς. Μια μυθιστορηματική βιογραφία
του πρωτοπόρου Δημοκράτη Ρόκκου Χοϊδά, εκδ. Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1974.
As per the spread of socialist ideas as formed by Kallergis (1865-1926) in Cephalonia
See Στ. Καλλέργης, Το όραμα και η Πράξη του Πρωτοπόρου Σοσιαλιστή, Ίδρυμα Κοινωνικών–Ιστορικών Ερευνών «Σταύρος Καλλέργης», Αθήνα 1995, p. 13; Στ. Καλλέργης,
Εγκόλπιον Εργάτου και άλλα κείμενα, εισ. Ξ. Μπαλωτή, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Ριζοσπαστών και Σοσιαλιστών, εκδ. Ιδρύματος Κοινωνικών Ερευνών Στ. Καλλέργης και
Κούριερ Εκδοτική, Αθήνα 2000.
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throughout the island of Cephalonia), professed a body of 3 core values
during his pre-election campaign, those being: freedom – equality – brotherhood18. Platon Drakoulis19 has contributed in a significant manner to
the movement of socialist ideas in Cephalonia via informative brochures’
distribution as well as general studies with regards to socialism along with
his setting the ground for Marinos Antipas’20 to make his debut appearance.
Using his newspaper Resurrection and through the founding of the Establishment of People Reading named ‘The Equality’, made a generous contribution to the spread of socialist ideas to all social layers on a regional basis.
In one of is texts titled: ‘Regime’, he underscores the need for ‘unification
and tightening of bonds amongst working class people’. Descendants of
Ionian radicalism have held a utopian, socialist and rebellious stand point
as they actively expressed their opposition against the Throne and Protection as well as their fighting social injustice and exploitation, setting some
solid foundation as per the creation of union labor identity21.
The spread of socialist ideas in the Ionian Islands sometime between
late 19th and early 20th century, led to a series of fraternities to be founded
aiming to solidarity and unity among all of its members along with standing up for better conditions of life22. The very first association ever to have
been founded in the Ionian Islands upon the Unification, was on August,
18 Rokkos Choidas stood as a member of Parliament in Cephalonia, 1875-1879 and 18831885 and was considered to be one of the most outstanding members of Rigas’ political
association.
19 As per Pl. Drakoulis (1858-1942) See Πλ. Δρακούλης, Το εγχειρίδιον του Εργάτου, ήτοι
αι Βάσεις του σοσιαλισμού, Αθήναι 1890; Σπ. Δ. Λουκάτος, «Το ελληνικό “πρωτοσοσιαλιστικό κόμμα” του Πλάτωνα Δρακούλη», Κυμοθόη, Περιοδική έκδοση συνδέσμου
Φιλολόγων Κεφαλονιάς – Ιθάκης, τχ.12-13, Αργοστόλι 2003, pp. 12-48.
20 As per M. Antipas (1872-1907) See monographs by Σπ. Δ. Λουκάτου, Μαρίνος Σπ. Αντύπας. Η ζωή – η εποχή – η ιδεολογία – η δράση και η δολοφονία του, Έκδοση Ομοσπονδίας Κεφαλληνιακών και Ιθακησίων Σωματείων, Αθήνα 2007; Ibid., Το λαϊκό αναγνωστήριο «Η ισότης» του Μαρίνου Αντύπα, Κεφαλονιά 1904 – 1907, εκδ. Αδελφότητας
Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά, Αθήνα 1984; Ν. Δ. Τζουγανάτος, Ο Μαρίνος
Αντύπας και οι σοσιαλιστικές εξελίξεις στην Κεφαλονιά, εκδ. Αδελφότητας Κεφαλλήνων
και Ιθακησίων Πειραιά, Αθήνα 1978; Δήμος Πυλαρέων, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου ‘Μαρίνος Αντύπας’ (1872-1907), Αγία Ευφημία 16-19 Μαρτίου 2006, επιμ. Πέτρος
Πετράτος, 2 τόμοι, Αγία Ευφημία 2009.
21 Γ. Αντωνόπουλος, «Η σοσιαλιστική και επαναστατική σκέψη στην Ελλάδα στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού: Χοϊδάς, Σοφιανόπουλος, Αντύπας», Δήμος Πυλαρέων, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου ‘Μαρίνος Αντύπας’…, τόμ.
Β, ibid., pp. 165-173.
22 Σ. Δ. Λουκάτος, «Πρώιμος εργατικός συνδικαλισμός στα Επτάνησα στα τέλη του 19ου
μ.Χ. αιώνα», Κυμοθόη, Περιοδική Έκδοση Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλληνίας –
Ιθάκης, τ.χ. 5, Αργοστόλι 1994, pp. 7-33.
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28th 1877 in Argostoli, Cephalonia, bearing the name ‘Brotherhood’. It was
designed — as quoted by the local press — ‘by the entirety of its members
in the city region and the rest parts of the island’ including ‘all social layers
and all outstanding man figures residing on the island’23. The associations’
composition, whom Rokkos Choidas24, was very closely attached to aimed
‘exclusively and most fundamentally’ to maintaining the moral spirit high
and living up to all expectations, national needs and demands wise25. He
was engaged in activities of national texture such as lottery circulation as
an attempt to cover national needs and the creation of a reading establishment in one of his own accommodations providing that way access to press
through the reading a spectrum of Greek and foreign newspapers26 to all
Ionians.
Later on around 1889, the first ‘Charitable Fraternity’ was founded in
Argostoli aiming to protect and provide care to the homeless when it came
to those in need of ‘medical treatment, cases of death or other detrimental
incidents which may have occurred’27. In 1893 one more ‘Charitable Fraternity’28, was founded upon an initiative taken by Archbishop of Cephalonia,
namely Gerasimos Dorizas29, whom people were especially fond of. Fraternity in question did not only aim to provide relief to the poor and homeless
but also to comfort those imprisoned suffering due to mal living and poor
hygiene. Peoples’ response to circular invitation letter send out by regional
archbishop, was initially vast. Hopes for social coherence were never actually verified as two committees were constituted by different social layers
right from the start; upon the fraternity’s founding, speakers discerned its
members’ social rights per class30. Fraternity in question went through a
brief period of active charity and later on went idle.
Labor Associations’ founding in Cephalonia had been preceded by the
establishment of the ‘Labor Association of Corfu’ in May, 1877; a remarkable effort made to ground union identity in the Ionian Islands. ‘Fraternity
23 Newspaper, Πατριώτης, s. 7 (5.08.1877), p. 3.
24 Rokkos Choidas was then a member of the parliament of Cephalonia and contributed
both to the founding and function of the respective fraternity.
25 Newspaper, Πατριώτης, s. 6 (30.07.1877), p. 2.
26 As per the Fraternity’s activities in general See newspaper Πατριώτης, s. 11 (3.09.1877);
s. 17 (15. 10.1877), p. 1; s. 18 (22. 10.1877), p. 3 and s. 21 (12. 11.1877), p. 3.
27 Newspaper Νέα Κεφαλληνία, s. 161 (29.04.1889), p. 3b; Α.-Δ. Δεμπόνος, Η γέννηση και
τα πάθη μιας πολιτείας, Αργοστόλι 1981, p. 302.
28 Newspaper Έγερσις, s. 29 (11.12.1893), p. 3.
29 General information about archbishop Gerasimos Dorizas (1851-1901) See Η. Τσιτσέλη,
Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β΄, εν Αθήναις 1960, pp. 216-224; Γεώργιος Ν. Καβαδίας,
Γεράσιμος Δόριζας, αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας, Αθήναι 1969.
30 Newspaper Έγερσις, s. 30 (18.12.1893), p. 3.
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of Labor of Lefkas’ and ‘Labor Union of Corfu’ were formed in 1892 and
189431 respectively, while Central Socialist Association branches founded
by Stavros Kallergis had already been functioning in the Ionian Islands and
his newspaper ‘The Socialist’ already been widely circulated.
Late 19th and early 20th century, a premature working class32 emerged
in Argostoli33, as the phenomenon of urbanization in the local society was
being intensified at the time due to capital input and investments’ rate
increase on behalf of immigrant Greeks. Despite its incorporation in the
national body, blue collar working class kept on being somewhat isolated
compared to the ruling class, latter intending to politically manipulate and
exploit them. It was at the beginning of 1894 that blue collar workers in
Argostoli initiated a unanimous effort to organize a guild of their own. That
move led to the setting of the Labor Association of Argostoli, namely ‘Allilovoithia’34 aiming to help its fellow members both on a moral as well as
on a substantial basis. Printer, Stavros Menegatos, also known as Stavros
Makarounis and Konstantinos Lelos, both of them well known for their
determination and humanitarian spirit, were core supporters regarding the
creation of Labor Association. Labor Association consisted of a group of
progressive people with a popular view point without them being neither
proletarians nor people who strive to make their living35. This ‘group of
socialists’ was supportive of scientific socialism36, led a life mode and operated in an environment seeking for social balance based on the ‘dictations
of Evangelical morale’ in its most broad sense37.
31 Σπ. Δ. Λουκάτος, «Πρώιμος εργατικός συνδικαλισμός …», ibid, n. 10-11.
32 As per general social status in Cephalonia between 1864-1940 See Γ.Ν. Μοσχόπουλος,
Ιστορία της Κεφαλονιάς, τόμ. B΄, ibid, pp. 317-321.
33 As per social variations in Argostoli See Ν. Ξ. Καρπούζη, Αργοστόλι Κεφαλληνίας,
Μεταβολές στη σύγχρονη ζωή μιας επαρχιακής πόλης, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα 2009; Α.-Δ. Δεμπόνος, Σταθμοί στην πολιτικοκοινωνική και πολιτισμική ζωή του Αργοστολίου, εκδ. Δ.Ε.Π.Α.Ψ., Αργοστόλι 1994; Ibid., Το Αργοστόλι
διασκεδάζει, Αργοστόλι 1979; Σ.Γ. Αντωνάτος, Αργοστόλι, η χαμένη πόλη. Δράση καθ’
οδόν 1853-1953, εκδ. Κορυφή Α. Ε., Αθήνα 2005.
34 Καταστατικόν του εν Αργοστολίῳ Εργατικού Συνδέσμου Αλληλοβοήθεια, ΦΕΚ, τχ. Γ΄,
78/1894.
35 Members of the upper class would gradually join the association. See newspaper Ζιζάνιον, s. 418 (21.10.1906), p. 3b-4a; s. 419 (28.10.1906), p. 3b-4a; s. 421 (11.11.1906), p.
3; Γ.Η. Πεντόγαλος, Γιατροί και Ιατρική στην Κεφαλονιά από τα χρόνια της Ένωσης
μέχρι τον πόλεμο του 1940 (1864-1940), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007, pp.
196-198.
36 As per fundamental differences between utopian and scientific socialism See Fr. Engels,
Socialism Utopian and Scientific, Pathfinder Press, New York 21989.
37 Α.-Δ. Δεμπόνος, «Η σοσιαλιστική ομάδα της Κεφαλονιάς», Δήμος Πυλαρέων, Πρακτικά
Επιστημονικού Συνεδρίου …, τόμ. Α΄, ibid, p. 331.
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The Association would consist of a total of 300 members upon its start
up while its formal opening was attended by a large No. of people in the
city’s central square. Speech of triumph was delivered by archbishop G.
Dorizas, well known for his eagerness and love for labor38. The Associations’ opening event was welcomed by the local press. Rokkos Choidas, in
one of is articles in newspaper Egersis pub. by P. Panas, salutes the founding
as he considered it to be a solid first step in the form of a union-like organization, underscoring the need for bond tightening among blue collar workers in order for them to be able to cope with practicality issues39. Articles
of the same texture and character, were also written in newspapers such
as Lixourion40 and Zizanion41. Similar articles were also written in newspapers such as Lixourion and Zizanion. However, the Association’s opening was opposed by supporters of the opposite party who considered this
move an obstacle when it came to their clients’ best interests. That was the
reason, why they made an effort to prevent the founding of the Association
by vilifying it. In one of its article, newspaper Egersis expresses the hope
for all blue collar workers who have not yet been disoriented by partisanship and hopefully won’t be affected by any type of malicious acts; instead
they will try their best in order to achieve the prosperity and welfare of the
Association42.
According to the regulations, as stated by the relevant charter, Labor
Association of Argostoli, namely ‘Allilovoitheia’ has had charitable activity
both in school as well as the educational field of action43.
Educational speech meetings were held in the Association’s conference
room hosted by important local figures. A point of emphasis highlighted
in a series of speeches was on the one hand, the fact that the Associations’
decisions should be made with a liberal spirit and forwardness44, and on the
other hand, the need for proper education for the young45. Subject spectrum was expanded in speeches delivered by Ilias Tsitselis, N. Mazarakis
a.o. who followed in the School for children in need. A point of indica38 As per Associations’ opening See newspaper Ληξούριον, s. 39 (8.10.1894), p. 1 and newspaper Έγερσις s. 68 (10.9.1984), p. 3.
39 Νewspaper Έγερσις, s. 69 (17.09.1894), p. 4.
40 Νewspaper Ληξούριον, s. 39 (08.10.1894), p. 2.
41 Νewspaper Ζιζάνιον, s. 42 (18.09.1895), p. 3.
42 Νewspaper Έγερσις, s. 62 (29.07.1894), p. 4.
43 First Association’s charter ever to have been approved was on September, 19th 1894 See
ΦΕΚ, τχ. Γ΄, 78/1894.
44 See speech delivered by P. Livadas in newspaper Έγερσις, s. 81 (10.12.1894), p. 4.
45 See speech delivered by P. Mirtilis under the title ‘About Childrens’ education’, newspaper Έγερσις, ibid., p. 4.
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tion relates to speech titles such as: ‘About Music’, ‘About Co-operations in
Cephalonia’, ‘About hygiene’ a.o.46. A proof of the Mass’ acceptance when it
came to the Association’s initiatives is reflected on positive remarks made
by the local press47.
School of Children in need re-establishment in 1896 was the most
remarkable effort made on behalf of the association making a significant
contribution to achieving further social acceptance48. First couple of years,
the School organized a series of night classes, however due to issues emerging in terms of insufficient financial resources and mal accommodation,
its further operational function was not on a continuous basis. Finally, the
Association provided the School with some fundamental education on a
permanent basis, especially as of 1902, when it received financial boost on
behalf of the Administrative Committee of Vallianeios Endowment49.
One more important activity was the founding of a Professional and
Housekeeping Laboratory for Poor Women and Girls, a foundation with
a definitive importance concerning the island’s50 social progress. School
educators were of outstanding value and classes were being realized at
evening time due to the fact that children would work during daytime.
Initially, children would be provided with all necessary books, stationery
and clothing51. Constant increase of the No. of pupils and teachers is indicative of both Schools’ success52.
One could also attend a music class. On the grounds of that, a music
department was put together for children with special talent. Lessons
taught included wind instruments; it was only then that the Professional
46 Among those who stepped up the schools’ pontium were Ilias Tsitselis, Niκolaos Mazarakis, dr. Richardos Livathinopoulos, Marinos Antipas a.o. See newspaper Ζιζάνιον, s. 82
(11.01.1898), p. 4b.
47 Newspaper Ζιζάνιον, s. 80 (20.12.1897), p. 3.
48 Α.-Δ. Δεμπόνος, «Σχολή Άπορων παίδων και εφήβων Αργοστολίου», στον τόμο: Γ.Ν.
Μοσχόπουλος (επιμ.), Επτανησιακά Ιδρύματα Κληροδοτήματα (19ος αι.–1953), Η πνευματική–πολιτισμική και κοινωνική συμβολή τους, Πρακτικά Συνεδρίου (Κεφαλονιά 7-9
Μαΐου 2004), εκδ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι 2007, pp.
141-154.
49 Κληροδότημα Παναγή Α. Βαλλιάνου, Υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών εν Κεφαλληνία,
Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος Παναγή Α. Βαλλιάνου, Αθήναι 1932, p. 5
and p. 17.
50 Newspaper Ήλιος, s. 164 (02.12.1907), p. 2b.
51 The School considered that an even uniform would be a boost to pupils’ self-confidence
as they would not feel inferior to their counterparts in other educational centers. At the
same time uniform was thought to have a negative effect in cases of offensive behavior
outside of school premises. See newspaper Ζιζάνιον, s. 296 (27.12.1903), p. 4.
52 In 1914, School would accommodate a total of 200-270 students and 8 teachers. See
newspaper Ζιζάνιον, s. 832-46 (03.09.1914), p. 4a.
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and Housekeeping Laboratory for Poor Women and Girls infamous band
came together contributing to the diffusion the Ionian musical tradition53.
Music department also helped to financially support its pupils whom would
collect a financial benefit deriving from private events which they attended.
A few months upon the founding of Labor Association in Argostoli,
‘Labor Association of Twining’54 was founded in Lixouri on September,
1894. The diffusion of socialist ideas in the agricultural part of a Palis55
county, in combination with financial implications resulting from currant56
price as well as several social transitions due to the decrease57 in population,
have caused the association’s functional conditions to develop and therefore
evolve. Blue collar workers in Lixouri area came together to a common association aiming to, same as Argostoli counterpart, the moral and substantial support from one another, their education as well as a joined effort to
resolve their problems. The Association constisted of ‘earnest and progressive young people’58 of Lixouri and aimed to be more positive and broad53 As per Ionian folk music and its impact in general See Γ.Ν. Μοσχόπουλος, «Εισαγωγικά στους στόχους του Συνεδρίου», στον τόμο: Γ.Ν. Μοσχόπουλος (επιμ.), Συμβολή
στην ιστορία της επτανησιακής μουσικής, Πρακτικά Συνεδρίου Ιστορίας της Επτανησιακής Μουσικής, Αργοστόλι-Ληξούρι (14-18 Οκτωβρίου 1995), εκδ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι 2000, pp. 31-46.
54 The respective association was founded in September, 12th 1894. See Καταστατικόν του
εν Ληξουρίῳ Εργατικού Συνδέσμου η «Αδελφοποίησις», εν Κεφαλληνία, τύποις προόδου, 1894, ΦΕΚ, τχ. Γ΄, 3/1895. Charter has been registered in National Library bearing
the following credentials: O.K.E* 3132.
55 Former Municipality of Palikis, capitol Lixouri. See Γ.Ν. Μοσχόπουλος, Ιστορία της
Κεφαλονιάς, Από τα αρχαία χρόνια ως το 1797, τόμ. Α΄, εκδ. Κέφαλος, Αθήνα 1990, pp.
21-26; Ι. Πάρτς, Κεφαλληνία και Ιθάκη, Γεωγραφική Μονογραφία, εν Αθήναις 1872, pp.
96-99.
56 Θ. Καλαφάτης, «Οι κοινωνικές επιπτώσεις του εμπορικού κύκλου των εξαγώγιμων
αγροτικών προϊόντων στα Επτάνησα (1864 – 1914)», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Η Ένωση της Επτανήσου …, , τόμ. Β΄, ibid., p. 287; Σπ. Δε-Βιάζης, «Ιστορικαί
σημειώσεις περί σταφίδος εν Επτανήσω και ιδίως εν Ζακύνθω», Παρνασσός, τόμ. ΙΖ΄,
Αθήνα 1894, pp. 771-772.
57 As per demographic development in Cephalonia e.g Δ.Δ. Ιθακήσιος, «Δημογραφικά
χαρακτηριστικά της Επτανήσου, 1815-1864-1900», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου
Η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864 – 2004, τόμ. Α΄, ibid., p. 503; Ν.Γ. Μοσχονάς, «Γεωργική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά (1840-1863).
Γεωγραφική κατανομή επαγγελμάτων», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 5 (1986), pp.
162-163.
58 Founding members of the Association namely were the following: Panagis G. Adilinis,
Gerasimos Rikos, Panagis S. Perdikaris, Fragkiskos P. Drakopoulos, Michail Voutsinas, Fotios Savramis, Spiridon Divaris, Rokos Xydaktilos, Panagis Zacharenios, Panagis
Adilinis, Evaggelos Melidonis, Charalampos Romanos, Spiridon Zakinthinos, Gerasimos Kourtelos. See Newspaper Έγερσις, s. 68 (10.9.1894), pp. 2-3.
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minded oriented than its equivalent in Argostoli59. According to Association charter, the spirit of charity and philanthropy — same as the case was
when some of the first labor organizations were formed in Greece. Most
charters followed by labor associations since 1880 till 1890 have indicated
that professional labor associations were in fact somewhat of a trade, social
and labor organizations60.
One of the main elements of the Association was that of universalism
especially should one bears in mind that it comes under the quoting ‘any
worker, of any origin and religious belief ’61. Charter indicates the associations’ democratic spirit as: a) all its members have enjoyed equal rights
and share the same obligations62, b) support provision mediums are being
precisely defined towards all members and a possibility of appeal against a
decision63, is an option, c) members have a right “to vote and be voted by’’64,
d) decisions are made based on the majority65 and there is a possibility of
appeal against any decision66 and e) the choice of a conference subject is
made by all members of the Association67.
Newspapers of that period, namely Mauri Moira in Argostoli, Lixourion
in Lixouri, Zizanion and most importantly Egersis included extensive publications such as the founding of the Labor Association, saluting its establishment68. The Labor Association of Lixouri had developed financial, social
and cultural activity. That was the reason why it became aligned with local
farmers in Pali, organizing rallies in order to claim better currant prices69. It
declared its utter most support when it came to incidents of global interest
in terms of labor impact. An indicative example on the latter is attendance
to the funeral of I. Zervos Iakovatos (radical) in 189470 and a telegraph of
59 As per Association founding See Π. Πετράτος, «Ο Εργατικός Σύνδεσμος Ληξουρίου “Η
Αδελφοποίησις” – 1894», Οδύσσεια Κεφαλλονιάς – Ιθάκης, 2008, pp. 42-47.
60 Γ. Κορδάτος, Ιστορία του ελληνικού …, ibid., Αθήνα 1972, pp. 25-26.
61 See Καταστατικόν του εν Ληξουρίῳ Εργατικού Συνδέσμου …., ibid., article 3.
62 Ibid., article 6.
63 Ibid., articles 16-21.
64 Ibid., article 20.
65 Ibid., articles 26, 29, 31, 33, 34, 41, 42 and 46.
66 Ibid., article 30.
67 Ibid., article 44.
68 As per Association’s opening See Α.Δ. Δεμπόνος, Η γέννηση και τα πάθη.., ibid., pp.
312-313; Γ.Ν. Μοσχόπουλος, Ιστορία της Κεφαλονιάς, τόμ. B΄, ibid., pp. 229-230.
69 Newspaper Ληξούριον s. 42 (06.11.1894), p. 3a; «Το εν Ληξουρίῳ Συλλαλητήριον», newspaper Έγερσις, s. 80 (03.12.1894), p. 3.
70 As per I. Zervo Iakovatos See Ντ. Κονόμος, Ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και η Ένωση
της Επτανήσου, Αθήνα, 1964; Γ.Γ. Αλισανδράτος, «Ο επτανησιακός ριζοσπαστισμός
(1848–1864). Συνοπτικό Διάγραμμα», Το Ιόνιο. Περιβάλλον – Κοινωνία – Πολιτισμός,
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condolences regarding the death of M. Antipas71. The Association had also
founded ‘Children’s School of Labor’, a center of education widely accepted
by the local society which played an important role in fighting lack of
education and diffusion of socialist ideas in lower classes72. The Association also granted a financial benefit to all its members and provided moral
support whenever there was a need for some73. It had also taken a series of
initiatives as per organizing a theatrical establishment in Lixouri, which
however never received proper attention and reward74.
Labor Associations in Cephalonia reached a point of decadence, each one
of them due to a different reason. Accession in the Association of Argostoli
from various social layers, gradually somewhat corrupted its identity and
character. Besides, it is no point of dispute that there was a conflict between
the Vallianeio Endowment and the Association, latter having sustained a
distortion due to factionalism, interpersonal rivalry among its members
as well as political ambition as per its leading role thus turned from ‘Labor
Association’ to ‘Social Synergy Association’ in 191475. It was only then that
the Association of Lixouri went frail as it came across ruling class opposition, it was corrupted by donations made on behalf of political figures and
eventually weakened by confrontations on leadership.
Associations, being pioneer organization groups at the time, have been a
foundation for the constitution of a trade union identity. Due to that working class in Cephalonia had not realized their dominance up until the association’s founding so as to proceed to a claim of their rights, e.g. improvement of standards of life, reduction of working hours, effective dealing with
unemployment e.t.c. Associations studied, were on the verge of their transition from supporting-one-another groups to an organized labor movement causing, to a certain extent a boom in terms of labor associations in
the island on the one hand (namely the ‘Labor Association of Livathous’

71
72

73
74
75

Πρακτικά Συμποσίου 1984 (Αθήνα, 15-17 Οκτωβρίου), Κέντρο Μελετών Ιονίου, Αθήνα
1984, pp. 25-43.
As per M. Antipas’ requiem in Cephalonia See Σπ. Δημ. Λουκάτος, Μαρίνος Σπύρος
Αντύπας, ibid., p. 98.
Students would attend a variety of classes, extending all the way from Religious Education, Greek, Physics, Technical Courses, History, Courses of Expertise and Commerce
to Geography and Mathematics. See newspaper Έγερσις s. 91 (18.02.1895), p. 2.
Ibid., s. 90 (11.02.1895), p. 4.
Newspaper Ζιζάνιον, s. 383 (24.12.1905), p. 3.
Καταστατικόν του εν Αργοστολίω Κεφαλληνίας Εργατικού Συνδέσμου «Η Αλληλοβοήθεια» μετά κανονισμών του γυμναστηρίου του Συνδέσμου «Ο Κέφαλος» και της
σχολής των απόρων παίδων και εφήβων, εκ του Τυπογραφείου των Βιβλιεμπορείων
Αποστολοπούλου, εν Αθήναις, 1904.
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(1911), ‘Mutuality’ in Pylaros76 (1911) and labor union founding later on
with increased trade pursuits77 on the other.
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Η ταυτότητα των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων
στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 19ο αιώνα
και ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Χαττ-ι-Χουμαγιούν.
Ο θεσμός της προίκας και η σημασία του στη διαμόρφωση
των τοπικών κοινοτήτων
Στέλιος Μουζάκης

Ο 18ος και 19ος αιώνας, χαρακτηρίζονται από κοινωνικές ανακατατάξεις και
διαφοροποιήσεις των ελληνορθόδοξων πληθυσμών στο χώρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τα φαινόμενα αυτά μπορούν να αποδοθούν στον
υποχρεωτικό εκχρηματισμό και στην ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων1, μέσα σε μια τοπική οικονομία όμως, η οποία δεν έπαψε να
λειτουργεί με τις συνθήκες της αγροτικής γεωργικής κοινωνίας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως ο συνεχιστής της πολιτικής ιδέας της βυζαντινής αυτοκρατορίας, με την πάροδο του χρόνου και της βαθμιαίας κατά
«τεκμήριον αρμοδιότητος», αποδεχόμενο την ευθύνη της διοίκησης ισλαμικού προτύπου —σύνδεση της διοίκησης με το θρησκευτικό νόμο όπως το
είχε αναλύσει ο Ibn Khaldun (1332-1406)2— καθίσταται βασικός ερμηνευτής αλλά και εκτελεστής των διεργασιών αυτών. Η συνεργασία της εκκλησίας με τις δημογεροντίες, συνετέλεσε στη διαμόρφωση ενός κοινοτισμού
με ιδιαίτερα έντονες πολιτισμικές δικαιοδοσίες και πολύμορφες εκφράσεις. Στην πραγματικότητα η αυτοδιοίκηση των χριστιανικών κοινοτήτων, εξαρτιόταν και περιοριζόταν στα θρησκευτικά πλαίσια και ιδιαίτερα
στους θεσμούς οι οποίοι είχαν έντονο το θρησκευτικό χαρακτήρα, όπως η
μνηστεία, ο γάμος, η βάπτιση, το διαζύγιο, οι διαθήκες αλλά και το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαστική περί αυτών, αντίστοιχα, εξουσία.
Μεταξύ αυτών, ο από την αρχαιότητα με ποικίλες μορφές υφιστάμενος θεσμός της προίκας3, από τα μέσα του ΙΖ΄ αιώνα προσέλαβε ιδιαίτερα
1

2
3

Σχετικά με την ανάπτυξη του εμπορίου κατά τον 18ο αι. ενδεικτικά Σ. Ασδραχάς, «Η
ελληνική οικονομία τον 18ο αι.: οι μηχανισμοί», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 11(1975),
σ.159-188.
Ibn Khaldun, Προλεγόμενα, μτφ. από τα αγγλικά, Δημ. Κούρτοβικ, Αθήνα 1980, σ.159
κ.εξ.
Για το θεσμό της προίκας εκτός από τα διάφορα γενικά έργα βλ. Λ. Σγούτας, «Περί
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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μεγάλη διάσταση. Η κοινωνική κινητικότητα αλλά και η γρήγορη μετάβαση από την αγροτική στη μικροαστική τάξη μετέβαλε και υπερέβαλε την
«κοινωνική» λειτουργία του χρήματος σε σχέση με την καθαρά «οικονομική»4 του λειτουργία και επέφερε αύξηση του ποσού αλλά κυρίως του περιεχομένου της προίκας5. Επειδή η έκταση του φαινομένου και το μέγεθος
της προίκας, όπως διαφαίνεται από σωζόμενα προικοσύμφωνα6 ή προικοπαραδόσεις7, άγγιζε πολλάκις το παράλογο και το ανήθικο8 κινδυνεύοντας
να οδηγήσει το σύνολο της κοινωνίας9 σε σοβαρές αναταραχές, αναστατώσεις και επαχθείς επιπτώσεις, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έκρινε απολύτως αναγκαία τη ρύθμιση του όλου θέματος έτσι, ώστε ο καθορισμός ή
ο προσδιορισμός του μεγέθους της προίκας να πραγματώνεται μέσα σε
λογικό πλαίσιο.
Η πρώτη «περί προικοδοσίας» Κανονική Διάταξις10, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι η του Πατριάρχη Καλλίνικου Β΄ που εκδόθηκε11 το 1701.
προικός», Θέμις (Σγούτα) 1(1846), σ.77-94, σ.141-176, σ.272-294. Στ. Παπαδάτος, Περί
της μνηστείας εις το βυζαντινόν δίκαιον, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 50(1984).
4 Σ. Ασδραχάς, «Η ελληνική…», ό.π., σ.55.
5 Βλ. Νόρα Σκουτέρη Διδασκάλου, «Ανθρωπολογικά για το γυναικείο ζήτημα», στο Ο
Πολίτης, Αθήνα 19912, σ.155-257, ειδικότερα σ.242 όπου η διάκριση της προίκας όταν
βασίζεται στο αγροτικό εισόδημα και όταν σε μη αγροτικό εισόδημα. Αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία για τη Δημητσάνα στην Πελοπόννησο, βλ. Εύα Καλπουρτζή, «Ίνα πραγματοποιηθή η διά γάμου σύζευξις», στο Ελληνική Κοινωνία ΕΚΕΕΚ, Αθήναι 1987,
σ.81-105.
6 Αποδειχτικό στοιχείο εκτέλεσης της σύμβασης η οποία συνεστήθη μεταξύ του γαμβρού
και των γονέων ή εκπροσώπων της νύμφης. Για τις συνώνυμες ή παράγωγες λέξεις τις
αναφερόμενες στο θεσμό του γάμου και της προίκας βλ. Δικ. Βαγιακάκος, «Συμβολή εις
την μελέτην της δημώδους νομικής ορολογίας», στο ΞΕΝΙΟΝ Festschrift für P. Zepos, 3
(Αθήνα–Κολωνία 1973), σ.569.
7 Συναντάμε δυο έγγραφα σχετικά με την προίκα. Το προικοσύμφωνο και την προικοπαράδοση ή στίμα όπου η αναλυτική περιγραφή και παράδοση των κινητών που γινότανε μόνον μετά την εκτίμηση από τους εκτιμητές. Για τις ονομασίες και τους σχετικούς όρους βλ. Στέλ. Μουζάκης, Ο θεσμός της προίκας κατά την Οθωμανοκρατία στα
έγγραφα και στους νομοκάνονας. Ξωφύλλια–Προικοπαραδόσεις στην Αττική. Η σημασία
τους στη συγκρότηση της τοπικής ταυτότητας, αλλά και ως μέσον διαχείρισης του παρελθόντος. Σε έκδοση.
8 Όπως προίκιση της πρωτοτόκου σε βάρος των αδελφών συχνά και των γονέων, αλλά
και σε βάρος θυγατέρων οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών.
9 Μαρίνα Μαροπούλου, «Η πολιτική των εκκλησιαστικών και κοινοτικών αρχών στο
ζήτημα της αύξησης του ποσού της προίκας», στο Οικογένεια και περιουσία στην
Ελλάδα και την Κύπρο, επιμέλεια ύλης Colette Piault, επιστημονική επιμέλεια Μαρίνα
Μαροπούλου, (Αθήνα 1994), σ.114-115).
10 Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α΄ (εν Κωνσταντινουπόλει 1888), σ.70-73.
11 Η Διάταξη αυτή θεωρείται κατά τον Γεδεών, ως επικυρωτική των αντίστοιχων ρυθμισάντων το θέμα περί προικοδοσιών κανόνων της κοινότητας των Ιωαννίνων (Μ.
Γεδεών «Αι περί προικοδοσίας Επαρχιακαί και Πατριαρχικαί διατάξεις», Εκκλησιαστική
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Στο κείμενο γίνεται σαφές ότι δεν ενοχλεί η προίκα τόσον ως «συνήθεια
μακρά και φαύλη» όσον τα επακόλουθα και τα αποτελέσματα ταύτης12.
Με την Κανονική Διάταξη επιτυγχάνεται: α) να ληφθεί πρόνοια και διά τα
άλλα τέκνα και να μη θιγεί το κληρονομικό τους δικαίωμα β) να ενισχυθεί
ή να καλυτερεύσει η θέση των γονέων ώστε να «μη ταλαιπωρούνται και
καταφθείρωνται υπό ενδείας και απορίας εσχάτης..», και γ) να καθοριστούν
συναινετικά όσον αφορά στην προικοδοσία «..όσα κοινή βουλή και γνώμη
της αυτόθι πολιτείας» αποδεχτά, δύο γενικότερες τάξεις προικών13, βασιζόμενες στην περιουσιακή κατάσταση των γονέων. Επιπλέον καθιερώνεται στις κοινότητες ο θεσμός των διατιμητών–εκτιμητών14 της προίκας
εφόσον «..την προίκα λέγεσθαι διατετιμημένη κατά νόμους..15». Σε περίπτωση παραβάσεως των γεγραμμένων τόσον από μέρους των γονέων όσο
και από μέρους των εκτιμητών, σε μια προσπάθεια διασφάλισης των επιδιωκομένων επαπειλούνται νενομισμένα επιτίμια, ως αφορισμός, κ.ά.
Όμως, παρά τις επανειλημμένες επιβεβαιώσεις με την έκδοση και άλλων
Διατάξεων των όρων και αποδειχτικών αυτών ως «..να μην γίνονται αρραβώνες άνευ ειδήσεως του κατά τόπον αρχιερέως..», αλλά και τα εξ αυτών
απορρέοντα αποτελέσματα, η κατάσταση δεν άλλαξε και πολύ. Το 1736 ο
από Καισαρείας ΠΚ Νεόφυτος ΣΤ΄ αναγκάστηκε να εκδώσει κανονιστικό
έγγραφο ρυθμιστικό των περί προικοδοσιών διατάξεων16. Προς το σκοπό
του περιορισμού της σε λογικά πλαίσια καθορίζει τρεις τάξεις προικών17

12

13
14

15
16

17

Αλήθεια, Η΄(1888), σ.215) αν και πολλοί μελετητές τη θεωρούν ως επικυρωτικό γράμμα
(Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β΄ (εν Κωνσταντινουπόλει 1889), σ.401-402).
Προκειμένου οι γονείς να απαλλαγούν από την πρωτότοκο θυγατέρα δίδουν προίκα
«..κακοβούλως πάντα τα υπάρχοντα..ου μην αλλά και εαυτούς..εν απορία παντελεί και
ενδεία καταλιμπάνουσιν..». Αν και αναφέρεται στα θήλεα είναι γνωστό ότι παλαιότερα εδίδετο και στα άρρενα (Σ. Χατζησεβαστός, Αστικόν Δίκαιον εις Νοτίους Σποράδας επί Τουρκοκρατίας και Ιταλοκρατίας, Αθήναι 1977, σ.132 κ.εξ. όπου και η σχετική
βιβλιογραφία.
Όταν έχουν 5000 γρόσια και επέκεινα δίδουν στην πρώτη 2000 γρ. και στα υπόλοιπα
τέκνα σε καθένα το 40/100. Όταν έχουν λιγότερα από 5000 γρ. τότε όλοι από 40/100.
Για τους εκτιμητές γενικότερα, βλ. Στέλ. Μουζάκης, Υδροκίνητες προβιομηχανικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση φεουδαλικού δικαίου στη δυτική, βυζαντινή και οθωμανική
οικονομία και κοινωνία. Βυζαντινοί – μεταβυζαντινοί μύλοι και ιστορία. Οικοδομικοί
περιορισμοί και συναφείς διατάξεις νερόμυλων – ανεμόμυλων (c. 6ος – c. 19ος αιώνας),
Αθήνα 2008, σ.238-240.
Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α΄(1888), σ.72.
Από πολλούς ερευνητές θεωρείται ως το παλαιότερο (Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις,
Α΄( 1888), σ.310, Μ. Γεδεών «Αι περί προικοδοσίας…», ό.π., σ.225). Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β΄(1889), σ.80.
Η πρώτη τάξη συνολικά διατετιμημένη συμποσούμενη σε 5000 γρ. ήτοι 10 πουγγεία
άσπρα, η δεύτερη τάξη 2500 γρ. ήτοι πέντε πουγγεία, και η τρίτη 1500 γρ. ήτοι τρία
πουγγεία. Όμως αναφέρεται και σε τέταρτη τάξη αυτή «των απόρων και αδυνάτων».
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που υπόκεινται σε εκτίμηση και καταγράφονται στον κώδικα εκάστης
Μητρόπολης. Εντούτοις, δε φαίνεται ότι έγιναν αποδεκτά τα αναφερόμενα
σε αυτόν και το πρόβλημα διωγκούτο. Σύντομα ο Νεόφυτος αντιμετώπισε
έντονες, από μέρους των προυχόντων αντιδράσεις, ώστε να προκαλέσει
«Ανασκευή του προγεγονότος περί προικοδοσίας18 γράμματος19».
Για λίγες δεκάδες χρόνια δε φαίνεται το θέμα της προίκας να απασχόλησε
ιδιαίτερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σίγουρα όμως οι δύο Λόγοι20 —υπό
μορφή σχεδιάσματος αιτιολογικής έκθεσης «για το μέτρημα (τράχωμα21)
της προίκας…»— του πατριάρχη Σαμουήλ Χατζερή22, επιβεβαιώνουν την
όξυνση του προβλήματος και τη δημιουργία σοβαρού κοινωνικού αντίχτυπου. «..η εξουσία των τωρινών γυναικών δεν είναι πλέον αυθάδεια
αλλά αφροσύνη και αναξιότης του ανδρός οπού με τη λήψη του τραχώματος γεννά την εξουσία κατά του ανδρός..». Οι Λόγοι του Χατζερή, είχαν
άμεση απήχηση στο λαό και στους προύχοντες που ζήτησαν καθορισμό
όρων και κανόνων για τους γάμους. Η κατάργηση της προίκας θεωρήθηκε
πλέον κοινωνική ανάγκη. Θεσπίστηκαν επτά κανόνες με σημαντικότερο
τον τρίτον όπου «..αναγκαίως πρέπει και η προίκα να συμφωνεί με την τάξιν
του καθενός..»23, διακρίνοντας και εννέα τάξεις24. Παρόλα αυτά, ουδόλως
18 Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β΄(1889), σ.440-446.
19 Χαρακτηριστικό της δημιουργηθείσας αστάθειας και κοινωνικής αναταραχής μεταξύ
των τάξεων, αποτελούν τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο το οποίο απέστειλε ο μητροπολίτης Αθηνών Ζαχαρίας το 1737 στο Νεόφυτο, παρακαλώντας τον να επικυρώσει κοινοτικό πρακτικό με μέγιστο ποσό τα 1500 γρόσια διατετιμημένα, μόνον όμως
όσον αφορά την πρώτη τάξη, ενώ οι προικοδοσίες στις άλλες τάξεις με «την πρέπουσαν αυταίς συμμετρίαν», ορίζοντας ποινή φρικτού αφορισμού. (Για το κείμενο βλ. Θ.
Φιλαδελφεύς, Ιστορία των Αθηνών επί Τουρκοκρατίας, Α΄ (Αθήναι 1905), σ.342-343.
I. Mansi, Sacrorum Conciliorum Νova et Αplissima Collection 1736-1789, 38 (Παρίσι
1907), στ. 447-454).
20 Κυκλοφόρησαν σε βιβλίο το 1767. Βλ. Γ. Βαλέτας, Λόγοι πατριωτικοί για τη σκλαβιά
της γυναίκας και για το χαλασμό του γένους, στηλιτευτικοί της προίκας και του εμπορικού γάμου. Κηρυγμένοι στα 1767 από τον Πατριάρχη Σαμουήλ Χατζερή. Αθήνα 1948,
εισαγωγή, σ. κη΄. (Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Β. Μπακούρο για την αποστολή των συγκεκριμένων μελετών.)
21 Η μελέτη σχετικά με τη φύση και τη δομή του θεσμού του τραχώματος κατέληξε σε
αμφισβητούμενα συμπεράσματα. Σχετικά Ν. Ι. Πανταζόπουλος, «Εκκλησία και Δίκαιον
εις την Χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας», ΕΕΣΝΟΕ ΑΠΘ, Η΄(1960-1963),
σ.727 κ.εξ. Δ. Καμπούρογλους, Ιστορία των Αθηναίων, Τουρκοκρατία, Γ΄ (Αθήναι 1896),
σ.52-54. Θ. Φιλαδελφεύς, «Περί τραχώματος», Αρμονία Β΄(Αθήναι 1901), σ.260 κ.εξ.
22 Γενικότερα για το έργο του βλ. Β. Μπακούρος, Σαμουήλ Χαντζερής ο Βυζάντιος (17001775). Η συμβολή του στην πνευματική κίνηση του Γένους κατά τον 18ο αι. (Αθήνα
2008).
23 Γ. Βαλέτας, Λόγοι πατριωτικοί …, ό.π., σ.24,76.
24 Πάντως είναι βέβαιο ότι οι παρεμβάσεις του Σαμουήλ αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου εκκλησιαστικού αγώνα για τη διάσωση της χριστιανικής παράδοσης στο χώρο της
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καθηλώθηκε στη διάρκεια των χρόνων25 ο θεσμός του τραχώματος26.
Ούτω το 1811, ο Πατριάρχης Ιερεμίας σε μια προσπάθεια καταλαγής των υπαρχουσών εντάσεων μεταξύ γαμβρών και πεθερών, εξέδωσε
Διάταξη με την οποίαν αναγνωρίζει ως θεσμό και επικυρώνει την παροχή
των τραχωμάτων, καθορίζοντας και τα μέγιστα ποσά στις αντίστοιχες
τάξεις27. Ωστόσο δεν έπαψαν να αναφύονται διάφορα προβλήματα στην
παροχή προίκας28.
Η μη επίλυση του προβλήματος ανάγκασε τον Οικουμενικό Θρόνο
να προχωρήσει το έτος 1827, σε μια προσπάθεια γενικής ρύθμισης με μια
Διάταξη καθολικής ισχύος. Στη Διάταξη, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται η κατάργηση του τραχώματος, η διάκριση σε έξι τάξεις, ανάλογα
με τη μαρτυρημένη οικονομική άνεση εκάστου, και το σημαντικότερο, για
πρώτη φορά καθιερώνεται η καταγραφή σε ειδικό κώδικα του κατάστιχου
της προικοδοσίας29. Εντούτοις η επί σειράν ετών30 πολιτική προσπάθειας
περιορισμού και ρύθμισης του ύψους της προίκας αποδείχθηκε πρακτικά
ανεφάρμοστος και ανενεργός31. Για το λόγο αυτό ο Πατριάρχης Γερμανός
Δ΄ αναγκάζεται για μια ακόμη φορά, αλλά και τελευταία, να απολύσει το
1844 Διάταξη, με την οποία παρέχει πλήρη ελευθερία στις προικοδοτήσεις
[«..έκαστος καθά βούλεται και δύναται..»].
Η ελληνική οικογένεια αποτέλεσε ένα μύθο για την οθωμανική και το
αντίθετο, παρά το γεγονός ότι δεν εμφάνιζαν ουσιαστική επαφή, εξαιτίας
του ότι οι περιορισμοί που προέρχονταν από την επιβολή γαμικών απαγορεύσεων αλλά και οι γενικότερες προικοδοτικές στρατηγικές, διαμόρφωναν ένα διαφορετικό οικογενειακό ιστό στη χριστιανική κοινότητα από
αυτόν που συγκροτούσε τη μουσουλμανική κοινότητα. Για την τελευταία,
Βαλκανικής (Β. Μπακούρος, Σαμουήλ Χαντζερής…ό.π., σ.260).
25 Ελένη Κύρτση-Νάκου, «Αι περί προικοδοσιών «Νομοθετικαί» ρυθμίσεις βάσει των
κανονικών Διατάξεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1701-1844)», στο Αρμενόπουλος Επιστ. Επετ. Δικηγ. Συλλ. Θεσ.,1(Θεσσαλονίκη1980), σ.69.
26 Του Πατριάρχου Καλλίνικου Δ΄ του έτους 1803, που απευθύνεται στους κληρικούς και
λαϊκούς της επαρχίας Αδριανουπόλεως, επειδή κατακρατούσαν οι άνδρες όσα λόγω
τραχώματος τους δίδονταν. Του Πατριάρχου Ιερεμίου Δ΄ του 1810, ρυθμιστική Διάταξη
για το αυτό θέμα, αφού συχνά οι ιεροί γάμοι γίνονται προς «χρηματισμόν και κέρδος»,
απαγορεύοντας πλέον τα τραχώματα και την επίδειξη των προικώων.
27 Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β΄(1889), σ.135.
28 Σχετική Διάταξη του Πατριάρχου Κυρίλλου ΣΤ΄ αναφορικά με επικύρωση συμφωνίας
των κατοίκων της νήσου Σκοπέλου του 1813.
29 Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α΄(1888), σ.320-323.
30 Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α΄(1888), σ.328 κ.εξ. Το 1836 ο Πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ΄ απολύει Διάταξη για διευθέτηση προικώων προβλημάτων των δημογερόντων
Μυτιλήνης.
31 Ελένη Κύρτση-Νάκου, «Αι περί προικοδοσιών…», ό.π., σ.77.
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κατά το ισλαμικό (μουσουλμανικό) δίκαιο32, ο γάμος είναι ένα πολιτικό,
ιδιωτικού δικαίου συμβόλαιο· έτσι σε μια ισλαμική πατριαρχική οικογένεια
ο σύζυγος υποχρεούται να δώσει προίκα33 (mahr) στη γυναίκα και να της
εξασφαλίσει διατροφή ως αντιπαροχή για το δικαίωμά του να έχει με αυτή
συζυγικές σχέσεις, οι οποίες απαγορεύονταν εκτός γάμου34.
Οι ιδεολογικοί μηχανισμοί που αναπτύχθηκαν εκατέρωθεν αλλά και
τα χαρακτηριστικά του συστήματος των «εθνικών κοινοτήτων» που κυριαρχεί για αιώνες στην οσμανική κοινωνία, προϋποθέτουν και επιβάλλουν
τεράστιες ιδεολογικές διαφορές35. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος,
οι διάφορες κοινότητες είναι κλειστές τόσο εσωτερικά όσο και ως προς
τις άλλες κοινότητες36. Τα μέλη κάθε κοινότητας μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις με τα μέλη των άλλων κοινοτήτων. Στενότερους δεσμούς δεν
επιτρέπεται να συνάψουν. Βαθύτερος στόχος είναι η αποτροπή των διαθρησκευτικών σχέσεων, δηλαδή η αποδυνάμωση των εθνικών κοινοτήτων37.
Παρά ταύτα, η συνοχή της ορθόδοξης οικογένειας απειλείτο εκτός από
32 Πρωταρχική αρχή του Ισλάμ είναι η ενότητα κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας, η
οποία και καθορίζει την ιδιαιτερότητα του Κορανίου. (Κυρ. Νικολάου-Πατραγάς, «Η
έννοια της δικαιοσύνης εν τω ισλαμικώ νόμω. Μελέτη ιστορικοδικαιϊκή», Εκκλησιαστικός Φάρος ΟΔ΄(2003), σ.159-179).
33 Κατά το ισλαμικό δίκαιο η προίκα δίδεται από τον άνδρα στη γυναίκα και όχι αντίστροφα. Το ποσό συμφωνείται πριν από τη σύναψη του γάμου και είναι ανάλογο με την
κοινωνική θέση της γυναίκας. Κατώτατο ποσό προίκας θεωρείται η αξία των δύο γραμμαρίων χρυσού και έχει σκοπό τον περιορισμό της αυθαίρετης εξάσκησης του δικαιώματος του συζύγου για αποπομπή της γυναίκας.
34 Δεν πρόκειται για θρησκευτικό συμβόλαιο όπως συναντάται αρχικά στον Ιουδαϊσμό
ή για μυστήριο όπως διαμορφώθηκε στον Χριστιανισμό. Ο γάμος απλά συνάπτεται
σε θρησκευτική τελετή, με την επίκληση του Αλλάχ και την ανάγνωση στίχων από το
Κοράνιο. Στο συμβόλαιο του γάμου η νύφη αντιπροσωπεύεται πάντα από τον κηδεμόνα της. Η πρόταση γάμου γίνεται κυρίως από τον άνδρα και σπάνια από τον κηδεμόνα της γυναίκας. (Βλέπε σχετικά περιγραφή από το μεγάλο νομικό του Μουσουλμανικού Δικαίου Yvon Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé. I, Théorie
générale de l’acte juridiqueς (Παρίσι 1965), σ.458, II, Le mariage. La dissolution du
mariage (Παρίσι 1965), σ.483, Αρ. 811, V. Art. 84 du Code de la famille du 25 octobre
1917 « Si le mahr n’a pas ». Roula El-Husseini Begdache, « Le rôle de la volonté en droit
musulman de la famille », Droit et Religion (Βαγδάτη 2000), σ.3-11). Τόσον οι διανθρώπινες σχέσεις (μουαμαλάτ) όσον και οι αντίστοιχες λατρευτικές πράξεις (ιμπαντάντ)
ερμηνεύονται μέσα από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του Κορανίου (Κυρ. ΝικολάουΠατραγάς, «Κοράνιον και Μεταφυσική υπό δικαϊκήν οπτικήν», Παρνασσός ΝΑ΄(2009),
σ.147-154).
35 Νεοκλής Σαρρής, Η οικογένεια στην Τουρκία, Αθήνα 1990, σ.12.
36 Πρβ. Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An introduction to history, σε μετάφραση Fr.
Rosenthal από τα αραβικά, 1-3 (Νέα Υόρκη 1958).
37 Αντ. Παυλίδη, Το φροντιστήριο Τραπεζούντας (1900-1914) και η ιδεολογική κυριαρχία
των Ελλήνων στον Πόντο, Αθήνα 2004, σ.133.
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τις γενικότερες πρακτικές της εξωμοσίας και του κρυπτοχριστιανισμού38,
από τους μικτούς γάμους τα κεπήνια, δηλαδή το γάμο χριστιανής γυναίκας
με μουσουλμάνο, (έστω και αν είχε ήδη δημιουργήσει χριστιανική οικογένεια), χωρίς προίκα και χωρίς προσωπική αλλαγή θρησκεύματος, με απαλλαγή από τον κεφαλικό φόρο, αρκεί η γυναίκα αυτή να γεννήσει αρσενικά
τέκνα που θα απέδιδε στο Ισλάμ. Δημιουργούσε, όπου σπανίως εφαρμόστηκε, οικογένειες μουσουλμάνων και χριστιανών που συμβίωναν στο ίδιο
σπίτι και βεβαίως, οι ισχυρότεροι κοινωνικοπολιτικά μουσουλμάνοι απορροφούσαν με την πάροδο των γενεών τους χριστιανούς. Τελικά αποτελούσε ευθεία φυλετική διείσδυση των Οθωμανών στα αυτοτελή χριστιανικά έθνη.
Έτσι η θρησκευτική ομολογία των μελών της κοινότητας χαρακτηρίζει
ή κατά κανόνα οριοθετεί, τον εθνικό προσδιορισμό. Ενδεικτικό αυτής της
προσπάθειας είναι η αναφορά στους Νομοκάνονες και όχι μόνον39, μιας
σειράς από απαγορεύσεις, όπως βαπτίσματος των παιδιών των Αγαρηνών
από τους ορθόδοξους ιερείς40, ή ακόμη αποδοχής οθωμανού ως ανάδοχου ή κουμπάρου σε γάμο41. Επομένως, η έννοια της «ταυτότητας» θέτει
ταυτόχρονα και τα όρια της «ετερότητας», εφόσον η ταυτότητα είναι
«..το δυναμικό αποτέλεσμα μιας διαρκούς αντιπαράθεσης, μιας αντίστιξης
ανάμεσα σε ένα “μέσα” και ένα “έξω”..»42. Χαρακτηριστικό της κατάστασης
και της «συμπληρωματικής δράσης»43 των δυο δικαίων, είναι οι αναφορές
σε έντυπο συνοδικό σιγγίλιο του Γρηγορίου Ε΄ του έτους 1819, όπου οι
τολμώντες να πραγματοποιήσουν με μη ορθόδοξο συνοικέσιο θα «.. καθυ38 Ακόμα και τα διαζύγια της βασιλικής κρίσεως, για τη διάλυση χριστιανικού γάμου με
ιερονομική απόφαση. Ν. Πανταζόπουλος, «Οι κοινοτικές ρίζες του Μικρασιατικού
Ελληνισμού», ΕΕΣΝΟΕ ΑΠΘ ΙΘ΄, τχ.Δ΄(1986), σ.645. Για τα προβλήματα των γάμων
στις κρυπτοχριστιανικές οικογένειες βλ. Κ. Φωτιάδης, Οι εξισλαμισμοί της Μικράς
Ασίας και οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, Θεσσαλονίκη 1988, σ.325 κ.εξ.
39 Νικ. Πασχαλεύς, Εξομολογητάριον, Ενετία 1673, σ.64.
40 Δ.Σ. Γκίνης και Ν.Ι. Πανταζόπουλος, «Νομοκάνων Μανουήλ Νοταρίου του Μαλαξού,
του εκ Ναυπλίου της Πελοποννήσου», κριτ. έκδ. ΕΕΝΟΕ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1985,
σ.256 κεφ. ΤΞΗ΄, «..παράβασιν κάμνουν των θείων νόμων οι ιερείς εκείνοι οπού βαπτίζουν των Τούρκων τα παιδία…».
41 «Ιερεύς εάν δεχθή θυσίαν αιρετικών ή βαπτίση τούρκου παιδί/ ή δεχθή την θυσίαν
του ή ως ανάδοχον παιδίου τον δεχθή / και βαπτίση παιδίον μετ’ αυτού ή ως νονόν εις
γάμον καθαι/ρείσθω[..]Φ32, κεφ. νστ΄. (Αναστασία Καλάη-Μουζάκη, Στέλ. Μουζάκης,
«Παρατηρήσεις σε ανέκδοτο εξομολογητάριο (νομοκάνονα) του 1820 από την Ύδρα»,
στο Αργοσαρωνικός, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Αργοσαρωνικού, Πόρος, 26-29 Ιουνίου 1998, 3(Αθήνα 2008), σ. 331).
42 Σύμφωνα με τη διατύπωση στην εισαγωγή του Κλ. Ναυρίδη στο Ταυτότητες, συλλογικό έργο, επιμ. Κλ. Ναυρίδης – Ν. Χρηστάκης, Αθήνα 1997.
43 Δημ. Παπαϊωάννου, Η πολιτική των επισκόπων στην Τουρκοκρατία. Ιστορικοκανονική
προσέγγιση, Αθήνα 1991, σ.34.
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ποβάλλωνται υπό διπλήν βαρυτάτην παιδείαν διαλυομένου και του αθέσμου
αυτών συνοικεσίου παρευθείς…»44. Η εξουσία του πατριάρχη είναι απόλυτη
«επειδή έχει επί γης το πρόσωπον του Θεού..»45, όπως αναφέρει ο Μανουήλ
Μαλαξός στο Νομοκάνονά του.
Με τον έλεγχο του Πατριαρχείου αλλά και τη βοήθεια και σουλτανικών
αποφάσεων46 —βεράτια— εμφανίζεται σαφής ο διαχωρισμός των εθνοτήτων47, ενώ ταυτόχρονα το πατριαρχείο εκφράζει και διατηρεί την ενότητα
των χριστιανών διαμέσου της εκκλησιαστικής πράξης η οποία φθάνει σε
ακραίες περιπτώσεις και στον αφορισμό48, ως έσχατο μέσο διαπαιδαγώγησης49. Τους αποκόβει και τους περιορίζει στην κλειστή τοπική κοινωνία
προφυλάσσοντάς τους με τον τρόπο αυτό από την πνευματική μοιχεία50.
Βεβαίως, με την πάροδο του χρόνου, η εκκλησιαστική αυτή πράξη με πατριαρχικές αποφάσεις λαμβάνει μορφή χρηματική51, ενώ αργότερα κατά τον
19ο αιώνα θα μπορούσαμε να δεχθούμε, ότι έφθασε να θεωρείται καθαρά
44 Μητρ. Αμασείας Άνθιμος Αλεξούδης, «Δύο εγκύκλια έγγραφα Γρηγορίου του Ε΄ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως», ΔΙΕΕΕ 4 (1892), σ. 268-275. Ιδιαίτερα αυστηρός είναι
και ο ΟΒʹ Ιερός Κανόνας της ΣΤ΄ Αγίας Οικουμενικής Συνόδου.
45 Δ.Σ. Γκίνης και Ν.Ι. Πανταζόπουλος, «Νομοκάνων Μανουήλ…», ό.π., σ. 71, κεφ. ΙΕ΄.
46 Βεράτιον υπέρ μητρ. Θεσσαλονίκης Γερασίμου του 1788 αναφέρει «..διά το συνοικέσιον και διαζύγιον και την μεταξύ αυτών γενομένην διαφοράν..εις καιρόν οπού τους
παιδεύει κατά την συνήθειάν τους, με τον όρκον και αφορισμόν..» (Μιχ. Καλινδέρης, Τα
λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (1676-1808), Θεσσαλονίκη 1951,
σ.83-84).
47 Σημαντικά συνέβαλε και η ακολουθητέα πρακτική των Οθωμανών να απομονώνουν
τις εθνικές κοινότητες ούτως ώστε να αναπτύσσεται κάθε μια χωριστά, γεγονός που θα
μπορούσε να τις καταστήσει ισχυρές και συνεπώς επικίνδυνες για το καθεστώς (Αντ.
Παυλίδης, «Οικουμενικό Πατριαρχείο και Οθωμανικό Κράτος κατά το δεύτερο μισό
του 19ου αι.», στο 2ο Συμπόσιο ΚΕΜΙΠΟ Δήμου Ν. Ιωνίας, Παιδεία και Εκπαίδευση στις
αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολής, 23-25 Νοεμβρίου 2005, Πρακτικά (Ν. Ιωνία 2010),
σ.113-117).
48 «..Δεν επιτρέπεται ανάμιξις εις την κατά τα θρησκευτικά αυτών θέσμια επιβαλλομένην
τοις χριστιανοίς προς σωφρονισμόν ποινήν αφορισμού» (Κ. Άμαντος, «Οι προνομιακοί
ορισμοί του Μουσουλμανισμού υπέρ των χριστιανών», Ελληνικά 9(1939), σ.149-154.
Δ.Σ. Γκίνης, Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου, Αθήναι 1966, σ.194. Τα
σχετικά με τον αφορισμό, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα βλ. Στ. Μουζάκης, Οι
βρικόλακες στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς νομοκάνονες και στις παραδόσεις
του ελληνικού λαού. Αθήνα 19871, σ.80 κ.εξ.).
49 Ακόμη απειλή χρηματικού προστίμου και σωματικού σωφρονισμού από τη μεριά της
οθωμανικής ποινικής δικαιοδοσίας. (Μαρίνα Μαροπούλου, «Η πολιτική…», ό.π.,
σ.122).
50 Νικόδημος Αγιορείτης, Εξομολογητάριον, Αθήνα 19984, σ.36. Αναστασία Καλάη-Μουζάκη, Στέλ. Μουζάκης, «Παρατηρήσεις..», ό.π., σ.332.
51 Μ. Γεδεών, Βραχεία σημείωσις περί των εκκλησιαστικών ημών δικαίων, Κωνσταντινούπολις 1909, σ.58,69.
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εμπορική πράξη52, εφόσον συγκατατίθεται «σύμπασα» η κοινότητα και
αναγνωρίζονταν κατ’ έθιμο ως υποχρεωτικά τα αρχιερατικά δοσίματα53.
Αμέσως ύστερα από την παραχώρηση του Tanzimat, από το 1873 ως
το 1908/9, οι ρωμαίικες κοινότητες συγκρότησαν, μέσα στο πλαίσιο της
Οθωμανικής νομοθεσίας54, ως προέκταση της αντίληψης της παιδείας
στην οσμανική επικράτεια55 και της συμμετοχής αυτών στα εκπαιδευτικά δίκτυα56, ένα θεσμικό πλαίσιο με την εκπόνηση νέων Κοινοτικών
Κανονισμών εκάστης Μητροπόλεως συγκροτώντας ειδικά συμβούλια να
τον ελέγξουν ή τον τροποποιήσουν σύμφωνα και με τα έθιμα του τόπου.
Παράλληλα, είχε σταλεί προς τους Μητροπολίτες και εγκύκλιος του
Πατριάρχη Διονυσίου57, με συστάσεις σχετικά με τα Εκκλησιαστικά δικαστήρια (υποθέσεις μνηστείας, προικών, τραχώματος κ.ά.) αλλά και επί των
εκπαιδευτικών ζητημάτων58.
Η θεσμοθέτηση αυτού του πλαισίου της εκπαίδευσης επικυρώνεται με
το «Θεμελιώδη Κανονισμό59» του έτους 1902, με την διοικητική υπαγωγή
52 Χριστόφορος μοναχός αγιορείτης Λαυριώτης, Το ιερόν Λοιμοκαθαρτήριον, Αθήνησιν
1866, σ.50 κ.εξ.
53 Ν. Πανταζόπουλος, «Κοινοτικός βίος εις την Θετταλομαγνησίαν επί τουρκοκρατίας»,
ΕΕΝΟΕ ΑΠΘ, Χαρμόσυνον Δημητρίω Ι. Καρανίκα, ΙΔ΄/τχΓ΄(1967), σ.436 όπου δημοσιεύεται «ανέκδοτος διατίμησις ρυθμίζουσα τα αρχιερατικά δικαιώματα του επισκόπου
Δημητριάδος και Ζαγοράς Μελετίου» (1846). «Σήμερον…εγένετο η παρούσα διατίμησις
των Αρχιερατικών του δικαιωμάτων, συμφώνως με τα αναγνωρισμένα έκπαλαι αρχιερατικά δικαιώματα και εισπραττόμενα παρ’ όλων των Αρχιερέων προκατόχων του…», με
πλήρη καταγραφή της κοστολόγησης των διαφόρων εκκλησιαστικών πράξεων.
54 Πβ. Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία 19ος-1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες από
το μιλλέτ των Ρωμαίων στο Ελληνικό Έθνος, Αθήνα 19982, σ.320-331.
55 Η αμφισβήτηση αυτή προκάλεσε το λεγόμενο Προνομιακό Ζήτημα με τις τρεις φάσεις
του (1883-1884 επί Ιωακείμ Γ΄ του μεγαλοπρεπούς, 1890-1891 επί Διονύσιου του Ε΄ και
1908). Τα προνόμια αφορούσαν γενικά στη νομική υπόσταση των γάμων, στα διαζύγια,
στις διαθήκες, στην εκπαίδευση, στην κοινοτική οργάνωση, στους ναούς, τις μονές και
τα ευαγή ιδρύματα.
56 Χαρ. Παπαστάθης, «Διοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση, κοινοτική διοίκηση στη
Μακεδονία», στο Μακεδονία 4000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και πολιτισμού, επιμ. Μ.
Σακελλαρίου, Αθήνα 1982, σ. 490.
57 Μ. Γεδεών, Μνεία των προ εμού. 1800-1863-1913, Αθήναι 1932, όπου και τα σχετικά με
το Προνομιακό Ζήτημα.
58 Ειδικότερα «..Επί των σχολιακών οφείλει προσέχειν: α΄) εν τη εκλογή της εφορείας..β΄)
εν τη εκλογή του προσωπικού των διδασκάλων..γ΄) μελετάν οφείλει τα προγράμματα
των μαθημάτων..». (Χαρ. Παπαστάθης, Οι κανονισμοί… ό.π., σ.121-123). Μόλις είχε
λήξει επιτυχώς, μετά από σθεναρά αντίσταση του Οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου η δεύτερη φάση του Προνομιακού Ζητήματος. Βλ. σχετικά, Υψηλή Βεζυρική Εγκύκλιο του πρωθυπουργού Κιαμήλ Πασά της 22 Ιανουαρίου 1891με ρητή αναφορά στα
σχετικά με το θεσμό του γάμου, της διαθήκης αλλά και των σχολείων.
59 Ό.π., σ.132-144. Ειδικότερα στο άρθρο 6 σχετικά με τα δικαιώματα εκλογής, αναφέρεται ότι δεν έχουν δικαίωμα εκλογής από τους δημότες όσοι «…στ΄. παρανόμως συνε-
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των σχολείων στις ενοριακές και κοινοτικές εφορείες με ανωτάτη διοικητική και εποπτεύουσα αρχή την εκκλησιαστική ηγεσία, τον Οικουμενικό
Πατριάρχη60. Όμως σε όλα αυτά τα σχέδια των Κανονισμών τους οποίους προωθεί το Πατριαρχείο, ουδαμού περιγράφεται ο τρόπος οικονομικής ενίσχυσης των ιδρυόμενων κοινοτικών σχολείων. Στους κοινοτικούς
Κανονισμούς ωστόσο, οι οποίοι συντάσσονται όπου υπάρχουν Ορθόδοξες κοινότητες, εγγράφεται ρητή αναφορά είσπραξης προκαθορισμένου
χρηματικού ποσού, όσον αφορά στα υποχρεωτικά επισκοπικά δικαιώματα61, σύμφωνα με διατίμηση που καταχωρείται στον κώδικα της αντίστοιχης Μητρόπολης. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στις σχολικές προσόδους
στις οποίες αποδίδεται και το 1% επί του ποσού των προικοδοτήσεων62.
Μάλιστα σε ορισμένους, θα αναφέρω ενδεικτικά, όπως στον Κανονισμό
της Θεσσαλονίκης του 1886, επιβάλλεται το ίδιο ποσοστό και στους ξένους
υπηκόους, ακόμη και στην περίπτωση που το προικοσύμφωνο συντάχθηκε
στο προξενείο και όχι στην επιτροπή της Δημογεροντίας63.
Στον κανονισμό της κοινότητας Βερροίας του 189264, γίνεται σαφής
αναφορά στην ενίσχυση των σχολείων, ενώ επισημαίνει και το ποσοστό
από τις προικοδοτήσεις65. Στον αντίστοιχο κανονισμό της κοινότητας
Νάουσας του 1912, συναντάμε για πρώτη φορά, αναλυτική κατάσταση
ζευγμένοι και καθόλου οι υπό εκκλησιαστικά επιτίμια ευρισκόμενοι..».
60 Βεβαίως δημιουργούνται και σημαντικά προβλήματα στο εσωτερικό του μιλλέτ. (Σία
Αναγνωστοπούλου, «Οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ και οι Έλληνες της Μικράς
Ασίας», στο 4ο Συμπόσιο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 27-29 Νοεμβρίου 2009, Πολιτικοί κοινωνικοί οικονομικοί θεσμοί των Ελλήνων της Μικράς Ασίας κατά τους νεότερους χρόνους, Πρακτικά,
Νέα Ιωνία 2010, σ.37).
61 Κανονισμός της εν Θεσσαλονίκη Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος, 1886. Χαρ. Παπαστάθης, Οι κανονισμοί…,ό.π., σ.149-150.
62 Συστήνεται επιτροπή επί των προικοπαραδόσεων, με σκοπό την εκτίμηση της προίκας
και την σύνταξη των προικοσυμφώνων με τελικό σκοπό να εισπράττει το 1% επί της
αξίας αυτής και το οποίο να αποδίδεται κατά τριμηνία στον ταμία των σχολείων, άρθρο
24 και 26 του ως άνω Κανονισμού.
63 Χαρ. Παπαστάθης, Οι κανονισμοί…, ό.π., σ.151,170-171,176. Η διάταξη αυτή καταργείται στο νεώτερο Κανονισμό του έτους 1904, ενώ τροποποιείται και το σχετικό άρθρο
των προικοπαραδόσεων, τα έσοδα των οποίων κατατίθενται στο ταμείο της Δημογεροντίας, τα μέλη της οποίας και αποφασίζουν για τη διάθεσή τους.
64 Πρ. Ακανθόπουλος, Η ιστορία των ενοριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την
Τουρκοκρατία (Θεσσαλονίκη 1984), σ.10-12.
65 Χαρ. Παπαστάθης, Οι κανονισμοί…, ό.π., σ.228, άρθρο36,38. Στο νεότερο κανονισμό του 1903 για πρώτη φορά γίνεται σαφής αναφορά στην εξασφάλιση πόρων για
τα σχολεία, ενώ διευρύνθηκε η εισπρακτική δυνατότητα ενίσχυσης των σχολείων: με
ποσοστό επί του κηρού, με 40% επί όλων των ετήσιων προσόδων των ενοριακών ναών,
με τους τόκους των κληροδοτημάτων, με το προϊόν των εισιτηρίων, δίσκων εκκλησιών,
των προικοτιμήσεων, των συλλειτούργων, αλλά και με χορηγία από μονές. Οι διατάξεις
αυτές παραμένουν και μετά την τροποποίηση του Κανονισμού του 1912.
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τακτικών πόρων για τα σχολεία, όπως χορηγίες, έσοδα από ενοίκια, εισιτήρια και ελέγχους, από τα φορτία των σταφυλιών, από τις ετικέτες των
βαρέλων κρασιού, από τα κουκούλια μέταξας, από τα πακέτα νήματος, από
τα τρόφιμα, από την πώληση του μεταξόσπορου και κυρίως από τις προικοτιμήσεις66 σε ποσοστό 15‰.
Η ορθόδοξη κοινότητα της Σιάτιστας ψήφισε το 1902 τον επαρχιακό της
κανονισμό όπου στα σχετικά με τα εισοδήματα των σχολών άρθρα της67
αναφέρει, μοναδική περίπτωση, ότι εισπράττεται δικαίωμα επί του τραχώματος χρηματικού ή κτηματικού, ύψους 2% ακόμα και από τους ξένους.
Κατά το 1899 ψηφίζεται ο κανονισμός της κοινότητας Καβάλλας68.
Ειδικότερα σημειώνεται: «Διά παν προικοσύμφωνον λαμβάνεται δικαίωμα
1% μέχρι 500 λιρών τουρκικών, μετά δε το ποσόν τούτο ήμισυ τοις εκατόν.
Μη συντασσομένου όμως τοιούτου το δικαίωμα τούτο λαμβάνεται κατά την
έκδοσιν της αδείας των γάμων»69. Στη γενομένη όμως το έτος 1907 τροποποίηση του κανονισμού, καταργείται αυτή η διάταξη των προικοσυμφώνων και θεσμοθετούνται «Αι εκ των εισιτηρίων εισπράξεις», ανάλογα με τη
χρηματοοικονομική δυνατότητα των μελών της κοινότητας. Επισημαίνεται, ότι οι αλλαγές οι οποίες γίνονται φανερές και στις προικοπαραδόσεις,
ταυτίζονται με τις αντίστοιχες γενικότερες κοινωνικοοικονομικές διαφοροποιήσεις, που διαμορφώνονται από την ανάπτυξη της πόλης ως κέντρου
του καπνεμπορίου.
Στον κανονισμό της Κοζάνης του έτους 1895 ορίζεται ότι «Εκ της
όλης προικός και του τραχώματος πληρώνουσι προς ωφέλειαν της σχολής
1%...Οι λαμβάνοντες δε γυναίκας εξ άλλης πόλεως ενταύθα δε στεφόμενοι
υπόκεινται εις το αυτό τέλος..». Όσα κοράσια παντρεύονταν σε άλλη πόλη
«..πληρώνουσι δικαίωμα πιστοποιήσεως προς ωφέλειαν των σχολών γρόσια
δέκα»70.
Στο νεώτερο κανονισμό του έτους 1911, το ποσοστό ορίζεται στο 1,5%,
ενώ εισπράττεται και πάγιο τέλος είκοσι γρόσια για την έκδοση πιστοποιητικού περί ακωλύτου γάμου, όταν ο γάμος όμως γίνεται εκτός Κοζάνης.
Αλλά και στους κανονισμούς των Ορθόδοξων κοινοτήτων της Μικράς
Ασίας71, όπως της κοινότητας του μεταλλείου Δενέκ της επαρχίας Χαλδίας,
του 1907, θεσμοθετείται ειδικό «Τιμολόγιο Ιεροπραξιών» για κάθε περί66
67
68
69
70
71

Ό.π., σ.260.
Άρθρο 36,39,και 40. Ό.π., σ.298.
Χαρ. Παπαστάθης, Οι κανονισμοί…, ό.π., σ.309.
Χαρ. Παπαστάθης, Οι κανονισμοί…, ό.π., σ.311-312, άρθρο 9.
Ό.π., σ.363, άρθρο 53.
Η έρευνά μας δεν έχει επεκταθεί, προς το παρόν, σε όλους τους σωζόμενους κοινοτικούς κανονισμούς, αλλά σε κώδικες του Ταμείου Ανταλλαξίμων, όπου οι καταγραφές
που συναντώνται είναι συχνά παρόμοιες.
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πτωση, στο οποίο καθορίζεται το ποσόν που εισπράττει η εκκλησία, ο
ιερεύς και το σχολείο και από το παράβολο του κάθε πιστοποιητικού72.
Αντίθετα στον Κανονισμό της κοινότητας Μαλακοπής της Καππαδοκίας
του 1914, στο άρθρο 66, ως βασικός πόρος για τα σχολεία αναγράφονται
τα έσοδα από «τα συνοικέσια και διακανονίσεως υποθέσεων εισπραττόμενα
δικαιώματα»73. Στην κοινότητα Παντειχίου της Χαλκηδόνας θεσμοθετούνται ειδικοί κανόνες για τους αρραβώνες και τους γάμους, με απώτερο
σκοπό την περισσότερο κόσμια συμπεριφορά των μελών της κοινότητας74.
Αργότερα, κατά το 1870, όσον αφορά στις σχολές της χώρας Ζελέλας,
λόγω οικονομικών δυσκολιών αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν ιερείς
και Εκκλησία τα εισοδήματά τους για το σχολείο. Στο ίδιο μήκος κύματος
περιεχομένου κινήθηκε ο κοινοτικός κανονισμός (1865) Τοκάτ (Ευδοκιουπόλεως) Νεοκαισαρείας75 αλλά κ.ά..
Η θεσμική διάσταση της λειτουργίας των σχολείων των Ορθοδόξων
κοινοτήτων προσδιορίστηκε, σε μεγάλο εν γένει βαθμό, από τους κατά
τόπους κοινοτικούς Κανονισμούς, οι οποίοι λειτουργούσαν ως πλαίσιο αναφοράς για τα καθήκοντα, για τον αριθμό των μελών, τη διαδικασία εκλογής των σχολικών εφοριών και για τις πηγές χρηματοδότησης
των σχολείων (δικαιώματα ναών, μέρος από τα συμβόλαια των αρραβώνων ή προικών αλλά και από τον προς τούτο περιφερόμενο στην εκκλησία δίσκο76). Τελικά, η διά του τρόπου αυτού λειτουργία των κοινοτικών
σχολείων, συνετέλεσε στη δημιουργία τοπικών σχολικών δικτύων, των
οποίων το μέγεθος καθορίστηκε από τις δυνάμεις και τους πόρους που
διέθετε ο εκάστοτε τοπικός πληθυσμός για τα σχολεία του77. Η σχολική
ανάπτυξη γίνεται το μέτρο, σημαίνον και σημαινόμενο του εθνικισμού78.
72 Κανονισμός της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος του Μεταλλείου Δενέκ και των περιχώρων της επαρχίας Χαλδίας 1907, Κώδιξ 133 ανταλλάξιμα, σ.12, όπου αναφέρονται και
οι τάξεις των γάμων και των κηδειών.
73 Κανονισμός της Ορθοδόξου Κοινότητος Μαλακοπής 1914, Κώδιξ 349, ανταλλαξίμων,
σ.28-29. Παρά ταύτα και τα έσοδα από βαπτίσεις, κηδείες και μνημόσυνα αποδίδονται
στην εφορεία των σχολών κάθε μήνα (ό.π., σ.54 άρθρο 129).
74 Κώδιξ 189, ανταλλαξίμων Καππαδοκίας, σ.1-3 έτους 1848.
75 Κώδικας 385 ανταλαξίμων Πόντου του 1865, σ.3-5. «4. Από ενός δίσκου προς όφελος της
σχολής γρ.200./ 5. Από πέντε συνοικέσια ανά γρ. 20 ήτοι 100..».
76 Σταύρ. Μάνεσης, «Η εν Μυκόνω μονή του Αγίου Παντελεήμονος», ΕΜΑ Δ΄(1952),
σ.36-37.
77 Γ. Μπέτσας, Ο θεσμός των σχολικών εφοριών στο πλαίσιο της εξέλιξης του κοινοτισμού κατά την ύστερη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας: το παράδειγμα των κοινοτήτων της Μακεδονίας, μεταπτυχιακή εργασία στον Τομέα Παιδαγωγικής της ΦΣ ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη 1997, 75-99 και 171-176. Γ. Μπέτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της
εκπαίδευσης των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας, Θεσσαλονίκη 2005, σ.90-91.
78 E.J. Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, μτφρ. Μαριέττα Οικονομοπού-
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Μια ανάπτυξη η οποία επέφερε τη σύμπηξη και μεγάλου αριθμού79 ελληνικών συλλόγων80 και αδελφοτήτων81.
Άλλωστε όπως έχει επισημανθεί, σε πολλές περιοχές «η επιβίωση των
θεσμών του millet..περνούσε μέσα από μια διαδικασία μετασχηματισμού
των θρησκευτικών ιεραρχήσεων σε εθνικές διαφορές». Η τροφοδότηση και
εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, κατά την οποία διαδραστικά συγκροτήθηκαν «οι προϋποθέσεις μιας κοινωνικής όσμωσης», είχε ως αποτέλεσμα να
επιτευχθεί, με συναίνεση πλέον του μεγαλοαστικού κατεστημένου, η διεύρυνση της συμμετοχής και άλλων στρωμάτων στους κοινοτικούς μηχανισμούς, με ό, τι αυτό συνεπέφερε και συνεπαγόταν82.
Το εκπαιδευτικό δίκτυο το οποίο συγκροτούν οι ελληνικές κοινότητες στην Οθωμανική επικράτεια κατά την περίοδο αυτή, τέλος του
19ου αρχές 20ου αι., όφειλε να ακολουθήσει συγκεκριμένες παραμέτρους.
Βασικότερη από αυτές η υπαγωγή του όλου εκπαιδευτικού συστήματος
στην εκκλησιαστική διοίκηση ούτως ώστε οι νέοι με την προσφερόμενη
παίδευση να καθίστανται «..χρηστά μέλη της χριστιανικής κοινωνίας..»83.
λου, Αθήνα 1997, σ.165-167.
79 Ν. Δραγούμης, Ιστορικαί αναμνήσεις, 2(Αθήναι 1925), σ.391. Ήδη το 1874 λειτουργούσαν 82 ελληνικοί φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι, 73 στις επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 2 στις ηγεμονίες και 7 στην Ελλάδα (Γ. Χασιώτης, «Η παρ’ ημίν δημοτική
παίδευσις από της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μέχρι σήμερον», στο Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Η΄(1874), σ.117-118).
80 Η διασπορά όλων αυτών των σωματείων που είχαν εκπαιδευτικό σκοπό ανάγκασε τον
Οικουμενικό πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (4-10-1878 μέχρι 30-3-1884) να επισημάνει «..η
συγκέντρωσις των σωματείων έσται διά το ημέτερον έθνος έν των σπουδαιοτάτων, καθότι
διά της αποκεντρώσεως διαχωρίζονται εις πολλά μέρη οι πόροι ημών και ως εκ τούτου
ουδέν σπουδαίον δυνάμεθα να πράξωμεν..» (Δ. Καλλίφρων, Εκκλησιαστική Επιθεώρησις,
είτε συλλογή των από της παραιτήσεως του οικουμενικού Πατριάρχου Στ΄ εκδιδομένων…
…, Περίοδος Δ/1(Κωνσταντινούπολις), σ.83).
81 Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν την περίοδο αυτή φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι ή αδελφότητες, φιλανθρωπικοί σύλλογοι, πολιτικοί και εθνικοί σύλλογοι ή λέσχες, γυμναστικοί
σύλλογοι και γυμναστήρια, μουσικοί, θεατρικοί και εκπολιτιστικοί σύλλογοι, μαθητικοί, θρησκευτικοί κοινωνικοί, επαγγελματικοί κ.ά. (βλ. σχετικά, Χαράλ. Μπαμπούνης –
Στέλ. Μουζάκης, «Χριστιανικές κοινότητες και αδελφότητες στη Μικρά Ασία στις αρχές
του 20ού αιώνα: από τον κώδικα Αλικαρνασσού-Βουδρούμ», στο Πολιτικοί, κοινωνικοί,
οικονομικοί θεσμοί των Ελλήνων της Μικράς Ασίας κατά τους νεότερους χρόνους, 4ο
Συμπόσιο, Νέα Ιωνία 27-29 Νοεμβρίου 2009, Πρακτικά, Νέα Ιωνία 2010, σ.49-76).
82 «Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της νέας διευρυμένης βάσης των κοινοτικών παραγόντων ήταν η εμμονή σε συσσωματώσεις [κοινοτικά, φιλεκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά
σωματεία και επιτροπές αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών] συλλόγους και αδελφότητες,
επαγγελματικές οργανώσεις και ερασιτεχνικά σωματεία με πολιτιστικά ενδιαφέροντα»
(Κ. Φωτιάδης, Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. «Κυριακίδης», Θεσσαλονίκη
2008, σ.127-128).
83 Μ. Γεδεών, «Ίχνη των σχολειακών νόμων κατά τον μέσον αιώνα παρ’ ημίν», Εκκλησιαστική Αλήθεια 35, τχ.8, 26/2/1911, σ.57.
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Βεβαίως αποδίδοντας στη συγκεκριμένη ιδιότητα των μελών, μιαν ευρύτητα έχοντας περιλάβει και όσα απαιτούνται ή συντελούν στη διατήρηση
της ταυτότητάς τους, στο πλαίσιο τόσο των κοινοτικών όσο και των εθνικών ανταγωνισμών84.
Ένας από τους βασικούς αγωγούς εξοικονόμησης χρημάτων για τη
λειτουργία της εκπαίδευσης κατά την περίοδο αυτή, αποτελεί και η προίκα
η οποία αν και πρέπει να είναι ανάλογη με την κοινωνική κλίμακα των
οικογενειών85, ωστόσο κατά κανόνα, μετατρέπεται στο μέσον ανάδειξης
ατόμων κατωτέρων ομάδων. Είναι γεγονός, όσον και αν αυτό φαίνεται
παράξενο, ότι το μέγεθος του χρηματικού αναλόγου που συγκεντρωνόταν
από τα προικοσύμφωνα αλλά και τους γάμους86, τηρουμένων πάντοτε των
αναλογιών οικονομικών και χρονικών, έφθανε σε ποσοστό το 15%–20%
και πλέον, σύμφωνα με σωζόμενες καταγραφές87, καλύπτοντας σε πολλές
περιπτώσεις σχεδόν όλα τα αναγκαία έξοδα των διδασκάλων88.
Η διαμόρφωση κριτηρίων μεγέθους της προίκας, θεσμός που αποτελεί
ένα από τα θεμέλια της κοινωνικής συγκρότησης, προσαρμόζεται συνεχώς ακολουθώντας τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής αποτυπώνοντας και την κοινωνική διαστρωμάτωση της κοινότητας89.
Η «εξαγορά» νύφης ή γαμβρού, οδηγεί σε παραβίαση του κοινωνικού
status και επομένως διασαλεύονται οι κοινωνικές ισορροπίες των μελών
της κοινότητας. Αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις διόγκωσης του οικονομικού μεγέθους σε μετρητά και ακίνητα της προίκας, με την έκδοση σχετικών ρυθμιστικών διατάξεών τους η εκκλησιαστική90 και κοινοτική εξουσία,
ρύθμιση του «ιδιωτικού» από το «δημόσιο»91, προσπάθησαν, όμως αναπο84 Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 19ος αι.–1919. Οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες: Από
το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, Αθήνα 1997, σ.301.
85 Βεβαίως συχνά συναντάμε να δίδονται χρυσά ή ασημένια νομίσματα, με σαφή τον
προορισμό τους. Όχι να καταναλωθούν αλλά να ξαναμπούν στα χέρια του νέου κατόχου στη διαδικασία της απονομισματοποίησης, να γίνουν, δηλαδή, οικογενειακός
θησαυρός (Ευτυχία Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15ος-19ος αι., Αθήνα 1996, σ.56).
86 Κοινότητα Νικοπόλεως Θράκης, ανταλλάξιμα, κώδικας 42, «από στέψη 500 γρ.», όταν
ο μηνιαίος μισθός του διδασκάλου ήταν 1200-1300 γρ.
87 ΓΑΚ, Κώδικες ανταλλαξίμων.
88 Για το ζήτημα της αμοιβής των δασκάλων που ήταν πενιχρή, για την ένδεια των «όπου
πρόνοιά τις περί καθιερώσεως επαρκών μισθοδοσιών αναφέρεται μόλις μετά το 1830»,
αλλά και για την ολιγωρία των πατριαρχών για επαρκή αμοιβή των δασκάλων βλ. Μ.
Γεδεών, Παιδεία και πτωχεία παρ’ ημίν τους τελευταίους αιώνας, Εν Κωνσταντινουπόλει
1893, σ.30-32.
89 Μαρίνα Μαροπούλου, «Η πολιτική…», ό.π., σ.118.
90 Δ. Γκίνης, Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου, Εν Αθήναις 1966, σ.
240-241.
91 Colette Piault, «Η γεύση της περιπέτειας», στο Οικογένεια και περιουσία στην Ελλάδα
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τελεσματικά να ελέγξουν. Παρόλα αυτά ο έντονος συναγωνισμός μεταξύ
των διαφόρων κοινωνικών ομάδων ιδιαίτερα των εμπόρων, η ανάγκη
διατήρησης της θέσεώς των, ως και ο ανταγωνισμός των νέων αστικών
τάξεων92 με εθνική συνείδηση κατά τον 18ο–19ο αιώνα, δεν άφηναν περιθώρια για μικρές προίκες93.
Η σύνδεση της εκκλησιαστικής με την οικονομική και πολιτική εξουσία του Πατριαρχείου94, επέφερε και τη δυνατότητα της οργάνωσης των
Ελληνορθόδοξων. Γύρω του συσπειρώνονται οι έμποροι, οι αδελφότητες και οι συντεχνίες βοηθώντας αφενός στην ανάπτυξη ακόμη περισσότερο της κοσμικής εξουσίας του, αφετέρου εκμεταλλευόμενοι αυτήν τη
δυναμική του Πατριαρχείου, ωφελούνται και οι ίδιοι. Ολίγον κατ’ ολίγον
επεκτείνοντας την πολιτική και οικονομική διαπραγματευτική τους ικανότητα, διαμορφώνουν ένα μονοπώλιο της πολιτικής αποκτώντας τη δυνατότητα επέμβασης ακόμα και στην εκλογή του Πατριάρχη95, επηρεάζοντας
στη συνέχεια την πολιτική του πατριαρχείου96 όσο και των Οθωμανών
κυβερνητών.

92

93
94

95
96

και την Κύπρο, επιμέλεια ύλης Colette Piault, επιστημονική επιμέλεια Μαρίνα Μαροπούλου, (Αθήνα 1994), σ.26.
Για μια παρουσίαση των παραγόντων οι οποίοι χώριζαν ή ένωναν τους λαούς των
Βαλκανίων, L.S. Stavrianos, «Antecedents to the Balkan Revolutions of the Nineteenth
Century», Journal of Modern History, XXIX(1957), σ.335-348.
Traian Stoianovich, «Ο κατακτητής Βαλκάνιος έμπορος», μετ. Ντόρα Μαμαρέλη, στο
ΟΔΒΧ, σ.327-328.
«..Προκειμένου το Πατριαρχείο να επιβιώσει μέσα στο αλλόθρησκο πλαίσιο μιας αυτοκρατορίας στο οποίο βρέθηκε πλέον να ζει, αποδέχθηκε —ή ίσως και θέλησε— να ενταχθεί στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό των Οθωμανών· ανέλαβε δηλαδή τη σταθερή
υποχρέωση να καταβάλλει κάθε χρόνο στην Yψηλή Πύλη ορισμένο φόρο. Το γεγονός
αυτό το υποχρέωσε να οργανώσει ένα πολύπλοκο εισπρακτικό πλέγμα, που είχε ως συνέπεια ένα αντίστοιχο πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων εξάρτησης που απλωνόταν ιεραρχικά
από τον πατριάρχη ως τον τελευταίο πιστό. Mέσα στην αντίληψη αυτή ιερείς, επίσκοποι και μητροπολίτες εισπράττουν κλιμακωτά από τους χριστιανούς για τις εκκλησιαστικές υπηρεσίες που τους προσέφεραν όχι μόνο χρήματα αλλά και προϊόντα, ώστε να
μπορούν και αυτοί να ζουν και να αποδίδουν μέρος από τα εισοδήματα αυτά». [Μάχη
Παΐζη- Αποστολοπούλου, «“Tο κατ’ έτος στελλόμενον βούτυρο”. Δοσίματα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά την τουρκοκρατία». Η ιστορία του ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων του. Ι΄ Τριήμερο Εργασίας, Ξάνθη 7–9 Οκτωβρίου 2005, Αθήνα,
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, Αθήνα
2008, σ.261-266].
Μιχ. Καλινδέρης, Αι συντεχνίαι και η Εκκλησία επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1973, σ.54-55.
Οι έλληνες τραπεζίτες και επιχειρηματίες κατέληξαν να παίρνουν αποφάσεις ακόμα
και σχετικά με την εκλογή των επισκόπων. Με τον τρόπο αυτό το Πατριαρχείο της
Κωνσταντινούπολης βρέθηκε κάτω από επίδραση των Φαναριωτών και των πλουσίων
λαϊκών μελών της εκκλησίας, (Traian Stoianovic, «Ο κατακτητής ορθόδοξος Βαλκάνιος έμπορος», στο H Οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αιώνας), μφρ.
Ντόρας Μαμαρέλη, Μέλισσα, Αθήνα 1979, σ. 319).
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Παρά ταύτα, συναντάται μια συνειδητή προσπάθεια του Πατριαρχείου,
στηριζόμενο και στους οικογενειακούς θεσμούς, να κρατήσει ενωμένο το
λαό με το φόβο καταδίκης. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο εκάστοτε
Μητροπολίτης είχε την υποχρέωση να περιοδεύει στα χωριά της περιφέρειάς του αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για εθνική αφύπνιση των
χωρικών97, κάτω από την επίδραση και του σχολαστικισμού της εποχής.
«Δεύτερη εντολή μας: Τα άρθρα και ο κανονισμός που προβλέπουν τους
αρραβώνες των παρθένων αγοριών και κοριτσιών ακόμη και των χηρών
έχουν ως εξής: Κάθε ιερέας οφείλει να προσέχει να επαγρυπνεί και να ελέγχει από καιρό σε καιρό τα ανύπαντρα αγόρια και κορίτσια κάθε σπιτιού της
ενορίας του…»98. Η διαφορετική θρησκεία συνεπικουρούμενη και από τη
δύναμη του Ελληνισμού υποβάλλει και επιβάλλει συνειδησιακά τη διατήρηση της εθνικής διαφορετικότητας των Ελλήνων.
Από τα αναφερθέντα μέχρι τώρα στοιχεία γίνεται φανερό ότι τελικά, η
ενοποίηση των Ελληνορθόδοξων η οποία βασιζόταν στην εκκλησιαστική
πράξη, ενισχύθηκε ή επιτεύχθηκε και μέσω θεσμικών οικονομικών διεργασιών99. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των κλειστών σχετικά αυτόνομων κοινοτήτων100 δημιούργησε δεσμούς έντονων αλληλοεξαρτήσεων των μελών,
που ασκούσαν τη συλλογικότητα σε βάρος των ατομικών κλίσεων101.

•

97 Αγνή Κολιαδήμου, Από την Αξό Καππαδοκίας στο νομό Πέλλας. Προσφυγικές διαδρομές. Διπλωματική εργασία ΦΣ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2006, σ.38-39.
98 Γράφει ο Καισαρείας Παΐσιος το 1839, (Φ. Αποστολόπουλος, «Τρία έγγραφα του κώδικα
Ταβλουσούν της Καππαδοκίας», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 1(Αθήνα
1979), σ.231).
99 Γ. Κατσούλης, Οικονομική Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως 1(Αθήνα 1974), σ.24
-25 όπου και πίνακας. Σε σύνολο φορολογίας 23.9% επί της παραγωγής ποσοστό
Οθωμανικού Δίκαιου είναι 6%, της Εκκλησίας 5.3%.
100 Θεωρείται η κοινωνική ενότητα η οποία υπόκειται στη δυναμική των μεταβολών στον
τόπο και το χρόνο. Γενικά βλ. Γ. Κοντογιώργης, Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές κοινότητες της Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1982.
101 Χαρακτηριστικά επισημαίνουμε ότι στην οργάνωση της παραγωγής τον κύριο ρόλο
έχει η οικογενειακή μονάδα η οποία διαχειρίζεται τη μικροϊδιοκτησία, όμως στις εξωτερικές υποχρεώσεις, όπως τις φορολογικές, υπόχρεη θεωρείται συλλογικά, η κοινότητα.
Με τον τρόπο αυτό και η ίδια η κοινότητα αναδεικνύεται αυτόνομη σε κάθε εξωτερική επέμβαση. Τελικά δημιουργεί τα χαρακτηριστικά μιας εσωτερικής ομοιογένειας
και διαφυλάττει την ταυτότητα της κοινότητας (Κ. Μπάδα-Τσομώκου, «Συμβολή στη
μελέτη της δημοσίας και ιδιωτικής ζωής», Διαβάζω, Αφιέρωμα Λαογραφία, 245(5-9-90),
σ.30-31).
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κοινωνικές ταυτότητες και πολιτική στην Κρήτη
κατά τη βενετική περίοδο (14ος-17ος αι.)
Ελένη Τσουραπά

Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστορίας της οικογένειας
κατά την πρώιμη νεώτερη περίοδο και αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση
του θέματος των γαμήλιων στρατηγικών και του μηχανισμού συγκρότησης των κοινωνικών και πολιτικών ταυτοτήτων στο ιδιαίτερο χώρο της
βενετικής Κρήτης. Η ιστορία της οικογένειας στον ευρωπαϊκό χώρο κατά
τα νεώτερα χρόνια έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και
αναγνωρίζεται ως κύριο ερευνητικό πεδίο στις αναζητήσεις των ιστορικών
για τη σύλληψη, ανάλυση και κατανόηση των μηχανισμών συγκρότησης,
λειτουργίας και αναπαραγωγής των ιστορικών κοινωνιών.1 Ειδικότερα για
τη Βενετία, τη Μητρόπολη του βενετικού κράτους, η βιβλιογραφία για την
κοινωνική ιστορία και την ιστορία της οικογένειας έχει εμπλουτιστεί την
τελευταία εικοσαετία, με μελέτες που ανέδειξαν νέα επιστημονικά πεδία,
όπως οι κοινωνικές ταυτότητες, η καθημερινότητα, το φύλο, η παιδική
ηλικία, οι οικιακές και συγγενειακές δομές, οι γαμήλιες πρακτικές, ο
θάνατος και οι στρατηγικές κληροδοσίας.2 Για τις ελληνικές περιοχές που
ανήκαν στο βενετικό κράτος οι σχετικές μελέτες είναι λιγοστές, ενώ για
την Κρήτη περιορίζονται στην πρώιμη βενετική περίοδο.3 Η μελέτη αυτή
επιχειρεί να συμβάλλει στη διερεύνηση των νέων αυτών πεδίων μέσα από
το παράδειγμα του γεωγραφικού χώρου της δυτικής Κρήτης και ειδικότερα
*

1
2
3

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ),
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
κατηγορία πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Γενικά για την ιστορία της οικογένειας στον ευρωπαϊκό χώρο βλ. J. Goody, The European
Family. A Historico-Anthropological Essay, Oxford 2000.
Βλ. ενδεικτικά St. Chojnacki, Women and men in Renaissance Venice: Twelve essays on
patrician society, Baltimore, London 2000.
Βλ. σχετικά Sally McKee, Uncommon Dominion. Venetian Crete and the myth of ethnic
purity, Philadelphia 2000, 57-99.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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του διαμερίσματος των Χανίων, που αποτελεί και το θέμα της υπό
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μου. Θα γίνουν, όμως, συμπληρωματικές
επιμέρους αναφορές σε παράλληλα παραδείγματα από τα άλλα δυο αστικά
κέντρα του νησιού, το Χάνδακα και το Ρέθυμνο, προκειμένου να δοθεί
συγκριτικά μια συνολικότερη εικόνα των δομών του κρητικού κοινωνικού
περιβάλλοντος.
Η Κρήτη αποτέλεσε τμήμα της βενετικής επικράτειας από το 1204
ως το 1669, όταν και πέρασε στην οθωμανική κυριαρχία.4 Η θέση της
Κρήτης στο σταυροδρόμι της ανατολικής Μεσογείου της προσέδωσε
βαθμιαία κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια προώθησης των εμπορικών
και πολιτικών κυρίως σχεδίων της βενετικής Πολιτείας και ανάδειξης της
δυναμικής παρουσίας της στα ευρύτερα δρώμενα στο χώρο αυτό. Η μελέτη
θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση των διεργασιών που συντελέστηκαν στο
κρητικό κοινωνικό πεδίο κατά τη βενετική περίοδο και οδήγησαν στον
επαναπροσδιορισμό των νομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και
στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των βενετών ευγενών του
νησιού. Ειδικότερα θα αναζητηθούν οι όροι συγκρότησης των κοινωνικών
ταυτοτήτων στο συγκεκριμένο πολιτικό, θρησκευτικό, εθνοτικό και
πολιτισμικό περιβάλλον του αστικού χώρου της Κρήτης. Θα επιχειρηθεί
η εξέταση των μηχανισμών που επέβαλλαν στους βενετούς ευγενείς της
κτήσης συγκεκριμένες επιλογές τόσο στο επίπεδο της ατομικής όσο και
της οικογενειακής δράσης προκειμένου να ανταποκριθούν στα κριτήρια
που υπαγόρευε η πολιτική και κοινωνική ταυτότητα του βενετού πατρικίου,
συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ομαλής διακυβέρνησης της κτήσης και
στη διαιώνιση του βενετικού κοινωνικού συστήματος.
Η διεκδίκηση του status του βενετού πατρικίου και η κατοχύρωση της
βενετικής ταυτότητας από τους Βενετούς που κατοικούσαν στην Κρήτη
μέσω της διαδικασίας της απόδειξης της ευγένειας (prova di nobiltà), που
προβλεπόταν για τους ευγενείς της Μητρόπολης, ήταν καίριας σημασίας
για αυτούς· συνεπαγόταν την αναγνώριση πολιτικών, κοινωνικών και
οικονομικών προνομίων και, κυρίως τη δυνατότητα συμμετοχής στην
άσκηση της τοπικής εξουσίας.5 Το ίδιο το βενετικό κράτος ενέκρινε την
4

5

Γενικά για την ιστορία της Κρήτης κατά τη βενετική περίοδο βλ. Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στο ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της
βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.). Μια συνθετική προσέγγιση, Βενετία 2004, 52-54, 104-106
(για τη διοικητική οργάνωση), όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.
Παπαδία-Λάλα, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων, 71: Σύμφωνα με απόφαση του 1356
της βενετικής Συγκλήτου τα μέλη του Μείζονος Συμβουλίου, βενετοί ευγενείς–φεουδάρχες του νησιού να υποβάλλονται στη διαδικασία απόδειξης της ευγένειας ενώπιον
του δικαστικού οργάνου των Avogadori di Comun της Βενετίας, στη βάση του προτύπου που ίσχυε για τους βενετούς ευγενείς της Μητρόπολης.
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πλειοψηφία των αιτήσεων που υποβάλλονταν από τους βενετούς ευγενείς
της Κρήτης για εισαγωγή στο Μεγάλο Συμβούλιο της Μητρόπολης,
καταδεικνύοντας σαφώς την πρόθεσή του να διασφαλίσει τη διατήρηση
της ταυτότητας του βενετού πατρικίου και για τους βενετούς ευγενείς του
νησιού. Αντιμετωπίζοντας την ταχύτατη επέκταση του οθωμανικού κράτους
κατά το 15ο αι. η Γαληνοτάτη επιχειρούσε να κρατήσει τις επικίνδυνα
λεπτές ισορροπίες στο ανατολικό σύνορο της επικράτειάς της. Στο πλαίσιο
αυτό, επιθυμούσε να διατηρήσει μια πιστή και αφοσιωμένη ανώτερη τάξη
στην Κρήτη. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζοντας, δηλαδή, να αναγνωρίζει
στους Βενετούς του νησιού το καθεστώς του βενετού πατρικίου, παγίωνε
δεσμούς πίστης και συνταύτιση στην πορεία Μητρόπολης και κτήσης.
Από την άλλη πλευρά, οι βενετοί ευγενείς του νησιού, ανταποκρινόμενοι
στους όρους και τα κριτήρια6 που επέβαλλε η διαδικασία απόδειξης της
ευγένειας, υποχρεώνονταν να προσκομίσουν ένα σύνολο εγγράφων,
διαθηκών, διοικητικών πράξεων και γενεαλογιών που παρείχαν την αναγκαία
νομική κατοχύρωση στη διαδικασία πιστοποίησης και αναγνώρισης της
κοινωνικής τους ταυτότητας. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την ανάγνωση
ενός σύνθετου κοινωνικού και πολιτικού οργανισμού με αριστοκρατικές
δομές και κυρίαρχο κληρονομικό χαρακτήρα. Οι μηχανισμοί που κινητοποιούνταν έθεταν στο κέντρο την οικογένεια7 ως θεσμική μονάδα που
διασφάλιζε τη μεταβίβαση του κοινωνικού καθεστώτος στους άρρενες
απογόνους των ευγενών και εγγυούνταν τη συνέχεια και τη συνοχή του
ανώτερου κοινωνικού στρώματος, την ομαλή άσκηση της τοπικής εξουσίας
μέσω της εύρυθμης λειτουργίας των τοπικών πολιτικών σωμάτων, και
τελικά τη διαιώνιση του συστήματος.
Ενδεικτική των διαδικασιών και των στόχων στο κοινωνικοπολιτικό
πεδίο, αλλά και των οικογενειακών διεργασιών και των γαμήλιων επιλογών
που απαντούσαν στους στόχους αυτούς είναι η περίπτωση της οικογένειας
των βενετών ευγενών Premarin με συνεχή παρουσία στην πόλη των
Χανίων ήδη από το 14ο αι. και ώς το τέλος της βενετικής κυριαρχίας.8
6

7
8

Παπαδία-Λάλα, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων, 80-84: Κατά το 16ο αιώνα η διαδικασία απόδειξης της ευγένειας είχε παγιωθεί. Ως βασικά κριτήρια αναγνωρίζονταν η
προέλευση από νόμιμο γάμο, με βάση τα επίσημα βιβλία της καγκελαρίας της κάθε
πόλης και των εκκλησιαστικών Αρχών, καθώς και αξιόπιστων μαρτυριών, η μη άσκηση
χειρωνακτικού επαγγέλματος από τον υποψήφιο, τον πατέρα και τον παππού του, η
μόνιμη διαμονή στην πόλη, ο αστικός τρόπος ζωής και άτυπα ο πλούτος της οικογένειας και η μόρφωση· το λατινικό δόγμα αποτελούσε βαρύνον στοιχείο κύρους,
ωστόσο, τουλάχιστον κατά την ύστερη βενετική περίοδο, η μεταστροφή των βενετών
ευγενών στην Ορθοδοξία δε συνεπαγόταν αναγκαστικά την έκπτωση από το κοινωνικό
τους καθεστώς.
Παπαδία-Λάλα, ό.π., 91-93.
Για τον οίκο των βενετών ευγενών Premarin των Χανίων η πρώτη, αν και επισφαλής
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Η πρώτη επιβεβαιωμένη μνεία της οικογένειας στα Χανιά συνδέεται
με την «αποστασία του Αγίου Τίτου» (1363-1364).9 Συνοπτικά οι ισχυρές
δυναμικές που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στην Μητρόπολη και την κτήση
κατά τους δυο πρώτους αιώνες της βενετικής παρουσίας, είχαν οδηγήσει
σε αντιπαραθέσεις. Έτσι, στα 1363, βενετοί φεουδάρχες της Κρήτης,
με τη συμμετοχή και του ελληνικής καταγωγής ορθόδοξου πληθυσμού
του ανώτερου οικονομικά και κοινωνικά στρώματος, με τους οποίους
ταυτίστηκαν ιδεολογικά, αντιδρώντας στην επιβολή ενός νέου φόρου,
στράφηκαν ενάντια στο βενετικό κράτος, φυλακίζοντας τους βενετούς
αξιωματούχους, και κήρυξαν την ανεξαρτησία της Κρήτης από τη Βενετία, υψώνοντας τη σημαία του Αγίου Τίτου στο δουκικό παλάτι στο
Χάνδακα. Η κίνηση αυτή, πέραν των οικονομικών παραμέτρων, ανέδειξε
και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευγενών φεουδαρχών, αλλά και την
σύγκρουση υπαίθρου και αστικού χώρου, όπως και τις διαφορές μεταξύ
των κοινωνικών ομάδων. Η κατάληξη της κίνησης αυτής σήμαινε ότι
τα βενετικά ιδανικά που συγκροτούσαν την ταυτότητα της πιστής στη
Γαληνοτάτη βενετικής élite του νησιού κατέρρευσαν, καθώς οι βενετοί
ευγενείς της Κρήτης αντιμετωπίζονταν πια το λιγότερο με καχυποψία
από τη Μητρόπολη. Έτσι η κίνηση του Αγίου Τίτου, συνεπέφερε την
έναρξη μιας διαδικασίας επαναδιαπραγμάτευσης των όρων συγκρότησης
της ταυτότητας των βενετών ευγενών της Κρήτης· στο πλαίσιο αυτό
αποκτούσαν πια νέα χαρακτηριστικά ως μέλη του βενετικού κοινωνικού
οργανισμού που, όμως, είχαν διαρρήξει τους δεσμούς ή απομακρυνθεί
από τη βενετική ταυτότητα, με το περιεχόμενο με το οποίο γινόταν ως
τότε αντιληπτή μέσα στο περιβάλλον και τα ιδανικά του μητροπολιτικού
κέντρου. Παράλληλα, ανακάλυπταν ένα γόνιμο πεδίο συνάντησης και

9

αναφορά, τοποθετείται μετά το 1252, βλ. D. Jacoby, “La colonisation militaire vénitienne
de la Crète au XIII siècle”, Le partage du monde: echanges et colonisation dans la Méditerranée médiévale, Michel Balard-Alain Ducellier (ed.), Paris 1998, 306-308. Τελευταίες
μνείες για την παρουσία τους στα Χανιά γίνονται στην απογραφή του 1644, Μανούσος
Ι. Μανούσακας, «Η παρά Trivan απογραφή της Κρήτης (1644) και ο δήθεν κατάλογος των κρητικών οίκων Κέρκυρας», Κρητικά Χρονικά 3 (1949), 45. Επίσης, αναφέρεται ότι στα 1645 ο Giacomo Premarin του Angelo συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις για την υπεράσπιση των Χανίων, επικεφαλής σώματος 500 στρατιωτών, στο Castel
Bicorno (Καστέλλο του Αποκόρωνα Χανίων), Samuele Romanin, Storia documentata di
Venezia, v. 7, Venezia 1858, 360. Τέλος, στα 1648 επισημαίνεται απόφαση της βενετικής
Συγκλήτου σχετική με τους Bernardin, Renier και Anzolo Premarin του Andrea (βλ.
Πίνακα 1), Archivio di Stato di Venezia (στο εξής A.S.V.), Avogaria di Comun (στο εξής
A.C.), Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ. 4, φ. 3r.
Σχετικά με την «αποστασία του Αγίου Τίτου» βλ. Sally McKee, “The Revolt of St. Tito in
Fourteenth-Century Venetian Crete: A Reassessment”, Mediterranean Historical Review
9/2 (1994), 173-204.
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ιδεολογικής ταύτισης με το ελληνορθόδοξο στοιχείο, που θα γίνει πιο
έντονο στους επόμενους αιώνες, αναδεικνύοντας την κρητική ταυτότητα10
σε ισχυρό στοιχείο προσδιορισμού της φυσιογνωμίας της άρχουσας τάξης
του νησιού. Πρώτος, λοιπόν, στον κατάλογο των κατηγορουμένων που
έστειλαν οι βενετικές Αρχές της Κρήτης στη Βενετία για να δικαστούν
για συμμετοχή στην επαναστατική αυτή κίνηση εμφανιζόταν ο Paladino
Premarin.11
Στα τέλη του 14ου αι., ο βενετός φεουδάρχης Renier Premarin κατείχε
φέουδο12 μεγέθους μιας serventaria στην περιοχή Γεράκι του διαμερίσματος
των Χανίων, την οποία πώλησε έναντι του ποσού των 2.020 υπερπύρων
στο Micheleto da Milano κάτοικο Χανίων. Το ποσό πώλησης καταδεικνύει
τη σημαντική αξία του ακινήτου, καθώς είναι από τα υψηλότερα που
καταγράφηκαν κατά τη μεταβίβαση ανάλογου μεγέθους φεούδου στην
τελευταία δεκαετία του 14ου αι.. Το ακίνητο είχε δοθεί στο Renier Premarin ως προίκα στο γάμο του. Στην πράξη13 μεταβίβασης δεν αναφέρεται
το όνομα της συζύγου. Ωστόσο, δίνεται έμφαση στην καταγωγή της
από την ίδια την πόλη της Βενετίας, καταδεικνύοντας τη σημασία της
υπενθύμισης της σύνδεσης των Βενετών της Κρήτης με τη Μητρόπολη και
μέσω οικογενειακών δεσμών. Απέκτησαν τέσσερις γιους. Ο Renier Premarin κατατασσόταν στους φτωχούς ευγενείς των Χανίων, για το λόγο αυτό
στα 1388 αποφασίστηκε να διοριστεί per gratia για δυο χρόνια στο αξίωμα
του castellano ή σε κάποιο άλλο στη διοίκηση της Κρήτης, προκειμένου να
συντηρήσει την οικογένειά του.14 Στα 1399, ενώ ο Renier είχε αποβιώσει, ο
γιος του Antonio διορίστηκε per gratia στην καστελλανία του Αποκόρωνα
(Castel Bicorno),15 αξίωμα που του δόθηκε προκειμένου να ξεφύγει από
την ανέχεια· στη θέση αυτή τον διαδέχθηκε 17 μήνες αργότερα ο αδελφός
του Andrea.16 Στα 1417 ο Antonio απεστάλη στη Βενετία από τη διοίκηση
της Κρήτης ως avogador, προκειμένου να μεταφέρει τη δικογραφία και
τα στοιχεία που προέκυψαν μετά από τη διερεύνηση των κατηγοριών
εναντίον του πρώην ρέκτορα Χανίων Pietro Diedo (1413).17
10 McKee, Uncommon Dominion, 166.
11 McKee, ό.π., 164. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο Paladino Premarin δεν καταγόταν από
οικογένεια βενετών ευγενών της Μητρόπολης.
12 Σχετικά με τα φέουδα των Χανίων στο 14ο αι. βλ. Χ. Γάσπαρης, Catastici feudorum
Crete. Catasticum Chanee 1314-1396, EIE/IBE-Πηγές 9, Αθήνα 2008, 113-116.
13 Γάσπαρης, Catastici feudorum, πράξη αρ. 439 (11 Δεκεμβρίου 1396), 659-660.
14 D.E. Queller, Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito, Roma 1987, 81-82.
15 Σχετικά με τα κάστρα και τους καστελλάνους των Χανίων βλ. Γάσπαρης, Catastici
feudorum, 70-74.
16 Queller, ό.π., 82.
17 Monique O’Connell, Men of Empire. Power and negotiation in Venice’s Maritime State,
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Η πρώτη αίτηση για την απόδειξη της ευγένειας από μέλος της οικογένειας Premarin, που έχει εντοπιστεί, τοποθετείται χρονικά στα 1595.
Πρόκειται για τον Angelo Premarin του Renier, ο οποίος σε ηλικία 44 ετών
απευθύνθηκε στους Avogadori di Comun προκειμένου να αποδείξει το
κοινωνικό του καθεστώς.18 Τα έγγραφα που κατέθεσε προσφέρουν γενεαλογικές πληροφορίες που φτάνουν στις αρχές του 15ου αι., ώς τον προαναφερθέντα Andrea Premarin του Renier (βλ. Πίνακα 1). Η προσπάθεια για
την κατασκευή και ανακατασκευή γενεαλογικών αναπαραστάσεων καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη, που συνδέεται με την γενεαλογία
και την καταγωγή, χρησιμοποιείται για συγκεκριμένους σκοπούς. Η χρήση
της γενεαλογίας με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο της διεκδίκησης συγκεκριμένου κοινωνικού και πολιτικού status αποτελούσε κοινή πρακτική στο βενετικό σύστημα.19 Υπό τους όρους αυτούς οι
συλλογικές δημόσιες καταγραφές της οικογενειακής ιστορίας των πατρικίων της Βενετίας υποδεικνύουν και τη μέθοδο μελέτης της κατασκευής
της γενεαλογικής ιστορίας της βενετικής élite στη γεωγραφική και κοινωνική περιφέρεια του βενετικού κράτους, εν προκειμένω στην Κρήτη και της
διαμόρφωσης μιας πολιτικής ταυτότητας, με αφετηρία και κέντρο τη Βενετία, και την υιοθέτησή της από την élite μιας περιφέρειας εντός της βενετικής επικράτειας.
O Angelo επικαλούνταν το κοινωνικό καθεστώς του προπάππου του,
Cristoforo του Angelo, κατόχου της βενετικής ευγένειας, την οποία και είχε
αποδείξει στα 1468 σε ηλικία 25 ετών σύμφωνα τους νόμους. Επιπλέον,
αναφερόταν ότι είχε νυμφευθεί την, επίσης, ευγενικής καταγωγής Margarita da Moron από τα Χανιά.20 Στην αφήγηση της οικογενειακής ιστορίας
ακολουθούσε ο παππούς του, Angelo του Cristoforo. Σύμφωνα με το νόμο,
για να πετύχει κάποιος εισαγωγή στο Μεγάλο Συμβούλιο έπρεπε αποδεδειγμένα ο πατέρας και ο παππούς του να έχουν περάσει με επιτυχία τη
διαδικασία απόδειξης της ευγένειας και να είναι μέλη του Συμβουλίου, ενώ
η προέλευση από νόμιμο γάμο και η ευγενική καταγωγή της μητέρας και
της γιαγιάς του υποψηφίου ήταν θεσμικά επιβεβλημένη προκειμένου να
διασφαλίζεται η καθαρότητα της ευγένειας. Προκειμένου να αποδείξουν
ότι πληρούσαν τα δυο τελευταία κριτήρια οι βενετοί ευγενείς της Κρήτης
προσκόμιζαν τις καταθέσεις τεσσάρων συνήθως μαρτύρων που πιστοποιούσαν την καλή φήμη της μητέρας του υποψηφίου, τη νομιμότητα του
Baltimore 2009, 130.
18 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ 1, φ. 1r.
19 J. Grubb, “Memory and Identity: Why Venetians didn’t keep Ricordanze”, Renaissance
Studies 8 (1994), 375-387.
20 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ 1, φφ. 7r, 8r.
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γάμου των γονέων του και τη γέννησή του στο πλαίσιο αυτού. Οι μαρτυρίες αυτές επιτρέπουν την ανασύσταση του κοινωνικού δικτύου, αποκαλύπτοντας τις κοινωνικές συνδέσεις που διαμορφώνονταν εντός του αστικού
χώρου των Χανίων, αλλά και μεταξύ των περιφερειών του νησιού και ευρύτερα ώς τη Μητρόπολη.
Στο πλαίσιο αυτό ο παππούς του αιτούντος, Angelo, απέδειξε την ευγένειά του στα 1501 και νυμφεύθηκε στα 1524 σε ηλικία 48 ετών την Caterutia, κόρη του Santo Pollani και της Giacomina da Molin.21 Η επιλογή της
γαμήλιας σύνδεσης των Premarin με έναν εκ των ισχυρότερων βενετικών
οίκων των Χανίων εντασσόταν στην προσπάθεια ενίσχυσης του κοινωνικού και πολιτικού status των οικογενειών· η μεγάλη πολιτική δύναμη των
Premarin επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο Angelo του Cristoforo
εκπροσώπησε τρεις φορές ως πρεσβευτής την κοινότητα των Χανίων στη
Βενετία, όπου και απεβίωσε.22 Παράλληλα, σημαντικά ήταν τα οικονομικά οφέλη της γαμήλιας αυτής επιλογής, όπως προκύπτει από το προικοσύμφωνο (28 Ιουνίου 1524)23 που υπεγράφη μεταξύ αυτού και του Santo
Pollani. Η προίκα που έλαβε ο Angelo σε χρήμα και ακίνητα έφτανε τα
7.000 υπέρπυρα, ενώ στο ποσό αυτό προστέθηκαν μετά από σχετική παραχώρηση του αδερφού της νύφης οι πρόσοδοι από την ενοικίαση γαιών
της οικογένειας Pollani που έφταναν τα 60 υπέρπυρα το χρόνο. Σύμφωνα
με κάποιες μαρτυρίες ο Angelo είχε αποκτήσει κόρες από προηγούμενο
γάμο.24 Ωστόσο, η σημασία της ύπαρξης άρρενος απογόνου προκειμένου
να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική συνέχεια της οικογένειας
οδήγησε σε δεύτερη γαμήλια επιλογή. Ενδεχομένως, αυτό δικαιολογεί και
την προχωρημένη ηλικία σύναψης του γάμου με την Caterutia, από την
οποία απέκτησε ένα γιο. Την προσπάθεια ενίσχυσης των δεσμών εντός του
ανώτερου κοινωνικού στρώματος αποδείκνυε και η επιλογή να παντρευτούν οι δυο κόρες από τον πρώτο του γάμο με μέλη του επίσης ισχυρού
οίκου των Zancarolo με πολυάριθμη παρουσία στα Χανιά. Στην κόρη του
Maria έδωσε ως προίκα μια καβαλαρία στην περιοχή Πομόνια25 που ανήκε
στην τούρμα (διοικητική διαίρεση) του Ψυχρού, μια από τις πιο εύφορες
περιοχές των Χανίων, στην περιοχή του Αποκόρωνα· στο υψηλής αξίας
ακίνητο προσέθεσε και το ποσό των 3.500 υπερπύρων.26 Η δυνατότητα
21 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ. 1, φφ. 7r, 8r.
22 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ. 1, φ. 2r. Βλ. Επίσης,
Γεώργιος Σ. Πλουμίδης, Πρεσβείες Κρητών στη Βενετία (1487-1558), Ιωάννινα 1986, αρ.
12, 41, αρ. 17, 65.
23 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ. 1, φφ. 8v-9v.
24 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ. 1, φ. 4r-v.
25 Για την περιοχή Πομόνια βλ. Γάσπαρης, Catastici feudorum, 177.
26 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 75, φάκ. (Zancarolo), υποφάκ. αρ. 2, φφ. 9r-11r.
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διάθεσης υψηλής αξίας περιουσιακών στοιχείων για προικοδοσία, όπως
προκύπτει από την περίπτωση της προίκας της κόρης του Angelo, κατέτασσε την οικογένεια Premarin στις πιο πλούσιες των Χανίων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα σημαντική θέση στον οίκο των Zancarolo στο κοινωνικό και πολιτικό δίκτυο της πόλης.
Ανάλογοι στόχοι υπαγόρευσαν και τη γαμήλια επιλογή του γιου του
Angelo, Cristoforo Renier, του πατέρα δηλαδή του υποψηφίου. Στα 1547,
σε ηλικία 22 ετών, πριν δηλαδή αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στα πολιτικά πράγματα, νυμφεύθηκε την Isabetta Mengano, κόρη του βενετού
ευγενή Giacomo. Ο βενετικός οίκος των Mengano αναγνωριζόταν ως
ένας από τους ισχυρότερους πολιτικά και κοινωνικά πόλους στα Χανιά.
Η προίκα που δόθηκε στον Cristoforo Renier ήταν αρκετά υψηλή, έφτανε
τα 6.000 υπέρπυρα. Από το προικοσύμφωνο (25 Δεκεμβρίου 1547)27 αυτό
προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες για τις πρακτικές προικοδοσίας και
το ρόλο των συγγενών στη διαδικασία, όταν ο πατέρας της νύφης και του
γαμπρού έχουν αποβιώσει. Έτσι ο Nicolò Vizzamano, αδελφός της μητέρας της νύφης, εμφανιζόταν ως ο νόμιμος εκπρόσωπος της οικογένειας
στη διεξαγωγή της γαμήλιας συναλλαγής, ενώ ισχυρή ήταν η παρουσία,
ως άτυπων εγγυητριών της ορθότητας της διαδικασίας, των χηρών μητέρων του ζευγαριού. Από τους δυο γιους που απέκτησαν ο ένας απεβίωσε.28
Ο πρωτότοκος Angelo, ο αιτών στην εξεταζόμενη δικογραφία, στα 1587,
νυμφεύθηκε την Elena Vizzamano του Giangiacomo και έλαβε μεγάλης
αξίας προίκα ύψους 10.000 δουκάτων.29
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της συγκεκριμένης δικογραφίας επισημαίνεται η σύνδεση της οικογένειας Premarin με εξέχοντα μέλη της χανιώτικης κοινωνίας, βενετούς ευγενείς, όπως ο Lucas Barozzi,30 ο Marcantonio
Viaro,31 και ο Giorgio Mengano.32 Οι ευγενείς αυτοί κλήθηκαν ως μάρτυρες
για να βεβαιώσουν τη νομιμότητα της διεκδίκησης των Premarin. Ο Lucas
Barozzi του Andrea ανέφερε στην κατάθεσή του ότι συνδεόταν φιλικά
27 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ. 1, φφ. 10r-11r.
28 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ. 1, φ. 2v.
29 Δήμητρα Σπίθα-Πιμπλή, Τα ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, βαπτίσεων και γάμων των
Βενετών ευγενών του διαμερίσματος των Χανιών, Χανιά 1998, αρ. 41, 100-101. Δήμητρα
Σπίθα-Πιμπλή, Συμβόλαια γάμων, προικοσύμφωνα των ληξιαρχικών βιβλίων γεννήσεων,
βαπτίσεων και γάμων των βενετών ευγενών του διαμερίσματος των Χανίων (1519-1591),
Χανιά 2000, αρ. 36, 118-120.
30 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ. 1, φ. 2r-v.
31 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ. 1, φ. 3r-v. ΣπίθαΠιμπλή, Συμβόλαια γάμων, αρ. 15, 50-53, αρ. 17, 55-58, αρ. 30, 99-102, αρ. 34, 112-116,
αρ. 35, 116-118.
32 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ. 1, φ. 4r-v.
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με το Renier Premarin, πατέρα του υποψηφίου, ο οποίος έχαιρε μεγάλης
αναγνώρισης στα Χανιά. Προσέθετε ότι ο Renier είχε εκλεγεί σε σημαντικά αξιώματα της κοινότητας σε κρίσιμες περιστάσεις, όπως αυτό του
προϊσταμένου του Υγειονομείου33 σε περίοδο λοιμού· επεσήμαινε μάλιστα
ότι, αν και τότε βρισκόταν σε νεαρή ηλικία, ήταν πολύ άξιος, προσθέτοντας ένα ακόμη χαρακτηριστικό, αυτό των ικανοτήτων, στην ταυτότητα
του βενετού ευγενή. Στη μαρτυρία του ο Marcantonio Viaro κατέτασσε
το Renier στους nobili principali della città della Canea. Σημείωνε ότι δεν
εντοπίζεται πουθενά στην Κρήτη άλλος κλάδος του οίκου των Premarin παρά μόνο αυτός των βενετών ευγενών των Χανίων, με τους οποίους
ανέφερε ότι συνδεόταν συγγενικά από την πλευρά της συζύγου του. Το
κοινωνικό δίκτυο των Premarin εκτεινόταν πέραν των ορίων της πόλης
των Χανίων. Διαπιστώνεται η ύπαρξη ισχυρών δεσμών με βενετούς ευγενείς με καταγωγή από το Ρέθυμνο. Ενδεικτική είναι η επιλογή του Angelo
Semitecolo, βενετού ευγενή του Ρεθύμνου, εγκατεστημένου στα Χανιά, ως
κουμπάρου στο γάμο του Angelo Premarin του Renier με την Elena Vizzamano.34 Ο Semitecolo ήταν σημαντικό μέλος της κρητικής κοινωνίας με
ισχυρή θέση στην τοπική εξουσία. Όταν κλήθηκε να καταθέσει ως βασικός
μάρτυρας στην διαδικασία απόδειξης της ευγένειας του Angelo, κατείχε
ένα από τα ανώτερα τοπικά αξιώματα, αυτό του προϊσταμένου της Σιταποθήκης της πόλης, στο οποίο εκλέγονταν κυρίως μέλη της κοινότητας.35
Οι γαμήλιες επιλογές των Premarin και στο 17ο αι. κινήθηκαν στο
ίδιο πλαίσιο, υπαγορευμένες από ανάλογους στόχους. Ο Angelo από το
γάμο του με την Elena Vizzamano απέκτησε πέντε παιδιά, τον Cristoforo Renier, το Giacomo, τον Andrea, τον Cristoforo και τη Regina.36 Η
Regina παντρεύτηκε πρώτη, στα 1609, τον Zorzi Vizzamano του Bernardin και απέκτησε ένα γιο και μια κόρη.37 Από την οικογένεια Vizzamano
προερχόταν και η σύζυγος του αδελφού της Andrea, η Marussa, με την
33 Παπαδία-Λάλα, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων, 116.
34 Σπίθα-Πιμπλή, Τα ληξιαρχικά βιβλία, αρ. 41, 100-101. Για τους Semitecolo, οικογένεια
βενετών ευγενών του Ρεθύμνου βλ. Μανούσακας, «Η παρά Trivan απογραφή», 46.
Ο Anzolo Semitecolo στα 1557 διορίστηκε από τις Αρχές των Χανίων στη θέση του
administrator et dispensator delle biave της πόλης, βλ. σχετικά Γεώργιος Σ. Πλουμίδης,
Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της βενετοκρατίας (1554-1600), Ιωάννινα
1985, 26, και στα 1582 συνέχιζε να διαμένει στα Χανιά, όπως αναφέρεται σε σχετική
αίτησή του, βλ. Πλουμίδης, ό.π., 68.
35 Παπαδία-Λάλα, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων, 117. A.S.V., A.C., Processi di nobiltà,
θ. 60, φάκ. (Premarin), υποφάκ. αρ. 1, φφ. 3r-4v.
36 Σπίθα-Πιμπλή, ό.π., αρ. 300, 188-189, αρ. 311, 192-193, αρ. 336, 198-199, αρ. 341,
200-201.
37 Σπίθα-Πιμπλή, ό.π., αρ. 77, 112-113, αρ. 113, 122-123, αρ. 424, 224-225.
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οποία απέκτησαν τρεις γιους,38 ενώ ο αδελφός τους Giacomo απέκτησε 4
γιους από τον πρώτο του γάμο με τη Mathia Mengano39 και ένα γιο με τη
δεύτερη σύζυγό του Elisabetta Zancarolo.40 Δεν είναι γνωστή η τύχη των
άλλων δυο γιων του Angelo, πιθανότατα όμως, απεβίωσαν σε μικρή ηλικία.
Ωστόσο, οι οικογενειακές πρακτικές δεν υπαγόρευαν πάντοτε την
οδό του γάμου για τις νεαρές θυγατέρες της οικογένειας Premarin, όπως
προκύπτει από την περίπτωση τριών εξ αυτών που φαίνεται πως πιθανότατα αναγκάστηκαν να ενδυθούν το μοναχικό σχήμα προκειμένου να
εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της οικογένειας. Επισημαίνεται, λοιπόν,
η Tomasa Premarin δομινικανή ηγουμένη, και οι μοναχές Isabetta και
Agnese, επίσης δομινικανές, οι οποίες εισήλθαν στη μονή της Αγίας Αικατερίνης των Καλογραιών στο Χάνδακα.41 Στα αστικά κέντρα της Κρήτης
ιδρύθηκαν, μετά από αίτημα των ευγενών του νησιού, γυναικεία καθολικά μοναστήρια, προκειμένου να εισέρχονται οι κόρες τους και ενδυόμενες το μοναχικό σχήμα να απαλλάσσουν τις οικογένειές τους από το
οικονομικό βάρος που απαιτούσε ο γάμος και να διασφαλίζεται η περιουσία των αρρένων κληρονόμων και συνεχιστών του οικογενειακού ονόματος. Η ίδρυση τέτοιου τύπου μοναστικών κέντρων ήταν διαδεδομένη στον
ευρωπαϊκό χώρο. Η Βενετία αποτέλεσε το πρότυπο για την εφαρμογή του
θεσμού και στην Κρήτη, όπου λειτούργησαν γυναικεία καθολικά μοναστήρια, αντιγράφοντας τις δομές και ανταποκρινόμενα σε ανάλογες ανάγκες
με τα αντίστοιχα της Μητρόπολης.
Ακολουθώντας το πρότυπο των ευγενών και επιχειρώντας να απαντήσουν σε παρόμοια αιτήματα και συμφέροντα των οικογενειών τους, οι
cittadini (=«αστοί») του νησιού, τόσο οι καθολικοί, όσο και οι ορθόδοξοι, υποδείκνυαν στις θυγατέρες τους το μοναστήρι ως τη μοναδική διέξοδο.42 Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της ελληνορθόδοξης οικογένειας
38 Σπίθα-Πιμπλή, ό.π., αρ. 102, 120-121, αρ. 460, 232-233, αρ. 469, 234-235, αρ. 494,
242-243.
39 Σχετικά με το Giacomo βλ., υποσημ. αρ. 8. Επίσης, Σπίθα-Πιμπλή, ό.π., αρ. 82, 114-115,
αρ. 393, 214-215, αρ. 401, 216-217, αρ. 412, 220-221, αρ. 423, 222-223.
40 Σπίθα-Πιμπλή, Τα ληξιαρχικά βιβλία, αρ. 101, 120-121, αρ. 465, 234-235.
41 Για το γυναικείο μοναχισμό στην Κρήτη βλ. Eleni Tsourapa, “Nobili monache grecheveneziane tra Creta e Venezia (1645-1716)”, Αtti del Convegno Internazionale: “Donne
a Venezia tra ’500 e ’700. Spazi di libertà e forme di potere (sec. XVI-XVIII)”, (Venezia,
8-10 maggio 2008), Università Ca’ Foscari di Venezia – Società Italiana delle Storiche –
Sezione di Venezia in collaborazione con Centre d’Histoire Sociale et Culturelle de l’Occident (XIII-XVIII siècles)-Université Paris10-Nanterre, 1-14. (<http://www.storiadivenezia.net/sito/donne/Tsourapa_Nobili.pdf>).
42 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι «στο Χάνδακα υπήρχαν τρία καθολικά μοναστήρια, που
δέχονταν τις κόρες των ‘βενετών’ και των ‘κρητικών’ ευγενών, των cittadini και των
εμπόρων», βλ. A.S.V., Senato, Mar, filza 357, έγγρ. χ.α., 3 Σεπτεμβρίου 1643.
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Συρίγου.43 Ο πατέρας Εμμανουήλ, κάτοικος Χάνδακα, στα 1643, επέλεξε
ως σύζυγο για την κόρη του Marietta το βενετό ευγενή Tomaso Venier
του Nicolò. Για το σκοπό αυτό διέθεσε ως προίκα τεράστιας αξίας κινητά
και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας· παράλληλα, έθεσε στο
περιθώριο την άλλη του κόρη Altadonna, υποχρεώνοντάς την να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα, ενώ διέθεσε 500 κρητικά δουκάτα για τη διαβίωσή
της στη μονή ισοβίως, και την ανάγκασε να παραιτηθεί από οποιοδήποτε
δικαίωμα ή διεκδίκηση επί της οικογενειακής περιουσίας, προκειμένου να
μπορέσει να ανταποκριθεί στο ύψος της προίκας που απαιτούσε ο γάμος
της Marietta με τον Tomaso Venier.44 Ο νόμος δεν απαγόρευε την γαμήλια
σύνδεση μεταξύ βενετών ευγενών και cittadini. Στην πράξη στο κρητικό
περιβάλλον, επιβεβαιώνεται, ειδικότερα στο 17ο αι., η ομαλή συνύπαρξη
ανθρώπων με διαφορετικές και συνάμα σύνθετες κοινωνικές, πολιτικές,
ιδεολογικές και θρησκευτικές ταυτότητες. Ο Συρίγος έκανε μια συμφέρουσα οικονομική προσφορά στο Venier, εξαγοράζοντας το κύρος και
την κοινωνική καταξίωση που θα του αναγνωριζόταν μέσα από τη γαμήλια σύνδεση με ένα βενετό ευγενή. Αποδεικνύεται, έτσι, ότι ακόμα και σε
κρίσιμες περιστάσεις, από τη μια η διασφάλιση της ευγένειας μέσω μιας
συμφέρουσας οικονομικά γαμήλιας επιλογής και από την άλλη η κοινωνική ανέλιξη αποτελούσαν τη βασική επιδίωξη. Στα συμφραζόμενα αυτά τα
υπόλοιπα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά της ταυτότητας των κρητικών
πληθυσμιακών ομάδων αποκτούσαν δευτερεύουσα σημασία.
Η περίπτωση αυτή είναι ενδεικτική της διαφοροποίησης στη λειτουργία
των μηχανισμών αποκωδικοποίησης των κοινωνικών αναπαραστάσεων και,
αμφίδρομα, στη διαδικασία συγκρότησης των κοινωνικών ταυτοτήτων που
διαπιστώνεται στα μέσα του 17ου αι. στο κρητικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο
της επιχειρηματολογίας που χρησιμοποίησε ο Tomaso Venier προκειμένου να αποδείξει την ευγένειά του, ανέφερε ότι ο πεθερός του Εμμανουήλ
Συρίγος ανήκε στους εξέχοντες cittadini της πόλης του Χάνδακα, αλλά
ζούσε πάντοτε σύμφωνα με τα ιδανικά της ευγένειας, ενώ τα έσοδά του
προέρχονταν από την εκμετάλλευση των φεουδαρχικών γαιών που κατείχε
και του επέτρεπαν να μην ασκεί μηχανική τέχνη. Είναι ενδιαφέρον ότι η
ορολογία που επελέγη στο πλαίσιο της επίσημης αυτής διαδικασίας για να
περιγραφεί ο τρόπος ζωής και το κοινωνικό status του Συρίγου ξεπερνούσε
τα καθιερωμένα. Ο Venier δεν περιορίστηκε στην επίκληση μαρτυριών
που βεβαίωναν το θεσμοθετημένο και νομικά αναγνωρισμένο κοινωνικό
καθεστώς του πεθερού του, ότι δηλαδή ήταν ένας εξέχων cittadino, ούτε
ανέφερε ότι ο Συρίγος πληρούσε το κριτήριο του αστικού τρόπου ζωής
43 Για την οικογένεια Συρίγου βλ. Μανούσακας, «Η παρά Trivan απογραφή», 50.
44 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 72b, φάκ. (Venier), υποφάκ. αρ. 25, φφ. 1r-4v.

490

Ελένη Τσουραπά

(vivere civilmente), που θα ήταν αρκετό, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία,
για να πιστοποιήσει την καταγωγή της συζύγου του και να εξασφαλίσει τα
αποδεικτικά στοιχεία στη διαδικασία απόδειξης της ευγένειάς του· εξελικτικά, επιθυμώντας να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του χρησιμοποίησε τον όρο nobilmente για να περιγράψει τον τρόπο ζωής του πεθερού του
και ως κύριο αποδεικτικό στοιχείο για αυτό ανέφερε την κατοχή από τον
Συρίγο φεουδαρχικής γης.45 Η εξέλιξη αυτή στην ορολογία επιτρέπει την
ανάγνωση μιας κυρίαρχης αριστοκρατικής αντίληψης που ενισχυόταν στα
μεσαία στρώματα της κρητικής κοινωνίας, βασισμένης στη γαιοκτησία, και
μάλιστα φεουδαρχικού τύπου. Η αντίληψη αυτή ερχόταν να διαδεχθεί τον
ώς τότε ισχυρό αστικό χαρακτήρα των κοινωνιών της βενετικής επικράτειας και αποτελούσε αντανάκλαση αντίστοιχων διεργασιών που συντελούνταν στο βενετικό κέντρο. Παράλληλα αναδεικνυόταν μια σταδιακή
στροφή προς πιο αριστοκρατικές ενασχολήσεις, κυρίως στο οικονομικό
πεδίο, περιορίζοντας την απόλυτη κυριαρχία των αστικών δραστηριοτήτων που έτρεφαν για αιώνες το μεγαλείο της Γαληνοτάτης.
Επιχειρώντας την ανάγνωση των πρακτικών στο πλαίσιο της οικογένειας που ακολουθούσαν οι βενετοί ευγενείς, ενδιαφέρον παρουσιάζει η
λειτουργία των πνευματικών δικτύων που συγκροτούσαν τόσο με αφορμή
τη σύναψη γάμου, όσο και κατά την επιλογή αναδόχων για τα άρρενα
τέκνα τους, καθώς οι πληροφορίες για τη βάπτιση των θυγατέρων τους
είναι ελάχιστες. Κατ’ αρχάς επισημαίνεται ότι η βενετική πολιτεία απαγόρευε τη σύναψη πνευματικής συγγένειας μεταξύ των βενετών ευγενών,
προκειμένου να μην περιορίζεται ο κύκλος των γαμήλιων επιλογών τους
και να διασφαλίζεται η ισχύς και η καθαρότητα της ανώτερης βαθμίδας
της ευγένειας.46 Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο επιχειρούσε να αποτρέψει την ενίσχυση των πολιτικών συμμαχιών μεταξύ των ισχυρών βενετικών οικογενειών του νησιού μέσω της δημιουργίας δεσμών πνευματικής
συγγένειας, περιορίζοντας έτσι και τις πιθανότητες διακύβευσης της ισορροπίας των πολιτικών συσχετισμών στο νησί.
Από το παράδειγμα των Premarin των Χανίων τα στοιχεία που αφορούν
τη δημιουργία δεσμών μέσω κουμπαριάς στο πλαίσιο του γάμου είναι περιορισμένα. Η ταυτότητα των κουμπάρων αναφέρεται σε ελάχιστες περιπτώσεις, επιτρέποντας τη διατύπωση μόνο κάποιων παρατηρήσεων για τις
πρακτικές που ακολουθούνταν. Έτσι διαπιστώνεται ότι οι Premarin επέλεξαν για το σκοπό αυτό μέλη του ανώτερου κοινωνικού στρώματος, όπως
τον Angelo Semitecolo, βενετό ευγενή του Ρεθύμνου και το Leo Cassimati,
45 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, θ. 72b, φάκ. (Venier), υποφάκ. αρ. 25, φ. 5r.
46 Ελένη Τσουραπά, «Βενετοί αξιωματούχοι στην Κρήτη: Από τη δημόσια στην καθημερινή ζωή (16ος-17ος αι.)», Θησαυρίσματα (2006), 227-228.
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dottor di legge, κρητικό ευγενή των Χανίων· ακολουθούσαν εκπρόσωποι
της μεσαίας τάξης των cittadini, στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ιερωμένοι
της καθολικής εκκλησίας.47 Επίσης, σχετικά με την ταυτότητα των μαρτύρων που υπέγραφαν στις δηλώσεις των μυστηρίων, δηλαδή των γάμων
και των βαπτίσεων, στις Αρχές, παρατηρείται ότι σχεδόν στο σύνολο των
περιπτώσεων οι μάρτυρες συνδέονταν συγγενικά με τις εμπλεκόμενες
οικογένειες.48
Σχετικά, ωστόσο, με τα πνευματικά δίκτυα που συγκροτούσαν με
αφορμή τη βάπτιση εξάγονται πιο ασφαλή συμπεράσματα. Φαίνεται, κατ’
αρχάς, πως επέλεγαν ως αναδόχους των αρρένων τέκνων τους διακεκριμένα για τη μόρφωσή τους μέλη της χανιώτικης κοινωνίας.49 Σύμφωνα με
τις επίσημες καταγραφές σε ποσοστό 62% οι ανάδοχοι ήταν διδάκτορες
της νομικής ή της ιατρικής (Γράφημα 1). Η επιλογή αυτή, όταν, μάλιστα,
ως συνοδευτικό του ονόματος των αναδόχων σημειωνόταν μόνο αυτή και
όχι η κοινωνική ή άλλη ιδιότητα, αναδείκνυε τη μόρφωση σε ισχυρή αξία
στο κρητικό κοινωνικό σύστημα. Αν σε αυτό προστεθεί η επισήμανση ότι
η πλειονότητα αυτών ήταν ελληνικής καταγωγής, ορθόδοξοι, κρητικοί
ευγενείς, τότε γίνεται αντιληπτό ότι χωρίς να ακυρώνονται οι εθνοτικές,
θρησκευτικές και κοινωνικές ταυτότητες που διατηρούσαν το περιεχόμενό
τους μέσα σε ένα περιβάλλον ώσμωσης με ισχυρές δυναμικές, η παιδεία50
φαίνεται πως κατείχε κυρίαρχη θέση ως διακριτικό στοιχείο καταξίωσης,
κύρους και αναγνώρισης.
Ακολούθως, σε ποσοστό 17% οι Premarin επέλεξαν ως αναδόχους των
αρρένων τέκνων τους ανώτερους αξιωματούχους του νησιού (Γράφημα
1), όπως στην περίπτωση της βάπτισης του Zuanne, γιου του Giacomo
Premarin και της Elisabetta Zancarolo, με ανάδοχο τον Giovanni Battista
Grimani, Capitano della Guardia di Candia.51 «Η βενετική καταγωγή, το
κοινωνικό καθεστώς του ευγενούς, οι κοινοί ιδεολογικοί προσανατολισμοί, αλλά και αμοιβαία συμφέροντα ήταν εύλογο να ευνοήσουν την
προσέγγιση των αξιωματούχων με το ανώτερο κοινωνικό στρώμα των
ευγενών του νησιού. Εύλογα οι αξιωματούχοι επεδίωκαν να εξασφαλίσουν
την ευρύτερη δυνατή αποδοχή, προσεταιριζόμενοι την άρχουσα τάξη του
47 Βλ. υποσημ. 34. Επίσης, ενδεικτικά Σπίθα-Πιμπλή, Τα ληξιαρχικά βιβλία, αρ. 41,
100-101, αρ. 113, 122-123.
48 Βλ. ενδεικτικά Σπίθα-Πιμπλή, ό.π., αρ. 82, 114-115.
49 Βλ. Σπίθα-Πιμπλή, ό.π., αρ. 336, 198-199: Στα 1602 ο Zuanne Mormori, dottor di legge,
κρητικός ευγενής από τα Χανιά επιλέγεται ως ανάδοχος στη βάπτιση του Andrea, γιου
του Angelo Premarin και της Elena Vizzamano. Επίσης, Μανούσακας, «Η παρά Trivan
απογραφή», 53.
50 Παπαδία-Λάλα, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων, 89-91.
51 Σπίθα-Πιμπλή, Τα ληξιαρχικά βιβλία, αρ. 465, 234-235.
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νησιού· ενώ η επιθυμία της εγχώριας βενετικής αριστοκρατίας να ενισχύσει τους δεσμούς της με το μητροπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τη θέση
της στο νησί, εξαργυρώνοντας τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και συλλογικό κοινωνικά και πολιτικά οφέλη, της υπαγόρευε να κινηθεί προς την ίδια
κατεύθυνση. Ανάλογες περιπτώσεις επισημαίνονται στο Ρέθυμνο και στο
Χάνδακα. Ενδιαφέρουσα, καθώς πρόκειται για σπάνια μαρτυρία βάπτισης
κοριτσιού, είναι η περίπτωση της βάπτισης της κόρης του βενετού ευγενούς του Χάνδακα Zuanne Foscarini. Ως ανάδοχοι επελέγησαν ο Giovanni
Pasqualigo και ο Francesco Pisani, σύμβουλοι στο Χάνδακα και στο Ρέθυμνο αντίστοιχα, ενώ στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου παρευρίσκονταν,
επίσης, οι camerlenghi και άλλοι βενετοί ευγενείς. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι, εξαιτίας της απόφασης του αρχιεπισκόπου να αποκλείσει από
τη βάπτιση το σύμβουλο Pasqualigo, ο Zuanne Foscarini αποχώρησε χωρίς
να βαπτίσει την κόρη του, δηλώνοντας ότι θα ήταν καλύτερο, εφόσον ήταν
κορίτσι και άρα δεν θα υπήρχε καμία επίπτωση στο κοινωνικό της καθεστώς, να την είχε βαπτίσει με το ορθόδοξο τυπικό, προκειμένου να αποφύγει τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Όπως διαπίστωνε ο γενικός προνοητής
Giacomo Foscarini, λίγα χρόνια νωρίτερα, η βάπτιση καθολικών και, μάλιστα, από μεγάλους βενετικούς οίκους της Κρήτης με το ορθόδοξο τυπικό
αποτελούσε διαδεδομένη συνήθεια, απότοκο της μακροχρόνιας συμβίωσης των δυο στοιχείων».52
Ενδεικτική του κλίματος ήταν η επιλογή του επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλησίας, του πρωτοπαπά Χανίων, Δημητρίου Μαραφάρα, ως αναδόχου στη βάπτιση του Filippo Vizzamano εγγονού της Regina Premarin.53
Η επιλογή αυτή καταδείκνυε ότι και στο συμβολικό επίπεδο η καθημερινότητα των ανθρώπων κατέλυε τα στεγανά, εκμηδενίζοντας τις, ήδη, περιορισμένες δογματικές διαφορές, αναδεικνύοντας την κοινωνική ταυτότητα στο ισχυρότερο στοιχείο διαφοροποίησης και την εντοπιότητα,
την αντίληψη, δηλαδή, της καταγωγής από την Κρήτη, σε κοινή αφετηρία και ενοποιητικό χαρακτηριστικό, για τους βενετικής προέλευσης και
τους ελληνορθόδοξους κατοίκους του νησιού. Στην επιλογή των αναδόχων των αρρένων τέκνων των Premarin ακολουθούν με ποσοστό 12% οι
έμποροι από τη Βενετία που ήταν εγκατεστημένοι στην πόλη των Χανίων
(Γράφημα 1).54 Τη σύνδεση αυτή υπαγόρευαν οικονομικά συμφέροντα και
βεβαίως η ανάγκη των βενετών ευγενών του νησιού να κρατούν ανοι52 Τσουραπά, «Βενετοί αξιωματούχοι», 228-229.
53 Σπίθα-Πιμπλή, Τα ληξιαρχικά βιβλία, αρ. 500, 242-243.
54 Βλ. ενδεικτικά την περίπτωση του Antonio di Anzoli, mercante da Venezia, που κατοικούσε στα Χανιά και επελέγη ως ανάδοχος στη βάπτιση του Giacomo γιου του Angelo
Premarin και της Elena Vizzamano, βλ. Σπίθα-Πιμπλή, ό.π., αρ. 311, 192-193.

Πίνακας 1.

* Χρονολογία γέννησης. ** Όνομα συζύγου και χρονολογία σύναψης γάμου.
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κτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη Μητρόπολη, αλλά και με ένα ευρύ
γεωγραφικά εμπορικό δίκτυο.
Συμπερασματικά διαπιστώνεται μέσα από τη μελέτη των οικογενειακών πρακτικών των Premarin ότι: Οι γαμήλιες επιλογές τους παρέμεναν σε κάθε περίπτωση εντός του ανώτερου κοινωνικού στρώματος, με
καταγωγή σε ποσοστό 87% από τα Χανιά (Γράφημα 2), και μάλιστα στο
σύνολό τους με ευγενείς της ίδιας βαθμίδας· συγκεκριμένα περιορίζονταν σε 4 από τις πιο ισχυρές οικογένειες55 της πόλης (Γράφημα 3): τους
Vizzamano (σε ποσοστό 34%), τους Zancarolo (σε ποσοστό 27%), τους
Mengano (σε ποσοστό 13%) και τους Pollani (περίπου 7%), συμβάλλοντας
έτσι συλλογικά στη διασφάλιση της καθαρότητας της τάξης τους και στην
εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συστήματος, ενώ η οικογένεια διατηρούσε αναλλοίωτη την κοινωνική της ταυτότητα, τα πολιτικά προνόμια
και την οικονομική ισχύ της. Τα υψηλά ποσά που διατέθηκαν για τις σχετικές προικοδοσίες τούς κατέτασσαν στους πιο ισχυρούς οικονομικά οίκους
των Χανίων, ενώ οι γαμήλιες επιλογές, παράλληλα με τα πνευματικά και
κοινωνικά δίκτυα που δημιούργησαν μέσω της επιλογής αναδόχων των
αρρένων τέκνων τους επέτρεψαν την αναγνώρισή τους σε ρυθμιστικούς
παράγοντες της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου.
Η απώλεια του νησιού στα 1669 άλλαξε τα δεδομένα και κινητοποίησε
εκ νέου τους μηχανισμούς προσδιορισμού της φυσιογνωμίας των πληθυσμιακών ομάδων του νησιού που εισήλθαν σε άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα τόσο του ελληνικού χώρου της Ανατολής, όπως τα Ιόνια Νησιά, όσο
και του βενετικού μητροπολιτικού κέντρου.

•
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Το λόγιο στοιχείο στη νέα ελληνική. Διδακτικές εφαρμογές
Ανθούλα Αρβανίτη

Περίληψη
Άξονας της ανακοίνωσης είναι η παρουσία του λόγιου στοιχείου στην νέα
ελληνική. Στο πρώτο μέρος, να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο εισήχθη στην γλώσσα, θα αναφέρουμε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ανά
γλωσσικό επίπεδο και θα εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους είναι
παραμένει σε αυτήν, παρ’ ότι η μορφή του δεν συνάδει με το σύστημα της
νέας ελληνικής. Στόχος είναι να δείξουμε ότι το λόγιο στοιχείο, στο ποσοστό που είναι ενταγμένο στην νόρμα, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της
γλώσσας και χρήζει της ανάλογης προσοχής. Στο δεύτερο μέρος, θα δούμε
πώς ενσωματώνεται το λόγιο στοιχείο στο εγχειρίδιο της διδασκαλίας της
νέας ελληνικής ως ξένης «Γνωρίζεις ήδη ελληνικά» και πώς αυτό μπορεί να
βοηθήσει τον μαθητή να ενσωματώσει καλύτερα τα λόγια στοιχεία στην
ιδιόλεκτό του και ταυτόχρονα να κατανοήσει καλύτερα την λογική της
γλώσσας που μαθαίνει.
Με την σύσταση του νεοελληνικού κράτους στις αρχές του 19ου αιώνα, το
καθεστώς σχέσεων με την Ευρώπη αλλάζει και επηρεάζει μεταξύ άλλων
και την γλώσσα. Πλήθος νέων λέξεων μπήκε σε αυτήν, οι οποίες εξέφραζαν
κυρίως έννοιες που ήρθαν από την Δύση σχετικές με τις τέχνες, τις επιστήμες, την εκπαίδευση π.χ. τηλέφωνο, γυμνάσιο, πυροσβέστης και οι οποίες
μέχρι τότε δεν είχε παρουσιαστεί η ανάγκη να δημιουργηθούν (Τριανταφυλλίδης, 1941: 99-100). Οι λέξεις αυτές εισήχθησαν αρχικά στην καθαρεύουσα, την επίσημη ποικιλία του κράτους που χρησιμοποιούνταν μόνο
από μία μικρή πνευματική ελίτ στις επίσημες περιστάσεις επικοινωνίας.
Λόγια στοιχεία, κάτω από την επίδραση της καθαρεύουσας, άρχισαν με
τον καιρό να ενσωματώνονται στην (προφορική) δημοτική δημιουργώντας μια νέα ποικιλία, «ένα μείγμα στοιχείων της δημοτικής και της καθαρεύουσας» (Mackridge, 1990: 54). Ενώ, αρχικά, η πρόσμειξη στοιχείων
των δύο ποικιλιών ήταν τελείως αυθαίρετη, εξελίχθηκε βαθμιαία σε μια
μορφή που είχε την δική της εσωτερική συνοχή και είναι αυτό που καλούμε
κοινή νέα ελληνική. Παράλληλα μετά το 1976 όταν η καθαρεύουσα έπαψε
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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να είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους, άρχισε η κοινή νέα ελληνική να
αναπτύσσεται και ως γλώσσα του γραπτού λόγου καθώς αντικαθιστούσε
την καθαρεύουσα σε τομείς όπως: η εκπαίδευση, η διοίκηση, ο τύπος αλλά
και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Έτσι, η δημοτική, «με κάθε καινούργιο
τομέα που κυρίευε, απορροφούσε πάνω της ορισμένα γνωρίσματα καθαρεύουσας (ιδίως λεξιλογικά στοιχεία και στερεότυπες εκφράσεις, αλλά και
κάποια φωνολογικά, μορφολογικά και συντακτικά παρεπόμενά της) όσα
φαίνονταν απαραίτητα για τις απαιτήσεις του λόγου στη μια ή στην άλλη
περιοχή θεμάτων» (ό.π.: 55). Η γλώσσα, λοιπόν, που μιλάμε σήμερα είναι
μία ποικιλία που έχει ως βάση την δημοτική αλλά υπάρχουν ενσωματωμένα τα λόγια στοιχεία τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.
Τα λόγια στοιχεία είναι λέξεις ή άλλα γλωσσικά τεμάχια (π.χ. φθόγγοι)
ή φαινόμενα (π.χ. μετακίνηση του τόνου στην γενική του ενικού) τα οποία
δεν υπάρχουν στην δημοτική και είχαν πάψει να είναι λειτουργικά στην
ομιλούμενη γλώσσα σε κάποια προηγούμενη φάση. Μπορούμε να συνοψίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του λόγιου στοιχείου στον ορισμό του
Μπαμπινιώτη (1998): «Λόγιος, -α, -ο: […] (γλωσσικό στοιχείο της καθαρεύουσας, όπως λέξη, κατάληξη, σύμπλεγμα συμφώνων) που δεν ανήκει
στη δημοτική, αλλά επανήλθε από την Αρχαία Ελληνική ή πλάστηκε κατά
το αρχαιοελληνικό πρότυπο […]».
Το λεξιλόγιο είναι το επίπεδο που δέχθηκε τις περισσότερες επιρροές.
Πλήθος λέξεων της αρχαίας ελληνικής είτε επανεντάχθηκαν με την ίδια
ή διαφορετική σημασία από προηγούμενες περιόδους της γλώσσας π.χ.
ανακωχή, ανυπόκριτος, ξενοδοχείο είτε δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τους
μηχανισμούς παραγωγής και σύνθεσης της αρχαίας ελληνικής π.χ. αστεροσκοπείο, δρομολόγιο, ταχυδρομείο και καθιερώθηκαν κυρίως μέσα από
την επίσημη εκπαίδευση και την γραπτή γλώσσα. Εκτός από μεμονωμένες λέξεις επανεισήχθησαν και πολυλεξικές μονάδες (multi-word items).
Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν παροιμίες και γνωμικά π.χ. συν Αθηνά
και χείρα κίνει, κτήμα ες αεί, μολών λαβέ αλλά επίσης φράσεις οι οποίες
λειτουργούν στον λόγο επιρρηματικά π.χ. εκ των προτέρων, εκ των υστέρων, εξ όψεως, στήλη άλατος, εν ριπή οφθαλμού. Μέσα από πολυλεξικές
μονάδες επιβιώνουν και αρχαίες προθέσεις: π.χ. διά πυρός και σιδήρου, εκ
του προχείρου, εν μέρει. (Τριανταφυλλίδης, 1941). Το επίπεδο του λεξιλογίου αποτέλεσε το εφαλτήριο για την εισαγωγή του λόγιου στοιχείου στην
δημοτική και από εκεί επηρεάστηκαν και τα υπόλοιπα γλωσσικά επίπεδα:
η φωνολογία, η μορφολογία και η σύνταξη. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά
ορισμένα παραδείγματα για κάθε επίπεδο1.
1

Τα παραδείγματα αντλούνται από Τριανταφυλλίδη (1941), Holton, Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (1999), Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Φλιάτουρα (2003).
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Στο επίπεδο της φωνολογίας ένα χαρακτηριστικό λόγιο φαινόμενο
είναι η ασυνιζησία, δηλαδή το φαινόμενο κατά το οποίο το άτονο /i/ δεν
συμπροφέρεται με το επόμενο φωνήεν π.χ. επέτειος, άδεια σε αντίθεση
με λέξεις δημοτικής προέλευσης στις οποίες ο κανόνας είναι υποχρεωτικός π.χ. διακοπές. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ύπαρξη ή μη της συνίζησης
στην κατά τα άλλα ίδια μορφικά λέξη μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποίηση της σημασίας π.χ. λόγια (στοιχεία) – (μη λες πολλά) λόγια. Μια άλλη
χαρακτηριστική αντίθεση λόγιων και λαϊκών στοιχείων είναι τα συμφωνικά συμπλέγματα δύο άηχων κλειστών ή δύο άηχων τριβόμενων π.χ. χθ,
φθ, κτ, πτ τα οποία η δημοτική τρέπει σε συμπλέγματα που αποτελούνται
από ένα τριβόμενο και ένα στιγμιαίο οπότε οι συνδυασμοί χθ και κτ τρέπονται σε χτ και οι συνδυασμοί φθ και πτ τρέπονται σε φτ π.χ. κτυπώ – χτυπώ,
εχθές – χτες. Σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή λόγιου ή λαϊκού συμπλέγματος μπορεί να σηματοδοτείται επίπεδο ύφους π.χ. επτά – εφτά, πείσθηκε
– πείστηκε. Ένα τρίτο παράδειγμα είναι η προφορά διπλών συμφώνων. Ενώ
στην δημοτική δεν υπάρχουν διπλά σύμφωνα, σε ορισμένες λόγιες λέξεις
με πρώτο συνθετικό τα συμφύματα παν και υπερ προφέρονται τα διπλά
γράμματα για έμφαση π.χ. παλλαϊκός, παμμέγιστος, υπερρεαλιστικός.
Στο μορφολογικό επίπεδο οι περισσότερες επιρροές εμφανίζονται στην
παραγωγή και στην σύνθεση. Στην παραγωγή χρησιμοποιούνται προθήματα, κυρίως προθέσεις όπως εις, εκ / εξ κτλ και μορφήματα όπως τηλε-,
ενδο-, αρχι- κτλ τα οποία δεν λειτουργούν πλέον ως αυτόνομα στοιχεία
στην γλώσσα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρούν κάποια λεξική
σημασία, για να σχηματίσουν λέξεις όπως συνέδριο, εισπράττω, τηλεόραση,
ενδοεπικοινωνία. Λιγότερα είναι τα λόγια επιθήματα όπως -τέος: αφαιρετέος, -(ε)ιος: ευκλείδιος, -αίος: κορυφαίος.
Στην λόγια σύνθεση, δηλαδή όταν δύο ή περισσότερα θέματα ενώνονται σε ένα, θα αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις που αντιβαίνουν τους
κανόνες της δημοτικής:
— Αντί του συνθετικού φωνήεντος -ο- πριν από το β΄ συνθετικό εμφανίζονται άλλα φωνήεντα π.χ. αστυνομία, αγορανομία ή το συνθετικό φωνήεν εκλείπει π.χ. αλληλ-επίδραση, ναυτ-εργάτης.
— Παρατηρούνται πάθη φωνηέντων σύμφωνα με τους κανόνες της
αρχαίας ελληνικής και συγκεκριμένα τα άφωνα κλειστά κ, π, τ
τρέπονται στα αντίστοιχα άφωνα τριβόμενα χ, φ, θ πριν το β΄ συνθετικό π.χ. κακός < καχεξία, επί < εφημερίδα, αντί < ανθυπασπιστής.
— Το θέμα αλλάζει π.χ. γη > γεωλόγος, χέρι > χειροβομβίδα.
— Παρουσιάζονται συνθετικά τα οποία δεν υπάρχουν μόνα τους πλέον
στην γλώσσα π.χ. ενάγω, παράγω > άγω ή εμφανίζονται με διαφορετική μορφή π.χ. επίδοξος, μισαλλόδοξος > δόξα (με την σημασία της
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γνώμης) ή με διαφορετική σημασία π.χ. σιτοπαραγωγή, υπερσιτισμός
> σίτος (σήμερα ως σιτάρι / στάρι).
Λιγότερες επιρροές έχει δεχθεί η κλίση. Για τα ουσιαστικά μερικές από
τις πιο σημαντικές κατηγορίες είναι τα αρσενικά σε –έας π.χ. γραμματέας,
εισαγγελέας, σε -ης π.χ. συγγενής και θηλυκά σε –η π.χ. σκέψη, δύναμη τα
οποία στον ενικό έχουν αφομοιωθεί στο σύστημα της δημοτικής αλλά
στον πληθυντικό διατηρούν ανώμαλες τις καταλήξεις -είς -έων –είς. Άλλη
σημαντική κατηγορία είναι τα θηλυκά σε –ος π.χ. οδός, λεωφόρος και τα
ουδέτερα σε -ον π.χ. παρόν, -αν π.χ. σύμπαν, -εν π.χ. φωνήεν, -υ π.χ. οξύ. Για
τα επίθετα σημαντικές είναι οι κατηγορίες σε –ης, -ης, -ες π.χ. ο ειλικρινής,
η ειλικρινής, το ειλικρινές και σε –υς, -εία, -υ π.χ. οξύς, οξεία, οξύ και –ων,
-ουσα, -ον π.χ. ο ενδιαφέρων, η ενδιαφέρουσα, το ενδιαφέρον.
Περνώντας τώρα στο επίπεδο της σύνταξης, τα λόγια στοιχεία που
εμφανίζονται είναι μεμονωμένα καθώς η καθαρεύουσα δεν επηρέασε τον
αναλυτικό χαρακτήρα της γλώσσας (Τριανταφυλλίδης, 1948: 5) και τα πιο
σημαντικά είναι τα εξής:
α) η χρήση γενικής πτώσης αντί εμπρόθετου προσδιορισμού που
θεωρείται λαϊκό στοιχείο π.χ. Τηλεφώνησα του Γιώργου αντί Τηλεφώνησα στον Γιώργο.
β) δομές στις οποίες το αναφορικό δεν έλκεται από την προηγούμενη
λέξη π.χ. Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν και όχι Ευχαριστώ όλους όσους
ήρθαν.
γ) η επιλογή προθέσεων που συντάσσονται με γενική π.χ. προ δύο
μηνών αντί προθέσεων που αυντάσσονται με αιτιατική π.χ. πριν δύο
μήνες.
Συνοψίζοντας όσον αφορά την παρουσία του λόγιου στοιχείου στα
διάφορα γλωσσικά επίπεδα, οι περισσότερες επιρροές εμφανίζονται πρωτίστως στο επίπεδο του λεξιλογίου και δευτερευόντως στην μορφολογία,
όπου οι περισσότερες αφορούν την παραγωγή και την σύνθεση, διαδικασίες που σχετίζονται άμεσα με την νεολογία, αλλά αρκετές και την κλίση.
Αντιθέτως, είναι λίγες στην φωνολογία και ακόμα λιγότερες αυτές που
αφορούν την σύνταξη.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το λόγιο στοιχείο έχει σημαντική παρουσία στην
γλώσσα, αν και όχι με την ίδια ένταση σε όλα τα επίπεδα του συστήματος.
Αναφέραμε ήδη ότι το λόγιο στοιχείο ενσωματώθηκε στην νέα ελληνική,
τόσο στον προφορικό λόγο όσο και στον γραπτό καθώς η δημοτική αντικαθιστούσε την καθαρεύουσα στους διάφορους τομείς του επίσημου και
δημόσιου λόγου. Γιατί όμως, μετά από τόσα χρόνια που η δημοτική είναι η
επίσημη γλώσσα του κράτους το λόγιο στοιχείο παραμένει σε αυτήν ακόμα
και αναφομοίωτο; Από πού αντλεί την δύναμη να υπάρχει στο σύστημα αν
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και δεν συνάδει με αυτό; Στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα εξετάζοντας ορισμένους πιο ειδικούς παράγοντες που ευνοούν την διατήρηση του λόγιου στοιχείου στην γλώσσα και
έχουν να κάνουν τόσο με το ίδιο το σύστημα όσο και με τις λειτουργίες που
επιτελεί σε αυτήν.
Μία από τις απαντήσεις είναι η ίδια η μορφή του λόγιου στοιχείου. Αυτό
ακριβώς το θέμα πραγματεύεται ο Τριανταφυλλίδης (1948) σε μια εποχή
που η δημοτική δεν ήταν ακόμα επίσημη γλώσσα και γινόταν προσπάθεια να «συμμορφωθούν», όπως αναφέρει, τύποι της καθαρεύουσας στο
σύστημα της δημοτικής προκειμένουν να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες επιρροές. Παρά το ρυθμιστικό πνεύμα, κατανοητό για την εποχή,
ο Τριανταφυλλίδης λαμβάνει υπόψη τους τύπους που χρησιμοποιούν οι
ομιλητές και πάνω εκεί βασίζει τις παρατηρήσεις του. Επισημαίνει ότι η
συμμόρφωση των λόγιων τύπων στην δημοτική συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις ευκολότερα, σε άλλες δυσκολότερα και σε άλλες καθόλου. Παρατηρούμε λοιπόν μια ποικιλία και ανισότητα ως προς την δυνατότητα
κανονισμού των λόγιων τύπων. Γιατί παράλληλοι λόγιοι τύποι κρύβουν
διαφορετική δύναμη να αντισταθούν;
Προκειμένουν να εξηγήσει πώς η μορφή παίζει ρόλο στην αντίσταση
στην αφομοίωση δίνει δύο παραδείγματα, ένα από την φωνολογία και ένα
από την μορφολογία. Για το φωνολογικό επίπεδο εξετάζει αντιπαραβολικά
την περίπτωση των συμφωνικών συμπλεγμάτων /kt/ – /xt/ και /pt/ – /ft/.
Στην περίπτωση του ζεύγους /kt/ – /xt/ η άρθρωση των /k/ και /x/ γίνεται στο ίδιο περίπου σημείο μέσα στο στόμα και οι δημοτικές λέξεις που
περιέχουν /xt/ αφομοιώνουν αναλογικά και τις λόγιες. Έτσι, είναι εύκολο
η λέξη σταλακτίτης να γίνει σταλαχτίτης και η λέξη κατακτώ καταχτώ.
Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο για τα /p/ και /f/, τα οποία αρθρώνονται σε
διαφορετικά σημεία στο στόμα και γι’ αυτό δεν είναι εξίσου εύκολο να
μετατρέψουμε την λέξη κοπτήρα σε κοφτήρα ή την λέξη ευσυνειδησία σε
εψυνειδησία.
Ένα άλλο παράδειγμα από την μορφολογία είναι τα αρσενικά ουσιαστικά σε –έας με πληθυντικό –εις όπως γραμματέας, γραμματείς. Οι λόγιες
καταλήξεις του ενικού –εύς, –έως, –έα αφομοιώθηκαν εύκολα στο κλιτικό
παράδειγμα των αρσενικών σε –ας, –α, –α κατά το ταμίας. Οι λόγοι είναι
οι εξής:
α) η αναλογική επίδραση της αιτιατικής που παρουσιάζει κοινή κατάληξη μεταξύ των δύο κλιτικών παραδειγμάτων και αυτό οδηγεί στην
εξομάλυνση και των υπόλοιπων πτώσεων
β) διατηρείται το τονισμένο φωνήεν /e/ των παλιών καταλήξεων στις
καινούργιες καταλήξεις π.χ.
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συγγραφεύς / siγrafέfs/ – συγγραφέας / siγrafέas/
συγγραφέως / siγrafέos/ – συγγγραφέα / siγrafέa/
γ) ασκούν αναλογική επίδραση αρσενικά ουσιαστικά σε –έας, κυρίως
ονόματα και τοπωνύμια όπως Περαίας, Αχιλλέας, Οδυσσέας, αν και
λίγα σε αριθμό.
δ) η κατάληξη /fs/ της ονομαστικής αντιβαίνει το φωνολογικό σύστημα
της νέας ελληνικής.
Αντίθετα, ο πληθυντικός, αν και εξίσου ανώμαλος, εμφανίζει πολύ
μεγαλύτερη αντίσταση παρά τις προσπάθειες που είχαν γίνει την εποχή του
Τριανταφυλλίδη για αντικατάσταση των καταλήξεων. Το σχήμα –είς, –έων,
–είς παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά που αποτρέπουν την αφομοίωση:
α) η κοινή κατάληξη –είς σε ονομαστική, αιτιατική και κλητική, κατά το
σχήμα που απαιτεί η δημοτική
β) οι καταλήξεις –είς και –έων είναι τονισμένες
γ) λείπει η αναλογική επίδραση της αιτιατικής
δ) λείπουν τα κοινά (προσηγορικά) ουσιαστικά ώστε να επηρεάζουν
αναλογικά τον λόγιο σχηματισμό. (Τα κληρονομημένα αρσενικά
από αρχαίες λέξεις σε –εύς μετασχηματίστηκαν σε –έας και μετά σε
–ιάς π.χ. βασιλιάς και χαλκιάς).
ε) Να προσθέσουμε εδώ την δική μας επισήμανση ότι οι συγκεκριμένες
καταλήξεις του πληθυντικού χρησιμοποιούνται και για άλλα λόγια
κλιτικά παραδείγματα όπως η πολή – οι πόλεις, η δύναμη – οι δυνάμεις, ο διεθνής / η διεθνής – οι διεθνείς.
Οπότε, βλέπουμε ότι ενδογλωσσικοί παράγοντες που αφορούν το
σύστημα καθεαυτό όπως η ίδια του η μορφή, το σημείο άρθρωσης, οι τονισμένες καταλήξεις, το κλιτικό σχήμα, κοινές καταλήξεις με κλιτικά παραδείγματα της δημοτικής μπορούν να ευνοήσουν την διατήρηση της λόγιας
μορφής του.
Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρείται να επιβιώνουν λόγιοι τύποι ενώ
υπάρχουν καθιερωμένοι παράλληλοι δημοτικοί. Το φαινόμενο αυτό εξετάζει η Ιορδανίδου (1999). Σε σώμα κειμένων από επιστολές αναγνωστών σε
εφημερίδες μελετάει τις γλωσσικές τους επιλογές προκειμένου να προσδιορίσει τι θεωρούν οι ομιλητές ως γλωσσικό πρότυπο σε ένα περιβάλλον
υψηλής επισημότητας. Παρατηρεί συστηματικες διτυπίες όσον αφορά την
κλίση των ρημάτων με λόγιες και δημοτικές καταλήξεις αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι οι λόγιες επιβιώσεις οι οποίες είναι ενταγμένες σε αυτό που ονομάζει νόρμα, δηλαδή την χρήση της γλώσσας που
προβάλλεται ως «ορθή» (ό.π.: 835), είτε αποτελούν την μοναδική επιλογή
είτε συνιστούν υφολογικού τύπου διάκριση. Έτσι, βλέπουμε ρήματα όπως
τα παρέστησαν, προέβη, υπερέβη – υπερέβησαν, υπέστη – υπέστησαν να μην
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έχουν καθιερωμένο εναλλακτικό τύπο σε –ηκα και οι τύποι σε –η / ήσαν να
αποτελούν την μόνη διέξοδο μορφολογικά. Σε άλλες περιπτώσεις η διτυπία είναι υφολογικά προσδιορισμένη π.χ. η εμφάνιση ή μη της εσωτερικής
αύξησης παρήγγειλα – παράγγειλα.
Μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με την επιβίωση του λόγιου στοιχείου
παρουσιάζουν οι περιπτώσεις που ρήματα της ίδιας ρίζας ή με κοινή καταγωγή σχηματίζουν την κλίση τους άλλα με λόγιες και άλλα με λαϊκές
καταλήξεις. Για παράδειγμα, ο ισχυρός τύπος για τον παθητικό αόριστο
του γ΄ προσώπου του ρήματος συλλαμβάνομαι είναι συνελήφθη ενώ του
ρήματος παραλαμβάνομαι είναι παραλήφθηκε. Το ίδιο και για το ζεύγος
αναστέλλομαι – στέλνομαι που σχηματίζουν παθητικό αόριστο γ΄ προσώπου ανεστάλη – στάλθηκε αντίστοιχα.
Υπάρχουν λοιπόν παράλληλα, λόγια και λαϊκά, κλιτικά παραδείγματα
που έχουν λειτουργικό ρόλο μέσα στην γλώσσα. Γιατί όμως, επιβιώνουν
οι λόγοι σχηματισμοί ενώ υπάρχουν αντίστοιχοι λαϊκοί; Προκειμένου
να ερμηνεύσει την αντίσταση του λόγιου στοιχείου στην κανονικότητα
προτείνει την καθιέρωση μέσω της χρήσης. Η παρουσία τους σε συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον όπου κυριαρχούσε η καθαρεύουσα, π.χ. η
ειδησεογραφία, και αντίστοιχα η απουσία τους από τον καθημερινό λόγο
εξηγεί όχι μόνο γιατί υπάρχουν διτυπίες όπως τις παρουσιάσαμε παραπάνω
αλλά και γιατί επιβιώνουν μόνο στο γ΄ πρόσωπο το οποίο χαρακτηρίζει
κυρίως την τριτοπρόσωπη διατύπωση ενώ απουσιάζουν από το εγώ και το
εσύ του διαλόγου. Επίσης, εξηγεί το γεγονός ότι «οι ομιλητές οριοθετούν
συστηματικά και με παρατηρήσιμη κανονικότητα τις λόγιες επιλογές και
δεν τις ανάγουν σε συνολικές μορφολογικές δυνατότητες» διατηρώντας
τες σε χαμηλά ποσοστά (ό.π.: 839-840).
Δεν είναι όμως μόνο λόγοι που αφορούν το ίδιο το σύστημα οι οποίοι
αποτρέπουν την αφομοίωση αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που εξωγλωσσικοί παράγοντες παίζουν αυτόν τον ρόλο. Αυτό δείχνει η συντήρηση της
κατηγορίας των θηλυκών σε –ος. Ερμηνεύοντας την απόδοση του γένους
στα ουσιαστικά της νέας ελληνικής με βάση την αρχή της πρωτοτυπικότητας, οι Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Χειλά-Μαρκοπούλου (2003) εντάσσουν τα θηλυκά σε –ος στις περιφερειακές κατηγορίες του συστήματος,
δηλαδή στις κατηγορίες που κλειστές και εμφανίζουν χαμηλή συχνότητα.
Γενικά, παρατηρείται στην γλώσσα η τάση για μετακίνηση από τις περιφερειακές κατηγορίες προς τις κεντρικές κατηγορίες, δηλαδή κατηγορίες
στις οποίες προστίθενται διαρκώς νέες λέξεις και έχουν υψηλή συχνότητα εμφάνισης, γεγονός που εξηγεί την αλλαγή στο γένος σε λέξεις όπως
η ψήφος -> ο ψήφος, η άμμος -> ο άμμος. Η κατάσταση όμως παραμένει σε ρευστότητα για τον εξής λόγο: Δεν βρίσκεται κατάλληλη μορφο-
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λογική ή λεξική διέξοδος για την διάκριση των θηλυκών επαγγελματικών
(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Χειλά-Μαρκοπούλου, 2003: 38). Καταλήξεις
που έχουν προταθεί, όπως –ίνα π.χ. γιατρίνα, φιλολογίνα δεν έχουν γίνει
αποδεκτές γιατί στο γλωσσικό αίσθημα των ομιλητών δεν αντιπροσωπεύουν το ίδιο κύρος με τον αντίστοιχο τύπο του αρσενικού. Γι’ αυτό οι ομιλητές προτιμούν η διάκριση του γένους μεταξύ θηλυκών και αρσενικών επαγγελματικών να περιορίζεται στο άρθρο με αποτέλεσμα να συντηρείται η
συγκεκριμένη κατηγορία.
Βλέπουμε λοιπόν ότι παράγοντες όπως η μορφή του λόγιου στοιχείου,
η λειτουργίες που επιτελεί, τα περιβάλλοντα με τα οποία είναι συνδεδεμένο και το κοινωνικό κύρος που αντιπροσωπεύει είναι λόγοι οι οποίοι
μπορούν να εξηγήσουν γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρεί την λόγια
μορφή του. Στις περιπτώσεις αυτές ναι μεν δεν συνάδει με το σύστημα της
δημοτικής αλλά είναι ενταγμένο στην νόρμα και χρησιμοποιείται από τους
ομιλητές με τρόπο συστηματικό και σαφώς προσδιορισμένο.
Μία άλλη διάσταση του λόγιου στοιχείου που πρέπει να τονίσουμε είναι
ότι δεν περιορίζεται μόνο στο επίσημο ύφος λόγου, όπως συνήθως πιστεύεται, αλλά εμφανίζεται και σε περιβάλλοντα καθημερινής χρήσης, ουδέτερο
υφολογικά, Για πράδειγμα, από το επίπεδο του λεξιλογίου πολλές λέξεις
ευρείας χρήσης όπως πυροσβέστης, πανεπιστήμιο, λεωφορείο είναι δημιουργημένες σύμφωνα με κανόνες και μορφήματα που είχαν πάψει να είναι
λειτουργικά σε παλαιότερες εποχές, μερικά από την εποχή του Ομήρου,
αλλά χρησιμοποιούνται σήμερα για να εκφράσουν ανάγκες της καθημερινότητας και είναι ουδέτερες υφολογικά. Σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις
μπορούμε να εντοπίσουμε λέξεις λόγιας προέλευσης που χρησιμοποιούνται σε ανεπίσημα περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, η λέξη πώρωση2 εμφανίζεται σε επίσημα περιβάλλοντα με την σημασία της ηθικής αναισθησίας
αλλά με αλλαγή στην σημασία έντονο πάθος ή φανατισμό για κάτι εμφανίζεται σε ανεπίσημα περιβάλλοντα. Το ίδιο και για την λέξη φανταστικός3
που ενώ μορφολογικά είναι λόγιας προέλευσης και σημαίνει αυτός που
τον έχει δημιουργήσει η φαντασία, ως μεταφραστικό δάνειο της αγγλικής
λέξης fantastic χρησιμοποιείται σε ανεπίσημα περιβάλλοντα με την σημασία καταπληκτικός.
Από το επίπεδο της φωνολογίας, λέξεις όπως εκκλησία /eklisία/
λειτουργούν σύμφωνα με τον φωνολογικό κανόνα της ασυνιζησίας που
είναι κανόνας της καθαρεύουσας ενώ ο αντίστοιχος τρόπος προφοράς
στην δημοτική είναι εκκλησιά /eklisiά/ (Τριανταφυλλίδης, 1948: 4). Πλέον
όμως ο δεύτερος τρόπος προφοράς δεν απαντάται, τουλάχιστον όχι στην
2
3

Το παράδειγμα είναι από την Μπακάκου-Ορφανού (2005: 139).
Το παράδειγμα είναι από τον Πετρούνια (2001: 27).
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κοινή, έτσι η λόγια προφορά είναι η ουδέτερη υφολογικά. Δηλαδή, όχι
μόνο φωνολογικά χαρακτηριστικά της καθαρεύουσας είναι ενσωματωμένα στην νόρμα αλλά επίσης δεν σηματοδοτούν κανένα επίπεδο ύφους,
ούτε επίσημο ούτε ανεπίσημο.
Από το επίπεδο της μορφολογίας, θα αναφέρουμε το παράδειγμα της
τονισμένης εσωτερικής αύξησης. Γράφει για το φαινόμενο ο Τριανταφυλλίδης: «Μερικοί λόγιοι τύποι επικράτησαν μόνο με τον καιρό και με δυσκολία, μα και δυσκολώτερα τώρα βγαίνουν, όπως λ.χ. η τονισμένη αρχαϊκή
εσωτερική αύξηση.» (ό.π.: 5). Η Ιορδανίδου (1999: 837) αναφέρει για το
ίδιο φαινόμενο ότι «αποτελεί σχεδόν αποκλειστική επιλογή για πολυπληθή κατηγορία ρημάτων του τύπου εκδίδω, επιτρέπω, περιφέρω, ή εναλλακτικά επιλογή υφολογικά προσδιορισμένη, π.χ. παρήγγειλα-παράγγειλα
[…]» όπως αναφέραμε και παραπάνω. Είναι λοιπόν μια επιρροή που υπάρχει στην γλώσσα για δεκαετίες και στις περιπτώσεις που αποτελεί την
μοναδική επιλογή δεν σηματοδοτεί επίπεδο λόγου.
Συνοψίζοντας, ένα μέρος των λόγιων στοιχείων από τα γλωσσικά
επίπεδα της φωνολογίας, της μορφολογίας και του λεξιλογίου (είπαμε ότι
οι επιρροές στην σύνταξη είναι λίγες) είναι ουδέτερο υφολογικά και δεν
σηματοδοτεί επίσημο λόγο, ενώ σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις σηματοδοτεί ανεπίσημο λόγο.
Βλέπουμε λοιπόν ότι σαφώς το λόγιο στοιχείο είναι μέρος του συστήματος και έχει λειτουργικό ρόλο στην νέα ελληνική όπως αυτή χρησιμοποιείται σήμερα. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί την μοναδική επιλογή
ενώ σε άλλες σηματοδοτεί υφολογική διαφοροποίηση. Εμφανίζεται στο
επίσημο επίπεδο αλλά μπορεί να είναι και ουδέτερο υφολογικά. Ενδογλωσσικοί και εξωγλωσσικοί παράγοντες συντηρούν το λόγιο στοιχείο
και το καθιστούν αναμφισβήτητα κομμάτι της γλώσσας παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η χρήση του. Γι’ αυτό και πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας τόσο για τους ομιλητές της ελληνικής ως
μητρικής όσο και ως ξένης.
Οπότε περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης που είναι
να εξετάσουμε πώς ενσωματώνονται τα λόγια στοιχεία σε ένα εγχειρίδιο
διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Συνήθως
το λόγιο στοιχείο εμφανίζεται στο προχωρημένο επίπεδο, αφού ο μαθητής
έχει μελετήσει τις κεντρικές καηγορίες. Αυτό κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον
να εξετάσουμε πώς μπορεί να ενταχθεί στο αρχάριο επίπεδο.
Το εγχειρίδιο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά (You Speak Greek Already – USGA), ένα εκπαιδευτικό υλικό που
δημιουργήθηκε για τη διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση και Κατάρτιση»
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(135459-LLP-1-2007-GR-KA2-KA2MP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταίροι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί φορείς: ΕΚΕΑ
(Βουλγαρία), Πανεπιστήμιο της Μούρθια (Ισπανία), Euromediterranean
Cultural Heritage Agency – Οργανισμός για την διαφύλαξη της Μεσογειακής κληρονομιάς (Ιταλία), Ελληνική Κοινότητα Λετονίας (Λετονία),
Πανεπιστήμιο Ιασίου «Alexander Ioan Cusa» (Ρουμανία), Ελληνοβρετανικό κολλέγιο, Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» (Ελλάδα).
Όσον αφορά τις επικοινωνιακές περιστάσεις, τις γλωσσικές λειτουργίες και την γραμματική, το εγχειρίδιο ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται τρία
κείμενα όπου παρουσιάζεται η επικοινωνιακή περίσταση και η γραμματική.
Για κάθε κείμενο υπάρχουν δύο πίνακες, ο ένας με τις κοινές λέξεις και ο
άλλος με το βασικό λεξιλόγιο του κειμένου. Ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης και λεξιλογικές ασκήσεις. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η γραμματική και ασκήσεις γραμματικής. Ακολουθούν παιχνίδια λέξεων και ένας
πίνακας με επιπλέον λέξεις για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Τέλος,
ακολουθούν δραστηριότητες για παραγωγή προφορικού και γραπτού
λόγου σε θέματα σχετικά με την ενότητα και ανάλογα με το επίπεδο των
μαθητών.
Οι θεματικές ενότητες του βιβλίου περιλαμβάνουν: τεχνολογία, αθλητισμό, πολιτισμό, θρησκεία, μυθολογία, φύση – περιβάλλον, εκπαίδευση και
οι επικοινωνιακές περιστάσεις: ψώνια στα μαγαζιά, χρηματικές συνδιαλλαγές, παραγγελία στην ταβέρνα, σούπερ μάρκετ, αγορά εισιτηρίων, χρήση
των μέσων μεταφοράς, διασκέδαση, καιρός. Άλλα κείμενα είναι κατασκευασμένα προκειμένου να παρουσιάσουν την γραμματική, το λεξιλόγιο ή την
επικοινωνιακή περίσταση ενώ άλλα είναι πρωτότυπα προσαρμοσμένα στο
αρχάριο επίπεδο σχετικά με την θεματική της ενότητας. Η παρουσίαση του
λεξιλογίου και της γραμματικής γίνεται ξεχωριστά και υπάρχουν εστιασμένες ασκήσεις. Τέλος, καλύπτονται και οι τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση
γραπτού / προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού / προφορικού λόγου.
Τα λόγια στοιχεία για το συγκεκριμένο επίπεδο είναι ελάχιστα, αφορούν
την μορφολογία και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν μόνο τα θηλυκά σε –ος
όπως η οδός, η ήπειρος και θηλυκά σε –η με πληθυντικό –εις όπως η πόλη,
οι πόλεις, η δύναμη οι δυνάμεις. Το σημείο που το συγκεκριμένο εγχειρίδιο
κάνει την διαφορά όσον αφορά το λόγιο στοιχείο είναι στο επίπεδο του
λεξιλογίου, το οποίο όπως είπαμε έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες επιρροές.
Η συγγραφή του βιβλίου βασίστηκε στην ιδέα να χρησιμοποιηθούν
ως βάση οι κοινές λέξεις ελληνικής καταγωγής στις γλώσσες των εταίρων
(λετονικά, ιταλικά, βουλγαρικά, ρουμανικά και ισπανικά) και των αγγλικών οι οποίες είναι κατάλληλες για το αρχικό επίπεδο. Πολλές από αυτές
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τις λέξεις αποτελούν μέρος του Διεθνούς Επιστημονικού Λεξιλογίου,
χαρακτηριστικό του οποίου είναι ότι σχηματίζεται από θέματα, προθήματα
ή επιθήματα λατινικής ή ελληνικής καταγωγής και διατηρεί την ίδια μορφή
και παραπλήσια σημασία από γλώσσα σε γλώσσα (Χαραλαμπάκης, 1999:
338-339). Σε αυτό το λεξιλόγιο περιλαμβάνονται λέξεις κατευθείαν από
τα αρχαία ελληνικά π.χ. δίλημμα, καταστροφή, ευφημισμός ή λέξεις που
σχηματίστηκαν στην Δύση από τον 17ο αιώνα και εξής για να καλύψουν
τις ανάγκες σε νέες έννοιες που δημιουργήθηκαν από την ανάπτυξη των
επιστημών π.χ. αμφίβιος, διαθερμία, μεταβολισμός. Οι λέξεις αυτές είναι ως
επί το πλείστον λόγιες.
Μέσα από τα κείμενα της ενότητας δίνεται η αφορμή για την εξοικείωση των μαθητών με τέτοιες λέξεις. Για παράδειγμα, η λέξη τηλέφωνο από
ένα κείμενο όπου διδάσκονται ερωταποκρίσεις για προσωπικές πληροφορίες γίνεται η βάση για μια άσκηση για δημιουργία σύνθετων λέξεων με
δεύτερο συνθετικό το σύμφυμα –φωνο όπως ξυλόφωνο, ραδιόφωνο, μαγνητόφωνο, κασετόφωνο. Ανάλογα σε άλλο παράδειγμα, από την λέξη αστρονομία οι μαθητές καλούντια να συνθέσουν λέξεις με πρώτο συνθετικό την
λέξη άστρο- όπως αστροφυσική, αστροναύτης, αστρολογία. Σε άλλες ασκήσεις εξοικειώνονται και με γραμματικά επιθήματα όπως η κατάληξη –ικός,
όταν δημιουργούν επίθετα από λέξεις όπως λόγ-ος, κέντρ-ο κτλ. Συναντάται και η περίπτωση να υπάρχει στην ίδια άσκηση παραγωγή και σύνθεση
δημιουργώντας οικογένειες λέξεων.
Βλέπουμε λοιπόν ότι λέξεις που είναι κοινές σε πολλές γλώσσες, οι
οποίες ανήκουν στο Διεθνές Επιστημονικό Λεξιλόγιο αλλά έχουν περάσει πλέον σε καθημερινή χρήση, μπορούν να αποτελέσουν μια καλή βάση
για την εξοικείωση των μαθητών με το λόγιο στοιχείο ακόμα και από το
αρχάριο επίπεδο. Η εξοικείωση των μαθητών με το συγκεκριμένο είδος
λεξιλογίου παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήματα για την κατάκτηση
της ελληνικής. Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, δημιουργούν συνδέσεις
με λέξεις που υπάρχουν ήδη στην γλώσσα τους, εισάγονται στους μηχανισμούς παραγωγής και σύνθεσης λόγιων λέξεων. Μπορούν να εξασκηθούν και σε άλλες δεξιότητες όπως να αναλύουν τις λέξεις στα συνθετικά
τους, να μαντεύουν το νόημα των λέξεων και να εξοικειώνονται όχι μόνο
με λεξικά αλλά και με γραμματικά στοιχεία. Ακόμα και αν ορισμένες από
αυτές τις λέξεις είναι δύσκολες για το επίπεδό τους ο δάσκαλος μπορεί
να κάνει επιλογή και να μην επιμείνει σε όλες το ίδιο. Το λεξιλόγιο και οι
ασκήσεις που αφορούν το λόγιο στοιχείο αποτελούν επιπλέον υλικό σε ένα
κατά τα άλλα άρτιο βιβλίο για την διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης
γλώσσας.
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Συμπεράσματα
Το λόγιο στοιχείο, ανεξάρτητα από τον τρόπο που εισήχθη στην γλώσσα,
είναι κομμάτι της νέας ελληνικής και υπάρχει σε αυτήν επιτελώντας διάφορες λειτουργίες: Σε άλλες περιπτώσεις σηματοδοτεί το επίσημο ύφος, σε
άλλες αποτελεί την μοναδική επιλογή ενώ σε άλλες είναι ουδέτερο υφολογικά ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται. Για όλους τους
παραπάνω λόγους πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας τόσο για τα ελληνικά ως μητρική όσο και ως ξένη.
Ειδικότερα για την δεύτερη περίπτωση, εξετάσαμε πώς μπορεί να
συμπεριληφθεί σε ένα εγχειρίδιο για την διδασκαλία της νέας ελληνικής
ακόμα και στο αρχάριο επίπεδο και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να
προσκομήσουν οι μαθητές από αυτό.
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Κοινωνικές και πολιτισμικές ταυτότητες στα εγχειρίδια
διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Βασιλική Γιαννακού

1. Εισαγωγή
Η «ταυτότητα» ως σύνολο των διαφοροποιητικών στοιχείων, των γνωρισμάτων που καθορίζουν τι είναι κάτι ή ποιος είναι κάποιος και επιτρέπουν την αναγνώρισή του1, αποτελεί ένα εξαιρετικά περίπλοκο κατασκεύασμα αποτελούμενο από επιμέρους τεμάχια, τα οποία αντιστοιχούν στις
ποικίλες σφαίρες της ανθρώπινης εμπειρίας.2 Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά σταθερά, αλλά και μεταβλητά, τα οποία επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες. Η ταυτότητα από τη φύση της δεν είναι κάτι στατικό,
αλλά δυναμικά διαπραγματευόμενο στην εξέλιξη της επικοινωνίας.3 Συνεπώς, δεν αποκτάται άμεσα, αλλά κατασκευάζεται, συντίθεται και διαρκώς
επαναδομείται, παραμένοντας υπό διαπραγμάτευση σε όλη τη διάρκεια
της ζωής μας.4 Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ατομικό επίτευγμα.5
Οι βασικές μορφές ταυτότητας, η ατομική και η συλλογική,6 η οποία
περιλαμβάνει την κοινωνική, την εθνική και την πολιτισμική, συνδέονται
μεταξύ τους, για να σχηματοποιήσουν την τελική εικόνα κάθε ατόμου στην
αλληλεπίδρασή του με τους άλλους. Καθώς η ατομική και η εθνική ταυτότητα είναι σταθερές και αναλλοίωτες, περισσότερο ενδιαφέρουσες είναι
η κοινωνική και η πολιτισμική, που επιδέχονται μεταβολή, προσθήκη και
εξέλιξη, η οποία μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση του πνευματικού και
κοινωνικού ορίζοντα του ατόμου.
2. Ταυτότητα και γλώσσα: μία αμφίδρομη σχέση
Η ταυτότητα αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο και ως τέτοιο συνδέεται με τη
1
2
3
4
5
6

Μπαμπινιώτης, 1998.
Scollon & Scollon, 2002.
De Fina, 2003:15.
Thornborrow, 2004.
Lin, 2009.
Spencer – Oatey, 2007:641.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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γλώσσα και τη μελέτη της,7 αφού ένας από τους τρόπους μέσω των οποίων
αποκτάται είναι η εκμάθηση της γλώσσας.
Η εθνική ταυτότητα (και η τοπική καταγωγή) δηλώνουν τη μητρική
γλώσσα – (ή τη διάλεκτο αντίστοιχα) που μιλάει το άτομο. Στοιχεία της
κοινωνικής ταυτότητας, όπως το φύλο, η ηλικία και το επάγγελμα επηρεάζουν τη χρήση της γλώσσας, καθώς κάθε αντίστοιχη κοινωνική ή εργασιακή ομάδα χρησιμοποιεί τη δική της γλωσσική ποικιλία.8
Η γλώσσα, από την άλλη πλευρά, εκφράζει μία πολιτισμική πραγματικότητα αποτελεί το κύριο μέσο με το οποίο εκφραζόμαστε και δημιουργούμε παρακαταθήκη γνώσεων. Συνεπώς αποτελεί μέσο οικοδόμησης της
ταυτότητας του ατόμου.9
2.1. Ταυτότητα και μητρική γλώσσα
Η γλώσσα αποτελεί ένα σύμβολο της ταυτότητας των ατόμων, αφού αυτά
αναγνωρίζουν τον εαυτό τους μέσα από τη γλώσσα που μιλάνε είτε ως
μητρική είτε ως ξένη.10
Η μητρική γλώσσα αποτελεί «καθοριστικό συστατικό της προσωπικότητας του ατόμου και της φυσιογνωμίας ενός λαού», 11 καθώς ενσωματώνει στάσεις, αξίες και τρόπους έκφρασης, στοιχεία γνωστά σε όλους όσους
τη μοιράζονται.12 Επιπλέον, συνδέεται με τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης, το
ιδιόμορφο πνεύμα ενός λαού, όπως πρέσβευαν οι θεωρητικοί Herder και
Humboldt.13 Ο Wittgenstein είπε «τα όρια του κόσμου μου είναι τα όρια
της γλώσσας μου»14 και αυτό θα μπορούσε να σημαίνει και πως η γλώσσα
δίνει την αίσθηση στα άτομα ότι ανήκουν σε μία ομάδα15 και κατ’ επέκταση
σε έναν κόσμο.
2.2. Ταυτότητα και δεύτερη/ ξένη γλώσσα
Όπως και η πρώτη/ μητρική γλώσσα, έτσι και η δεύτερη/ ξένη γλώσσα,
σημαίνει τη σύνδεση με έναν κόσμο, με ένα πολιτισμικό περιβάλλον.
Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι κατηγοριοποιούνται όχι μόνο ανάλογα με τη
μητρική, αλλά και με βάση τη δεύτερη ή την ξένη γλώσσα/ τις ξένες γλώσ7
8
9
10
11
12
13
14
15

Meinhof, 2001.
Byram, 1996.
Kramsch, 1998:8.
Kramsch, 1998:3.
Μπαμπινιώτης, 2000:5.
Heywood, 2007:293 -294.
Βούρτσης, 1999:34.
Wittgenstein, 1972:250.
Byram, 1996:1-2.
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σες που γνωρίζουν (π.χ. αγγλομαθείς). Επομένως, και η ξένη γλώσσα (Γ2)
δηλώνει μια ταυτότητα, τόσο για το χρήστη όσο και για τους ακροατές.
Καθώς οι γλώσσες δεν κατηγοριοποιούν την εμπειρία με τον ίδιο
τρόπο16 (σύμφωνα με τη θεωρία της Γλωσσικής Σχετικότητας ή Υπόθεση
Sapir–Whorf), η εκμάθηση μιας γλώσσας σημαίνει και γνωριμία νέων
στάσεων και πεποιθήσεων, 17 συνεπώς, και διαφοροποίηση της ταυτότητας του ατόμου, είτε προς την κατεύθυνση της αναδιαμόρφωσης της ήδη
υπάρχουσας είτε προς την απόκτηση μιας άλλης, δεύτερης ταυτότητας.18
Ο Myles (1998) βλέπει τη γλωσσική εκμάθηση ως «κυρίως κοινωνική
διαδικασία» και τον μαθητή της ξένης γλώσσας ως κοινωνική οντότητα
του οποίου η ταυτότητα επαναδομείται μέσα από τη συνεχή εμπλοκή του
με την ξένη γλώσσα19 και θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή σχετίζεται με το
επίπεδο γνώσης της Γ2.20
3. Ταυτότητες στα εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής ως ξένης
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός των ταυτοτήτων που
προβάλλονται στα εγχειρίδια, η σύνδεσή τους με την ελληνική πραγματικότητα και η αποκάλυψη, μέσω αυτών, της ταυτότητας του Νεοέλληνα και
των χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας. Είναι σημαντικό να σκιαγραφηθεί η εικόνα του Έλληνα, όπως δίνεται στον ξένο σπουδαστή της
Ελληνικής και να καταγραφούν οι απόψεις, οι στάσεις, η νοοτροπία και τα
στερεότυπα που αντανακλώνται, ώστε να γνωρίζουμε τι θα αντιληφθεί ο
μαθητής για την ελληνική κοινωνία, αλλά και τι θα τον επηρεάσει διαμορφώνοντας –στον όποιο βαθμό- τη δική του ταυτότητα.
Προκειμένου να υλοποιηθεί η έρευνα έπρεπε να βρεθούν τα καταλληλότερα εγχειρίδια για το σκοπό αυτό, τα οποία επελέγησαν βάσει των
ακόλουθων κριτηρίων:
1. Βασικός στόχος του εγχειριδίου να είναι η κατάκτηση της γλώσσας
με στόχο την επικοινωνία και όχι η κατάκτηση ή η εμπέδωση
συγκεκριμένων μόνο γλωσσικών δεξιοτήτων.
2. Η παρουσίαση του διδακτικού υλικού να γίνεται σύμφωνα με τις
αρχές της Επικοινωνιακής Μεθόδου, ώστε να υπάρχουν διάλογοι
ή /και κείμενα στα οποία παρατηρούνται ανθρώπινοι τύποι.
3. Το εγχειρίδιο να προορίζεται για ενήλικες.
4. Να υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια των συγγραφέων να
16
17
18
19
20

Kramsch, 1998: 13.
Kramsch, 1998: 11.
Lin, 2009.
Lin, 2009.
Byram, 1996:6.
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στοιχειοθετήσουν την ταυτότητα του Έλληνα και της ελληνικής
κοινωνίας ευρύτερα.
5. Η συγγραφή του εγχειριδίου να μην έχει γίνει πριν από τη δεκαετία
του 1990, χρονικό σημείο που αποτέλεσε σταθμό για την εισροή
ξένων μεταναστών στην Ελλάδα, μεταμόρφωσε το πρόσωπο της
ελληνικής κοινωνίας και δημιούργησε μεγαλύτερη ποικιλία στους
λόγους εκμάθησης της Ελληνικής ως ξένης, γεγονός που επηρέασε
και τα εγχειρίδια διδασκαλίας.
Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά επελέγησαν 14 διδακτικά εγχειρίδια (βλ.
Παράρτημα).
3.1. Οι ταυτότητες των προσώπων της ελληνικής καθημερινότητας όπως
παρουσιάζονται στα εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής ως ξένης
Η μεταφορά της ελληνικής πραγματικότητας και νοοτροπίας μέσα από
τους ήρωες, σηματοδοτεί την ύπαρξη ταυτοτήτων στα διδακτικά εγχειρίδια. Σημαντικό είναι να εντοπιστούν οι κοινές ταυτότητες που υπάρχουν στα διάφορα εγχειρίδια. Οι κυριότερες ταυτότητες, λοιπόν, είναι οι
ακόλουθες:
3.1.1. Ο ομογενής που έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό για μία
καλύτερη ζωή
Μια ταυτότητα που απαντά επανειλημμένα στο βιβλίο «Ελληνική Γλώσσα»
του Γ. Μπαμπινιώτη με διάφορες μορφές: βλέπουμε ομογενείς Έλληνες μαθητές, Έλληνες επιστήμονες και ανειδίκευτους εργάτες, καθώς και
οικογένειες που έχουν μετεγκατασταθεί στην Ελλάδα, ενώ τονίζονται τα
προβλήματα της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Επίσης, στο εγχειρίδιο των εκδόσεων «Μεταίχμιο» για το επίπεδο Β΄ στις σσ. 167-168 γίνεται
αναφορά στις παροχές που αυτοί δικαιούνται. Είναι γεγονός ότι οι παλιννοστούντες αποτελούν μέλη της ελληνικής κοινωνίας, αλλά 20 χρόνια μετά
από τις πρώτες ελεύσεις είναι πλήρως ενταγμένοι και εξισωμένοι κοινωνικοοικονομικά με τους Έλληνες και αυτό θα πρέπει να γίνεται εμφανές μέσα
στα εγχειρίδια διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης.
3.1.2. Ο Έλληνας που ταξιδεύει στην Ελλάδα για γνωριμία με τις ρίζες
του και επαφή με το παρελθόν και την παράδοση
Πολλά είναι τα εγχειρίδια που παρουσιάζουν αυτή τη χαρακτηριστική
ταυτότητα (π.χ. «Επικοινωνήστε Ελληνικά 1» σσ. 186, 194, «Επικοινωνήστε
Ελληνικά 2» σ. 72, «Ξεκινώντας», σ. 49 «Ελληνική Γλώσσα», σ. 160). Μόνοι,
σε ζευγάρια ή μεγάλες παρέες, οι Έλληνες ταξιδεύουν σε περιοχές όπως τα
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Μετέωρα, η Κρήτη, το Πήλιο, η Θεσσαλονίκη, μέρη με ιστορία, αρχαιολογικά μνημεία και ζωντανές παραδόσεις, είτε για διακοπές είτε για να περάσουν τις μεγάλες γιορτές, όπως το Πάσχα ή τις Απόκριες. Πρόκειται για
την παρουσίαση της πλευράς του Έλληνα που θέλει να γνωρίσει την ιστορία και την παράδοση της χώρας του. Ο μαθητής που διδάσκεται Ελληνικά
με αυτά τα εγχειρίδια έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει νοερά μέσα από τις
αναφορές στους χώρους, τα μνημεία, τα έθιμα και τις εκδηλώσεις.
3.1.3. Ο άνθρωπος που αγωνιά για την επαγγελματική του αποκατάσταση
και το μέλλον του
Στα περισσότερα εγχειρίδια αποτυπώνεται μια σκληρή πραγματικότητα:
η αγωνία του Έλληνα για εύρεση εργασίας, ιδιαίτερα του νεαρού σε ηλικία
πτυχιούχου. Έτσι, οι ταυτότητες που συναντάμε εδώ είναι κυρίως άτομα
που προσπαθούν να καταλάβουν μία θέση εργασίας, ψάχνοντας στις μικρές
αγγελίες των εφημερίδων και περνώντας από τη διαδικασία της συνέντευξης (βλ. «Ξεκινώντας» σ. 25, 27, «Ελληνική Γλώσσα» σ.139, «Ελληνικά Α΄»
σ. 239, «Επικοινωνήστε Ελληνικά 3» σ. 69, κ.ά.).
Όσον αφορά τα είδη των επαγγελμάτων, οι ταυτότητες των βιβλίων
φανερώνουν αρκετές γυναίκες που ανήκουν στον εκπαιδευτικό κλάδο:
δασκάλες, καθηγήτριες ξένων γλωσσών, ακόμη και καθηγήτριες Πανεπιστημίου, αλλά υπάρχουν και γραμματείς, δημόσιοι υπάλληλοι και εργάτριες στο βιοτεχνικό κλάδο. Οι ταυτότητες των αντρών καλύπτουν μεγαλύτερη ποικιλία επαγγελμάτων: συναντάμε πτυχιούχους, υπαλλήλους
δημοσίων υπηρεσιών, σερβιτόρους, οικοδόμους, αγρότες, μηχανικούς
αυτοκινήτων, ελεύθερους επαγγελματίες και έναν αθλητή.
Τέλος, υπάρχουν ταυτότητες που παραπέμπουν στο πρόβλημα της
ανεργίας, καθώς και στα συνταξιοδοτικά ζητήματα, αποκαλύπτοντας μια
ζοφερή αλήθεια για την Ελλάδα («Ελληνική Γλώσσα» σ. 121).
3.1.4. Ο Έλληνας αγοραστής και καταναλωτής
Οι ταυτότητες που προβάλλονται εδώ συνδέονται με απλές καθημερινές
συνήθειες και όχι με τα περισσότερο φιλόδοξα όνειρα του Έλληνα, όπως
την απόκτηση ενός σπιτιού ή ενός ακριβού αυτοκινήτου. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα είναι ο Έλληνας που ψωνίζει φρούτα και λαχανικά –τα βασικά
είδη της ελληνικής, αλλά και της μεσογειακής διατροφής ευρύτερα- στη
λαϊκή αγορά της γειτονιάς του. Σχεδόν όλα τα εγχειρίδια δεν παραλείπουν
αυτόν τον ανθρώπινο τύπο. Επίσης, ο Έλληνας παρουσιάζεται ως αγοραστής στο σούπερ μάρκετ, στο περίπτερο και στα καταστήματα ρούχων.
Πρόκειται για την αποτύπωση της πραγματικής ζωής.
Αρκετές πληροφορίες παρέχονται στα εγχειρίδια για τους Έλληνες ως
καταναλωτές τροφίμων, αλλά όχι ως καταναλωτές άλλων ειδών (π.χ. ενέρ-
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γειας και ενεργειακών πόρων, προϊόντων τεχνολογίας, κ.ά.). Επίσης, δε
γίνεται λόγος για τους συνήθεις τρόπους πληρωμής των τελευταίων ετών,
που είναι οι πιστωτικές κάρτες και τα δάνεια ούτε για την πρόσφατη τάση
των Ελλήνων να ψωνίζουν μέσω του Διαδικτύου ή σε μεγάλα εμπορικά
κέντρα.
3.1.5. Ο Έλληνας που διασκεδάζει συχνά
Η ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι ο Έλληνας διασκεδάζει απεικονίζεται ως
πραγματικότητα στα διδακτικά βιβλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης.
Πρώτη είναι η επιλογή του φαγητού σε ταβέρνα, που απαντά σε όλα
σχεδόν τα εγχειρίδια. Τα ταξίδια αναψυχής, κυρίως σε εορταστικά τριήμερα ή Σαββατοκύριακα επανέρχονται συχνά στα εγχειρίδια ως επιλογή
διασκέδασης, αλλά και περιπέτειας. O Έλληνας (όπως και ο ξένος που ζει
στην Ελλάδα) παρουσιάζεται να απευθύνεται σε γραφείο τουρισμού για
κρατήσεις στα μέσα μεταφοράς. Οι ταξιδιώτες είναι ζευγάρια, μεγάλες
παρέες ή και μόνοι και κατευθύνονται συχνότερα σε μέρη της Ελλάδας,
όπως η Κρήτη, η Αράχοβα, το Πήλιο, η Μυτιλήνη, η Ύδρα και η Θεσσαλονίκη, αλλά κάνουν όνειρα και για ταξίδια μακρινά ή εξωτικά (π.χ. στη Λατινική Αμερική, στο «Νέα Ελληνικά για αρχάριους», σ. 166).
Σχετικές με τα ταξίδια είναι και οι διακοπές. Στο διάλογο της σ. 135 στο
βιβλίο «Η Ελληνική Γλώσσα» αντικατοπτρίζονται οι τέσσερις χαρακτηριστικές ταυτότητες Ελλήνων που κάνουν διακοπές: ο τύπος που λατρεύει
την ξέφρενη νυχτερινή διασκέδαση σε ένα νησί, αυτός που ταξιδεύει για
την εμπειρία, αυτός που προτιμά διακοπές στο εξωτερικό για επαφή με
άλλες κουλτούρες και ο τύπος του οικογενειάρχη που κάνει διακοπές στο
χωριό του.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Έλληνας παρουσιάζεται ως ταξιδιώτης
μιας νέας εποχής που χρησιμοποιεί κάθε μέσο, ακόμη και το αεροπλάνο,
αλλά δεν φαίνεται στα βιβλία να ταξιδεύει με το ιδιωτικό του όχημα, κάτι
που στην πραγματικότητα αποτελεί κοινή συνήθεια.
Στα εγχειρίδια υπάρχουν οι ταυτότητες ατόμων που πάνε για καφέ, στο
σινεμά, στο Ηρώδειο ή σε συγκεντρώσεις σε σπίτια. Ωστόσο, παραλείπεται μια σημαντική πτυχή της ζωής του Νεοέλληνα, η διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα.
3.1.6. Ο αστός που νοσταλγεί την ιδιαίτερη πατρίδα του
Μέσα στην ταυτότητα του Έλληνα υπάρχει η σύνδεσή του με την ιδιαίτερή του πατρίδα, την οποία ταυτίζει με την ηρεμία, την ξεκούραση, την
επαφή με τη φύση και τους συγγενείς του και μιλάει γι αυτήν με νοσταλγία και αγάπη. Το μοναδικό εγχειρίδιο που προβάλλει αυτή την ταυτότητα
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είναι το «Ελληνική Γλώσσα» σσ. 103, 178, 284, 319), ωστόσο, αποτελεί μία
αλήθεια η επιθυμία του Έλληνα για επαφή με τη γενέτειρά του.
3.1.7. Ο Έλληνας που ακολουθεί την παράδοση
Σχεδόν όλα τα εγχειρίδια αναφέρονται στην πλευρά της ταυτότητας του
Νεοέλληνα που συνδέεται με την παραδοσιακή ζωή. Έτσι, παρέχονται
πληροφορίες για τις μεγαλύτερες θρησκευτικές και εθνικές γιορτές του
Ελληνισμού και τα έθιμα που τις συνοδεύουν, καθώς και για συνήθειες και
θεσμούς που αντέχουν στο χρόνο, όπως ο θρησκευτικός γάμος. Μάλιστα,
ορισμένα εγχειρίδια παρουσιάζουν και λιγότερο γνωστές στο διεθνή χώρο
γιορτές, περισσότερο ή και καθαρά ελληνικές: τα έθιμα του Αγίου Ιωάννη
του Κλήδωνα, τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, τα Αναστενάρια
στη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
3.1.8. Ο Έλληνας που θεωρεί την οικογένεια ισχυρό θεσμό
Στα εγχειρίδια διδασκαλίας, τα μέλη της ελληνικής οικογένειας αποτελούν ξεχωριστές ταυτότητες που εκφράζουν αξίες, συνήθειες και κοινωνικά δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας: οικογένειες τετραμελείς
ή πενταμελείς, παιδιά που μένουν με τους γονείς και μετά την ενηλικίωσή
τους, μέχρι να παντρευτούν, γονείς που εργάζονται σκληρά για να τους
παρέχουν μόρφωση και ένα καλύτερο μέλλον, επαφές που διατηρούνται
στο ευρύτερο πλαίσιο της οικογένειας, κυρίως με τα πρόσωπα του παππού
και της γιαγιάς. Από τα εγχειρίδια δεν λείπουν τα προβλήματα του οικογενειακού βίου, τόσο τα γνωστά από παλιότερες εποχές, όπως η διαμάχη
μεταξύ νύφης και πεθεράς όσο και νεότερα, όπως οι έντονοι διαπληκτισμοί ανάμεσα στα ζευγάρια ή η κρίση που βιώνει η Ελληνίδα εργαζόμενη
μητέρα, η οποία δεν έχει χρόνο για τον εαυτό της.
3.1.9. Οι ταυτότητες των ξένων στα εγχειρίδια
Τα εγχειρίδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που προβάλλουν
ταυτότητες ξένων και σε αυτά που τις παραλείπουν εντελώς. Υπάρχει,
επίσης, μία τάση των συγγραφέων να συμπεριλαμβάνουν ξένα πρόσωπα
περισσότερο στα βιβλία που προορίζονται για αρχάριους και λιγότερο ή
καθόλου σε αυτά που αφορούν τα προχωρημένα επίπεδα.
Οι ξένοι των βιβλίων είναι άνθρωποι που μένουν στην Ελλάδα και
είτε δουλεύουν είτε επιδιώκουν να βρουν δουλειά. Ζουν μόνοι ή με το
σύντροφό τους ή με τις οικογένειές τους. Οι χώρες προέλευσης ποικίλουν: Ιταλία, Ισπανία, Ελβετία, Αυστραλία, Γερμανία, Δανία, Αλβανία και
Αμερική. Αρκετοί είναι καθηγητές, ενώ οι γυναίκες στην πλειονότητά τους
είναι παντρεμένες με Έλληνες. Υπάρχουν, ασφαλώς, και οικονομικοί μετα-
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νάστες, μια πολυάριθμη πλέον κοινωνική ομάδα για την Ελλάδα. Κάποιες
φορές βλέπουμε και ξένους επισκέπτες, π.χ. αρχαιολόγους ή τουρίστες.
Βεβαίως, η ταυτότητα του ξένου που είναι μαθητής σε μια τάξη Ελληνικών
απαντά σχεδόν σε όλα τα εγχειρίδια. Μάλιστα στο «Συνεχίζοντας» (σ. 6)
βλέπουμε μία ομάδα μαθητών που ο καθένας τους εκπροσωπεί ένα διαφορετικό λόγο για τον οποίο μπορεί ένας ξένος να βρίσκεται στην Ελλάδα: η
Ρεμέντιος είναι Βραζιλιάνα που είναι ερωτευμένη με έναν Έλληνα, ο Βαντίμ
από τη Ρωσία εργάζεται σε μία ελληνική εταιρεία, ο Χασάν από την Αίγυπτο σπουδάζει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Τζον είναι ομογενής από την Αυστραλία και θέλει να μάθει τη γλώσσα των γονιών του,
η Σνεζίνα από τη Βουλγαρία αναζητά δουλειά και επιθυμεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, η Τομόκο από την Ιαπωνία μένει στη χώρα μας,
επειδή οι γονείς της δουλεύουν εδώ και ο Έρικ από τη Φινλανδία μαθαίνει
Ελληνικά, γιατί αγαπάει την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό.
Σε ορισμένα εγχειρίδια δεν υπάρχουν ταυτότητες ξένων. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη εικόνα της νεοελληνικής κοινωνίας, εφόσον
είναι γνωστό ότι πολλοί είναι πια οι ξένοι που ζουν στην Ελλάδα και σχετίζονται με πολλαπλούς τρόπους με τους Έλληνες, από εργασιακές σχέσεις
μέχρι μικτούς γάμους. Πρέπει να αναφερθεί βέβαια ότι στο «Ελληνικά Α΄»,
που είναι το πιο πρόσφατο από τα βιβλία που εξετάστηκαν για τη μελέτη
αυτή, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Το βιβλίο είναι τόσο γεμάτο
από ξένους που, τελικά, λείπουν οι Έλληνες. Τα βασικά πρόσωπα είναι
μία Τουρκάλα φοιτήτρια, ένα ζευγάρι Αλβανών, ένα ζευγάρι Κινέζων, μία
κομμώτρια από τη Βουλγαρία, ένας Πολωνός ηλεκτρολόγος και ένας Ισπανός φοιτητής, που ψάχνει για δουλειά. Δεν λείπει ούτε από αυτό το εγχειρίδιο η μορφή της ξένης συζύγου Έλληνα.
3.1.10. Οι διάσημες ταυτότητες
Τα εγχειρίδια διακρίνονται και εδώ σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που περιλαμβάνουν ταυτότητες γνωστών Ελλήνων και σε αυτά που δεν έχουν
καμία αναφορά στο θέμα αυτό.
Οι ταυτότητες διάσημων προσώπων προέρχονται κυρίως από το χώρο
της μουσικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου και βεβαίως, της
λογοτεχνίας. Αναφέρονται τα ονόματα πολλών γνωστών προσώπων από
το χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου (Θανάσης Βέγγος, Κώστας
Χατζηχρήστος, Αλέκος Αλεξανδράκης, Βασίλης Αυλωνίτης, Νίκος Ξανθόπουλος, Γεωργία Βασιλειάδου, Ρένα Βλαχοπούλου, Αλίκη Βουγιουκλάκη,
Τζένη Καρέζη, Έλλη Λαμπέτη, Μελίνα Μερκούρη), από το χώρο της
επιστήμης (Γ. Παπανικολάου), της λογοτεχνίας (Δ. Σολωμός, Κ. Καβάφης, Γ. Σεφέρης, Οδ. Ελύτης, Γ. Ρίτσος, Ν. Καζαντζάκης, Κωστής Παλα-
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μάς, Άγγελος Σικελιανός, Κώστας Καρυωτάκης, Κώστας Βάρναλης, Νικηφόρος Βρεττάκος, Νίκος Εγγονόπουλος, Ανδρέας Εμεπειρίκος, Φώτης
Κόντογλου, Ηλίας Βενέζης, Στρατής Μυριβήλης, Κοσμάς Πολίτης, Μανώλης Καραγάτσης, Άγγελος Τερζάκης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ιάκωβος
Καμπανέλης, Μανόλης Αναγνωστάκης, Μίλτος Σαχτούρης, Στρατής Τσίρκας, Διδώ Σωτηρίου, Μαργαρίτα Λυμπεράκη) και της μουσικής (Μάνος
Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης,, Γιάννης Μαρκόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος, Σταύρος Ξαρχάκος, Μαρία Κάλλας). Μάλιστα, στο «Ελληνικά
Α΄» υπάρχει αναφορά και σε σημαντικούς λαϊκούς καλλιτέχνες (Μάρκος
Βαμβακάρης, Βασίλης Τσιτσάνης, Ρόζα Εσκενάζυ, Γιάννης Παπαϊωάννου,
Σωτηρίας Μπέλλου, Στέλιος Καζαντζίδης, Μανόλης Αγγελόπουλος, Καίτη
Γκρέυ, Πόλυ Πάνου).
Τα πρόσωπα που τυγχάνουν συχνότερης και εκτενέστερης αναφοράς
στα εγχειρίδια είναι οι λογοτέχνες Κ. Καβάφης, Γ. Σεφέρης, Οδ. Ελύτης. Το
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές έχουμε απλώς μία
παράθεση ονομάτων, χωρίς αναφορά στο έργο τους και τη συμβολή τους
στο χώρο που δημιούργησαν ή τη σχέση τους με τη νεοελληνική πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί στη σύνταξη των εγχειριδίων, ώστε η παρουσίαση διάσημων προσώπων να μπορέσει να αξιοποιηθεί εποικοδομητικά και να αποτελέσει ουσιαστική γνώση.
4. Κομμάτια που λείπουν από το παζλ της νεοελληνικής ταυτότητας όπως
αυτή παρουσιάζεται στα εγχειρίδια
Στην παρουσίαση των ταυτοτήτων στα εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής ως
ξένης δεν δίνεται έμφαση στα άτομα νεαρής ηλικίας. Ο Έλληνας μαθητής, που είναι εξαιρετικά πιεσμένος στην πιο τρυφερή ηλικία, δεν υπάρχει σαν πρόσωπο μέσα στα βιβλία, ενώ ο Έλληνας φοιτητής, στις ελάχιστες φορές που παρουσιάζεται, φαίνεται μόνο να διασκεδάζει, χωρίς να
θίγονται τα ζητήματα που τον απασχολούν. Επιπλέον, δεν παρουσιάζονται
τα προβλήματα ή τα πλεονεκτήματα που έχει ένας εργαζόμενος (Έλληνας
ή ξένος) στην Ελλάδα. Προβάλλεται, κυρίως, η οικογενειακή ζωή, αλλά
σχεδόν αποκλειστικά αυτή της μητέρας και του πατέρα, πράγμα που δεν
βρίσκεται σε αρμονία με το νεανικό κοινό που μαθαίνει Ελληνικά. Με άλλα
λόγια, από τα εγχειρίδια λείπουν τα παιδιά, πράγμα παράδοξο τη στιγμή
που γίνεται λόγος για οικογένειες.
Στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι η σταθερή παρουσίαση ταυτοτήτων
που έχουν ως τόπο διαμονής την πρωτεύουσα ή τη συμπρωτεύουσα. Με
άλλα λόγια, οι ήρωες των βιβλίων ζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη,
αντικατοπτρίζοντας στο διδακτικό υλικό τη σταθερή τάση αστυφιλίας που
επικρατεί στον ελλαδικό χώρο. Δεν παρουσιάζεται η εικόνα της επαρχίας
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και η ζωή του Έλληνα που κατοικεί εκεί, παρά μόνο σε ελάχιστα εγχειρίδια
μέσα από αναφορές στο παρελθόν κάποιων προσώπων.
Επιπλέον, δεν παρατηρείται στα εγχειρίδια η ταυτότητα του Έλληνα
φιλάθλου η οποία είναι ισχυρή και αποτελεί χαρακτηριστικό των περισσοτέρων ανδρών –και τελευταίως και γυναικών– στην Ελλάδα. Γενικά, δεν
υπάρχουν άτομα που να ασχολούνται με τον αθλητισμό, με εξαίρεση το
μάθημα 7 στο βιβλίο «Επικοινωνήστε Ελληνικά 2», όπου παρουσιάζεται η
ζωή ενός επαγγελματία αθλητή και το «Ελληνικά Α΄» όπου υπάρχει μία
Αλβανίδα γυμνάστρια, χωρίς όμως να αποκαλύπτεται η επαγγελματική
της ζωή και τα προβλήματα ή τα πλεονεκτήματα που έχει αυτή.
Επίσης, πολύ αποσπασματικά και επιφανειακά παρουσιάζεται η ταυτότητα του Έλληνα που θέλει να έχει επαφή με την Τέχνη. Δεν βλέπουμε
Έλληνες να επισκέπτονται μουσεία, να έχουν κάποια καλλιτεχνική δραστηριότητα, να παρακολουθούν παραστάσεις αρχαίου ή σύγχρονου θεάτρου
(εξαίρεση αποτελεί η ενότητα 11 στο «Ελληνικά Τώρα 1+1» όπου ο Νίκος
προτείνει να πάνε στο Ηρώδειο). Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να
προσεχθεί, γιατί στην Ελλάδα η Τέχνη, παλαιότερη και σύγχρονη, είναι
ζωντανή.
Μία ακόμη πλευρά του σύγχρονου Έλληνα η οποία δεν παρουσιάζεται
μέσα στα εγχειρίδια είναι αυτή που έχει σχέση με την τεχνολογία. Ενώ το
κινητό, ο υπολογιστής και το Διαδίκτυο έχουν έντονη παρουσία στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων, αυτό δεν γίνεται αισθητό στα εγχειρίδια διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης. Μάλιστα, σε ορισμένα βιβλία, που είναι
παλαιότερα, οι χαρακτήρες επικοινωνούν με αλληλογραφία, δεν μπορούν
να βρουν κάποιον που είναι εκτός σπιτιού ή μένουν στο σπίτι, επειδή περιμένουν κάποιο τηλεφώνημα. Εξαίρεση αποτελεί το βιβλίο «Ελληνικά Α΄»
που ως το πιο πρόσφατο από αυτά που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη,
δείχνει τους ήρωες να αγοράζουν κινητό τηλέφωνο (σ. 109), να ανταλλάσσουν μηνύματα με αυτό (σ. 153), να κλείνουν εισιτήρια από το Διαδίκτυο
(σ. 152) και να επικοινωνούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σ. 76, 82) .
Τέλος, δεν υπάρχει η ταυτότητα του Έλληνα οικολόγου που ασχολείται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, βρίσκεται σε επαφή με τη φύση
και φροντίζει για αυτήν. Ενώ τα οικολογικά ζητήματα απασχολούν τους
Έλληνες και πολλοί είναι μέλη οικολογικών οργανώσεων κάτι τέτοιο
δεν διαφαίνεται μέσα από τα εγχειρίδια. Δεν θίγεται, επίσης, το θέμα της
ανακύκλωσης, απέναντι στο οποίο οι Έλληνες παρουσιάζονται ευαισθητοποιημένοι τα τελευταία χρόνια. Εξαίρεση αποτελεί το εγχειρίδιο «Επικοινωνήστε Ελληνικά 3» (σ. 37), όπου ένας νεαρός μοιράζει τα ενημερωτικά
φυλλάδια μιας οικολογικής οργάνωσης.
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5. Η σημασία της προβολής ταυτοτήτων στη διδασκαλία της Ελληνικής
ως ξένης: σημεία που χρήζουν προσοχής και διδακτικές προτάσεις
Στο πλαίσιο της συστηματικής διδασκαλίας μέσα από τα εγχειρίδια, η
επαφή των μαθητών της ξένης γλώσσας με ταυτότητες ανθρώπινων τύπων,
που ζουν στη χώρα στην οποία αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η προς εκμάθηση γλώσσα, αποκαλύπτει με θεατρική οπτική και παραστατικότητα το
κοινωνικό περιβάλλον όπου η συγκεκριμένη γλώσσα ομιλείται από τους
φυσικούς ομιλητές της. Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει στο μαθητή να
διαμορφώσει μία άμεση αντίληψη για τη χώρα και το λαό της, ακόμη και
στην περίπτωση που μαθαίνει την Ελληνική μακριά από την Ελλάδα.
Η επαφή με ταυτότητες που σμιλεύτηκαν από τις κοινωνικές δομές
μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε η ξένη γλώσσα, διαμορφώνει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να διευρύνει, να εμπλουτίσει και να αναδιοργανώσει ο μαθητής τα συστατικά της δικής του ταυτότητας, η οποία ούτως
ή άλλως μεταβάλλεται, καθώς αυτός αποκτά νέα χαρακτηριστικά από την
ιδιότητά του ως μέλος μιας συγκεκριμένης ομάδας.21 Επιπλέον, η γνωριμία
με το πολιτισμικό περιβάλλον της Γ2 καθιστά το μαθητή ικανό να ερμηνεύει τη σημασία των λέξεων και των εκφράσεων της ξένης γλώσσας με
βάση τα δεδομένα του κοινωνικού περιβάλλοντος της22 και να συνδέει το
λεξιλόγιο με συγκεκριμένους ανθρώπινους τύπους που το χρησιμοποιούν.
Συνεπώς, ο μαθητής αποκτά, μία πιο σαφή άποψη για το επίπεδο γλώσσας
στο οποίο απαντά κάθε λέξη ή φράση, τις περιστάσεις που συνηθίζεται και
τις κοινωνικές ομάδες που την χρησιμοποιούν. Παρατηρώντας τις ταυτότητες που προβάλλονται στα εγχειρίδια, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να
υπερβεί την απλή, στυγνή μετάφραση από τη μία γλώσσα στην άλλη και
να επιλέξει να μιμηθεί τρόπους έκφρασης και ομιλίας στην ξένη γλώσσα,
καθώς και να υιοθετήσει ορθές γλωσσικές και επικοινωνιακές συμπεριφορές για συγκεκριμένες περιστάσεις, πράγμα που είναι και το πλέον σημαντικό. Βεβαίως, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, είναι αναγκαίο να υπάρχουν
στα εγχειρίδια ταυτότητες ανάλογες των μαθητών. Με άλλα λόγια, ένα
διδακτικό εγχειρίδιο που προορίζεται για φοιτητές Erasmus θα παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν οι ήρωές του –όλοι ή τουλάχιστον οι
βασικοί– είναι φοιτητές, Έλληνες ή ξένοι που ζουν στην Ελλάδα. Ωστόσο,
επειδή είναι δύσκολο να δημιουργηθούν εγχειρίδια που να απευθύνονται
σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, θα ήταν πιο επιτυχημένο, να περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία ταυτοτήτων, ώστε και ευέλικτα να είναι και να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την ελληνική
κοινωνία, αλλά και περισσότερα γλωσσικά πρότυπα στους μαθητές.
21 Millville, Koonce, Darlington & Whitlock, 2000, στο Lin, 2009.
22 Lin, 2009.
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Τέλος, τα εγχειρίδια πρέπει να προβάλλουν ταυτότητες γνωστών και
δημοφιλών προσώπων σε όλα τα επίπεδα εκμάθησης της γλώσσας. Για
έναν ξένο μαθητή που θέλει να γνωρίσει τον ελληνικό κόσμο, οι διάσημες ταυτότητες λειτουργούν ως φωτεινές πυξίδες στην εξερεύνηση της
ελληνικής ψυχής και διάνοιας. Στους αρχάριους μπορούμε να παρουσιάσουμε πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με τη σύγχρονη ζωή της χώρας (π.χ.
έναν σύγχρονο τραγουδιστή), ενώ σε επόμενα επίπεδα έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε τη ζωή και το έργο σημαντικών προσώπων και
από παλαιότερες εποχές. Αυτό συμβάλλει στη γνωριμία του μαθητή με την
ανώτερη πνευματική και επιστημονική δημιουργία των Ελλήνων, πέρα από
τις γνώσεις για την καθημερινή ζωή.
Επίσης, είναι προτιμότερο να παρουσιάζονται οι ταυτότητες των ίδιων
προσώπων σε όλη την πορεία ενός εγχειριδίου, διότι με τον τρόπο αυτό
δημιουργείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους μαθητές να παρακολουθήσουν τη ζωή και το χαρακτήρα των ηρώων του βιβλίου και να ταυτιστούν
μαζί τους. Ωστόσο, από τα εγχειρίδια που εξετάστηκαν μόνο τρία φαίνεται
να έχουν σταθερή παρουσία ταυτοτήτων των ίδιων προσώπων: το «Ελληνικά Τώρα 1+1», το «Ελληνικά Τώρα 2+2» και το «Ελληνικά Α΄». Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι ταυτότητες αποδίδονται περιγραφικά ή μέσα
από σύντομους διαλόγους και δεν σκιαγραφούν πρόσωπα που θα μπορούσαν να αποτελούν πραγματικές φυσικές υπάρξεις που ζουν και δραστηριοποιούνται μέσα στην ελληνική κοινωνία.
Επιπλέον, οι ταυτότητες που προβάλλονται πρέπει να παραπέμπουν
στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και όχι στην καθημερινότητα
περασμένων εποχών, διότι στη δεύτερη περίπτωση καθίσταται δυσχερής η
κατανόηση της δράσης τους από τους μαθητές. Απαιτείται, λοιπόν, εκσυγχρονισμός και ανανεωμένη έκδοση κάποιων εγχειριδίων.
Τέλος, θα πρέπει να τηρείται μία ισορροπία: η απουσία των ξένων από
τα εγχειρίδια είναι δεν φυσική, αλλά και η επικράτηση τους σε σχέση με
τους Έλληνες δεν είναι λογική, ενώ παράλληλα, δεν δίνει τη δυνατότητα
να παρουσιαστούν οι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα ομιλίας και επικοινωνίας.
Τελικά, η ύπαρξη ταυτοτήτων στα διδακτικά βιβλία είναι σημαντική,
γιατί με αυτήν ο μαθητής μπορεί:
1. Να γνωρίσει τον Έλληνα και την παράδοσή του – και όχι μόνο την
κλασική- ώστε να μην παραμείνει μόνο με την άποψη που υπάρχει
στη χώρα του για αυτόν.
2. Να ανακαλύψει μια νέα διάσταση του εαυτού του μέσα από τη
σύγκρισή του με τις ταυτότητες των εγχειριδίων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν μια διαφορετική οπτική, κατηγοριοποίηση και δόμηση
του κόσμου, σύμφωνα με άλλα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα.
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3. Να μάθει ή να θυμηθεί ότι υπάρχουν πρόσωπα ελληνικής καταγωγής
με διεθνή εμβέλεια και κύρος και να προβεί, με τον τρόπο αυτό, σε
επανεκτίμηση της προσφοράς των Ελλήνων στον παγκόσμιο πολιτισμό, σε μια εποχή που υπάρχει ανάγκη για εξύψωση των ανθρωπιστικών προτύπων.
4. Να βρει αναλογίες στο δικό του έθνος και στη δική του παράδοση
μέσα από μια προσέγγιση διαπολιτισμικού τύπου, καθώς και να έχει
την ευκαιρία να αφομοιώσει χαρακτηριστικά του ελληνικού κόσμου
στη δική του ατομική ταυτότητα, εφόσον, βέβαια, το επιθυμεί και
θεωρεί ότι του ταιριάζουν.
6. Αντί συμπεράσματος
Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης η απόκτηση νέων
ταυτοτήτων είναι αναγκαία για τη γνωριμία των λαών και συνδέεται
άμεσα με την ανάπτυξη ανοχής στη διαφορετικότητα. Οι γλώσσες είναι
το κλειδί για να γνωρίσεις άλλους ανθρώπους.23 Κάθε γλώσσα αποτελεί
μια διαφορετική άποψη για τον κόσμο και διαθέτει χαρακτηριστικά που
την κάνουν μοναδική. Είναι ο τρόπος που ένας λαός βλέπει, προσεγγίζει,

συλλαμβάνει, ταξινομεί και δηλώνει τον κόσμο, η συλλογική του έκφραση,
η εθνική του λαλιά και γι αυτό αποτελεί δομικό στοιχείο και ταυτόχρονα
χαρακτηριστικό της ταυτότητάς του. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
καλλιεργεί τη θετική στάση (attitude) απέναντι στο λαό που έχει τη Γ2 ως
μητρική -πράγμα που ενισχύει τη δυνατότητα εκμάθησης (motivation)24και μπορεί, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να εξελιχθεί σε εμπειρία
απόκτησης μιας νέας ταυτότητας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα επίσημα έγγραφά της (π.χ. στο EU White
Paper of 1995) έχει τονίσει πολλές φορές ότι η σύνδεση της γλώσσας με
την ταυτότητα είναι σχέση αιτίου-αποτελέσματος, καθώς και ότι οι άνθρωποι αποκτούν νέες ταυτότητες και νέες γλώσσες ή γλωσσικές ποικιλίες
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αφού αυτό συνιστά μια δυναμική
διαδικασία. Αν, μάλιστα, τα άτομα έχουν κατανοήσει και συνειδητοποιήσει
αυτή τη διαδικασία και τη σχέση μεταξύ των γλωσσών και των ταυτοτήτων, αποκτούν την ικανότητα να μετατοπίζονται εύκολα από μια γλώσσα
(ή γλωσσική ποικιλία) σε άλλη, ακόμη και μέσα στην ίδια συνομιλία, σηματοδοτώντας μια αλλαγή από μια ταυτότητα σε άλλη25 ή παίζοντας έναν
πολυδιάστατο πολιτισμικό ρόλο.26
23
24
25
26

European Commission, 1995: 67 – emphasis added, Byram 1996:6.
Byram, 1996.
Byram, 1996.
Kramsch, 1998: 71.
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Ως χρήστες μίας ξένης γλώσσας έχουμε τη δυνατότητα να διακρίνουμε
τις εμπειρίες με τρόπο διαφορετικό από τις σημασιολογικές κατηγορίες
που μας παρέχονται από τους ήδη τους γνωστούς μας κώδικες. Επομένως,
δεν είμαστε δέσμιοι των πολιτισμικών σημασιών που μας προσφέρονται
από τη μητρική μας γλώσσα, αλλά μπορούμε να τις εμπλουτίσουμε μέσα
από τις πραγματολογικές μας αλληλεπιδράσεις με χρήστες άλλων γλωσσών27 και ένας βασικός τρόπος για να το επιτύχουμε είναι να παρατηρούμε
τις ταυτότητες των φυσικών ομιλητών. Θα αναφέρουμε εδώ την άποψη
του Campbell, σύμφωνα με την οποία «η πολιτιστική ταυτότητα είναι ένα
κοινωνικό οικοδόμημα» και «η ικανότητα να κινείσαι πέρα από τα πολιτισμικά όρια της μητρικής σου γλώσσας αποτελεί μάλλον πλεονέκτημα
παρά μειονέκτημα»28.
Κατακτώντας και μιλώντας μια ξένη γλώσσα οι άνθρωποι δεν μεταφέρουν απλώς τον πολιτισμό τους, αλλά εξερευνούν και δοκιμάζουν ένα
διαφορετικό πολιτισμό και αποκτούν περισσότερη γνώση και πνευματική καλλιέργεια για ό,τι βρίσκεται πέρα από την ομάδα που ανήκουν. Με
άλλα λόγια, η ξένη γλώσσα προσφέρει τη δυνατότητα να έρθει κάποιος σε
επαφή με νέες εμπειρίες και νέα αντικείμενα, τα οποία θα χρησιμοποιήσει
ως δομικά υλικά για να επεκτείνει τον εαυτό του, άρα και να δημιουργήσει
μια νέα ταυτότητα και είναι δεδομένο ότι τα διδακτικά εγχειρίδια μπορούν
και πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά σε αυτή τη διαδικασία.
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Εκπαιδευτική δράση εθνοτικών ομάδων
στο β΄ μισό του 19ου αιώνα στην Αδριανούπολη.
Το παράδειγμα των Ελλήνων και των Βουλγάρων
Κλεονίκη Δρούγκα

Η πολυεθνική Αδριανούπολη, η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του οθωμανικού κράτους, παρέμενε στο β΄ μισό του 19ου αι. η πιο μεγάλη πόλη της
οθωμανικής αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη και το κέντρο
επικοινωνίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης1. Στο αστικό εκείνο περιβάλλον κάθε εθνοτική ομάδα, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, στόχευε με
τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς που συγκροτούσε να καλλιεργήσει την
εθνική γλώσσα της, να προωθήσει την εθνική ιδεολογία της και να διαμορφώσει την επιδιωκόμενη εθνική συνείδηση στα μέλη της2. Η συγκρότηση
των εκπαιδευτικών μηχανισμών, η εξέλιξη και η ανταγωνιστικότητά τους
παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει τις μεθοδεύσεις που έγιναν,
προκειμένου κάθε εθνοτική ομάδα να επιτύχει αποτελεσματικότερα τους
στόχους της και να θεμελιώσει πολιτικά ερείσματα.
Στη συγκεκριμένη εργασία περιγράφονται ορισμένες ανταγωνιστικές
εκπαιδευτικές κινήσεις Ελλήνων και Βουλγάρων στο αστικό περιβάλλον
της Αδριανουπόλεως, οι οποίες άλλοτε ενισχύονταν και άλλοτε έφθιναν,
ανάλογα με τις συγκυρίες, τις πολιτικές που χάραζαν οι εθνότητες και τη
στάση της Πύλης στα πλαίσια της οποίας διαβιούσαν.
Οι ελληνικές εκπαιδευτικές κινήσεις προσδιορίστηκαν στο β΄ μισό του
19ου αι. από τον ελληνικό μεγαλοϊδεατισμό3 κι έναν λανθάνοντα ανταγωνισμό ανάμεσα στα δύο κέντρα εξουσίας, την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής4. Φορείς παιδείας κι εκπαί1

2
3
4

Castellan, G. 1991. Ιστορία των Βαλκανίων, 14ος-20ός αιώνας. Γκοβόστης, σ. 58 και Βογιατζής, Γ. 1988. Η πρώιμη Οθωμανοκρατία στη Θράκη. Άμεσες δημογραφικές συνέπειες,
Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος, σ. 174.
Μπελιά, Ε. 1995. Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική. Η περίπτωση της Θράκης
1856-1912. Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, σ. 21.
Σβορώνος, Ν. 1973. Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας. Αθήνα: Θεμέλιο, σ. 80.
Τότε το πατριαρχείο και οι εύποροι Έλληνες της Πόλης οραματίζονταν τη διαμόρφωση
ενός «οθωμανικού κράτους του ελληνικού έθνους», όπου το ελληνικό στοιχείο θα
αποτελούσε την κυρίαρχη δύναμη, με φυσικό τρόπο θα διαδεχόταν το οθωμανικό και
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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δευσης του ελληνισμού αποτέλεσαν εκείνο το διάστημα ποικιλώνυμοι
φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι, ελληνικά σωματεία και ιδρύματα, εμπνευσμένοι λόγιοι, ιερείς και έμποροι. Οι τελευταίοι απέκτησαν οικονομική
δύναμη, οργανώθηκαν σε συντεχνίες ή έδρασαν στο εξωτερικό και επέδειξαν τη βούληση να παρέχουν χρηματική ενίσχυση σε τακτά διαστήματα
στους Έλληνες της Αδριανουπόλεως5.
Η εθνική αφύπνιση των Βουλγάρων εκδηλώθηκε αρχικά ως θρησκευτική αντιπαράθεση με το οικουμενικό πατριαρχείο και οδήγησε στην
ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας το 1870. Στο τέλος της ίδιας δεκαετίας
—μετά από το συνέδριο του Βερολίνου (1878)— οι Βούλγαροι ενίσχυσαν
τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς τους και στόχευσαν στην καλλιέργεια
του εθνικού φρονήματος σε σλαβόφωνους πληθυσμούς με αδιαμόρφωτη ή
συγκεχυμένη συνείδηση6. Γι’ αυτό το λόγο μετά από την ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας η βουλγαρική εθνότητα κατά τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο έδωσε έμφαση στην ίδρυση νηπιαγωγείων και παρθεναγωγείων7,
στη διεύρυνση του εκπαιδευτικού της έργου και στον πολλαπλασιασμό
του αριθμού των σχολείων της. Παράλληλα, ενθάρρυνε οικονομικές επιχορηγήσεις από πλούσιους Βούλγαρους επιχειρηματίες, πανσλαβιστικά κομιτάτα και το ρωσικό παράγοντα8.
Οι μεταρρυθμίσεις φιλελευθεροποίησης στο συγκεντρωτικό τρόπο
διοίκησης από την Πύλη9 που αφορούσαν τους σύνοικους πληθυσμούς

5
6

7

8
9

θα αντιμετώπιζε αποτελεσματικά την ολοένα αυξανόμενη εθνική βουλγαρική προπαγάνδα. Καρδαράς, Χ. 1996. Το οικουμενικό πατριαρχείο και ο αλύτρωτος ελληνισμός.
Μετά το συνέδριο του Βερολίνου (1878). Αθήνα: Επικαιρότητα σ. 387, Βακαλόπουλος,
Κ. 2006. Ο ενδιάμεσος ελληνικός κόσμος στο γεωπολιτικό χώρο των κυρίαρχων ιδεολογιών. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, σ. 49 και Σκοπετέα, Ε. 1988. Το «πρότυπο βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Αθήνα, σσ. 137 και 154 και Ζακυθινός, Δ. 1965. Η πολιτική
ιστορία της νεοτέρας Ελλάδος (Β΄ έκδοση). Αθήνα, σσ. 44-47.
Bακαλόπουλος, Κ. 2004. Ιστορία της Μείζονος Θράκης. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, σσ. 340-341.
Η συμμετοχή και δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σχολικό δίκτυο αποτελούσε
βασικό κριτήριο για την ένταξη στην αντίστοιχη εθνική ομάδα. Βούρη Σ., «Σχολικοί
μηχανισμοί και εθνικοί ανταγωνισμοί στη Β.Δ. Μακεδονία 1870-1930», στο Τερζή Π.
Ν. – Ζιώγου, Σ. (επιμ.), 1997. Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία.
Πρώτη προσέγγιση και απογραφή. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, σ. 103.
Η δυνατότητα των μαθητών να φοιτούν δωρεάν στα βουλγαρικά πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα είχε σαφή στόχευση την προσέλκυση μεγάλου αριθμού μαθητών
στη βουλγαρική εκπαίδευση, βασική μέριμνα της οποίας υπήρξε η διάδοση της βουλγαρικής γλώσσας. Η κίνηση εκείνη υπήρξε πολιτικά εύστοχη, τη στιγμή που, αφενός,
ήταν υποχρεωτική, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, η καταβολή διδάκτρων στα αντίστοιχα
ελληνικά πρωτοβάθμια σχολεία και, αφετέρου, μεγάλη η οικονομική απορία των Ελλήνων κατοίκων της Θράκης.
Μπελιά, Ε. Ό.π., σ. 32.
Πρόκειται για την έκδοση του Χάττι Σερίφ Γκιουλχανέ (1839) και του Χάττι Χουμα-
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στην οθωμανική αυτοκρατορία οδήγησαν σε εντατικοποίηση ορισμένης
πολιτισμικής και εκπαιδευτικής δράσης από τους παραπάνω. Ο Π. Φοίβος
δίνει σε έκθεσή του το 1858 σαφή στοιχεία για τα ελληνικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα στην Αδριανούπολη, στο άστυ και τα προάστιά του, Γιλδιρίμι,
Κιρισχανέ, Κιγίκι. Εκεί λειτουργούσαν οκτώ σχολεία: ένα «ελληνικό», με
140-150 μαθητές, ένα «αλληλοδιδακτικό» με 174 μαθητές, τέσσερα αλληλοδιδακτικά στα προάστια, με 160-180 μαθητές, 125-140 μαθητές και
122-130 μαθητές αντίστοιχα και δύο παρθεναγωγεία10. Η γυναικεία εκπαίδευση στην Αδριανούπολη οργανώθηκε συστηματικότερα και το 1854 το
κοινοτικό παρθεναγωγείο μετονομάστηκε σε Κεντρικόν παρθεναγωγείο,
ενώ παράλληλα ιδρύθηκαν δύο ακόμη σχολεία θηλέων.
Στην Αδριανούπολη, την ίδια περίοδο, λειτουργούσε ένα βουλγαρικό δημοτικό σχολείο στο οποίο φοιτούσαν 60-70 μαθητές11. Αν και η
ίδρυσή του ανάγεται το 1852,12 η βουλγαρική εκπαιδευτική δραστηριότητα
αναπτύχθηκε μετά από το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου και πιο συγκεκριμένα στη δεκαετία του 1860-1870. Τότε οι Βούλγαροι προώθησαν το θέμα
της διάδοσης της βουλγαρικής γλώσσας στα σχολεία μεταξύ των σλαβόφωνων της Θράκης, κίνηση που προκάλεσε έναν προβληματισμό στην
ελληνική ηγεσία, όχι όμως επαρκή —απ’ ότι φάνηκε— για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού που ξεκινούσε. Εξαιτίας της μικρής αριθμητικής
τους δύναμης οι Βούλγαροι της Αδριανουπόλεως δεν είχαν τη δυνατότητα
να σχηματίσουν νόμιμη κοινότητα γεγονός που τους οδήγησε το 1873 να
μετατρέψουν μία αίθουσα της σχολής αρρένων που διατηρούσαν σε εκκλησία και να προσλάβουν ως ιερέα τον Έλληνα ιερομόναχο Χαρίτωνα που
γνώριζε τη ρωσική γλώσσα. Η αποσκίρτηση του ιερέα οφειλόταν σε οικονομικούς λόγους. Οι Βούλγαροι ιερείς μπορούσαν να απολαμβάνουν εκτός
από ευκαιριακά έσοδα και μόνιμο μισθό, ενώ οι Έλληνες ιερείς αρκούνταν
στα ευκαιριακά έσοδα. Η λειτουργία του προηγούμενου ναού, ωστόσο,
παύτηκε από τις τουρκικές αρχές, οι οποίες δεν έδωσαν άδεια για ανέγερση
άλλου. Την κίνηση εκείνη επέρριψαν οι Βούλγαροι στην ελληνική κοινότητα και προέβησαν σε αντίποινα. Πιο συγκεκριμένα, όταν πληροφορήθηκαν ότι ο σύλλογος Ελληνίδων γυναικών, η «Ομόνοια», επρόκειτο να
κτίσει εκεί νηπιαγωγείο κατόρθωσαν να λάβουν τη διαβεβαίωση από την
τουρκική κυβέρνηση ότι δεν θα το επέτρεπε13.

10
11
12
13

γιούν (Νόμοι ευεργετικοί) (1856). Findlay, C. 1980. Bureaucratic reform in the Ottoman
Empire. The Sublime Porte (1789-1922). Princeton: Princeton University Press, σ. 8.
Βακαλόπουλος, Κ. 2004. Ό.π., σ. 363.
Μπελιά, Ε. Ό.π., σ. 35 και Νικολαΐδης, Ν. 1993. Η Αδριανού μας, σσ. 104 και 285.
Φοίβος, Π., Πρόξενος Αδριανουπόλεως προς ΥΠΕΞ, αρ. 55, 24.12.1856: Α Υ Ε/ Κ Υ,
φακ. 37/13, 1856.
Το νηπιαγωγείο κτίστηκε και άρχισε να λειτουργεί κατά το 1900 αλλά ουδέποτε κανο-
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Σύμφωνα με έκθεση του προξένου Κ. Βατικιώτη, το 1875 λειτουργούσαν στην Αδριανούπολη δέκα σχολεία: δύο «ελληνικά» ένα από τα οποία
θηλέων, δύο δημοτικά, δύο παρθεναγωγεία, ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο
στη συνοικία του Αγ. Γεωργίου και ανά ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο στα
προάστια Κιρισχανέ, Κιγίκι και Γιλδιρίμι. Στα σχολεία αυτά υπηρετούσαν
19 δάσκαλοι και φοιτούσαν 1207 μαθητές14. Το 1877 ιδρύθηκε στην πόλη,
επίσης, το πρώτο ελληνικό νηπιαγωγείο και φάνηκε ορισμένη πρόθεση για
την ίδρυση και ενός δεύτερου15, ενώ το ελληνικό Κεντρικό σχολείο στο
τέλος του 1878 αναβαθμίστηκε σε Γυμνάσιο16. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας 1870-1880 τα ελληνικά παρθεναγωγεία στην Αδριανούπολη έγιναν
επτά και το 1880 το Κεντρικόν παρθεναγωγείον έγινε ανώτερο με τη
συμπλήρωση τριών γυμνασιακών τάξεων. Από το 1885 στεγάστηκε σε
ιδιόκτητο κτίριο στην πόλη, με δαπάνη του εθνικού ευεργέτη Κωνσταντίνου Ζάππα —η συμβολή του οποίου υπήρξε καταλυτική για την εκπαίδευση των γυναικών στην πόλη— και λειτούργησε επίσης ως διδασκαλείο.
Σ’ εκείνο διετέλεσε διευθύντρια και δίδαξε η Καλλιρρόη Σιγανού-Παρρέν,
η οποία πρωτοστάτησε στην κίνηση χειραφέτησης της γυναίκας και συνετέλεσε στη μεταρρύθμιση του προγράμματος του σχολείου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα17. Υπάρχουν, εξάλλου, ορισμένες πληροφορίες για τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οποίες ανεβάζουν το συνολικό αριθμό τους
σε 15 κατά τις παραμονές του ρωσοτουρκικού πολέμου (1878)18.
Η βουλγαρική ανταγωνιστικότητα μετά από το συνέδριο του Βερολίνου
(1878) εκφράστηκε σε δύο κατευθύνσεις: δημιουργία βουλγαρικών πυρήνων στα αστικά κέντρα με στόχο την ίδρυση κοινοτήτων σ’ αυτά και μάλιστα στην Αδριανούπολη, ίδρυση σχολείων και συνωμοτική οργάνωση19.
Χάρη στην οικονομική στήριξη της Βουλγαρίας ιδρύθηκε ένα δεύτερο
βουλγαρικό σχολείο στην Αδριανούπολη, το βουλγαρικό γυμνάσιο μέσα

14
15
16

17

18
19

νικά, διότι πάντοτε επικρεμόταν η απειλή κατεδαφίσεώς του. Aδριανουπολίτης. 1902.
«Οι Βούλγαροι εν Αδριανουπόλει και τη λοιπή Θράκη», στο Ελληνισμός 5, σσ. 616-617.
Ψάλτης, Στ. 1919. Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου, Αθήνα, 1919,
σ. 178.
Γεννάδιος, Ν. , Πρόξενος Αδριανουπόλεως, προς ΥΠΕΞ, 26.2.1877: ΑΥΕ/ΚΥ, φάκ. 77/3,
1877.
Συνέδριον των ελληνικών συλλόγων. 1878. Πρακτικά της πρώτης αυτού συνόδου
συγκροτηθείσης εν Αθήναις, (Περί της εν Αδριανουπόλει ελληνικής εκπαιδεύσεως.
Έκθεσις του Α. Κρητή, αντιπροσώπου του «εν Αδριανουπόλει Φιλεκπαιδευτικού
Συλλόγου»), σσ. 226-237.
Δαλακούρα, Κ. 2004. Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας (19ος αι.-1922). Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη, σσ. 50-52, 130.
Βακαλόπουλος, Κ. 1990. Ιστορία Β. Ελληνισμού. Θράκη, σ. 370.
Μπελιά, Ε. Ό.π., σ. 75.
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στην περιοχή του κάστρου και ενισχύθηκε αριθμητικά με μαθητές από τη
Βουλγαρία. Το σχολείο διέθετε και οικοτροφείο. Δεν κατάφερε, ωστόσο,
να ξεπεράσει τα τρία χρόνια λειτουργίας, εφόσον στην περιοχή δεν υπήρχε
ικανός αριθμός σλαβόφωνων μαθητών20. Από το 1882, ωστόσο, οι Βούλγαροι επανίδρυσαν το γυμνάσιο στην Αδριανούπολη —αν και η πόλη δεν
είχε βουλγαρικό πληθυσμό— μαζί με οικοτροφείο και υπότροφους μαθητές, τους οποίους μετέφεραν από τη Βουλγαρική Ηγεμονία. Προσέλκυαν σ’
εκείνο και Έλληνες μαθητές, παρέχοντάς τους δωρεάν εκπαίδευση, βιβλία,
ενδύματα και στέγη. Η εκπαιδευτική πολιτική των Βουλγάρων είχε εφαρμόσει απλές διδακτικές μεθόδους, κατάλληλα εκπαιδευμένους δασκάλους, χρησιμοποιούσε απλή γλώσσα, έδινε προτεραιότητα στη γυμναστική
και εξαρτούσε την επιτυχία της από τους Επιθεωρητές. Η Εξαρχία με την
αρωγή της Ρωσίας και της Αυστρίας, κατεύθυνε τη βουλγαρική προσηλυτιστική ενέργεια, η οποία είχε προσλάβει εκτός από θρησκευτικό και σαφή
εθνικοπολιτικό χαρακτήρα, με βασικό στόχο της την πύκνωση των τάξεων
της βουλγαρικής εθνότητας21.
Η εντατικοποίηση της βουλγαρικής κίνησης ανησύχησε τους εκπαιδευτικούς παράγοντες των Ελλήνων22 και ενεργοποίησε το ελληνικό
κράτος στην κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της ελληνικής εκπαίδευσης, η οποία, άλλωστε έγινε και η βασική μέριμνα των τριών φιλεκπαιδευτικού χαρακτήρα συλλόγων, που είχαν ιδρυθεί εντός και εκτός των ορίων
της Αδριανουπόλεως23. Το 1879-80 χτίστηκε εκ θεμελίων το κτίριο που
στέγαζε το εξατάξιο δημοτικό και το πεντατάξιο γυμνάσιο στο κέντρο της
Αδριανουπόλεως, το οποίο μετά την ολοκλήρωσή του, το 1885, με βασιλικό διάταγμα, χαρακτηρίστηκε ως ισότιμο με τα γυμνάσια της Ελλάδας.
Η προσέλευση μαθητών από τις γύρω περιοχές επέβαλλε την ανάγκη
διαμόρφωσης χώρων για τη στέγασή τους κι έτσι προέκυψαν και τα πρώτα
ελληνικά οικοτροφεία24. Η κτιριακή υποδομή είχε σημασία, γιατί αναδεί20 Νικολαΐδης, Ν. Ό.π., σ. 292.
21 Μπελιά, Ε. Ό.π., σσ. 83-84, και 87.
22 Μπελιά, Ε. Ό.π., σ. 85. Ο Πρόξενος Αδριανουπόλεως Ν. Γεννάδης υποδεικνύει τον
κίνδυνο που σοβεί για πόλεις με σημαντική γεωγραφική θέση και ελληνικό χαρακτήρα
και συνιστά την ενίσχυση σ’ αυτές των σχολείων.
23 Πρόκειται για τους: «Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων» (1869),
«Ελληνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον Κωνσταντινουπόλεως» (1861), «Θρακικόν Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον Κωνσταντινουπόλεως» (1872) και «Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο
Αδριανουπόλεως» (1872). Ο ΦΣΑ διαδραμάτισε ενοποιητικό και εκπολιτιστικό ρόλο
στην Ανατολική Θράκη με τη διάδοση της ελληνικής παιδείας χάρη και στη σημαντικότατη Βιβλιοθήκη του. Βακαλόπουλος, Κ. 2007. Παιδεία και Πολιτισμός στην Ανατολική
Θράκη. Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης.
24 Κωνσταντινίδης, Γ. 1944. «Η εν Αδριανουπόλει ελληνική κοινότης. Εκπαιδευτήρια και
σωματεία». Θρακικά 19, σσ. 39-71.
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κνυε σαφέστατα την υλική και εθνική κατίσχυση των εθνικών ομάδων στο
αστικό περιβάλλον. Γι’ αυτό και έπρεπε να διατηρηθεί και να προβληθεί,
ώστε το σχολείο να λειτουργεί ως κέντρο άσκησης επιρροής.
Σύμφωνα με πίνακα σχολείων επιδοτούμενων από την Εκπαιδευτική
και Φιλανθρωπική Αδελφότητα «Αγαπάτε Αλλήλους» κατά το σχολικό
έτος 1885-1886 στην Αδριανούπολη και τα προάστιά της λειτουργούσαν
17 ελληνικά σχολεία έναντι των 15 της δεκαετίας του 187025. Πρόκειται
για ένα πλήρες κι αναγνωρισμένο γυμνάσιο, από το ελληνικό κράτος, που
λειτουργούσε κι ως διδασκαλείο αρρένων, το Ζάππειο Κεντρικό παρθεναγωγείο που λειτουργούσε κι ως διδασκαλείο, Κεντρική Αστική σχολή
και δυο νηπιαγωγεία. Στα προηγούμενα εντάσσονταν τα τέσσερα αστικά
σχολεία των συνοικιών Κιγικίου, Κιρισχανέ, Γιλδιριμίου, Κουμ Μαχαλέ
και Γενή Ιμαρέτ, η Μασσαλιωτική σχολή, ως ανώτερο τμήμα του αστικού
σχολείου Γιλδιριμίου, τρία παρθεναγωγεία και τέσσερα νηπιαγωγεία26. Στα
σχολεία αυτά στα τέλη της ίδιας δεκαετίας υπηρετούσαν 51 δάσκαλοι και
φοιτούσαν 2.275 μαθητές και μαθήτριες27.
Ωστόσο, ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης ήταν θεωρητικός με
έμφαση στα κείμενα των αρχαίων με πρόσχημα την ηθικοποιητική τους
αξία.28 Ο προβληματισμός της ελληνικής πλευράς ήταν, επίσης, η ιδεολογική χρήση ορισμένων μαθημάτων, η εποπτεία των σχολείων από τα
προξενεία και από εποπτικά όργανα, η διατήρηση ερεισμάτων σε περιοχές όπου κατά παράδοση επικρατούσε το ελληνικό στοιχείο. Δόθηκε
έμφαση σε διδακτικά αντικείμενα που θα λειτουργούσαν ενοποιητικά και
θα αναδείκνυαν τη συνέχεια και την υπεροχή του ελληνισμού (γλώσσα,
γεωγραφία, ιστορία, γυμναστική, ωδική) και ενισχύθηκαν οι περίπατοι,
κατά τη διάρκεια των οποίων θα μεταφέρονταν εθνικές ιδέες χωρίς την
άσκηση λογοκρισίας από τους Τούρκους. Εμπόδιο για την υλοποίηση των
ελληνικών εκπαιδευτικών στόχων ήταν, ωστόσο, η σύγκρουση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και το πατριαρχείο, η οποία βασιζόταν
στη διαφορετική οπτική γωνία με την οποία έβλεπαν το εθνικό ζήτημα29. Η
αδυναμία συντονισμού δράσης των ελληνικών φορέων εκπαίδευσης σε μια
περίοδο που η βουλγαρική κίνηση είχε διεισδύσει με επιτυχίες στο θρακικό
χώρο και η μυωπική αντιμετώπιση των πραγμάτων οδήγησε τους φιλεκ25 Μπελιά, Ε. Ό.π., σ. 116.
26 Βακαλόπουλος, Κ. 2004. Ό.π., σσ. 340 και 365-368 και Μπελιά, Ε. Ό.π., σσ. 114-116.
27 «Β. Ελλην. Προξενείον εν Αδριανουπόλει. Μισθοδοτική κατάστασις των υπό της
Επιτροπής προς Ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας συντηρουμένων
σχολείων». ΑΥΕ/ΚΥ, ά. αρ. κατ. Φακ. Β, 1888.
28 Terzis, N. 2000. Education in the Balkans. Thessaloniki: Kyriakides brothers, σ. 380.
29 Μπελιά, Ε. Ό.π., σσ. 111-112.
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παιδευτικούς συλλόγους σε αναδιπλώσεις και στο δραματικό περιορισμό
των επιχορηγήσεων του ελληνικού κράτους στη Θράκη30.
Οι ελπίδες των Βουλγάρων για την επιτυχία των στόχων τους αναπτερώθηκαν, όταν προσαρτήθηκε η Ανατολική Ρωμυλία στη βουλγαρική Ηγεμονία. Τότε πολλαπλασιάστηκαν τα βουλγαρικά σχολεία τόσο στο άστυ όσο
και στην επαρχία της Αδριανουπόλεως και εντάθηκε ο βουλγαρικός εθνικισμός. Στην προσπάθεια αυτών συνέβαλλαν και οι βουλγαρικοί σύλλογοι
που είχαν συσταθεί, ανάλογοι με τους ελληνικούς, οι οποίοι προέβαιναν σε
κινήσεις σε βάρος του ελληνισμού. Ταυτόχρονα, οι Βούλγαροι δάσκαλοι
και των δύο φύλων υποκινούνταν να παντρεύονται μεταξύ τους στον τόπο
που εργάζονταν και να προσελκύουν κι άλλους στα φρονήματά τους, για
να διαμορφώνουν μαζί με εκείνους βουλγαρική κοινότητα. Συνέχισαν μάλιστα να προσελκύουν μαθητές άλλων εθνοτικών ομάδων στα σχολεία τους
δωρεάν έναντι τροφής και ένδυσης. Οι βουλγαρικοί σύλλογοι απέκτησαν
σταδιακά δύναμη, υποχρέωναν τους κατοίκους της ηγεμονίας να δίνουν
τακτικές εισφορές για επιτέλεση του σκοπού τους και έστελναν επόπτες–
επιθεωρητές να προπαγανδίσουν το βουλγαρικό αίσθημα ή να εξαναγκάσουν τη δημιουργία του με εκφοβισμούς των κατοίκων31. Απόρροια των
προσεκτικών βουλγαρικών κινήσεων υπήρξε η προοδευτική αριθμητική
αύξηση των βουλγαρικών σχολείων32, το μαθητικό δυναμικό των οποίων
το ενίσχυαν με μαθητές από την Ανατολική Ρωμυλία που τους εγκατάσταιναν στα οικοτροφεία, προκειμένου να φοιτήσουν στο επτατάξιο γυμνάσιο αρρένων και το παρθεναγωγείο που ίδρυσαν, απόλυτα σύμφωνα με τις
αρχές των αντίστοιχων σχολείων στη βουλγαρική Ηγεμονία.
Σύμφωνα με επίσημη στατιστική του 1898 οι Βούλγαροι διατηρούσαν
στην Αδριανούπολη ένα υπολογίσιμο αριθμό σχολείων. Στο άστυ λειτουργούσαν ένα οικοτροφείο αρρένων με 120 μαθητές και 12 δασκάλους και
ένα οικοτροφείο θηλέων με 50 μαθήτριες και δυο δασκάλους. Στο προάστιο Κιγικίου υπήρχαν ένα νηπιαγωγείο με 115 νήπια και μια νηπιαγωγό,
ένα παρθεναγωγείο με 35 μαθήτριες και μια δασκάλα και ένα αρρεναγωγείο με 120 μαθητές και δυο δασκάλους. Στο προάστιο Κιρισχανέ διατη30 Bακαλόπουλος, Κ. 2004. Ό.π. σ. 340, Πρακτικά Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως. 1884. Λογοδοσία του Συμβουλίου του εν Αδριανουπόλει Φιλεκπαιδευτικού
Συλλόγου, αναγνωσθείσα κατά την 31ην Δεκεμβρίου υπό Γεωργίου Γεωργιάδου εν Αδριανουπόλει, σσ. 5-7 και Βακαλόπουλος Κ. 2007. Ό.π., σσ. 131-132 και 147-148.
31 Aδριανουπολίτης. Ό.π., σ. 618.
32 Damjanov, I. – Nojkov, St. 1971. To εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα στη Θράκη, 1878-1903.
Σόφια. Παρουσίαση από Λαμψίδη, Ι. σε Βαλκανική Βιβλιογραφία, τ. 2ος, Παράρτημα
1973, σσ. 98-118 και Μπελιά Ε. 1995. Ό.π., σσ. 87-88. Για την περίοδο πριν από το 1885
δεν υπάρχουν επαρκή μετρήσιμα στοιχεία για την εκπαιδευτική κίνηση των Βουλγάρων
στη Θράκη που να επιτρέπουν τη σύναψη ασφαλών συγκριτικών συμπερασμάτων.
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ρούνταν ένα νηπιαγωγείο με 65 νήπια και μια νηπιαγωγό, ένα αρρεναγωγείο με 60 μαθητές και ένα δάσκαλο κι ένα παρθεναγωγείο με 42 μαθήτριες
και ένα δάσκαλο, ενώ στο Γιλδιρίμι λειτουργούσε ένα αρρεναγωγείο με 28
μαθητές και ένα δάσκαλο και ένα παρθεναγωγείο με 35 μαθήτριες κι ένα
δάσκαλο. Τέλος, στο προάστιο Σιρίκ-Μεϊδάν υπήρχε ένα αρρεναγωγείο με
32 μαθητές και ένα δάσκαλο κι ένα παρθεναγωγείο με 24 μαθήτριες και ένα
δάσκαλο. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι Βούλγαροι πέτυχαν τη
σύσταση και λειτουργία μέσα στην Αδριανούπολη και τα προάστιά της 12
σχολείων με 404 μαθητές, διπλάσιους από το προηγούμενο σχολικό έτος,
και 24 δασκάλους33.
Στο τέλος της δεκαετίας 1890-1900 η ελληνική εκπαιδευτική ενέργεια διατηρούσε στην Αδριανούπολη και τα προάστιά της 22 σχολεία (ένα
γυμνάσιο, τρία αστικά σχολεία και πέντε δημοτικά, πέντε παρθεναγωγεία και οκτώ νηπιαγωγεία) έναντι των 17 της προηγούμενης δεκαετίας
του 1880, με 71 δασκάλους, το μαθητικό δυναμικό των οποίων αριθμούσε
2.585 παιδιά34.
Πολύ πριν από την έναρξη της επίσημης βουλγαρικής προπαγάνδας στη
Θράκη για τη διάδοση της βουλγαρικής γλώσσας εργάστηκαν Γάλλοι και
Γερμανοί καθολικοί ιεραπόστολοι, με στόχο το θρησκευτικό κι έπειτα πολιτικό προσηλυτισμό. Προσέγγισαν Βουλγαρόπαιδες, επειδή εκείνοι ήταν
περισσότερο ευεπίφοροι σε επιδράσεις, σε δικά τους οικοτροφεία, στα
οποία διδασκόταν και ομιλούνταν η βουλγαρική γλώσσα. Ανάμεσα στους
ιεραποστόλους έντονη προσηλυτιστική δράση άσκησαν οι Παυλικιανοί
(Ουνίτες). Εκείνοι με επιχορηγήσεις του πάπα και της γαλλικής κυβέρνησης τελούσαν υπό την προστασία του προξένου της Γαλλίας και γρήγορα
απέκτησαν οικονομική δύναμη και κτηματική περιουσία στην Αδριανούπολη. Χάρη σ’ εκείνη ανήγειραν στο κέντρο της πόλεως μονή και ένα
επιβλητικό κτίριο που χρησίμευε ως οίκημα και ως σχολείο με γυμνασιακές
τάξεις, το οποίο ήταν αναγνωρισμένο από τη γαλλική κυβέρνηση. Σ’ εκείνο
διέμεναν, σιτίζονταν και μαθήτευαν 150 Βουλγαρόπαιδες, στους οποίους
δίδασκαν 10 δάσκαλοι. Το ίδρυμα διεύθυνε ο πατέρας Αύγουστος. Αντίστοιχο παρθεναγωγείο στο άστυ ήταν το “Εxternat Francais pour jeunes
filles St. Helène, preparation aux axamens”. Σε εκείνο το σχολείο φοιτούσαν γύρω στα 100 κορίτσια, τα οποία διδάσκονταν τη γαλλική γλώσσα
και πιάνο από 8 αδελφές. Από το 1900 η σχολή διέθετε και οικότροφους
και είναι αξιομνημόνευτο ότι ανάμεσα στις μαθήτριες συμπεριλαμβάνο33 Aδριανουπολίτης. Ό.π., σ. 620.
34 Νικολάου, Ν. Πρόξενος Αδριανουπόλεως προς ΕΕΕΠ, αρ. 207/13, 3.7.1901: ΑΥΕ/ΚΥ,
ά. αρ. κατ., φάκ. Η΄1901. Ε. Νικάκης, διευθύνων Προξενείου Αδριανουπόλεως προς
ΕΕΕΠ, αρ. 8, 4.7.1903: ΑΥΕ/ΚΥ, ά. αρ. κατ., φάκ. Ζ, 1903.
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νταν και ορισμένες Ελληνίδες, στις οποίες επιβαλλόταν αποκλειστικά η
βουλγαρική γλώσσα. Το 1898 ο πατέρας Αύγουστος ίδρυσε παράρτημα
της σχολής και στο προάστιο Κιγίκι (Ecole de Cayk), στο οποίο φοιτούσαν νέες Βουλγάρες αλλά και Ελληνίδες μαθήτριες. Το ενδιαφέρον για
τις ξένες γλώσσες ωθούσε πολλές Ελληνίδες των ανώτερων κοινωνικών
στρωμάτων στη συγκεκριμένη σχολή. Πολλές από τις απόφοιτες προσηλυτίστηκαν στον καθολικισμό ή δίδαξαν σ’ αυτό ή πολύ συχνά μετά από
πίεση έγιναν καλόγριες.35
Η ελληνική πλευρά από τη δική της μεριά αντιδρούσε με εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών ενεργειών και τόνωση του σχολικού δικτύου,
ίδρυση νέων σχολείων, αναβάθμιση των σπουδών και χορήγηση οικονομικών πόρων. Ωστόσο, αυτά δεν ήταν συνεχή και γι’ αυτό δεν αποτέλεσαν
επαρκές ανάχωμα της αντίστοιχης βουλγαρικής εκπαιδευτικής ενέργειας.
Τα κενά που η προηγούμενη άφησε επιχείρησαν να καλύψουν ορισμένα
άλλα ιδιωτικά σωματεία που ενίσχυαν Έλληνες ομογενείς αλλά και πάλι
δεν ήταν σε θέση να καλύψουν το σύνολο των ελληνικών σχολείων. Έτσι,
διαπιστώνεται ότι στην Αδριανούπολη, πολλοί Έλληνες, πιεζόμενοι από
την οικονομική πενία, εξαναγκάζονταν να στείλουν τα παιδιά τους στα
βουλγαρικά σχολεία των προαστίων, τα οποία δέχονταν μαθητές δωρεάν ή
με πολύ μικρή καταβολή χρημάτων. Το παράδειγμα του Γιλδιριμίου πιστοποιεί το παραπάνω. Η αδυναμία της κεντρικής σχολικής εφορίας να αντιμετωπίσει την οικονομική ανέχεια των γονέων των μαθητών οδήγησε τους
τελευταίους στην αναζήτηση εκπαίδευσης στα βουλγαρικά σχολεία, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κόλπους των Ελλήνων κατοίκων της Θράκης και συνετέλεσε στην επίταση των προσπαθειών εύρεσης οικονομικών πόρων και στην εισαγωγή του θεσμού του συσσιτίου για
τους άπορους νέους. Αν και το συσσίτιο άρχισε να λειτουργεί από την 1η
Μαρτίου 1901, ωστόσο, η κατάσταση στο προάστιο του Γιλδιριμίου διαρκώς επιδεινωνόταν. Μάλιστα ως το Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου οι Βούλγαροι κατάφεραν να αποσπάσουν από τα ελληνικά σχολεία του προαστίου
30 μαθήτριες και 22 μαθητές και να τα εντάξουν στο δικό τους μαθητικό
δυναμικό. Όταν η προσέλκυση Ελλήνων μαθητών σε βουλγαρικά σχολεία
είχε πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, τότε ορισμένοι πολίτες και ο διευθυντής της Ροδοκανακείου σχολής ζήτησαν τη σύντονη δράση του πρωτοσύγκελου της Αδριανουπόλεως. Εκείνος μετέβη την 5η Μαρτίου 1901 στο
προάστιο Γιλδιρίμι και κατάφερε να επαναφέρει 28 Έλληνες από τα βουλγαρικά στα ελληνικά σχολεία του προαστίου. Μετά από αυτούς επέστρεψαν σταδιακά και ορισμένοι άλλοι.36
35 Aδριανουπολίτης. Ό.π., σσ. 620- 621.
36 Aδριανουπολίτης. Ό.π., σ. 623.
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Την ελληνική παρέμβαση κατήγγειλε, όμως, και ο Βούλγαρος Αρχιμανδρίτης, στις 7 Μαρτίου 1901, ο οποίος μίλησε για απόσπαση μαθητών
από τη μεριά των Ελλήνων από τα βουλγαρικά σχολεία και για προκλητικές ενέργειες (σπάσιμο τζαμιών κτλ) που διενήργησαν Έλληνες μαθητές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Βουλγάρων. Οι κατηγορίες συνεχίστηκαν και οι Έλληνες έσπευσαν να καταγγείλουν τους εκεί Βουλγάρους για
την προσηλυτιστική δράση τους και για παράνομη ανέγερση εκκλησίας,
επειδή οι Βούλγαροι δεν διέθεταν τον απαιτούμενο αριθμό οικογενειών
για ανέγερση ναού. Το έγγραφο με το οποίοι κοινοποιήθηκε η κατηγορία υπέγραψε και η τουρκική αστυνομία στο Γιλδιρίμι αλά κατηγορήθηκε
από τον Νομάρχη και της ζητήθηκε να μην εμπλέκεται υπέρ των Ελλήνων.
Προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα περαιτέρω η αστυνομία προέβη στην
ανάκριση ορισμένων Ελλήνων που φοιτούσαν στα βουλγαρικά σχολεία.
Εκείνα κατέθεσαν ότι διδάσκονταν ότι σε μικρό χρονικό διάστημα η
Αδριανούπολη θα καταληφθεί από τους Βουλγάρους και ότι όσοι γνώριζαν τη βουλγαρική γλώσσα θα έπαιρναν μεγάλες θέσεις και αξιώματα στο
νέο κρατικό μόρφωμα, ενώ όσοι δεν γνώριζαν τη βουλγαρική γλώσσα θα
διώκονταν με σκληρότητα.
Η τουρκική στάση ήταν ανεκτική απέναντι στη βουλγαρική κίνηση,
προσεκτική απέναντι στη Ρωσία και δεν παρέλειπε να διαβεβαιώνει τους
Έλληνες του ότι θα μπορούσε όποιος ήθελε να φοιτήσει στα βουλγαρικά
σχολεία. Πιθανότατα η συγκεκριμένη στάση διευκόλυνε τον Βούλγαρο
Αρχιμανδρίτη στις 8 Μαρτίου 1901 να παρακαλέσει τους γονείς των μαθητών στο Γιλδιρίμι να ξαναστείλουν τα παιδιά τους στα βουλγαρικά σχολεία
για να εκπαιδευτούν. Μάλιστα υποσχέθηκε να αγοράσει για εκείνα ρουχισμό για την εορτή του Πάσχα. Τα σχολεία επισκέφτηκε με άμαξα στις 11
Μαρτίου 1901 και ο πράκτορας της Βουλγαρίας με την οικογένειά του, την
άμαξα του οποίου ακολουθούσαν νέες κοπέλες του οικοτροφείου στο άστυ
με τις δασκάλες τους.37 Σε προξενικές εκθέσεις του 1901 και 1903 καταγράφονται στην Αδριανούπολη 22 βουλγαρικά σχολεία με 378 μαθητές38.
Συμπεράσματα
Η ελληνική εκπαιδευτική κίνηση στην Αδριανούπολη ενεργοποιήθηκε
νωρίτερα από την αντίστοιχη βουλγαρική ως αποτέλεσμα, αρχικά, ατομικών προσπαθειών και κοινοτικής μέριμνας κι έπειτα ως αποτέλεσμα
σύντονων ενεργειών του ελληνικού κράτους, του πατριαρχείου και εύπο37 Aδριανουπολίτης. Ό.π., σσ. 623-625.
38 Νικολάου, Ν. Πρόξενος Αδριανουπόλεως προς ΕΕΕΠ, αρ. 207/13, 3.7.1901: ΑΥΕ/ΚΥ,
ά. αρ. κατ., φάκ. Η΄1901. Ε. Νικάκης, διευθύνων Προξενείου Αδριανουπόλεως προς
ΕΕΕΠ, αρ. 8, 4.7.1903: ΑΥΕ/ΚΥ, ά. αρ. κατ., φάκ. Ζ, 1903.
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ρων Κωνσταντινουπολιτών, φιλεκπαιδευτικών συλλόγων, τοπικών παραγόντων, ικανών δασκάλων, λογίων και φορέων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Παρά τις πολυσχιδείς δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο ελληνισμός, που
εγκλώβιζαν την εκπαιδευτική πράξη, σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο η
ενέργεια του ελληνικού στοιχείου στην πολιτιστική ανόρθωση των Ελλήνων υποδούλων θεωρούνταν πολύπλευρη, συνεχής, δυναμική και οδήγησε
στην προοδευτική αύξηση των σχολείων. Ο ελληνισμός ήταν μια ζωντανή
εθνοτική ομάδα στην πόλη και διέθετε στέρεα εθνολογικά ερείσματα,
καθώς, μετά από τον τουρκικό πληθυσμό, ήταν ο μεγαλύτερος αριθμητικά.
Η ελληνική εκπαιδευτική ενέργεια είχε να υπερκεράσει, ωστόσο, τα
προσκόμματα που παρενέβαλε η Πύλη στην εκπαιδευτική προσπάθεια των
Ελλήνων από το 1880 και μετά, η οποία, αμφισβητώντας τα πατριαρχικά
προνόμια μετά από την κατάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως, άρχισε να
διενεργεί ελέγχους στην εκπαιδευτική δράση, το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων και την εθνικότητα των δασκάλων. Με εκείνες τις κινήσεις
επεδίωκε την αποδυνάμωση της κεντρομόλας δύναμης που ασκούσε το
πατριαρχείο στον ελληνισμό και απέβλεπε στην παρακώλυση της δραστηριοποίησής του. Επίσης, η οικονομική δυσπραγία του ελληνισμού και οι
πιεστικές βιοτικές του ανάγκες προκαλούσαν δυσχέρειες στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα39.
Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν σταματούσαν στην παρεμβατική δραστηριότητα της Πύλης, η οποία αυξήθηκε με το κίνημα των Νεότουρκων
αλλά οξύνονταν και από τις αντιπαραθέσεις των προξένων του ελληνικού κράτους και των μητροπολιτών. Οι διαμάχες εκείνες εξαπλώνονταν
στους συλλόγους και πήγαζαν από τις διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις
των δύο πόλων σχετικά με τη διεκδίκηση της εξουσίας στη διαχείριση των
εκπαιδευτικών θεμάτων. Οι δύο κύριοι φορείς της εκπαίδευσης, εξυπηρετώντας βραχυπρόθεσμους στόχους, εκφύλιζαν με τον τρόπο εκείνο τους
ουσιωδέστερους και διαρρήγνυαν την ενότητα μεταξύ τους. Η διαμάχη
δεν ήταν τότε άμοιρη αντιφατικών συνεπειών. Αφενός, οδήγησε στην
αποδυνάμωση της υλικής ενίσχυσης από το ελληνικό κράτος, αφετέρου,
ενεργοποίησε τη δράση εσωτερικών μηχανισμών, αύξησε τον αριθμό των
ανθρώπων που ενδιαφέρονταν για την εκπαιδευτική λειτουργία, προκάλεσε τη σύσταση νέων σωματείων και φιλεκπαιδευτικών συλλόγων και
οδήγησε στην αύξηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του αριθμού των
μαθητών και μαθητριών. Έτσι, κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρατηρήθηκε μεγάλη εκπαιδευτική κινητικότητα απ’ όλο τον θρακικό ελληνισμό,
γεγονός που αποδεικνύει την επιθυμία του για πνευματική καλλιέργεια
39 Βακαλόπουλος, Κ. 2004. Ό.π., σσ. 234-239.
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και τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας απόκτησης μόρφωσης για τη
σφυρηλάτηση της εθνικής του ταυτότητας. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα μάλιστα, παρατηρήθηκε ποσοτική αύξηση των ελληνικών σχολείων, η πυκνότητα των οποίων ήταν πολύ μεγάλη στο σαντζάκι
Αδριανουπόλεως40.
Σε αυτό συνετέλεσε και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην ελληνική και
τη βουλγαρική εκπαιδευτική κίνηση, που αξιοποιούσε την αντίστοιχη
εκπαιδευτική διαδικασία, για την επίρρωση της άσκησης ελέγχου και
την τόνωση της εθνικής συνείδησης των κατοίκων. Το ενδιαφέρον μάλιστα της βουλγαρικής πλευράς διευρύνθηκε με τη χρήση και άλλων δυναμικότερων μέσων για την απόκτηση ερεισμάτων στην περιοχή και μάλιστα στην ύπαιθρο, όπου υπήρχε συμπαγέστερος σλαβόφωνος πληθυσμός
σε κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας, ευεπίφορος σε προσηλυτιστικές
κινήσεις41. Η βουλγαρική κίνηση υποκινήθηκε από τον ρωσικό παράγοντα,
χρηματοδοτήθηκε και κινήθηκε επιτυχημένα καταλαμβάνοντας τον χώρο
που άφηνε ο ελληνισμός λόγω των προβλημάτων του. Για παράδειγμα, η
Εξαρχία και οι φορείς προώθησης της βουλγαρικής εθνικής ιδέας ενίσχυαν
υλικά τους μαθητές που δεν είχαν την οικονομική δύναμη να συνεχίσουν
την εκπαίδευσή τους, αξιοποιούσαν τις αντιπαλότητες και έδειχναν περισσότερο επιθετικά τις βλέψεις τους (δάσκαλοι – πράκτορες), ενεργοποιώντας παράλληλα και ορισμένη τουρκική μεροληπτικότητα σε βάρος του
ελληνισμού. Η επιτυχία της βουλγαρικής κίνησης που ξεκίνησε αργά οφειλόταν στη ρεαλιστική πολιτική που εφάρμοσε, το ενιαίο πρόγραμμα και
τον πρακτικό της προσανατολισμό.
Επρόκειτο για δυο παράλληλες εκπαιδευτικές κινήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν σε ένα περιβάλλον εχθρικό στο β΄ μισό του
19ου αιώνα, συστηματοποιημένα και στο τέλος εμπόλεμα.
•

40 Βακαλόπουλος, Κ. Ό.π., σ. 169, Καρδαράς, Χ. Ό.π., σσ. 221-223 και 227-229, Βακαλόπουλος, Κ. 2004. Ό.π., σ. 239.
41 Μπελιά, Ε. Ό.π., σσ. 113-114.
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Εθνική ταυτότητα και εκπαίδευση στην Ανατολική Μακεδονία
στα τέλη του 19ου αιώνα: η δράση του Συλλόγου
προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων
Μαρία Κοτζάμπαση

Από τα τέλη του 18ου και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η ανάπτυξη
της εκπαίδευσης στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξε θεαματική και σημαντικά ποσά διατέθηκαν από μέλη της
ελληνικής εμπορικής αστικής τάξης για τη δημιουργία ενός σχολικού
δικτύου εξαιρετικά αναπτυγμένου για την εποχή του. Μετά τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, που απέβλεπαν στον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οθωμανικού κράτους, οι ελληνικές κοινότητες
αναδιοργανώθηκαν με τους Γενικούς Κανονισμούς (1882) και η ελληνική
εκπαιδευτική δραστηριότητα είχε μεγάλη άνθηση, ιδιαίτερα αφού αναγνωρίστηκε από τον σουλτάνο το γενικό και αναφαίρετο δικαίωμα των κοινοτήτων και των φυσικών προσώπων να ιδρύουν εκπαιδευτικά ιδρύματα.1
Κατά τη δεκαετία του 1860, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και
στη συνέχεια οι Έλληνες των άλλων αστικών κέντρων της Αυτοκρατορίας
άρχισαν να ιδρύουν συλλόγους και σωματεία με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σημαντικότερος απ’ όλους τους συλλόγους που ιδρύθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο “Ελληνικός Φιλολογικός
Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως” (1861), ο οποίος σταδιακά αναδείχθηκε
σε ανεπίσημο συντονιστικό όργανο των συλλόγων στις επαρχίες, καθώς
οι επαρχιακοί σύλλογοι απευθύνονταν σ’ αυτόν για οικονομική στήριξη,
καθοδήγηση, αποστολή δασκάλων και βιβλίων. Ανάλογο ρόλο είχε και ο
“Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων” που ιδρύθηκε στην
Αθήνα το 1869 ως “αυτοτελές” πολιτιστικό σωματείο, συνεργαζόταν όμως
στενά με το Υπουργείο Εξωτερικών για το συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.2 Όπως σημειώνεται
1

2

Χ. Παπαστάθης, Οι κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού
Κράτους και της Διασποράς, Ι: Νομοθετικές πηγές – Κανονισμοί Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1984, σ. 62-112. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος
των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα, 1992, σ. 450-454.
«Έκθεσις των πεπραγμένων του εν Αθήναις προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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“το Συμβούλιον αυτού ενεργεί πάντα τα συντελούντα προς ενίσχυσιν του
Ελληνισμού εν Θράκη, Μακεδονία, Ηπείρω, Αλβανία και όπου δήποτε της
Ανατολής κριθή αναγκαίον”.3
Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων ιδρύθηκε από
επιφανή στελέχη της αθηναϊκής κοινωνίας – πανεπιστημιακούς καθηγητές, διπλωμάτες, τραπεζίτες, εμπόρους, ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους
και πολιτευόμενους. Οι τρεις πρώτοι πρόεδροί του ήταν ο Αλέξανδρος
Σούτσος (1869-1871), ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος (1871-1882) και ο
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1882-1887).4 Η ίδρυση και η δράση του
Συλλόγου ήταν στενά συνυφασμένη με τη ζωή του Κ. Παπαρρηγόπουλου,
ο οποίος γράφει ότι κύριος σκοπός του Συλλόγου ήταν “η επίρρωσις του
Ελληνισμού εν ταις χώραις ας επειρώντο να σφετερισθώσιν έθνη αλλόφυλα και αλλόγλωσσα”.5 Πρόκειται για μια πολύ χαρακτηριστική περίοδο των ελληνικών εθνικών πραγμάτων: οι ιδιώτες εργάζονται κυρίως σε
συλλογικές μορφές δραστηριοτήτων – συμπόσια, συλλαλητήρια, σύλλογοι θα είναι τα καίρια όργανα των εκδηλώσεων για τις ιδεολογικές επιδιώξεις των ατόμων στα χρόνια αυτά.
Παράλληλα με την ποικίλη ενίσχυση της εκπαίδευσης στις οθωμανικές επαρχίες, ο Σύλλογος, με το ευρύ δίκτυο των απεσταλμένων και των
συνεργατών του, πέτυχε διπλό έργο: να δημιουργήσει πυρήνες εθνικής
δραστηριότητας σε όλες τις πόλεις και σε πολλές κωμοπόλεις αυτών των
περιοχών και να συγκεντρώσει στην Αθήνα πολύ πλούσιο πληροφοριακό
υλικό για την κατάσταση που επικρατούσε. Η στενή συνεργασία του με
τους κατά τόπους πρεσβευτές, προξένους και υποπροξένους, καθώς και
με τους υπουργούς και τα ανώτερα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών,
κατέστησε τον Σύλλογο ουσιαστικά το “ημιεπίσημο όργανο” της ελληνικής πολιτικής, ιδιαίτερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Βεβαίως, όπως
σημειώνει ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, “αι σχέσεις του σωματείου τούτου δεν
υπήρξαν πάντοτε ομαλαί, ούτε προς την Κυβέρνησιν, ούτε προς τας εντός
του Κράτους κοινότητας και τους άλλους συναρωγούς, ους κατ’ ανάγκην
προσελάβομεν περί την διεξαγωγήν του λαχόντος ημίν ακανθώδους
καθήκοντος”.6

3

4
5
6

των Συλλόγου από της συστάσεως αυτού μέχρι τούδε (17 Απριλίου 1869-31 Δεκεμβρίου 1871)», Αθήνα, 1872. Για τη δράση των συλλόγων βλ. G. Chassiotis, L’ instruction
publique chez les Grecs, Paris, 1881, σ. 357.
Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΥΕ), Β΄, Προξενεία Μακεδονίας: Σύλλογος, Κων. Παπαρρηγόπουλος προς Υπουργό Εξωτερικών Αλεξ. Κοντόσταυλο, 22
Οκτωβρίου 1883.
«Η δράσις του Συλλόγου κατά την εκατονταετίαν 1869-1969», Αθήνα, 1970, σ. 60-63.
Κ.Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Αθήνα, 1986, σ. 241-242.
Κ.Θ. Δημαράς, ό.π., σ. 412-413.
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Ο “Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως” και ο
“Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων” είχαν σημαντική
θέση στην ανάπτυξη του ελληνικού εκπαιδευτικού δικτύου στις οθωμανικές επαρχίες, καθώς εμφανίζεται το αίτημα της μαζικής εκπαίδευσης. Το
αίτημα αυτό προέκυψε αρχικά αφ’ ενός από την ανάγκη καταπολέμησης
της αμάθειας και, αφ’ ετέρου, απ’ την ανάγκη συσπείρωσης και προστασίας των ελληνικών πληθυσμών από τις απειλές που αντιμετώπιζαν. Μετά
το 1870, η νέα φάση στην οποία εισέρχεται το Ανατολικό Ζήτημα, η ίδρυση
της βουλγαρικής εξαρχίας και η συστηματική αντιπαράθεση ανάμεσα
στους ασυμβίβαστους εθνικισμούς των βαλκανικών κρατών έχουν άμεσες
επιπτώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Το πρώτο μέλημα των ανταγωνιστικών βαλκανικών εθνικισμών ήταν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες πολιτισμικής διείσδυσης στις διαφιλονικούμενες περιοχές, όπως
η Μακεδονία. Απ’ αυτή την άποψη, το πιο αποτελεσματικό όπλο ήταν η
δημιουργία και ο πολλαπλασιασμός των σχολείων, των σημαντικότερων
μηχανισμών για τη διάδοση της κουλτούρας και της γλώσσας σ’ όλες αυτές
τις περιοχές.7 Η αντιμετώπιση της αμάθειας και η ανάγκη για μόρφωση
των κατοίκων, ιδιαίτερα της υπαίθρου, αποτελούν βασικό άξονα της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Παράλληλα, όμως, εξίσου μεγάλη σημασία
έχει η διάδοση της ελληνικής γλώσσας με σκοπό την καλλιέργεια ελληνικού φρονήματος. Την εποχή εκείνη, άλλωστε, η γλώσσα και η εκκλησία προκρίνονται ως κριτήρια εθνικότητας στη Μακεδονία, επομένως η
αποδοχή της ελληνικής γλώσσας και παιδείας αποτελούσε απόδειξη ελληνικού εθνικού φρονήματος.
Εξετάζοντας την εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, διαπιστώνουμε πως βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ήδη από τις αρχές του αιώνα,
ιδρύεται στις Σέρρες “ελληνικόν σχολείον” με την οικονομική ενίσχυση
Σερραίων εμπόρων, ενώ το 1834 ιδρύεται το πρώτο “αλληλοδιδακτικόν
σχολείον” με πρωτοβουλία του μητροπολίτη Γρηγορίου Α΄ Φορτουνιάδη
(1833-35), ο οποίος συγκεντρώνει σημαντικά ποσά από τις συντεχνίες
7

Ε. Κωφός, Η Ελλάδα και το Ανατολικό Ζήτημα (1875-1881), Αθήνα, 2001, σ. 35-36.
Στ. Παπαδόπουλος, «Η παιδεία στη Μακεδονία και η συμβολή της στη δημιουργία
προϋποθέσεων για την επιτυχία του Μακεδονικού Αγώνα», στον τόμο Ο Μακεδονικός
Αγώνας: Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 1987, σ. 21-27. Χ. Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα
στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861-1912), Αθήνα, 1996, σ. 11-14. Όπως παρατηρεί ο Εξερτζόγλου: «...η
μορφή των συλλόγων και η σχέση τους με την ανάπτυξη των σχολείων δεν προέκυψε
φυσικά, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αναπαράστασης της πραγματικότητας, που οδήγησε στο αίτημα της εκπαίδευσης μόνο μετά την μεσολάβηση της
συνειδητοποίησης συγκεκριμένων “απειλών” ή προτεραιοτήτων».
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και τους κατοίκους της πόλης για να χτιστεί σχολικό κτήριο. Από το 1835
ως το 1907, περισσότεροι από εκατό ήταν εκείνοι που καταγράφηκαν ως
δωρητές και ευεργέτες των εκπαιδευτηρίων και των φιλανθρωπικών καταστημάτων της πόλης, προσφέροντας σημαντικά ποσά αλλά και ακίνητα
μεγάλης αξίας.8
Παρ’ όλη τη γενναιοδωρία που έδειξαν οι ευεργέτες για τη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παρά τις επίμονες προσπάθειες της κοινότητας των Σερρών, ήταν πολύ δύσκολο να διασφαλιστεί
η συνεχής λειτουργία του σχολικού συστήματος πάνω σε ιδιωτική βάση.
Στα πλαίσια της προσπάθειας για εξεύρεση οικονομικής ενίσχυσης, ο
σχολάρχης Σερρών Χριστοφόρος απευθύνεται στον Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων τον Σεπτέμβριο του 1869, έξι μήνες μετά
την ίδρυσή του. Στην επιστολή του υποστηρίζει πως ο σκοπός του Συλλόγου – η διάδοση των ελληνικών γραμμάτων – μπορεί να επιτευχθεί μόνο
με μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και με την εξελλήνιση “ή
Ελλήνων μεν την καταγωγή, αλλ’ απομαθόντων την πάτριον γλώσσαν και
ήδη αλλογλώσσων, ή και πάντα αλλοεθνών, αλλ’ αποκλινόντων προς τον
Ελληνισμόν”. Θεωρεί επομένως σκόπιμο να επιστήσει την προσοχή του
συμβουλίου του Συλλόγου στην περιοχή γύρω από τις Σέρρες “όπου υπάρχουσι πλείστοι Βουλγαρόγλωσσοι Έλληνες ή και Βούλγαροι μη έχοντες
εισέτι ανεπτυγμένον το του εθνισμού αίσθημα”, οι οποίοι δεν θα πρέπει
να αφεθούν στη βουλγαρική επιρροή. Προτείνει, λοιπόν, ο σχολάρχης
Χριστοφόρος την οικονομική υποστήριξη των υπαρχόντων ελληνικών
σχολείων και την ίδρυση νέων, καθώς και παρθεναγωγείων, ενώ ζητά από
τον Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων να στείλει βιβλία
που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μαθητές.9 Όπως φαίνεται από άλλη
επιστολή του σχολάρχη, τον Ιούλιο του 1870, ο Σύλλογος ανταποκρίθηκε
στο αίτημά του στέλνοντας χίλια αλφαβητάρια μέσω του προξένου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Βατικιώτη. Παράλληλα, ο σχολάρχης ανακοινώνει
την ίδρυση φιλεκπαιδευτικού συλλόγου στις Σέρρες, τον αριθμό των ιδρυτικών μελών του (70) και τα ονόματα του διοικητικού συμβουλίου, ενώ
εξηγεί πως θεώρησε χρήσιμο να συνεργαστεί με το νεοσύστατο σύλλογο
για τη διανομή των βιβλίων.10
8

Έλλη Αγγέλου-Βλάχου, Η παιδεία εις τας τουρκοκρατουμένας Σέρρας, Αθήνα, 1935, σ.
7-28. Π.Θ. Πέννας, Ιστορία των Σερρών, Αθήνα, 1966, σ. 397-398. Στ. Παπαδόπουλος,
Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον
τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη, 1970, σ. 48-49.
9 Αρχείο Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων (ΣΔΕΓ), Σχολάρχης
Σερρών Χριστοφόρος προς Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 22
Σεπτεμβρίου 1869.
10 Αρχείο ΣΔΕΓ, Σχολάρχης Σερρών Χριστοφόρος προς Σύλλογο προς Διάδοσιν των
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Ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος που αναφέρεται στην επιστολή αυτή
είναι ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών που ιδρύθηκε
στις 3 Μαΐου 1870, με ιδρυτικά μέλη επιστήμονες, κληρικούς, εμπόρους
κ.ά. Τα μέλη του συλλόγου αυξήθηκαν το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του
σε 126 και το 1880 έφτασαν τα 800, ενώ από το 1871 ήδη η περιουσία του,
που σχηματίστηκε από διάφορες δωρεές ξεπέρασε τις επτακόσιες τουρκικές λίρες. Πρωταρχικός σκοπός του συλλόγου υπήρξε η βελτίωση της
εκπαιδευτικής κατάστασης στις Σέρρες και στην ευρύτερη περιοχή και
η αντιμετώπιση μ’ αυτόν τον τρόπο της βουλγαρικής προπαγάνδας – “η
διάδοσις των Ελληνικών Γραμμάτων εν Μακεδονία και η εν αυτή εξάπλωσις της κατωτέρας και μέσης εκπαιδεύσεως”.11
Πράγματι, τα επόμενα χρόνια, χάρη στη δράση του συλλόγου και σε
συνεργασία με τις εφορείες των σχολείων αναδιοργανώθηκε η εκπαίδευση
στην πόλη των Σερρών και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, που περιλάμβανε τα σαντζάκια Σερρών και Δράμας. Καταργήθηκε
το αλληλοδιδακτικό σύστημα και αντικαταστάθηκε με εξατάξιο δημοτικό σχολείο. Με πρωτοβουλία του συλλόγου διοργανώθηκε στις Σέρρες
το 1873 σύνοδος των διδασκάλων “επαρχίας ταύτης και των πέριξ, οίον
Μελενίκου, Ζίχνης, Δράμας κτλ.” για να συζητηθούν διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα με δεδομένο ότι “ίνα κατορθωθή η ομοιόμορφος και αρμονική διδασκαλία της νεολαίας του έθνους εν τοις Σχολείοις, πρέπει ου
μόνον το ποσόν και το ποιόν της διδακτικής ύλης να είναι το αυτό, αλλά
και αι αρχαί της παιδείας να ώσιν αι αυταί”.12 Ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών χορήγησε επίσης υποτροφίες για ανώτατες σπουδές στην Αθήνα και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οργάνωσε βιβλιοθήκη,
ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις και ίδρυσε τυπογραφείο. Παράλληλα, με πρωτοβουλία του συλλόγου, κτίστηκαν ή ενισχύθηκαν οικονομικά σχολεία τόσο στην πόλη όσο και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ιδρύθηκε στις Σέρρες και Διδασκαλείο – το πρώτο στη Μακεδονία (1872-1881)
– καθώς και οικοτροφείο.13
Ελληνικών Γραμμάτων, 3 Ιουλίου 1870.
11 Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών, «Έκθεσις των πεπραγμένων αυτού
από 3 Μαΐου 1870 – 4 Ιουνίου 1872», Θεσσαλονίκη, 1872.
12 ΑΥΕ, 36/27, Ν. Γεννάδης προς Επ. Δεληγιώργη, 12 Οκτωβρίου 1873 και συνημμένο
αντίγραφο του Προγράμματος της Συνόδου που έγινε στις Σέρρες στις 10-15 Οκτωβρίου 1873. Ο πρόξενος σημειώνει ότι συμμετείχαν στη Σύνοδο οι πενήντα από τους
εξήντα προσκεκλημένους διδασκάλους.
13 Αρχείο ΣΔΕΓ, «Έκθεσις πεπραγμένων – ενδέκατον έτος του εν Σέρραις μακεδονικού
φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου» (1881). ΑΥΕ, 76/1/αβ, Ν. Γεννάδης προς Επ. Δεληγιώργη,
1 Νοεμβρίου 1873. Επίσης βλ. Π.Θ. Πέννας, ό.π., σ. 399-400. Στ. Παπαδόπουλος, ό.π., σ.
54-55.
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Ανάλογη ανάπτυξη του σχολικού δικτύου υπάρχει και στην υπόλοιπη
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά το σχολικό έτος 1873-74
λειτουργούσαν στο Μελένικο “ελληνικόν σχολείον”, παρθεναγωγείο και
αλληλοδιδακτικό σχολείο. Το 1871-72 λειτουργούσε ένα μόνο ελληνικό
σχολείο στη Δράμα, αλλά ήδη στα 1876 λειτουργούσαν εκεί αλληλοδιδακτικό σχολείο, αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο. Την ίδια περίοδο λειτουργούν ελληνικά σχολεία και παρθεναγωγεία στις κωμοπόλεις Τσατάλτζα,
Δοξάτο, Προσωτσάνη, Πράβι, Νευροκόπι, Δεμίρ Χισάρ, Αλιστράτη, ενώ
σε αρκετά χωριά λειτουργούσαν “γραμματοδιδασκαλεία”. Εξάλλου, ιδρύονται ανάλογοι σύλλογοι με σκοπό την ενίσχυση της παιδείας οι οποίοι
συνεργάζονται στενά τόσο με τον Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων όσο και με το Μακεδονικό Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη “Φιλοπροοδευτική Αδελφότητα Δράμας”
(1874), τη “Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Ηώ” στην Προσωτσάνη (1873),
τη “Φιλοπρόοδο Αδελφότητα” στο Δεμίρ Χισάρ (1874), τη “Συντηρητική
Αδελφότητα η Αμφίπολις” στην Αλιστράτη (1874).14
Οι εκθέσεις του Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου και των
άλλων συλλόγων που αναφέρθηκαν, καθώς και οι εκθέσεις των προξένων
Σερρών και Θεσσαλονίκης προς τον Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων παρέχουν πολλά στοιχεία για τα σχολεία, την οργάνωση
και λειτουργία τους, το πρόγραμμα σπουδών και τον αριθμό των μαθητών
και μαθητριών. Η συνεργασία του Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου με τον αθηναϊκό Σύλλογο ήταν πολύ στενή – στο αρχείο του δεύτερου σώζεται μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας τους που αφορά εκπαιδευτικά ζητήματα, χρηματοδότηση, οργάνωση και στελέχωση του σχολικού
δικτύου, χορήγηση υποτροφιών, αποστολή και διανομή βιβλίων κ.ά. Το
1871 αναφέρονται επτά σχολεία στις Σέρρες – τέσσερα στην πόλη και
τρία στα προάστια της, την Άνω και Κάτω Καμενίκη και τον Αραμπατζή
Μαχαλά. Μέσα στην πόλη λειτουργούσαν η Ελληνική Σχολή, το Παρθεναγωγείο και δύο δημοτικά, ενώ στα προάστια τρία δημοτικά αρρένων.
“Άπαντες οι εν τη πόλει Σερρών μαθητεύσιμοι εισί 4000· φοιτώσιν όμως εις
τα Σχολεία 953 περίπου ήτοι το ¼ των μαθητευσίμων και το 1/10 του όλου
πληθυσμού”. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των σχολείων κάθε
τριετία εκλέγεται σε γενική συνέλευση των κατοίκων της πόλεως δωδεκαμελής επιτροπή (έξη Οθωμανοί υπήκοοι και έξη υπήκοοι ξένων δυνάμεων).
Η επιτροπή εκλέγει κάθε χρόνο τρία μέλη της ως σχολική εφορία, υπεύθυνη για την καθημερινή εποπτεία των σχολείων.15
14 Αρχείο ΣΔΕΓ, Ν. Μπέτσος προς Ν. Μαυροκορδάτο, 2 Μαρτίου 1882. Ν. Μαυροκορδάτος προς Ν. Μπέτσο, 15 Ιανουαρίου 1882 και 8 Ιανουαρίου 1882. Στ. Παπαδόπουλος,
ό.π., σ. 18-25, 32-47.
15 Αρχείο ΣΔΕΓ, Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών προς Σύλλογο προς
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Σε έκθεση του διευθυντή του Γυμνασίου Ι. Δέλλιου, δέκα χρόνια αργότερα, αναφέρεται πως λειτουργούν στις Σέρρες “έν ημιγυμνάσιον, έν
Παρθεναγωγείον, έν νηπιαγωγείον, δύο δημοτικά σχολεία εν τη πόλει και
τρία εν τοις προαστείοις”, ενώ ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών έχει
αυξηθεί σε 1094. Τέλος, σε επίσημη στατιστική των ελληνικών σχολείων
κατά το σχολικό έτος 1894-95, καταγράφονται στην πόλη ένα Γυμνάσιο,
τρία δημοτικά σχολεία και τέσσερα παρθεναγωγεία–νηπιαγωγεία με 1435
μαθητές/μαθήτριες, καθώς και δύο δημοτικά και τρία παρθεναγωγεία–
νηπιαγωγεία με 314 μαθητές/μαθήτριες στην Καμενίκη.16
Παράλληλα, όπως φαίνεται στις εκθέσεις και στην αλληλογραφία, τα
μέλη του Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Σερρών αισθάνονται
πως η περιοχή τους απειλείται από τον “Σλαυισμόν” και πως η σύγκρουση
με τον βουλγαρικό εθνικισμό είναι αναπόφευκτη. Όπως τονίζεται σε
επιστολή προς τον πρόεδρο του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών
Γραμμάτων Νικόλαο Μαυροκορδάτο (1872) “Των περί ημάς κοινοτήτων,
αγροτικών ουσών όλων, αι πλείσται δεν δύνανται, και θέλουσαι, να επαρκώσι εις τας των Σχολείων ανάγκας διότι η απορία εξακολουθή να μαστίζη
αυτάς. Ο Σλαυισμός αφ’ ετέρου ενεργεί από τινος συστηματικώς και μετά
δραστηριότητος επιμόνου και καταπληκτικής. Διά ταύτα δέον πλείστα να
διαθέτωμεν υλικά μέσα, ων άνευ τα ηθικά εισίν ανίσχυρα”.17 Προς αυτή την
κατεύθυνση, θεωρείται σκόπιμη η σύσταση νηπιαγωγείων και παρθεναγωγείων για να επιτευχθεί ο εξελληνισμός και η συγχώνευση των βουλγαροφώνων μέσω της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο γυναικείο φύλο.
“Όταν δε επί πενταετίαν τα κοράσια και τα παιδία εν τω σχολείω, τοις περιπάτοις μετά του διδασκάλου και τοις παιγνιδίοις γυμνάζονται να λαλώσι
ελληνιστί και να σκέπτονται ως Ελληνόπαιδες, τότε η ελληνική γλώσσα
καθίσταται η πλέον επικρατούσα γλώσσα της οικογενείας και μετά της
επικρατήσεως της ελληνικής γλώσσης επικρατούσι και ελληνικά φρονήματα”.18 Συμφωνώντας με τα επιχειρήματα αυτά, ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων στέλνει δασκάλους, δασκάλες και νηπιαγωγούς για τα σχολεία όλης της περιοχής, πάντα σε συνεννόηση με τους
τοπικούς συλλόγους και τις σχολικές εφορείες.19

16

17
18
19

Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, «Έκτασις και Κατάστασις της Εκπαιδεύσεως και
των Σχολείων των Επαρχιών Σερρών, Δράμας και Μελενίκου», 30 Δεκεμβρίου 1871.
Αρχείο ΣΔΕΓ, Ι. Δέλλιος προς Ν. Μαυροκορδάτο, 24 Απριλίου 1881. «Στατιστική των
ελληνικών σχολείων εν τοις βιλαετίοις Θεσσαλονίκης και Βιτωλίων της Μακεδονίας
κατά το σχολικό έτος 1894-95», Θεσσαλονίκη, 1896, σ. 16.
Αρχείο ΣΔΕΓ, Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών προς Σύλλογο προς
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 7 Ιουλίου 1872.
Αρχείο ΣΔΕΓ, Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών προς Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, 13 Απριλίου 1875.
Αρχείο ΣΔΕΓ, Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών προς Σύλλογο προς
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Παρόμοια συνεργασία έχει ο Σύλλογος των Σερρών με τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, ενώ απευθύνεται και
σε άλλους συλλόγους για χρηματοδότηση, όπως στην Εκπαιδευτική και
Φιλανθρωπική Αδελφότητα “Αγαπάτε Αλλήλους” το 1880. Ο πρόεδρός
της Γεώργιος Ζαρίφης απευθύνεται προς τον Σύλλογο προς Διάδοσιν των
Ελληνικών Γραμμάτων για συντονισμό των ενεργειών, συναποστέλλοντας
αντίγραφα των εκθέσεων του Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου.
Απαντώντας, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Γ. Α. Βασιλείου τονίζει ότι “το επίκαιρον της Ανατολικής Μακεδονίας ως προς τον όλον Ελληνισμόν ο ημέτερος Σύλλογος έχει
συνιδεί από πολλού, διό και ουδέποτε διέλιπε προνοών περί της διαδόσεως της ελληνικής παιδείας και ενισχύσεως του Ελληνικού φρονήματος εν αυτή, εφ’ όσον εκάστοτε οι πόροι αυτού επέτρεπον. Τελευταίον δε
θεωρήσας αναπόδραστον την ανάγκην ιδιαζούσης συντόνου προνοίας
περί του μέρους εκείνου, και εξοικονομήσας μέρος των αναγκαίων χρημάτων επελάβετο του καταρτισμού συστήματος ενεργείας ιδίου εν τη Ανατολική Μακεδονία”.20
Το ενδιαφέρον του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων και του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως
για την οργάνωση εκπαιδευτικού μηχανισμού στην Ανατολική Μακεδονία είναι συνεχές και αδιάπτωτο, το ίδιο και το ενδιαφέρον του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως εκφράζεται από τη δράση των προξένων αλλά
και του ίδιου του υπουργού. Άλλωστε, η συνεργασία του Συλλόγου προς
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων με το Υπουργείου Εξωτερικών ήταν
στενή σε όλα τα επίπεδα, όπως φαίνεται και από την αλληλογραφία του
με τον υπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Δηλιγιάννη, το καλοκαίρι του
1879, με θέμα τη χρηματοδότηση των σχολείων των Σερρών. Στην εμπιστευτική απάντηση του Συλλόγου σημειώνεται: “Πολλάκις μέχρι τούδε το
Συμβούλιον του Συλλόγου εσκέφθη μέσων δι’ ων ταύτα θα ηδύναντο να
ανασυσταθώσι και ορθοποδήσωσι, διότι πάντοτε εφρόνει και φρονεί ότι αι
Σέρραι, έν των κυριωτέρων και σπουδαιοτέρων κέντρων της Μακεδονίας,
πρέπει να τυγχάνει γενναίας συνδρομής”.21
Παράλληλα, όμως, υπογραμμίζεται από όλες τις πλευρές η ανάγκη
αντιμετώπισης της βουλγαρικής προπαγάνδας μέσω της ελληνομάθειας
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 21 Σεπτεμβρίου 1879. Σύλλογος προς Διάδοσιν
των Ελληνικών Γραμμάτων προς Θ. Δηλιγιάννη, 10 και 19 Αυγούστου 1879.
20 Αρχείο ΣΔΕΓ, Γ. Ζαρίφης προς Γ.Α. Βασιλείου, 5 Ιουνίου 1880 και Γ.Α. Βασιλείου προς
Γ. Ζαρίφη, 20 Ιουνίου 1880.
21 Αρχείο ΣΔΕΓ, Θ. Δηλιγιάννης προς Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 27 Ιουλίου και 13 Αυγούστου 1879. Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων προς Θ. Δηλιγιάννη, 10 και 19 Αυγούστου 1879.
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και της καλλιέργειας ελληνικού εθνικού φρονήματος. Ο πρόξενος Σερρών
Ν. Γεννάδης είχε προειδοποιήσει ήδη από το 1873 ότι “Τα μέρη ταύτα,
άτινα ομολογουμένως ανήκουσι τω Ελληνισμώ, ως έχουσι νυν, δύνανται να
θεωρηθώσι ως αδέσποτα (αν μας επιτρέπηται η έκφρασις) ων κύριος γενήσεται όστις προλάβη να λάβη κατοχήν αυτών. Οι Βούλγαροι ήρξαντο ήδη
βαδίζοντες προς αυτά· ο Ελληνισμός ιερόν έχει καθήκον να προλάβη την
πορείαν αυτών”.22 Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του “σλαυισμού” τονίζεται η σημασία των ελληνικών σχολείων για τον εξελληνισμό των αλλοφώνων που φοιτούν σ’ αυτά, καθώς και ο ρόλος των στατιστικών πληροφοριών για τα ελληνικά εκπαιδευτήρια στον αγώνα κατά της βουλγαρικής
προπαγάνδας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών
Γραμμάτων Κ. Παπαρρηγόπουλος τονίζει το 1885: “(...)το πόρισμα αυτών
[των απογραφικών πληροφοριών] θα χρησιμεύση ως το τελεσφορώτατον
όπλον κατά των περί της μέσης Μακεδονίας συγχρόνων αξιώσεων των
Βουλγάρων, ων απέναντι το γεγονός ότι εν τη χώρα ταύτη, οι αυτοπροαιρέτως εις τα ημέτερα σχολεία φοιτώντες, είνε πολλαπλάσιοι των εις τα
βουλγαρικά ενδεικνύει κατά τρόπον ισχυρότατον προς τίνα συντάσσονται
οι κάτοικοι βουλγαρόφωνοί τε και μη”.23
Οι εκθέσεις του Συλλόγου αποτελούν καλό υλικό για μελέτη σχετικά με
το τι εμφανιζόταν να συνιστά την ελληνική εθνική κοινότητα στην οθωμανική αυτοκρατορία. Τα κυρίαρχα “θετικά” στοιχεία που προβάλλονται
μέσα από το υλικό αυτό είναι η ελληνική γλώσσα και η ελληνική παιδεία,
η αποδοχή των οποίων αποτελούσε και απόδειξη ελληνικού φρονήματος.
Ο Σύλλογος θεωρούσε την ελληνική παιδεία ως ένα αδιάσπαστο σύνολο,
ως μια γραμμική πολιτιστική διεργασία από την αρχαιότητα μέχρι τον 19ο
αιώνα. Ακολουθούσε, δηλαδή, τις γενικές κατευθύνσεις στη συγκρότηση
της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Πρόκειται για την αποδοχή της ιστορικής συνέχειας, της τρισχιλιετούς ιστορίας του ελληνικού έθνους και συνεπώς του έθνους ως “αιώνιας” ιστορικής κατηγορίας, γεγονός αναμενόμενο
αν λάβουμε υπόψη το ρόλο που είχε στον Σύλλογο ο Κ. Παπαρρηγόπουλος.
Η γλώσσα, ακόμη και η πρόθεση χρήσης της ελληνικής, καθώς και η
επιλογή σχολείου αναγνωρίστηκαν ως ενδείξεις εθνικού φρονήματος.
Ωστόσο, από τις εκθέσεις και την αλληλογραφία του Συλλόγου προκύπτει
ότι, πέραν των δύο αυτών κριτηρίων εθνικότητας, ο Σύλλογος θεωρούσε
ως ένδειξη ελληνικού φρονήματος και την αρνητική στάση απέναντι σε ό,τι
ο ίδιος χαρακτήριζε ως απειλές για το ελληνικό έθνος. Η ύπαρξη επομένως στη Μακεδονία ενός περιβάλλοντος εθνοτικής ρευστότητας, όπου
η επιλογή της μιας ή της άλλης εθνικής ταυτότητας δεν ήταν δεδομένη,
22 ΑΥΕ, 76/1/αβ, Ν. Γεννάδης προς Επ. Δεληγιώργη, 1 Νοεμβρίου 1873.
23 Αρχείο ΣΔΕΓ, Κ. Παπαρρηγόπουλος προς Ν. Φουντούλη, 19 Μαρτίου 1885.
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επέβαλε στον Σύλλογο τον συντονισμό και τη χρηματοδότηση του σχολικού δικτύου ως μέσου για την καλλιέργεια ελληνικού εθνικού φρονήματος. Όπως άλλωστε δηλώνει ο ίδιος ο Παπαρρηγόπουλος, ως πρόεδρος
του Συλλόγου το 1886, “η Ελλάς δεν θέλει εγκαταλίπει το εκπολιτιστικόν
έργον το οποίον διεξάγει εν γένει εις την Μακεδονίαν, ιδία δε εις το τμήμα
των Σερρών”.24

•

24 Αρχείο ΣΔΕΓ, Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων προς Δ. Τικόπουλο,
17 Ιουνίου 1886.

Η εθνοπολιτισμική ταυτότητα των μαθητών
στα ρωμαίικα σχολεία της Κωνσταντινούπολης
Χριστίνα Πετροπούλου

Εισαγωγικά
Τα στοιχεία που θα παρουσιάσω είναι αποτέλεσμα επιτόπιας έρευνας, την
οποία πραγματοποίησα στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους (2010). Σχετικό υλικό είχα συγκεντρώσει και κατά τη διάρκεια
δύο προηγούμενων επισκέψεών μου στην Πόλη, τον Ιούνιο του 2005 και
τον Μάρτιο του 2008.
Η μέθοδος που χρησιμοποίησα, πέραν της συμμετοχικής παρατήρησης
—μικρής σχετικά διάρκειας— είναι αυτή του ερωτηματολογίου και των
συνεντεύξεων. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν τον Mάρτιο του 2010
από τους μαθητές του Ζωγραφείου Λυκείου και του Ζαππείου Γυμνασίου–
Λυκείου. Για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μας δεν κατέστη δυνατή
η συμπλήρωση και από τους μαθητές της Μεγάλης του Γένους Σχολής.
Σχετικό υλικό όμως με μαθητές της Σχολής αυτής είχα συγκεντρώσει σε
προηγούμενες συναντήσεις μαζί τους (2005 και 2008). Οι συνεντεύξεις
έγιναν με Διευθυντές —πρώην και εν ενεργεία—, με καθηγητές —μετακλητούς και Ρωμιούς— καθώς και με τις εκεί προξενικές αρχές. Το πλούσιο
υλικό που συγκεντρώθηκε επιτρέπει την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων σχετικών με τις βασικές πτυχές του θέματός μας1.
1

Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της έρευνας: τον Γενικό πρόξενο στην Κων/λη κύριο
Βασίλη Μπορνόβα, τον κύριο Γιάννη Δερμιτζόγλου, Διευθυντή του Ζωγραφείου, την
κυρία Δέσποινα Παπίνη-Φιλίππου, Διευθύντρια του Ζαππείου Λυκείου, την κυρία Εύα
Κανάρη, διευθύντρια του Γυμνασίου του Ζαππείου, τον κύριο Νικόλαο Μαυράκη, πρώην
Δ/ντή της Μεγάλης του Γένους Σχολής (ΜΓΣ) και νυν εφημέριο στον ιερό ναό Αγίας
Τριάδος του Σταυροδρομίου (Ταξίμ), τον κύριο Κυρατζόπουλο Κώστα καθηγητή στη
ΜΓΣ, τον κύριο Συμεών Γιλμάζ, καθηγητή στη ΜΓΣ, τον κύριο Γιάννη Γιμουρτσόγλου,
καθηγητή στη ΜΓΣ, την κυρία Φραγκώ Καραογλάν, δημοσιογράφο–συγγραφέα. Άφησα
για το τέλος το κύριο Δημήτρη Φραγκόπουλο, επί 34 χρόνια Δ/ντή του Ζωγραφείου
Λυκείου, ο οποίος αποτελεί τη ζώσα ιστορία της εκπαίδευσης στην Κων/λη, τον «σημαντικότερο εξωθεσμικό παράγοντα της ελληνικής μειονότητας», όπως πολύ σωστά έχει
χαρακτηρισθεί: <http://ta-nea.dolnet.gr/print.php?e=A&f=18377&m=N14&aa=1>. Η
βοήθειά του στη διάρκεια της έρευνας –αλλά και στην έως τώρα εξ αποστάσεως συνερΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Γιατί ρωμαίικα και όχι ελληνικά;
Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να πω δυο λόγια για τον προσδιορισμό «ρωμαίικος», που υπάρχει και στον τίτλο. Τα ρωμαίικα σχολεία της Πόλης είναι
αυτά που εμείς, οι Ελλαδίτες, ονομάζουμε «ελληνικά», θεωρώντας αυτονόητο έναν τέτοιο χαρακτηρισμό. Τα ίδια όμως τα μέλη των ορθόδοξων
κοινοτήτων της Πόλης αυτοπροσδιορίζονται ως «Ρωμιοί». Κατά συνέπεια,
Ρωμιός2 είναι ο πλέον ενδεδειγμένος όρος αναφοράς για τους συγκεκριμένους πληθυσμούς. Χαρακτηριστικά ως προς αυτό είναι τα λόγια ενός
Ρωμιού, κατοίκου της Πριγκήπου, ο οποίος εξηγεί: «Προτιμώ τον όρο όχι
επειδή είμαι λιγότερο Έλληνας από τους Ελλαδίτες, αλλά επειδή αντικατοπτρίζει την υπαγωγή μου σε περισσότερες πολιτιστικές επιρροές3».
Αυτή ακριβώς «η υπαγωγή σε περισσότερες πολιτιστικές επιρροές» θεωρώ
ότι αποτελεί και την έννοια–κλειδί, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να
προσεγγίσουμε το θέμα της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας της ρωμαίικης
κοινότητας της Πόλης σήμερα και ενός υποσυνόλου της, των μαθητών,

2

3

γασία– υπήρξε πολυτιμότατη. Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους ευχαριστώ από
βάθους καρδιάς και τους συγχαίρω για το πραγματικά δύσκολο έργο που επιτελούν,
κάτω από αντίξοες και εξαιρετικά περίπλοκες συνθήκες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε
όλους τους μαθητές και μαθήτριες του Ζωγραφείου και του Ζαππείου για το χρόνο που
αφιέρωσαν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Επίσης ευχαριστώ τη φίλη μου,
κυρία Άντεια Φραντζή, καθηγήτρια στο ΑΠΘ, που μοιράστηκε μαζί μου όλη την εμπειρία της έρευνας, αλλά και για τις ουσιαστικές επισημάνσεις που έκανε στη διάρκεια των
συζητήσεών μας.
Για την πολυσημία του όρου «Ρωμιός» σημειώνουμε τα εξής: Ρωμαίος, εξού και Ρωμιός,
ήταν:
• ο πολίτης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, κυρίως της βυζαντινής περιόδου, και μάλιστα
ο ελληνόφωνος,
• ο Ορθόδοξος Χριστιανός κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο και την Τουρκοκρατία,
κυρίως ο Έλληνας μέχρι την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους,
• ο Νεοέλληνας (κυρίως κατά τον 19ο αιώνα), αυτός που έχει διατηρήσει την ορθόδοξη
παράδοση του Βυζαντίου (κατ’ αντιδιαστολή προς τον οπαδό του ευρωπαϊκού διαφωτισμού ή τον πολέμιο του Βυζαντίου),
• (ειρωνικό-μειωτικό) ο τύπος του Νεοέλληνα που χαρακτηρίζεται από τους ίδιους
τους Έλληνες με ειρωνική και υποτιμητική διάθεση ως δουλοπρεπής προς την εξουσία,
τεμπέλης, κουτοπόνηρος ή αφελής (κατ’ αντιδιαστολή προς το ιδεατό πρότυπο του
Έλληνα της κλασικής αρχαιότητας),
• (ειδικότερα) α) ο Ορθόδοξος Έλληνας (ή άλλης εθνότητας) των Πατριαρχείων Κων/
λεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων (Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία) β)
ο Έλληνας Ορθόδοξος της σημερινής Τουρκίας (Ρουμ), κατ’ αντιδιαστολή προς τον
υπήκοο του ελληνικού κράτους Γιουνάν, γ) ο εξισλαμισμένος Έλληνας ή ο κρυπτοχριστιανός της Τουρκίας (λ.χ. της Καππαδοκίας ή του Πόντου), που εξαιρέθηκε της
ανταλλαγής πληθυσμών του 1923. Βλ. το λήμμα «Ρωμιός» στο: Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 1998.
Bλ. Α. Μασσαβέτα, «Αντιοχείς, αυτή η άγνωστη συνιστώσα της Ρωμιοσύνης», Καθημερινή, 8-7-2006.
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που φοιτούν στα εναπομείναντα ιστορικά σχολεία της, χωρίς τον κίνδυνο
να υποπέσουμε σε ιστορικά λάθη και εθνικιστικές παρεκκλίσεις. Ας μην
ξεχνούμε άλλωστε ότι η σημερινή ρωμαίικη πολιτισμική υπόσταση είναι
το αποτέλεσμα δύο χιλιετιών διαδοχικών ανταλλαγών, δανείων, συνεισφορών, επαφών και αλληλεπιδράσεων4. Πρόκειται δηλαδή για αποτέλεσμα
όσμωσης διαφορετικών πολιτισμών.
Τα ιστορικά εν λειτουργία σχολεία της Πόλης
Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή (τουρκικά: Fener Rum Erkek
Lisesi) είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κωνσταντινούπολης.
Ιδρύθηκε το 1454 και από τότε λειτουργεί σχεδόν αδιαλείπτως, έχοντας
αλλάξει αρκετές φορές έδρα. Μεταξύ των αποφοίτων της περιλαμβάνονται οι γόνοι διαπρεπών Φαναριώτικων οικογενειών, πλήθος Πατριαρχών
και Ορθόδοξων Ιεραρχών, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Υψηλής Πύλης
(ακόμη και Τούρκοι), καθώς και πολιτικοί του νεοελληνικού κράτους.
Το κτήριο με τη σημερινή του μορφή άρχισε να κατασκευάζεται το 1881
και αποπερατώθηκε το 1883, υπό τη διεύθυνση του Έλληνα αρχιτέκτονα
Κωνσταντίνου Δημάδη. Αποκαλείται δε συχνά από τους ντόπιους Κόκκινο
Κάστρο ή Κόκκινο Σχολείο, λόγω του χαρακτηριστικού σχεδίου και χρώματός του. Οι μαθητές μεταφέρονται από όλες της γειτονιές της Πόλης με
σχολικό λεωφορείο που διαθέτει η Σχολή, η οποία τους παρέχει και δωρεάν
σίτιση.
Το Ζάππειον Παρθεναγωγείον (τουρκικά: Özel Zapyon Rum Kiz Lisesi),
σήμερα μεικτό σχολείο όλων των βαθμίδων (Νηπιαγωγείο – Γυμνάσιο –
Λύκειο), το οποίο βρίσκεται δίπλα στον ελληνορθόδοξο Ναό της Αγίας
Τριάδος, κοντά στην πλατεία Ταξίμ, στο Πέραν. Κτίστηκε με χορηγία του
Κωνσταντίνου Ζάππα, γνωστού και από την ίδρυση του Ζαππείου στην
Αθήνα. Η λειτουργία του άρχισε το 1875 και από τότε μέχρι σήμερα
λειτουργεί ανελλιπώς. Ακολούθησε και αυτό τη συρρίκνωση του ελληνισμού της Πόλης, κι έτσι σήμερα αριθμεί περί τους 120 μαθητές, 25 στο
Λύκειο και οι υπόλοιποι στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο.
Το Ζωγράφειο Λύκειο (τουρκικά: Özel Zoğrafyon Rum Lisesi) βρίσκεται
στο κέντρο της Πόλης, σε μικρή απόσταση από το Πέραν. Έργο του αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη, εγκαινιάστηκε το 1893. Την οικοδόμησή του
χρηματοδότησε ο μεγαλοτραπεζίτης της εποχής, Χρηστάκης Ζωγράφος,
που διέμενε στο Παρίσι. Σύμφωνα με τη μαρτυρία τού επί 34 χρόνια Διευθυντή του κ. Φραγκόπουλου, πριν τις απελάσεις του 1964 υπήρχε το αδια4

Σχετικά με το θέμα αυτό βλ. Μερόπη Αναστασιάδου, «Η πολιτισμική παρουσία των
Ρωμιών της Πόλης: αποτίμηση και προοπτικές ανάπτυξη», στο Συνάντηση στην Πόλη:
το παρόν και το μέλλον, Πρακτικά Συνεδρίου (Πόλη, 30/6-2/7/ 2006), σ. 247-257.
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χώρητο από πλευράς μαθητών (περί τους 730), με αποτέλεσμα να κατεδαφισθεί η στέγη και να ανεγερθεί ένας ακόμη όροφος. Σήμερα και εδώ
παρατηρείται σημαντική συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού.
Eκτός από τα σχολεία αυτά, λειτουργούν άλλα έξι δημοτικά (Πριγκήπου, Χαλκηδόνος, Μεγάλου Ρεύματος, Αγίου Στεφάνου, Βλάγκας και
Μαρασλή) και ένα ακόμη νηπιαγωγείο στον Γαλατά. Ενδεικτικός ως προς
την πορεία των ομογενειακών σχολείων από το 1950 έως και το 2009 είναι
ο παρακάτω πίνακας, όπως έχει συνταχθεί από τον παλαίμαχο εκπαιδετικό
Δημήτρη Φραγκόπουλο (βλ. σημ. 1), ο οποίος ευγενώς μας τον παραχώρησε σε χειρόγραφη μορφή στις 30/3/2010, στη διάρκεια της έρευνας:
Στατιστικά στοιχεία αριθμού
των Ομόγλωσσων Κοινοτικών Σχολείων και Μαθητών
από το σχολικό έτος 1950-1951 έως και το 2008-2009.
Πηγή: Δημήτρης Φραγκόπουλος (χειρόγραφο),
Κωνσταντινούπολη, 30 Μαρτίου 2010.
Σχολ. έτη

Δημοτ.

Γυμν.

Λύκ.

Σύν.

Σύν.
μαθητ.

Παρατηρήσεις

1950-51
1951-52
1954-55
1955-56

44
44

5
5

5
6

54
55

45

5

6

56

5115
5378
6495
6589

+ Δημοτ. Βεβεκίου
+ Λύκειο Κεντρικού (;)
Σεπτεμβριανά
+ Δημοτικό Πρώτης

1956-57
1960-61
1961-62
1963-64
1964-65
1969-70
1972-73

44

55

- Σχολή Ταρσής Βαρείδου

43

54

42
38

53
49

6888
7057*
6250
6757
5272
3904
2810

34

45

2469

1973-74

- Δημοτικό Ιωακείμ
Απελάσεις
- Δημοτικό Μ.Γ.Σ.
- Γιελντεγιρμέν,
Καλαμισίων, Κανδιλλί,
Ορτάκιοϊ και Νανέ (;)
Απόβαση, -Νανέ,
Ξυλόπορτας, Πρώτης,
Χάσκιοϊ.
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1974-75

26

37

2012

1975-76

24

35

1708

1976-77
1977-78
1979-80

23
22
19

34
33
30

1514
1311
982

1980-81

14

25

810

1984-85
1986-87
1989-90
1990-91
1996-97
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03

14
13
12
11
10
10
10+3
10+3
10+3
9+3

574
506
430
415
297
276
267
258
259
247

2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
Υπόμνημα:

5

5

4

4

3

4
3
3
3
3

24
23
20
19
18
17
16
16
16
15

7+3

3

13

239

7+3
7+3
6+3
6+3
6+3

3
3
3
3
3

13
13
12
12
12

221
228
220
212
220

(+) = Άνοιξε, (-) = Έκλεισε
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- Αντιγόνης,
Βαφεοχωρίου, Βεβεκίου,
Εντιρνέκαπι, Ζωγραφείου,
Μπουγιούκντερε,
Ορφανοτροφείου
(Συγχωνεύθηκε με το
Δημοτικό της Πριγκίπου),
Τζιμπαλί.
- Αϊναλίτσεσμέ,
Μπεσίκτας.
- Κουσκουντζουκίου
- Βαλατά.
- Σκουτάρεως,
Τσεγγέλκιοϊ.
- Κοντοσκαλίου.
- Αγίας Τριάδος,
Ευαγγελιστρίας,
Νεοχωρίου,
Ψωμαθειών,
Χάλκης.
- Λύκειο Θεολογικής.
- Θεραπειών.
- Γαλατά,- Ιωακείμειο.
- Αγίου Κων/ντίνου
- Δημοτικό Κεντρικού.
- Γυμνάσιο Κεντρικού.
- Λύκειο Κεντρικού,

- Φερίκιοϊ.
- Ταταούλων,
Μακροχωρίου.

- Αγίου Στεφάνου

(*) = Η χρονιά με τους
περισσότερους μαθητές
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Σε όλα τα σχολεία το πρόγραμμα είναι δίγλωσσο: ελληνόφωνο και
τουρκόφωνο. Στα τουρκικά διδάσκονται από Τούρκους καθηγητές τα
μαθήματα Ιστορίας, Γεωγραφίας, Τούρκικης Γραμματικής και Γλώσσας,
Ηθικής, Κοινωνιολογίας, καθώς και το μάθημα της Εθνικής Άμυνας. Στα
ελληνικά διδάσκονται από Έλληνες και Ρωμιούς εκπαιδευτικούς τα μαθήματα: Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Φυσική
Αγωγή, Θρησκευτικά, Καλλιτεχνικά, Μουσική, Φιλοσοφία, Λογική, Ιστορία της Τέχνης, Βιολογία, Υγιεινή, Ψυχολογία.
Μαθήματα ελληνικών —ανεξάρτητα από το επίσημο σχολικό πρόγραμμα— διδάσκονται από το 2008, με πρωτοβουλία του Γενικού Προξένου
στην Κωνσταντινούπολη κ. Μπορνόβα, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, όπου
βρίσκεται και η έδρα του Προξενείου, στην ιστορική γειτονιά του Πέραν.
Στα τμήματα αυτά φοιτούν Τούρκοι επιστήμονες και ερευνητές που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον ελληνικό πολιτισμό, Τούρκοι αρμενικής και αραβικής καταγωγής, επίσης μουσουλμάνοι με καταγωγή από τη
Δυτική Θράκη. Ο αριθμός των φοιτώντων σε αυτά αυξάνεται συνεχώς, με
αποτέλεσμα τα τμήματα να λειτουργούν όλες τις μέρες της εβδομάδας,
ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αλλά και οι χώροι του Σισμανόγλειου να
μην επαρκούν. Στη διάρκεια της έρευνας, είχαμε τη δυνατότητα να παραβρεθούμε σε μια από αυτές τις τάξεις και να καταγράψουμε ορισμένα στοιχεία ανθρωπολογικού χαρακτήρα5. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από τους
παρόντες σπουδαστές, οκτώ στον αριθμό, όλοι με ανώτατες σπουδές, με
μία μόνο εξαίρεση, οι υπόλοιποι είχαν προγόνους με καταγωγή από Χανιά,
Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Κερασούντα, Σινώπη, Αρμενία. Το ενδιαφέρον
όλων για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και οι
γενεαλογικές καταβολές τους ήταν οι λόγοι που τους ώθησαν να εγγραφούν στο συγκεκριμένο τμήμα6.
5
6

Τη δυνατότητα αυτή μας την έδωσε ο κ. Γιμουρτσόγλου, καθηγητής φιλόλογος, τον
οποίο και ευχαριστούμε από καρδιάς.
Για το σημαντικό αυτό εγχείρημα βλ. την πρόσφατη συνέντευξη του Γενικού Προξένου στην Κωνσταντινούπολη στο <http://www.deropoli.com/?p=2736>. Στο παράθεμα
που ακολουθεί αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν όλο αυτό τον κόσμο στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας: «[...] είναι ανάγκες που ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Μια αφετηρία είναι να γνωρίσουν την γειτονική τους χώρα, μια άλλη είναι να έχουν
ένα εργαλείο που θα τους βοηθήσει πολύ στην επαγγελματική τους εξέλιξη τα επόμενα
χρόνια. Ένα τρίτο είναι παιδιά τα οποία έχουν σχέσεις στην Ελλάδα, έχουν γνωστούς,
έχουν κάποιους δεσμούς ενδεχομένως, είναι παιδιά που θέλουν να χρησιμοποιήσουν
την γλώσσα για ζωτικούς λόγους πια, απολύτως απαραίτητους λόγους. Υπάρχει και μια
γενικότερη ανάγκη την οποία έχω διαπιστώσει χωρίς να έχω μπορέσει να την εξιχνιάσω,
δηλαδή η ανάγκη του να ψάξουμε ακόμη και την ιστορία του δικού μας τόπου εδώ, στην
Πόλη, γιατί η Πόλη είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Έλληνες,
Ρωμιούς που μιλούσαν τα ελληνικά, οι οποίοι άνθιζαν ως κοινωνία, μέχρι το 1964 περί-
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Τα τμήματα αυτά παρακολουθούν, επίσης, 30 περίπου ρωμιόπουλα,
παιδιά μεικτών οικογενειών, τα οποία φοιτούν σε τουρκικά ιδιωτικά
σχολεία αλλά και σε γαλλικά ή γερμανικά και επιθυμούν να μάθουν την
ελληνική γλώσσα. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(ν.625/1965, άρθρ. 25), στα ρωμαίικα σχολεία δεν επιτρέπεται η εγγραφή
παιδιών ξένης ιθαγένειας, με αποτέλεσμα να αποκλείονται ακόμη και τα
παιδιά των ελληνικής ιθαγένειας υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονται σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία και είναι εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Πόλη. Επιτρέπεται να εγγράφονται σε αυτά
μόνο τα παιδιά των αποσπασμένων από την Ελλάδα εκπαιδευτικών, των
Ελλήνων προξενικών υπαλλήλων, καθώς και τα παιδιά των Ελλήνων αξιωματούχων, που συμμετέχουν σε επίσημες αποστολές.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, στα μειονοτικά σχολεία όλοι
οι διευθυντές είναι Έλληνες και όλοι οι Υποδιευθυντές Τούρκοι. Οι μαθητές φοιτούν δωρεάν, χωρίς καταβολή διδάκτρων και η συντήρηση των
Σχολείων, όπως και ο εξοπλισμός τους, εξασφαλίζονται από κληροδοτήματα δωρητών, από εισφορές αποφοίτων και από προσφορές επισκεπτών.
Βασικά χαρακτηριστικά του μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος7
Το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των σχολείων αυτών, αποτέλεσμα ιστορικών εξελίξεων από το 1923 και μετά, αλλά και πολιτικών
παρεμβάσεων, ορίζει τα σχολεία αυτά, από το 1961 και μετά, ως ιδιωτικά
ιδρύματα, ταυτόχρονα όμως και ως κοινοτικά (ως προς τη διαχείρισή τους
από την Κοινότητα8). Το διττό αυτό πλαίσιο, στην πραγματικότητα, παρεμποδίζει κάθε προσπάθεια αλλαγής και αποβαίνει εις βάρος της εύρυθμης
λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών. Αναμφίβολα, ένας από τους σημαντικό-

7

8

που, οπότε μετά τις απελάσεις αναγκάστηκαν να συρρικνωθούν και να φύγουν… Το
γεγονός ότι υπάρχουν ελληνορθόδοξα μνημεία στην Πόλη, το γεγονός ότι ανακαλύπτουν
στιγμές και πτυχές της ιστορίας της πόλης, οι οποίες τους ήταν απολύτως άγνωστες μέχρι
σήμερα. Όλα αυτά τους οδηγούν στο να αναζητήσουν ένα εργαλείο για την εξιχνίαση των
πτυχών αυτών που δεν γνώριζαν μέχρι σήμερα. Άρα ένας βασικός λόγος, όπως εγώ τον
καταλαβαίνω, είναι να ξαναγνωρίσουν την Πόλη – όπως δεν την γνώριζαν».
Αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά αυτά, αλλά και για τη μειονοτική εκπαίδευση στην
Κων/λη βλ. Κατερίνα Μάρκου, «Η εκπαίδευση των Ρωμιών της Πόλης στο πλαίσιο
του μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος», Συνάντηση στην Πόλη: το παρόν και το
μέλλον, Πρακτικά Συνεδρίου (Πόλη, 30/6–2/7/ 2006), σ. 26-28.
Σχετικά με το θέμα των Κοινοτήτων και τη λειτουργία τους βλ. Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου και Φώτης Μπενλίσοϊ (Benlisoy Foti), «Διοικητική οργάνωση και εκλογικοί μηχανισμοί στη ρωμαίικη μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη από το 1950 μέχρι
σήμερα» στο Πρακτικά…, σ. 59-77. Επίσης, στον ίδιο τόμο, Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, «Τα Βακούφια των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Τουρκίας: Νομικές όψεις ενός
πολιτικού προβλήματος», σ. 153-188.

562

Χριστίνα Πετροπούλου

τερους παράγοντες δυσλειτουργίας των σχολείων αυτών είναι η εμπλοκή
στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία των δύο εμπλεκόμενων κρατών Ελλάδας και Τουρκίας. «Στην προσπάθειά τους —εδώ και πολλά χρόνια— να
επιβάλλουν και να ενισχύσουν τη δική τους εθνική ιδεολογική τοποθέτηση, η οποία a priori είναι αντιθετική και συγκρουόμενη, χρησιμοποιούν τα σχολεία ως μοχλό πίεσης για την επίτευξη πολιτικών διεκδικήσεων,
κυρίως μετά από κάθε ελληνοτουρκική διένεξη, με αποτέλεσμα τον αποδεκατισμό τους από πλευράς μαθητικού πληθυσμού», σημειώνει η Μάρκου9.
Το ιδιόμορφο αυτό νομικό πλαίσιο, ο διαχωρισμός του προγράμματος
σε ελληνόφωνο και τουρκόφωνο, οι πιέσεις που ασκούνται μετά από κάθε
ελληνοτουρκική διένεξη με τις γνωστές επιπτώσεις, η συρρίκνωση του
μαθητικού πληθυσμού, η βαθμιαία, από τη δεκαετία του 1970 και μετά,
εγγραφή αραβόφωνων ορθόδοξων μαθητών από την Αντιόχεια, καθώς και
η συσσώρευση άλυτων μέχρι στιγμής ζητημάτων αποτελούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Σε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, στην παρουσία μεγάλου αριθμού
Αντιοχέων μαθητών, θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Πριν όμως προχωρήσουμε στο θέμα αυτό, καλό είναι να έχουμε μια κοινωνιο-ανθρωπολογική εικόνα των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία αυτά, έτσι όπως προέκυψε από την έρευνα.
Τα δεδομένα της έρευνας
Οι ηλικίες των μαθητών που απάντησαν στα ερωτηματολόγια κυμαίνονται
μεταξύ 11 και 19 ετών. Διαμένουν στις περιοχές: Άγιος Στέφανος, Ταταύλα,
Ταξίμ, Μακροχώρι, Καντίκιοϊ, Σκούταρι, Ψωμαθειά, Πρίγκηπος, Πέραν.
Οι γονείς τους, στην πλειονότητά τους, είναι απόφοιτοι μέσης ή βασικής
εκπαίδευσης και μόνο 6 πανεπιστημιακής. Σχεδόν κάθε Κυριακή συνηθίζουν να εκκλησιάζονται στις ορθόδοξες εκκλησίες της περιοχής τους: στην
Αγία Τριάδα, στον Άγιο Στέφανο, στον Άγιο Παντελεήμονα, στον Άγιο
Δημήτριο στο Κουρτουλούς (Ταταύλα), στα Ψωμαθειά, στην Αγία Μαρία
της Πριγκήπου, στην Ευαγγελίστρια και, φυσικά, στο Πατριαρχείο. Για
δε τους μαθητές της Μεγάλης του Γένους Σχολής (και όχι μόνο) φαίνεται να αποτελεί «παράδοση» κάθε πρωί πριν από το μάθημα να περνούν
να ανάβουν ένα κερί στην εκκλησία10. Ορισμένοι από αυτούς, συνήθως
9 Βλ. σημ. 8.
10 Πρβλ. και τη μαρτυρία του κ. Δημήτρη Φραγκόπουλου: «Το κερί για τους Πολίτες είναι
σύμβολο ελπίδας και παρηγοριάς. Το κερί έπειξε σπουδαίο ρόλο, ιδιαίτερα κατά τη μαθητική περίοδο της ζωής μου. Πλάι στη Μεγάλη Σχολή υπάρχει μια βυζαντινή εκκλησία, το
Μούχλιο. Η Μουχλιώτισσα. Αν δεν περνούσα κάθε πρωί ν’ ανάψω ένα κερί, δεν πήγαινα
στο μάθημα», στο Μερόπη Αναστασιάδου-Dumont (επιμ.), «Από πάθος κι από χρέος
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οι εξ Αντιοχείας, είναι και ψάλτες σε ενοριακούς ναούς: «Μου αρέσει να
πηγαίνω στην εκκλησία και είμαι και ψάλτης στο Μακροχώρι», σημειώνει
ένας από αυτούς.
Ένας από τους βασικούς λόγους που ώθησαν τους μαθητές να εγγραφούν στα ομογενειακά σχολεία είναι το γεγονός ότι και άλλα συγγενικά
τους μέλη είχαν φοιτήσει σε αυτά: αδέλφια, ξαδέλφια, γονείς, θείοι. Άλλοι
λόγοι επιλογής των συγκεκριμένων σχολείων, σύμφωνα με τις απαντήσεις
των μαθητών, είναι: η αγάπη των δασκάλων προς τα παιδιά, η ελληνική
γλώσσα, η ιστορικότητα, η δημοκρατικότητα, αλλά και η ομορφιά των
σχολείων (ως κτηρίων), η καλή εκπαίδευση και η πειθαρχία. Επίσης, το
ομόθρησκο: «Εμένα με κατηύθυνε το περιβάλλον από το Σκούταρι. Αντί να
πάω σε ένα σχολείο που δεν θα υπήρχαν Χριστιανοί, διάλεξα ένα σχολείο
που έχουμε την ίδια θρησκεία», σημειώνει ένας μαθητής από την Αντιόχεια.
Η γλώσσα που χρησιμοποιούν στο σπίτι είναι η ελληνική, η τουρκική
και η αραβική (ανάλογα με την καταγωγή του καθενός), το ίδιο ισχύει
και για τη γλώσσα που χρησιμοποιούν στα διαλείμματα. Οι περισσότεροι
έχουν συγγενείς στην Ελλάδα και διατηρούν σχέσεις μαζί τους.
Ως προς το σημαντικότερο στοιχείο που συνδέει όσους φοιτούν στα
σχολεία αυτά οι απαντήσεις ποικίλλουν:
 Οι φιλικές και συγγενικές σχέσεις: «Αισθανόμαστε σαν μια οικογένεια
στο σχολείο.»
 Το ομόγλωσσο και το ομόθρησκο: «Είμαστε όλοι Ρωμιοί, είμαστε
όλοι από την ομογένεια της Πόλης». «Πιστεύω πως το σημαντικότερο
στοιχείο είναι ότι είμαστε κομμάτι μιας ομογένειας, η οποία προσπαθεί
να διατηρήσει το ελληνικό στοιχείο στις σημερινές συνθήκες.»
 Η ελληνική εκπαίδευση: «Όταν αποφοιτήσουμε από το σχολείο, θα
ξέρουμε όλοι ελληνικά και θα μας χρησιμεύσουν σε όλη μας τη ζωή».
«Τα ελληνικά, γιατί πιστεύω ότι αυτή η γλώσσα που μαθαίνουμε μας
κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους.»
 Η ιστορικότητα των σχολείων: «Το πνεύμα του σχολείου και η τιμή
που τελειώνουμε αυτό το σχολείο.»
Με μία μόνη εξαίρεση όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι επιθυμούν
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε τουρκικά Πανεπιστήμια, κατά προτίμηση στο Παν/μιο της Κων/λης, του Μαρμαρά και στο Μιγκλίς. Σημειώνουμε εδώ ότι σε μια συνεχώς συρρικνούμενη ομογένεια τα ίδια τα σχολεία
κατευθύνουν τους μαθητές να συνεχίσουν σπουδές στην Τουρκία και όχι
στην Ελλάδα, ώστε να κρατήσουν τις νέες γενιές στον τόπο τους.
για τη διατήρηση ενός ρωμαίικου πυρήνα στην Πόλη» – Συζήτηση με τον Δημήτρη
Φραγκόπουλο, Σύγχρονα Θέματα, τ. 74-75, 2000, σ. 90.
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Σχετικά με τη χρησιμότητα των ελληνικών οι περισσότεροι θεωρούν ότι
θα τους χρησιμεύσουν στην εξεύρεση μιας καλής θέσης εργασίας, αλλά και
στη δυνατότητα επικοινωνίας τους με τους Έλληνες της Ελλάδας. Ορισμένες απαντήσεις:
 «Με την ελληνική γλώσσα, ειδικά στην Πόλη, μπορούμε να βρούμε
εύκολα δουλειά σε ελληνικές εταιρείες.»11
 «Με τα ελληνικά μπορώ να βρω μια καλή δουλειά.»
 «Αν ξέρουμε πολλές γλώσσες, βρίσκουμε πιο εύκολα δουλειά.»
 «Αν πάω στην Ελλάδα, θα μπορώ να μιλώ.»
 «Η κάθε γλώσσα που μαθαίνουμε είναι κέρδος μας.»
Στην ερώτηση τι θεωρούν σημαντικότερο από αυτά που τους προσφέρει
το σχολείο, τα στοιχεία που σημειώνουν είναι τα εξής: η ελληνική γλώσσα,
η ηθική, η αγάπη και το ενδιαφέρον από πλευράς καθηγητών/διευθυντών,
οι εκδρομές, «το ότι υπάρχουν άτομα που μας στηρίζουν σε κάθε απόφαση
που παίρνουμε και σε κάθε μας βήμα», «το ότι μαθαίνουμε να είμαστε πρώτα
άνθρωποι και μετά άνθρωποι με γνώσεις». «Είναι μια τύχη που διαβάζω σε
αυτό το σχολείο, γιατί το κτίριο και αυτά που κάνουμε μέσα σε αυτό το κτίριο
είναι θαυμάσια. Το σχολείο μας είναι ιστορικό. Είμαστε όλοι πολύ ευτυχισμένοι που έχουμε την ευκαιρία να εκπαιδευόμαστε σε αυτό το κόκκινο κτίριο,
που ο λαός το λέει “Κόκκινο Σχολείο”. Αυτά που μας προσφέρει αυτό το
σχολείο είναι πάρα πολλά, αλλά θα σας πω το ένα: μας ετοιμάζει για τη ζωή
ως σωστούς ανθρώπους, πρώτα απ’ όλα. Αλλά έχουμε μείνει μόνο 49 παιδιά.
Αυτό όμως δεν μας επηρεάζει, αντίθετα μας κάνει πιο προσεκτικούς12».
Τέλος, στην ερώτηση αν θέλουν να γράψουν «μια σκέψη για την
Ελλάδα», σημειώνουν:
 «Είναι πολύ ωραία και έχει πολλά μουσεία.»
 «Η άνεση των Ελλήνων. Για κάθε θέμα έχουν υπομονή.»
 «Είναι μια μικρή χαριτωμένη χώρα.»
 «Για μένα έχει πολλή σημασία η Ελλάδα, γιατί πιστεύω ότι είναι μία
χώρα που έχει δώσει πολλά σπουδαία πράγματα στην κανονική ζωή
και στον πολιτισμό.»
11 Σημειώνουμε ότι από το 1990 και μετά αρκετές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, γεγονός το οποίο αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για τη
ρωμαίικη μειονότητα. Για το θέμα αυτό βλ. Νικολέττα Χαρδαλιά, «Το φαινόμενο μιας
επαγγελματικής μετανάστευσης: ελληνικής ιθαγένειας στελέχη στην Πόλη σήμερα»,
στο Συνάντηση στην Πόλη, σ. 265-277.
12 Η τελευταία αυτή μαρτυρία έχει καταγραφεί στις 10 Ιουνίου 2005, ανήκει στον τότε
μαθητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής Γιάννη Άμντεμιρ και έχει δημοσιευθεί (μαζί με
άλλες) στο μαθητικό περιοδικό Συνεπάρματα, τ. 6, Μάιος 2006, σ. 35.
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 «Αν ξανάρθει το ελληνικό πνεύμα στους Έλληνες, θα σωθούν από την
κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται.»
Είναι σαφές ότι ο λόγος των νέων είναι απαλλαγμένος από το βάρος
του παρελθόντος, αφού εκ των πραγμάτων δεν έχουν βιώσει διώξεις και
βιαιοπραγίες, όπως οι γονείς και οι παππούδες τους, πολλώ δε μάλλον ο
λόγος των Αντιοχέων μαθητών, η παρουσία των οποίων στα ομογενειακά
σχολεία έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας εκπαιδευτικής κατάστασης, αλλάζοντας τα δεδομένα τόσο σε γλωσσικό όσο και σε αριθμητικό επίπεδο. Σημειώνουμε ότι οι αραβόφωνοι ορθόδοξοι μαθητές καλύπτουν σήμερα το μισό, σχεδόν, του ρωμαίικου μαθητικού δυναμικού των
σχολείων.
Οι Αντιοχείς μαθητές
Πρόκειται για παιδιά εσωτερικών μεταναστών που προέρχονται από τoν
Νομό Χατάι (Hatay), με πρωτεύουσα την Αντιόχεια (Antakya) και λιμάνι
την Αλεξανδρέτα (Iskenderum) στη Νοτιοανατολική Τουρκία, στα σύνορα
με τη Συρία.

Χάρτης της περιοχής της Αντιόχειας.
Πηγή: http://www.map-of-turkey.co.uk/map-of-antakya.htm

Έως το 1938 η περιοχή αυτή ανήκε στη Συρία και στη συνέχεια προσαρτήθηκε στην Τουρκία, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Γαλλίας και του
Κεμάλ. Μετά την προσάρτηση της περιοχής στην Τουρκία, άρχισαν να
αναπτύσσονται σχέσεις ανάμεσα σε Ρωμιούς της Πόλης και σε Ρωμιούς της
Αντιόχειας τόσο σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων, μέσω της στρατιωτικής
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θητείας που εκτελούσαν οι μεν στην περιοχή των δε όσο και σε επίπεδο
εμπορικών και γενικότερα οικονομικών συναλλαγών. Μέχρι δε τις αρχές
του 20ού αιώνα, το Πατριαρχείο της Αντιόχειας, ένα από τα ιστορικότερα
της Χριστιανοσύνης, χρησιμοποιούσε την ελληνική ως γλώσσα λατρείας
— σήμερα έχει μεταφερθεί στη Δαμασκό. Σύμφωνα με τον εξ Αντιοχείας
Συμεών Γιλμάζ, καθηγητή Φυσικής στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, ένας
από τους λόγους μετανάστευσης πολλών Αντιοχέων στην Πόλη ήταν η
επιθυμία τους να μάθουν αυτοί και τα παιδιά τους την ελληνική γλώσσα
στα ομογενειακά ορθόδοξα σχολεία13. Ας μην ξεχνούμε, άλλωστε ότι ο
όρος “ελληνορθόδοξος” αποτελεί όχι εθνικό, αλλά θρησκευτικό–πολιτιστικό προσδιορισμό της κοινότητας των Αντιοχέων, η εκκλησία των
οποίων ταυτίζεται κατά το δόγμα και το τυπικό της με την ελληνορθόδοξη.
Στην περίοδο 1965-1972 οι Αντιοχείς μαθητές στα σχολεία της Πόλης δεν
υπερέβαιναν τους 40. Το γεγονός ότι μέχρι τη δεκαετία του 1970 παρέμεναν στην περιοχή της Αντιόχειας και ελάχιστοι είχαν μετοικήσει στην
Πόλη, τους προστάτευσε από το πογκρόμ του 1955 και τις αλλεπάλληλες
διώξεις και προσβολές που ο κρατικός μηχανισμός εξαπέλυσε κατά των
Ρωμιών. Οι ελληνορθόδοξοι της περιοχής γλύτωσαν και από την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1922 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που έγινε
με κριτήρια θρησκευτικά και όχι εθνικά, αφού την εποχή εκείνη υπάγονταν
στη Συρία.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αρκετά παιδιά από την Αντιόχεια διέμεναν στο
Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, ενώ Αντιοχείς σπουδαστές φοιτούσαν στη
Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όταν τα δύο αυτά ιδρύματα λειτουργούσαν.
Μετά το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής, οι σπουδαστές αυτοί συνέχισαν
τις σπουδές τους στην Ελλάδα. Η κορύφωση της μετανάστευσης παρατηρήθηκε τη δεκαετία 1980-1990, αποτέλεσμα της μετακίνησης αγροτικών
πληθυσμών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της Τουρκίας, ειδικότερα δε
στην Πόλη. Ένα σοβαρό κίνητρο προσέλκυσης του κόσμου αυτού υπήρξε
η ανάγκη για κάλυψη θέσεων βοηθητικού προσωπικού σε κοινοτικά ορθόδοξα ιδρύματα και σε εκκλησίες. Πράγματι, όλοι σχεδόν οι νεωκόροι των
ελληνικών εκκλησιών και οι φύλακες των σχολείων της Πόλης προέρχονται από την κοινότητα των Αντιοχέων. Υπάρχει όμως και μία κατηγορία
αυτού του πληθυσμού που έχει κρατήσει, θα λέγαμε, αποστάσεις από το
ομογενειακό εκπαιδευτικό σύστημα. Πρόκειται για Αντιοχείς που βρίσκονται σε σχετικά καλή οικονομική κατάσταση, κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι προτιμούν τα μη ομογενειακά σχολεία, κάτι που ισχύει
και για τους ευκατάστατους Ρωμιούς — ο καθένας για διαφορετικούς
13 Συμεών Γιλμάζ, «Το παρόν και το μέλλον στην Πόλη των αντιοχειανής καταγωγής
Ρωμιών-Ορθοδόξων», στο Συνάντηση στην Πόλη..., σ. 279-289.
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λόγους. Οι μεν θεωρούν ότι τα παιδιά τους δύσκολα θα προσαρμοσθούν
στο ελληνόφωνο πρόγραμμα, καθότι αραβόφωνοι —και τώρα η δεύτερη
γενιά τουρκόφωνη— οι δε θεωρούν ότι και εξαιτίας της παρουσίας των
Αντιοχέων μαθητών το επίπεδο σπουδών έχει υποβαθμισθεί, άρα στρέφονται σε άλλες λύσεις. Χαρακτηριστικά ως προς το θέμα επιλογής του
σχολείου είναι τα λόγια του Έλληνα Προξένου στην Κωνσταντινούπολη:
«Όλοι οι ευκατάστατοι στην Πόλη προτιμούν τα ξένα σχολεία. Και όταν λέμε
ξένα σχολεία, δεν εννοούμε σχολεία με βαρίδια, όπως είναι τα ομογενειακά.
Βαρίδια είναι η Συνθήκη της Λωζάνης, τα αναγκαστικά προγράμματα διδασκαλίας, οι ισορροπίες μεταξύ των δύο γλωσσών στο σχολείο και γενικά το
όλο κλίμα: Δ/ντές ομογενείς, υποδ/ντές Τούρκοι κ.λπ. Είναι ένα κλίμα το
οποίο βαραίνει το σχολείο. Και όλοι αυτοί οι λόγοι λειτουργούν αποτρεπτικά
για την εγγραφή μαθητών σε αυτά».
Στο ήδη λοιπόν βεβαρυμένο και με εύθραυστες ισορροπίες σύστημα,
παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο το 47,2% του μαθητικού πληθυσμού
να προέρχεται από την Αντιόχεια, ενώ ένα επιπλέον 6,5% να προέρχεται
από μεικτούς γάμους, με αποτέλεσμα, πολύ συχνά, τα ελληνικά να μην
είναι η ομιλούμενη γλώσσα στο σπίτι. Η νέα αυτή κατάσταση απασχολεί
τη μειονότητα εδώ και καιρό, ειδικότερα δε όλους τους εμπλεκόμενους
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ποιοι όμως είναι οι εμπλεκόμενοι στην
ομογενειακή εκπαίδευση; Θα μας το περιγράψει πολύ παραστατικά η Δ/
ντρια ενός εκ των σχολείων:
«Εμείς εδώ έχουμε πολλά αφεντικά: ελληνικό και τούρκικο Υπουργείο Παιδείας, Προξενείο, Πατριαρχείο, Δ/ντές Εκπ/σης κ.λπ. Εγώ τι να
θέλω από όλους αυτούς; Παιδιά να γράψω στο σχολείο και χορηγούς.
Μπορείτε να μου τα φέρετε; Εγώ αυτό θέλω.»
Σύμφωνα με την μελέτη της Μάρκου, τα δύο εμπλεκόμενα κρατικά
σύνολα —ελληνικό και τουρκικό— στην προσπάθειά τους εδώ και χρόνια
να επιβάλλουν και να ενισχύσουν τη δική τους εθνική ιδεολογική τοποθέτηση, η οποία a priori είναι αντιθετική και συγκρουόμενη, έχει δημιουργήσει ένα ασυμβίβαστο συμφερόντων, τα οποία έχουν μεν πολιτική και ιδεολογική χροιά, αλλά δεν έχουν καμιά σχέση με το εκπαιδευτικό ζητούμενο,
που είναι η μόρφωση των παιδιών.
Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο που έως τώρα περιγράψαμε, ας δούμε πώς
εκτιμάται η νέα αυτή εκπαιδευτική κατάσταση από τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη:
• Σε μια εποχή που η δημογραφική συρρίκνωση απειλεί την ίδια την
επιβίωση της Πολίτικης Ρωμιοσύνης, η έλευση των αραβόφωνων στην
Κωνσταντινούπολη θεωρήθηκε μία ανέλπιστη τονωτική ένεση, μια ελπίδα
ανανέωσης και συνέχειας. Χαρακτηριστική είναι και η μαρτυρία μιας μαθή-
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τριας της Μεγάλης του Γένους Σχολής, έτσι όπως την καταγράψαμε στις
29-3-2010:
«Εμένα δεν με ενοχλούν τα παιδιά αυτά που τα λένε αραβόφωνα, εγώ δεν
τα βλέπω σαν αραβόφωνα. Ό,τι είμαστε εμείς είναι κι αυτοί, το ίδιο. Είναι
αλήθεια ότι τα σχολεία αυτοί τα ’χουν ανοιχτά. Δηλαδή εμείς με τα λίγα
άτομα που έχουμε, δεν φθάνουμε, δεν μπορούμε. Δηλαδή το σχολείο, αν
είναι τώρα ανοιχτό κι αν υπάρχουν παιδιά, είναι από αυτούς. Αυτό είναι
αλήθεια. Και φυσικά δεν μου αρέσει να ξεχωρίζω τους ανθρώπους σε
αραβόφωνους και Έλληνες. Αν είναι ο σωστός άνθρωπος, δεν πειράζει.»
Και δεν είναι λίγοι αυτοί που —και από τις δύο πλευρές— πιστεύουν, έστω και με μια δόση επιφυλακτικότητας όσον αφορά τους Πολίτες
Ρωμιούς, ότι οι Αντιοχείς αποτελούν το μέλλον της Ρωμιοσύνης στην Πόλη.
• Μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η υποβάθμιση της ελληνικής γλώσσας, που, σύμφωνα με πολλούς Ρωμιούς, σημαίνει και πορεία προς την
απώλεια της ελληνικής συνείδησης, είναι άμεσα συνυφασμένη με την
παρουσία των Αντιοχέων μαθητών. Η νέα αυτή πραγματικότητα οδηγεί
και σε μια νέα κατηγοριοποίηση ταξικού χαρακτήρα: στο διαχωρισμό
σε σχολεία των φτωχών αραβόφωνων και των πλούσιων Ρωμιών. Εδώ
βεβαίως πρέπει να τονισθεί ότι η ελλιπής λειτουργία των νηπιαγωγείων,
που θα προετοίμαζαν τα παιδιά των αραβόφωνων και των μεικτών γάμων
για μια ομαλή ένταξή τους στα ομογενειακά σχολεία, καθώς και η έλλειψη
επιμόρφωσης των διδασκόντων, ώστε να ανταποκρίνονται σε πολύγλωσσα
περιβάλλοντα. Ως εκ τούτου, η αποτυχία προσχολικής εκμάθησης της
ελληνικής δημιουργεί χαοτική κατάσταση εντός του σχολείου, με μαθητές
δύο ταχυτήτων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η υποβάθμιση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης. Παραθέτω χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα από συνέντευξη
με τον κ. Φραγκόπουλο (καταγραφή 30-3-2010):
«Ανοίξαμε τις πόρτες μας και δεχτήκαμε αυτά τα παιδιά στην ίδια τάξη
με τα γνωρίζοντα την ελληνική. Είστε εκπαιδευτικός και δεν θα κουραστώ να σας δώσω να το καταλάβετε. Σε ποιους ν’ απευθυνθεί ο δάσκαλος; Σε ποιους να δώσει βαρύτητα; Στους αγνοούντες ή στους γιγνώσκοντες; Είναι πολύ φυσικό τη ζημιά να την υφίσταται ο γνωρίζων, έτσι
δεν είναι; Επομένως τι πρέπει να γίνει; Πρώτιστος όρος είναι να ετοιμάσεις τις κατάλληλες συνθήκες για την εκπαίδευσή τους σε νηπιακή και
προνηπιακή περίοδο, να έχεις ειδικευμένο προσωπικό για την εκμάθηση της γλώσσας και αφού τα κάνεις όλα αυτά, τότε θα βάλεις τον όρο
ότι δεν γίνονται δεκτά στο σχολείο παιδιά που αγνοούν τη γλώσσα της
διδασκαλίας. Γλωσσικά χωλαίνουν τα σχολεία μας. Αποτέλεσμα: διαρροή
των ομογενών που είναι ευκατάστατοι οικονομικά προς ιδιωτικά ξένα και
τουρκικά σχολεία14».
14 Αναλυτικά για τις προτάσεις του κ. Δημήτρη Φραγκόπουλου βλ. «Το σήμερα και το
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Η λύση, φυσικά μπορεί και πρέπει να αναζητηθεί στις προτάσεις ειδικών στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση και την επεξεργασία ειδικών
προγραμμάτων προσαρμοσμένων στο γλωσσικό περιβάλλον των μαθητών
— Ρωμιών και Αντιοχειανών.
• Μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι οι Αντιοχείς, αν και αποτελούν ένα
δυναμικό τμήμα, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη των σχολείων, στην πραγματικότητα αποτελούν μειονότητα εντός της μειονότητας και η ταυτότητά
τους υπόκειται σε πολλαπλές μεταμορφώσεις, ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους των ίδιων των Αντιοχέων, των Ρωμιών ή και των Ελλαδιτών15. Αρκεί να αναφέρουμε ότι για να αποκτήσουν δυνατότητα εγγραφής
στα ελληνικά Παν/μια απαιτείται και η ύπαρξη βαπτιστικού στα ελληνικά,
κάτι σαν μια δεύτερη βάπτιση, που σημαίνει ότι το σχολείο λειτουργεί τόσο
ως μηχανισμός ένταξης στην Κοινότητα όσο και ως μηχανισμός αποκλεισμού από αυτήν16.
• Και η επίσημη άποψη των ίδιων των Αντιοχέων:
«Οι νέοι Αντιοχείς θέλουμε πραγματικά να συμβάλουμε κι εμείς στη συνέχεια και την πρόοδο της Πολίτικης Ρωμιοσύνης στο μέλλον […] Ιστορικοί λόγοι μας έκαναν να χάσουμε τη γλώσσα μας, όπως οι Καραμανλήδες Καππαδόκες και οι τουρκόφωνοι Πόντιοι. Επίσης ιστορικοί λόγοι
μας εξαίρεσαν από την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923, αλλιώς
θα ήμασταν κάτοικοι κάποιου χωριού της ελληνικής επικράτειας και θα
είχαμε ενσωματωθεί, όπως έγινε άλλωστε και με τους άλλους τουρκόφωνους Μικρασιάτες ρωμαιορθόδοξους πληθυσμούς. Πέρα όμως από τα
ιστορικά του παρελθόντος, εμείς επιβεβαιώνουμε στην καθημερινή μας
ζωή ότι έχουμε κοινές αξίες, κοινές συνήθειες και το σημαντικότερο κοινή
αντίληψη των πραγμάτων με τους νέους ομογενείς της Πόλης. Όχι για
κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί είμαστε κομμάτι της, και η μοίρα της
είναι μοίρα μας, το μέλλον της μέλλον μας, τα οράματά της οράματά μας,
η πίστη της πίστη μας, ο Πατριάρχης της Πατριάρχης μας…».
Αξίζει να σταθούμε στην τελευταία αυτή επισήμανση, στο ομόθρησκο,
το οποίο αποτελεί τον πιο δυνατό συνεκτικό κρίκο ανάμεσα σε Ρωμιούς
της Πόλης και Αντιοχείτες. Η Ομογένεια της Πόλης αποτελώντας πλέον
ένα πολύγλωσσο αμάλγαμα φαίνεται να οδηγείται περισσότερο στην
έννοια του «οικουμενικού ελληνισμού» και το Πατριαρχείο αποτελεί τον
αναμφισβήτητο φορέα, ο οποίος μπορεί να επανασυγκροτήσει τη ρωμιοσύνη, βάσει των νέων δεδομένων. Δεν είναι πια Ρωμιοί μόνο όσοι μιλάνε
αύριο: Προτάσεις για το μέλλον των Ρωμιών, στο Συνάντηση στην Πόλη..., σ. 299-311.
15 Meropi Anastasiadou, Paul Dumon, Un memoire pour la Ville: la communaute grecque
d’Istanbul en 2003, Istanbul, IFEA, 2003.
16 Κατερίνα Μάρκου, «Η εκπαίδευση των Ρωμιών....», σ. 38.

Χριστίνα Πετροπούλου

570

ελληνικά και είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αλλά και οι αραβόφωνοι της
Αντιόχειας. Συναντιούνται δηλαδή, στην Πόλη, δύο διαφορετικά πολιτισμικά ρεύματα, όπως έχει γίνει τόσες φορές κατά το παρελθόν, όταν πήγαν
οι Αρβανίτες, οι Καραμανλήδες, οι Έλληνες από τα νησιά του Αιγαίου.
Όπως τότε, έτσι και σήμερα υπάρχει όσμωση διαφορετικών πολιτισμών,
με αποτέλεσμα η αναπαραγωγή των Ρωμιών να γίνεται με διαφορετικούς
όρους σε κάθε ιστορική περίοδο και ανάλογα με αυτούς τους όρους να
σφραγίζεται και η ταυτότητά τους17.
Αντί επιλόγου
Από τα όσα έως τώρα ελέχθησαν, συνάγεται αβίαστα η συνθετότητα και η
περιπλοκότητα ζητημάτων που είναι άμεσα συνυφασμένα με τη μειονοτική
ομογενειακή εκπαίδευση. Αν μείνουμε στο θέμα της αριθμητικής συρρίκνωσης και στη σημαντική παρουσία Αντιοχειανών μαθητών, το μέλλον
ίσως να μη διαγράφεται ευοίωνο. Οι σημερινές όμως τοπικές αλλά και
διεθνείς συγκυρίες ενδεχομένως να δημιουργήσουν νέα δεδομένα, θετικά
στο σύνολό τους για τη μειονοτική ρωμαίικη εκπαίδευση. Η προοπτική
της ευρωπαϊκής ένταξης της Τουρκίας, η γενικότερη αλλαγή κλίματος που
παρατηρείται σε μια σημαντική μερίδα της τουρκικής κοινωνίας, η οποία
«νοσταλγεί» το πολυφυλετικό της παρελθόν, η ελάττωση του φόβου και
της κινδυνολογίας, η μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων της μειονότητας
στο πολιτικό γίγνεσθαι, η εγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στην
Τουρκία, κάτι που δημιουργεί μια νέα, και μάλιστα δυναμική συνιστώσα
της ομογενειακής πραγματικότητας, αποτελούν ορισμένα νέα δεδομένα,
τα οποία στην εξέλιξή τους μπορεί να οδηγήσουν και σε μια προοπτική
«ανοίγματος» των σχολείων όχι μόνο στους ρουμ ορτοντόξ (Πολίτες
και Αντιοχειανούς), αλλά και σε κάθε ντόπιο ή ξένο μαθητή. Και ας μην
ξεχνούμε ότι «ανεξάρτητα από τη δημογραφική της κατάσταση, η ρωμαίικη μειονότητα αποτελεί σήμερα, από ιστορική και πολιτισμική, τουλάχιστον, άποψη, την πιο αυτονόητη γέφυρα που ενώνει την Τουρκία με την
Ευρώπη18.
•

17 Βλ. σχετικά την παρέμβαση του Κώστα Γαβρόγλου στο Συνέδριο Συνάντηση στην
Πόλη..., σ. 315-320.
18 Μερόπη Αναστασιάδου, «Η πολιτισμική παρουσία των Ρωμιών της Πόλης: αποτίμηση
και προοπτικές ανάπτυξης», στο Συνάντηση στην Πόλη..., σ. 255.
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το πρόβλημα της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων
στα εγχειρίδια της νέας ελληνικής γλώσσας για ξένους
Svetlana Sidneva

Μία από τις πηγές για τη μελέτη της εθνικής (εθνοτικής) ταυτότητας είναι
πρώτο απ’ όλα τα κείμενα της λογοτεχνίας, λαογραφίας και οι δημοσιεύσεις αφιερωμένες σ’ αυτό το θέμα. Ωστόσο, η εθνική ταυτότητα μπορεί να
εκδηλώνεται στα κείμενα, που σχεδιάζονται ή επιλέγονται για διδακτικούς
σκοπούς, ειδικά όταν πρόκειται για έναν τόσο σημαντικό τομέα της ως η
γλώσσα.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι τα βιβλία της νέας ελληνικής
γλώσσας για ξένους φοιτητές. Στην ανακοίνωση αναλύονται τα εγχειρίδια
για διάφορα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας: από αρχάριους έως προχωρημένους. Το κύριο κριτήριο για την επιλογή του υλικού είναι οι συγγραφείς
και οι εκδότες που εξετάζονται να είναι Έλληνες.
Π.χ., οι πηγές μου είναι μια σειρά από βιβλία που έχουν εκδοθεί από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς και αρκετές εκδόσεις από την Αθήνα, οι οποίες είναι πιο δημοφιλείς ανάμεσα στους ξένους
μαθητές (βλ. βιβλιογραφία).
Από τη μία πλευρά, τα διδακτικά κείμενα και οι διάλογοι στην αρχή ή
στο τέλος του μαθήματος έχουν καθαρά πρακτικούς σκοπούς: την ενοποίηση και την επανάληψη του λεξιλογικού και γραμματικού υλικού και την
ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Από την άλλη πλευρά, δίνουν
σε άμεση ή έμμεση μορφή μια ιδέα του πώς οι Έλληνες οι ίδιοι παρουσιάζουν τον εαυτό τους στον κόσμο.
Στην πρώτη περίπτωση στο κείμενο φανερώνονται άμεσα χαρακτηριστικά των Ελλήνων, που συχνά διαμορφώνονται με βάση τόσο τα εθνικά
όσο και τα διεθνή στερεότυπα.
Τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου μπορεί να είναι αρκετά σύντομα
— μια φράση του διαλόγου: οι Έλληνες αγαπούν το γλέντι και τη μουσική
(βλ. μάθημα 19 από Τα νέα ελληνικά για ξένους).
Αντίθετα, μπορεί να είναι αρκετά αναλυτικά και ακόμη να αποτελούν
ένα απόσπασμα από ένα άρθρο ή ένα λογοτεχνικό κείμενο. Στο μάθημα 10
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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του βιβλίου Ελληνικά για προχωρημένους περιέχεται το απόσπασμα από
το άρθρο του Ν. Δήμου με τον ειρωνικό αυτοπροσδιορισμό του ελληνικού
εθνικού χαρακτηρα: O Έλληνας, όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη,
αντικρίζει είτε τον Μεγαλέξανδρο είτε τον Κολοκοτρώνη είτε (τουλάχιστον)
τον Ωνάση. Ποτέ τον Καραγκιόζη...
Έτσι, το κύριο εθνικό χαρακτηριστικό είναι η τάση προς την ηθοποιία
και την υπερβολή. Αξιοσημείωτο, ότι το απόσπασμα αναφέρεται στα
πρόσωπα, που συνδέονται με διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας: τον Μεγαλέξανδρο (εποχή του ελληνισμού), τον Κολοκοτρώνη
(περίοδος της Επανάστασης), τον Ωνάση (ο Έλληνας δισεκατομμυριούχος εφοπλιστής του περασμένου αιώνα). Τέλος, ο συντάκτης του εν λόγω
άρθρου, Έλληνας ο ίδιος, με χιούμορ, είπε ότι οι συμπατριώτες του μερικές φορές θυμίζουν περισσότερο τον δημοφιλή στην Ελλάδα χαρακτήρα
του εθνικού θέατρου σκιών. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει την πολυπλοκότητα του ελληνικού εθνικού χαρακτήρα. Ο Έλληνας σήμερα μπορεί να
θεωρεί τον εαυτό του διάδοχο του αρχαίου πολιτισμού ή της χριστιανικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τις υψηλές πνευματικές αξίες τους ή να
μελετά τη λαϊκή παράδοση, μπορεί ακόμη να ανταποκρίνεται στα αιτήματα
του σύγχρονου κόσμου της κατανάλωσης, αλλά τις περισσότερες φορές τα
συνδυάζει όλα μαζί και αυτό δεν τον απαλλάσσει από την οδυνηρή αναζήτηση της ταυτότητάς του.
Στο μάθημα 10 του ίδιου βιβλίου αναφέρονται τα αποσπάσματα από τα
ημερολόγια, τις εκθέσεις των ξένων και Ελλήνων συγγραφέων, που έγραφαν για την Ελλάδα. Μετά από μία προσεκτική ανάγνωση της συλλογής
κειμένων που αναφέρονται προηγουμένως γίνεται κατανοητό ότι για τους
αλλοδαπούς η Ελλάδα, πρώτα απ’ όλα, είναι η αρχαία Ελλάδα, sui generis
ένα αρχαιολογικό μουσείο στην ύπαιθρο, πλημμυρισμενό με ηλιακό φως.
Στα κείμενα των Ελλήνων συγγραφέων υπάρχει μια συνεχής αναζήτηση
της λεγόμενης «ελληνικότητας».
Γίνεται μια ζωντανή αλληγορία η φράση του Έλληνα ποιητή Β. Βασιλικού, ο οποίος συγκρίνει την Ελλάδα με βασιλόπιτα, παραδοσιακή πίτα
της Πρωτοχρονιάς. Αυτή είναι μία άλλη εικόνα, η οποία υποστηρίζει την
ιδέα ότι την προέλευση του ελληνικού χαρακτήρα θα πρέπει να την ψάχνει
κανείς σε διαφορετικά ιστορικά και πολιτιστικά στρώματα.
Έμμεσα η εθνική ταυτότητα μπορεί να εκδηλώνεται στο επίπεδο της
καταχώρησης των κειμένων και της επιλογής των θεμάτων.
Τα περισσότερα κείμενα αναφέρονται στο θέμα της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας της, των προβλημάτων της διδασκαλίας της, δηλαδή η
γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντικό μέρος της εθνικής ταυτότητας. Π.χ.,
τα άρθρα του πρώτου μαθήματος του Ελληνικά για προχωρημένους είναι
αφιερωμένα στη γλώσσα.
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Εκεί συναντάμε πολλές αναφορές στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.
Τα πρόσωπα, που αναφέρονται συχνότερα στο βιβλίο, συνδέονται με την
ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας: ο Σολωμός, ο Σεφέρης, ο Παλαμάς,
ο Ελύτης, ο Καβάφης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κείμενα με πολιτιστικά θέματα λιγότερη
προσοχή δίνεται στην Αρχαία Ελλάδα, αλλά περισσότερες πληροφορίες
αναφέρονται στη βυζαντινή περίοδο, καθώς και στηνιστορία της νέας
Ελλάδας.
Μπορούμε να βρούμε πολλά κείμενα με λαογραφικά και θρησκευτικά θέματα (δημοσιεύσεις των παραδοσιακών θρύλων ή περιγραφή των
θρησκευτικών προσκυνημάτων), ιδιαίτερα σε σύγκριση, για παράδειγμα, με
τα εγχειρίδια των άλλων γλωσσών. Στο βιβλίο Περισσότερα ελληνικά αναφέρονται τα αποσπόσματα από τα λαογραφικά σύμμεκτα του Δ. Λουκάτου
(ο θρύλος για τους δώδεκα μήνες και το βαρέλι τους), και της А. Κυριακίδου-Νέστορος. Τα κείμενα αυτού του είδους τοποθετούνται στην αρχή του
βιβλίου, ενώ οι πληροφορίες για την αρχαία μυθολογία στο τέλος. Πολλά
βιβλία είναι γεμάτα με λαϊκές παροιμίες.
Μιλώντας για τις βασικές αξίες του ελληνικού λαού, αξίζει να σημειωθεί
το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων ομιλίας περιστρέφεται στο
πλαίσιο του θέματος «Οικογένεια» και των συναφών θεμάτων: το σπίτι, οι
παιδικές αναμνήσεις, οι γείτονες.
Ως παράδειγμα, τα κείμενα από το βιβλίο Ελληνικά για ξένους. Έτσι, το
«σημείο εκκίνησης» για να συζητήσουν τα πρόσωπα στο εγχειρίδιο το θέμα
«Ο καιρός και οι ώρες» γίνεται ένας διάλογος, στον οποίο ο γιος εξετάζει
ένα ρολόι, δώρο της μητέρας του στον πατέρα του για τα Χριστούγεννα.
«Οι χαρακτήρες» δεν συζητούν τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων, των
αεροδρομίων ή μια εργάσιμη ημέρα, που παραδοσιακά συναντούμε στα
βιβλία των άλλων γλωσσών.
Εκτός από το κείμενο, που ασχολείται ειδικά με την οικογένεια, στο
θέμα «Περιγραφή ενός προσώπου» η αιτία της περιγραφής γίνεται μια
φωτογραφία της οικογένειας αλλά όχι, ας πούμε, ενός δημοφιλούς κινηματογραφικού σταρ ή ενός αφηρημένου χαρακτήρα αλλά κάποιου μέλους
της οικογένειας. Ακόμη και σε μια συζήτηση σχετικά με τις εποχές περιέχονται αναφορές στη συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης και τη σημασία του λαϊκού πολιτισμού. Ένας από τους «ήρωες» του διαλόγου αναφέρεται σε ένα ρητό που έλεγε ο παππούς του: Aπό Αύγουστο χειμώνα, από
Μάρτη καλοκαίρι.
«Οικειότητα» σχεδόν σε κυριολεκτική έννοια, έμμεσα, σημειώνεται σε
πολλούς διαλόγους διαφορετικών βιβλίων. Αντικείμενο των κειμένων είναι
μια συνομιλία μεταξύ ενός ξένου και ενός φυσικού ομιλητή, ο οποίος κατά
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την πρώτη γνωριμία ενδιαφέρεται για την οικογένειά του. Στο διάλογο
«Στην αγορά» (12 μάθημα – Τα Νεοελληνικά για ξένους) μια γυναίκα
αγοράζει ρούχα για τις δίδυμες ανιψιές της στις ώρες του γραφείου και
λέει στην έκπληκτη φίλη της ότι ο διευθυντής τής άφησε δύο ώρες για
ψώνια (σχέση εμπιστοσύνης με την ηγεσία). Στο επίπεδο της μορφολογίας και σύνταξης χρησιμοποιείται όχι ο πληθυντικός αριθμός μού έδωσαν
δύο ώρες, ο οποίος θα συνδεόταν με μία απρόσωπη οργάνωση, αλλά η πιο
«προσωπική» μορφή: μου έδωσε ο διευθυντής μου δύο ώρες.
Συνοψίζοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι όχι μόνο η λογοτεχνία και η
λαογραφία μπορούν να γίνουν πηγές της ανασυγκρότησης, τόσο των εθνικών στερεοτύπων όσο και των αντιλήψεων ενός λαού, αλλά και τα εγχειρίδια της γλώσσας περιέχουν επίσης πολλές πληροφορίες σχετικά με το πώς
ένας λαός τοποθετεί τον εαυτό του στον κόσμο, στην ιστορία, ποιες είναι
οι κύριες αξίες του, πού βλέπει την αποκλειστικότητά του ή, αντίστροφα,
την ομοιότητα με άλλους λαούς.
Η ανάλυση των εγχειριδίων της νέας ελληνικής γλώσσας αποδεικνύει
ότι ο ελληνικός λαός συνειδητοποιεί τη συνέχεια του πολιτισμού του, από
την αρχαιότητα έως σήμερα, και την ισοδυναμία της αρχαίας κληρονομιάς
και του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων
των χριστιανικών παραδόσεων. Ο ελληνικός εθνικός χαρακτήρας συνδυάζει την τάση για την υπερβολή με την ικανότητα της αυτο-ειρωνείας. Βασικές αξίες για κάθε Έλληνα αποτελούν η ελληνική γλώσσα, η οικογένεια, οι
παραδόσεις.
•
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Η διαχείριση της μειονοτικής ταυτότητας στον ελληνικό χώρο
και η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής:
Η περίπτωση των μουσουλμάνων της Θράκης
1923–1974
Κωστής Τσιούμης

Οι δυο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα υπήρξαν για το ελληνικό κράτος,
όπως και για άλλα κράτη της Ευρώπης, η περίοδος της εθνικής ολοκλήρωσης. Από το 1912 ως το 1923 πέρασαν στο Ελληνικό Κράτος περιοχές, όπως
η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θράκη, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου1. Το
ζήτημα της διαχείρισης και της παρουσίας των μειονοτήτων και της μειονοτικής ταυτότητας τέθηκε επιτακτικά, όπως άλλωστε και το ζήτημα της
εθνικής γλωσσικής και πολιτισμικής ομοιογενοποίησης2. Βασικό κριτήριο
για την υλοποίηση της πολιτικής γι’ αυτά τα ζητήματα ήταν αυτό της εθνικής ασφάλειας και των υποχρεώσεων της χώρας3. Έτσι οι πληθυσμοί, που
θεωρούνταν απειλητικοί και για τους οποίους δεν υπήρχαν άμεσες δεσμεύσεις, υπάχθηκαν στην πολιτική της αφομοίωσης (Τσάμηδες – Σλαβόφωνοι
της Μακεδονίας). Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αφομοιωτικής διαδικασίας ποίκιλαν ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των κυβερνήσεων που τις εφάρμοσαν4. Τα δικαιώματα των
μουσουλμάνων, τα οποία είχαν αναγνωριστεί με τη Συνθήκη της Λοζάνης5 περιφρουρήθηκαν και δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης μειονοτικού
εκπαιδευτικού συστήματος.
1

2

3
4
5
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στην Ελλάδα (1919-1945), Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2008, σ.17-22.
K. Tσιούμης, ό.π., σ.22-23.
Λ. Διβάνη, ό.π., σ.74-80.
Αλ. Αλεξανδρής, «Το ιστορικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων 1923-1954» σε
Αλ. Αλεξανδρής, Θ. Βερέμης, Π. Καζάκος κ.ά., Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 1923-1987,
Γνώση, Αθήνα 1988, σ.64-65.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Οι μουσουλμάνοι της Θράκης αναγνωρίστηκαν λοιπόν ως μουσουλμάνοι, από την αρχή όμως αντιμετωπίστηκαν ως Τούρκοι, όπως προκύπτει τόσο από τα κείμενα της Συνδιάσκεψης της Λοζάνης,6 όσο και της
Κοινωνίας των Εθνών κατά την περίοδο 1924-257. Τα κείμενα της δεκαετίας του 1920 παρουσιάζουν μια μικτή λογική: Άλλα αναφέρονται σε
μουσουλμάνους και άλλα σε Τούρκους. Στην πράξη οι ελληνικές αρχές, με
τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν, αναγνώριζαν de facto τη μειονότητα ως τουρκική. Για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης καθοριστικής σημασίας υπήρξε η ταύτιση, η οποία γινόταν από το μέσο Bαλκάνιο,
του Μουσουλμάνου με τον Τούρκο8. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με
τη συγκυρία ένταξής της στο ελληνικό κράτος συνέτεινε στην προκατειλημμένη αντιμετώπισή της. Η εικόνα αυτή επιτάθηκε επιπλέον και από το
γεγονός ότι η ομάδα αυτή εντάχθηκε ήδη πριν από τη Λοζάνη στους εθνικούς σχεδιασμούς του νέου τουρκικού εθνικού κράτους9. Ο Εθνικός Όρκος
του Μουσταφά Κεμάλ είχε πρόβλεψη για τη συγκεκριμένη μειονότητα και
έτσι αυτή «πολιτογραφήθηκε» ως ο φίλος του εχθρού10.
Κατά τη δεκαετία του 1920 εμφανίστηκαν στο χώρο της Θράκης οι
πρώτοι σύλλογοι που έφεραν την επωνυμία «τουρκικός» και είχαν ιδρυθεί από τους οπαδούς των τουρκικών νεοτεριστικών μεταρρυθμίσεων11 και
απ’ το Τουρκικό Προξενικό Γραφείο. Ο συγκεκριμένος αυτοπροσδιορισμός
δεν έδειχνε να ενοχλεί τις ελληνικές αρχές, μια που και οι ίδιες είχαν λίγο
πολύ την ίδια αντίληψη για την ταυτότητα του πληθυσμού. Η ουσιαστική
μη αντίδραση των ελληνικών αρχών στη χρήση του αυτοπροσδιορισμού
«τουρκικός» σε συλλόγους και άλλους θεσμούς υποδήλωνε την έλλειψη
διάθεσης αντιπαράθεσης με την Τουρκία12, σε μια εποχή κατά την οποία
τα προβλήματα της χώρας ήταν τόσο μεγάλα, ώστε13 και ένα μέτωπο σ’
αυτό το επίπεδο δεν είχε νόημα. Εξάλλου η Ελληνική Πολιτεία πόνταρε σε
6
7
8

9
10
11

12
13

Lausanne Conference on Near Eastern Affairs, 1923, Proceedings, σ.21-35.
Société des Nations, Journal Officiel, Février 1926, σ.160, “Minorité grecque à Constantinople et minorité turque en Thrace occidentale”.
Poulton H., “Changing the Notions of National Identity among Muslims in Thrace
and Macedonia: Τurks, Pomaks and Roma,” σε H. Poulton και S. Taji - Farouki (επιμ.),
Muslim Identity and the Balkan State, Hurst & Company, London 1997, σ.83.
Αλ. Αλεξανδρής, ό.π., σ.64-66.
Aλ. Ηρακλείδης, Η Ελλάδα και ο εξ Ανατολών κίνδυνος, Πόλις, Αθήνα 2001, σ.174-176.
Συγκεκριμένα η «Ένωση Αλυτρώτων Τούρκων», η «Ένωση Τουρκικής Νεολαίας» κ.ά.
Κ. Τσιούμης, Η μουσουλμανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές
Σχέσεις (1923-1940), Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1994, σ.119-122.
Λ. Διβάνη, ό.π., σ.181-187, Κ. Τσιούμης, ό.π., σ.68-86.
Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ.494-498, Λ. Διβάνη, ό.π., σ.70-80, Ι. Κολιόπουλος, ό.π., σ.19,
Κ. Τσιούμης, Μειονοτικές Ομάδες στην Ελλάδα, ό.π., σ.23-24, R. Clogg, Σύντομη Ιστορία
της Νεότερης Ελλάδας, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1984, σ.180-181.
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μεγάλο βαθμό στη διαχείριση της εσωτερικής διένεξης στο χώρο της μειονότητας ανάμεσα σε νεοτεριστές και παραδοσιακούς μουσουλμάνους14.
Αυτό συνέβαινε, σύμφωνα με τις ενδείξεις, όχι γιατί οι ιθύνοντες θεωρούσαν ότι οι δεύτεροι ήταν λιγότερο Τούρκοι από τους πρώτους αλλά διότι
πίστευαν ότι οι παραδοσιακοί είχαν σοβαρούς λόγους να αντιτίθενται,
μεσοπρόθεσμα σε μια ταύτιση με το τουρκικό καθεστώς15. Πράγματι στη
νεοτεριστική αντίληψη προσχωρούσαν πρώτιστα όσοι ήθελαν να αμφισβητήσουν τις παραδοσιακές κοινωνικές δομές και σχέσεις εξουσίας μέσα
στη μειονότητα, όσοι είχαν τη διάθεση για αντιπαράθεση με τις ελληνικές
αρχές για προσωπικά ή συλλογικά συμφέροντα16 ή απλώς όσοι πίστευαν
στην εκκοσμίκευση που επαγγελλόταν το κεμαλικό καθεστώς και ήθελαν
να υπερασπιστούν την ταυτότητά τους17. Από την άλλη πλευρά οι παραδοσιακοί, πέρα από την υπεράσπιση των παραδοσιακών θρησκευτικών αξιών
και τη στήριξη της θρησκευτικής και οικονομικής ηγεσίας της μειονότητας,
στόχευαν και στην εύνοια των ελληνικών αρχών που τους θεωρούσε λιγότερο φιλικούς προς την Τουρκία18. Αυτό δε σήμαινε σε καμία περίπτωση
αποποίηση της τουρκικής ταυτότητας για ορισμένους απ’ αυτούς19. Αυτό
14 Aλ. Αλεξανδρής, ό.π., σ.66-67, Ν. Παναγιωτίδης, Μουσουλμανική Μειονότητα και
Εθνική Συνείδηση, Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Έβρου, Αλεξανδρούπολη 1995, σ.143-144, Σ. Σολταρίδης, Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Νέα Σύνορα–Λιβάνης, Αθήνα
1997, σ.198-209.
15 Ν. Σαρρής, Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικές Εξελίξεις στην Πρώτη Τουρκική Δημοκρατίa. Η άνοδος της Στρατογραφειοκρατίας, Γόρδιος, Αθήνα 1992, σ.243-244, Σ. Σολταρίδης, ό.π., σ.200-201, Κ.Τσιούμης, ό.π, σ.124-125.
16 Ως τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν π.χ., με κάποια επιφύλαξη
όμως πάντα, οι μεγαλοκτηματίες-μπέηδες της Ξάνθης Ιμπραήμ Ντεμίρ Σερντάρζαδε
και Χαμδή Φεχμή, οι οποίοι αντιπαρατέθηκαν προς την ελληνική διοίκηση ήδη από τη
δεκαετία του 1920. Σχετικά Ηλ. Νικολακόπουλος, «Πολιτικές Δυνάμεις και Εκλογική
Συμπεριφορά της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη (1923-1955)»,
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Τόμος Όγδοος, Αθήνα 1990-91, σ.200, Αν.
Ιορδάνογλου, «Ο τύπος της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης από τη
Συνθήκη της Λοζάνης ως σήμερα», Βαλκανικά Σύμμεικτα, τεύχ.3, σ.220.
17 Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση φαίνεται πως υπήρξε ο ηγέτης των νεοτεριστών και
πρωτεργάτης του κεμαλισμού στη Δυτική Θράκη, Μεχμέτ Χιλμή. Σχετικά βλ. S. Yildiz,
“Batı Τrakya’ da Türk millietçiliği isiğini yakan Mehmet Hilmi ve Bati Trakya’ da Türk
Basını”, Türk Kültürü, XIV/159, μετάφρ. σε ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, V, 1976,
σ.374, Κ. Τσιούμης, ό.π., σ.120, Ν. Σαρρής, Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικές Εξελίξεις
στην Πρώτη Τουρκική Δημοκρατία. Η άνοδος της Στρατογραφειοκρατίας, Εκδ. Γόρδιος,
Αθήνα 1992, σ.494.
18 Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη (ΙΑΜΜ)/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζελου (ΑΕΒ)/
173/53, Στυλιανόπουλος προς Ελ. Βενιζέλο, Αθήναι 11.10.1929.
19 Με χαρακτηριστικότερη ίσως περίπτωση αυτή του Χαφούζ Αλή Γκαλήπ, μόνιμου
βουλευτή της μειονότητας κατά τη μεσοπολεμική περίοδο. Βλ. Κ. Τσιούμης, «Ηγεσία
και Προσωπικότητα στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης κατά την
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το οποίο συνέβαινε ήταν η επιλεκτική χρήση της ταυτότητας του μουσουλμάνου σε όποιες περιπτώσεις αυτό ήταν χρήσιμο20. Διαφορετική ήταν η
περίπτωση των φυγάδων Οθωμανών αξιωματούχων, οι οποίοι κατείχαν
στο παρελθόν κορυφαίες θέσεις στην Οθωμανική διοίκηση. Αυτοί είχαν
προσωπικά συμφέροντα από την αποσταθεροποίηση του τουρκικού καθεστώτος και κάποιοι ήθελαν να αναδειχθούν σε ηγετικά αξιώματα στους
κόλπους της μειονότητας21.
Το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα, που αναπτύχθηκε μέσα στη
δύσκολη αυτή οικονομική και κοινωνική συγκυρία, είχε έντονα τουρκικά χαρακτηριστικά, μια που τα βιβλία και άλλο υλικό έρχονταν από την
Τουρκία22 και η εκπαίδευση είχε αρκετά υποβαθμισμένο χαρακτήρα. Με
βάση τα δεδομένα αυτά η μειονοτική εκπαίδευση ήταν εύλογο να δουλεύει
υπέρ της Τουρκίας και σ’ αυτό βέβαια σοβαρή συμμετοχή είχαν οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η μειονότητα23. Από
την πρώτη αυτή περίοδο η ελληνική διοίκηση προσπάθησε να περιστείλει το μέγεθος αυτής της παρέμβασης εκδίδοντας βιβλία με αραβογράμματη τουρκική γραφή24. Πρακτικά όμως ο μόνος τρόπος να περιοριστεί η επιρροή, που ασκούσε το τουρκικό κράτος, μέσω των βιβλίων που
έστελνε για την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας, ήταν να αξιοποιηθεί η εσωτερική διαμάχη στη μειονότητα ανάμεσα σε κεμαλιστές και
παλαιομουσουλμάνους.
Τα πράγματα άλλαξαν σημαντικά όταν οι ανάγκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής επέβαλαν το κλείσιμο των ελληνοτουρκικών διαφορών με
το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας25. Χωρίς να αλλάξουν επί της ουσίας
οι προτεραιότητες του Ελληνικού Κράτους και η προτίμηση υπέρ των
οπαδών των παραδοσιακών θρησκευτικών αξιών, η «τουρκικότητα» έγινε
πια με μεγαλύτερη άνεση ανεκτή από τις αρχές και αφέθηκαν να λειτουργήσουν σύλλογοι και εφημερίδες που συνέβαλλαν στο σαφέστερο εκτουρ-

20
21

22
23
24

25

περίοδο του Μεσοπολέμου 1923-1940», Ενδοχώρα, Ειδικό Τεύχος 2, Φεβρουάριος
1995, σ.121.
Σε έγγραφα προς τη διοίκηση για την υποστήριξη διάφορων αιτημάτων. ΙΑΜΜ/
ΑΕΒ/173/225, Σημείωμα Μουσουλμάνων Βουλευτών προς Βενιζέλο, Αθήναι 25.10.1928.
Όπως συνέβη με τους μουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής κατά τη δεκαετία του 1920.
Σχετικά, Σ. Σολταρίδης, Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Εκδόσεις Α. Α.
Λιβάνη, Αθήνα 1997, σ.278.
Κ. Τσιούμης, ό.π., σ.165-166.
Αλ. Αλεξανδρής, ό.π., σ.65-66.
Γ. Μαυρομμάτης, Εθνικισμός και Ιστορία Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Η Περίπτωση των
θρακιωτών Μουσουλμάνων Μειονοτικών (1945-1975), Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2007, σ.231.
Ιφ. Αναστασιάδου, Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας του 1930, Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1980, passim.
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κισμό μιας σημαντικής μερίδας της μειονότητας26. Δεν είναι τυχαίο ότι η
δεκαετία του 1930 υπήρξε καθοριστική για τη βελτίωση των όρων παρέμβασης των νεοτεριστών στους κόλπους της μειονότητας27. Οι ελληνικές
κυβερνήσεις αυτής της δεκαετίας άφησαν τα πράγματα να ακολουθήσουν
τη ροή τους χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις επιτρέποντας έτσι στην τουρκική διπλωματία να προβεί σε καθοριστικές κινήσεις για τον εκτουρκισμό
τμημάτων της μουσουλμανικής μειονότητας. Η πρώτη εξαετία της δεκαετίας του 1930 υπήρξε η περίοδος διάδοσης του λατινικού αλφαβήτου και
των τουρκικών ιδεών στη μειονότητα. Την πολιτική ηγεμονία της τουρκόγλωσσης και τουρκοσυνείδητης μερίδας της μειονότητας δεν τόλμησε
να αμφισβητήσει ούτε η δικτατορία του Μεταξά, αν και η επίσημη ρητορική της έκανε λόγο για μουσουλμάνους και όχι για Τούρκους28. Παρά το
γεγονός λοιπόν ότι αναγνωρίστηκε η κυρίαρχη θέση της φιλοτουρκικής
μερίδας, η δικτατορία του Μεταξά υπήρξε η πρώτη κυβέρνηση η οποία
υιοθέτησε με σαφή τρόπο τη διάκριση μεταξύ Πομάκων και Τουρκογενών
και τους διαχώρισε. Για πρώτη φορά στα αναγνωστικά που εκδόθηκαν με
πρωτοβουλία και εποπτεία της Γενικής Επιθεώρησης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων29 περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για τους Πομάκους
και η διαφοροποίησή τους από την υπόλοιπη μειονότητα εντάσσεται στο
σχεδιασμό του Γενικού Επιθεωρητή Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
Αθανάσιου Παπαευγενίου30. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σημαντικοί πολιτικοί και εκπαιδευτικοί αξιωματούχοι αυτής της
περιόδου θεωρούσαν τη μουσουλμανική μειονότητα μη αφομοιώσιμη και
χαμηλού επιπέδου ομάδα31. Στη βάση μιας τέτοιας λογικής εξαίρεσαν τους
26 Al. Popovitch, L’ Islam Balkanique., Otto Harrassovitch, Berlin/Viesbaden 1986, σ.158165, K.Τσιούμης, ό.π., σ.230-236, Κ. Τσιούμης, Μειονοτικές Ομάδες στην Ελλάδα,
Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2008, σ.111-112, Üm. Kurtuluş, Batı Trakya’ nın Dünü Bugünü,
Istanbul 1975, Ν. Παναγιωτίδης, Μουσουλμανική Μειονότητα και Εθνική Συνείδηση,
ΤΕΔΚ Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη 1995, σ.154-155, Ad. Özgüç, Batı Trakya Türkleri,
Istanbul 1974, σ.72-75.
27 ΙΑΜΜ/ΑΕΒ/173/53, Έκθεσις Στυλιανοπούλου προς Ελ. Βενιζέλο, Αθήναι 11.10.1929.
28 Τα αρχειακά στοιχεία και τα βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν μάλιστα ότι σε κάποια
σημεία η μεταξική πολιτική κινούνταν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της τουρκικής
πολιτικής μέσα στη μειονότητα. Σχετικά Κ. Ανδρεάδης, Η μουσουλμανική μειονότης
της Δυτικής Θράκης, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1956, σ.75-80, Γενικά Αρχεία του Κράτους
(ΓΑΚ)/Αρχεία Νομού Καβάλας (ΑΝΚ)/Αρχείο Διεύθυνσης Θρησκευμάτων Τεχνικών
Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΑΔΘΤΞΜΣ)/Φάκ.95, Υπόμνημα Τουρκικών Κοινοτήτων Δ. Θράκης προς Γενικήν Διοίκησιν Θράκης 22.9.1945.
29 Σχετικά με την πολιτική και τη διαδικασία έκδοσης των αναγνωστικών βλέπε Αθ.
Παπαευγενίου, Βόρειος Ελλάς. Οι μειονότητες από στατιστικής απόψεως και εν σχέσει
προς την εκπαίδευσιν, Θεσσαλονίκη 1946, σ.19-22.
30 ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φάκ. 95, Έκθεσις Αθ. Παπαευγενίου 14.11.1946.
31 ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φάκ. 95, Έκθεσις Αθ. Παπαευγενίου 30.3.1946.
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μουσουλμάνους από τη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι καθιστώντας
τους ουσιαστικά μια ομάδα έξω από το κράτος.
Οι εξελίξεις της πρώτης πενταετίας της δεκαετίας του 1940 υπήρξαν
πολύ σημαντικές για τη διαμόρφωση του κλίματος των επόμενων δεκαετιών. Η άρνηση της Τουρκίας να συνδράμει αμυντικά τη βαλλόμενη
Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου καθώς και
οι πολιτικές κινήσεις που έλαβαν χώρα από τουρκικής πλευράς ενάντια
στους Έλληνες της Τουρκίας υπονόμευσαν ουσιαστικά το ήδη εύθραυστο
κλίμα στις σχέσεις των δυο χωρών32. Η έκδηλη καχυποψία που αναπτύχθηκε επηρέασε αναμφίβολα τη στάση της μιας χώρας απέναντι στην
άλλη. Στο διάστημα αυτό, κατά το οποίο δεν υπήρχε ελληνική διοίκηση
στο χώρο της Θράκης, συντελέστηκαν σημαντικές μεταβολές που επηρέασαν τον τρόπο διαχείρισης της ταυτότητας των μουσουλμάνων μειονοτικών. Στην πραγματικότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μειονοτικοί
αισθάνονταν ότι η ταυτότητά τους βάλλεται από τη βουλγαρική πλευρά,
η νεότερη γενιά ανέλαβε αυτή την υπεράσπιση της ταυτότητας της μειονότητας αλλά και τη διαμόρφωση συγκλίσεων και συμμαχιών στο εσωτερικό της για την αντιμετώπιση της κρίσης33. Η διαδικασία αυτή σαφώς
ωφέλησε τους υποστηρικτές της τουρκικής ταυτότητας της μειονότητας
που βρέθηκαν ενισχυμένοι μετά το τέλος του πολέμου και αυτό καταγράφηκε με διάφορους τρόπους34. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με την πολιτική της Τουρκίας στο μειονοτικό στις αρχές της δεκαετίας του 1940, η
οποία είχε ως στόχο τη συσπείρωση της μουσουλμανικής μειονότητας και
την αποσταθεροποίηση οικονομική και κοινωνική της ελληνορθόδοξης
μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, μετέβαλαν ουσιαστικά το τοπίο.
Η έκδηλη νευρικότητα των ελληνικών αρχών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασης φάνηκε από τον τρόπο διαχείρισης των ζητημάτων
ταυτότητας των μειονοτικών και της μειονοτικής εκπαίδευσης. Οι ελληνικές αρχές της Θράκης βρέθηκαν μπροστά σε μια αυξημένη δυσκολία να
προσαρμοστούν στην απολύτως ορατή ηγεμονική επιρροή των «Ενώσεων
Τούρκων Νέων» και του Τουρκικού Προξενείου. Η ανάδειξη του νεοτεριστή βουλευτή Οσμάν Νουρή σε δεσπόζουσα μορφή αυτής της περιόδου με
τη δυναμική επικουρία μιας δυναμικής νέας γενιάς ηγητόρων της μειονότητας προβλημάτισε έντονα τους αρμόδιους φορείς35. Ο τρόπος αντιμετώπι32 Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή/Αρχείο Κωνσταντίνου Τσαλδάρη/Φάκ.33 υποφ.5,
Θ. Δημητριάδης προς Κ. Τσαλδάρη, 30.3.1948.
33 ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φακ.95, Υπουργείον Εσωτερικών, Διεύθυνσις Αλλοδαπών
«Περί των εν Ελλάδι βιούντων Μουσουλμάνων, Ιούλιος 1952.
34 Σχετικά με την αύξηση της επιρροής της νεοτεριστικής μερίδας κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου Ηλ. Νικολακόπουλος, «Πολιτικές δυνάμεις….», ό.π., σ.195.
35 ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φάκ.95, Εμπιστευτικόν Σημείωμα Αθ. Παπαευγενίου προς τον
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σης της κατάστασης υπήρξε αμυντικός και πυροσβεστικός. Η επιλογή της
προσπάθειας για απλή περιστολή των δραστηριοτήτων της νέας ηγεσίας
της μειονότητας ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολο να αποδώσει. Η οικονομική δυσπραγία, η καταστροφή των υποδομών και η μεγάλη απόσταση
από το κέντρο ήταν εύλογο να λειτουργήσουν αρνητικά36. Η αγγλοαμερικανική πίεση για τόνωση της σχέσης Ελλάδας – Τουρκίας οδήγησε σε
μια αρκετά απρόθυμη σύγκλιση. Οι ελληνικές αρχές δεν επένδυσαν στην
οικονομική ενίσχυση της μειονοτικής εκπαίδευσης και στη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας για λόγους κόστους και ιδεολογίας37. Σε μια εποχή
κατά την οποία σαφής πρόθεση της Τουρκίας και μερίδας της μειονότητας ήταν, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Αλλοδαπών38, η εδραίωση
της τουρκικής ταυτότητας μέσω των μειονοτικών σχολείων, των Διαχειριστικών Επιτροπών Μουσουλμανικών Περιουσιών, των Οργανώσεων
Νεολαίας και του Τύπου, οι ελληνικές αρχές υποβάθμιζαν τη διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας και απέρριπταν απλώς τον αυτοπροσδιορισμό των
μειονοτικών ως Τούρκων. Η διάθεσή τους να επενδύσουν στο διαχωρισμό των Πομάκων από τους Τούρκους φάνηκε έντονα τόσο στο επίπεδο
της γενικότερης στάσης, όσο και της εκπαιδευτικής πολιτικής (μέσω της
προώθησης της διδασκαλίας της ελληνικής στα Πομακοχώρια και άλλων
κινήσεων ενίσχυσης των Πομάκων).
Η μεταπολεμική ελληνική πραγματικότητα στη Θράκη, όπου οι εξελίξεις επιβραδύνθηκαν λόγω του εμφύλιου πολέμου, είχε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: Οι ηγήτορες της μειονότητας, ένα σημαντικό μέρος των
οποίων είχε συμπράξει με τους φορείς της τουρκικής διπλωματίας, κατέβαλαν προσπάθεια να υπερασπίσουν και να διαδώσουν με κάθε μέσο την
τουρκική ταυτότητα και αρκετοί την κεμαλική ιδεολογία. Σε ό,τι αφορά
το πρώτο σκέλος τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρχε διάκριση ανάμεσα
στις δυο μερίδες της μειονότητας. Η επικράτηση συντηρητικών δυνάμεων
στην Τουρκία (Δημοκρατικό Κόμμα), οι οποίες δεν αντιστρατεύονταν
το Ισλάμ, συνέβαλλε σ’ αυτήν την κατεύθυνση39. Ενδεικτικό είναι ότι οι
Γενικόν Διοικητήν Θράκης, Θεσσαλονίκη 28.9.1945.
36 Κ. Τσιούμης, «Οι Πομάκοι κατά την πρώτη περίοδο μετά από το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και οι προσπάθειές τους για ανασυγκρότηση», Ενδοχώρα, 51-52/ 1997,
σ.57.
37 Σύμφωνα με την αντίληψη των κρατικών και εκπαιδευτικών αρχών της Θράκης η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους μειονοτικούς τους καθιστούσε πιο επικίνδυνους
για την ασφάλεια του κράτους ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φάκ.95, «Περί Ξένων και Μειονοτικών Ιδρυμάτων», 22.12.1952.
38 ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φάκ.95, Υπουργείον Εσωτερικών, Διεύθυνσις Αλλοδαπών
«Περί των εν Ελλάδι βιούντων Μουσουλμάνων», Ιούλιος 1952.
39 Ν. Σαρρής, ό.π., σ.388-396, Ηλ. Νικολακόπουλος, ό.π., 183.
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ηγήτορες της μειονότητας, ανεξάρτητα από τις μεταξύ τους διαφορές δεν
εξέφραζαν αντιθέσεις ως προς τον εθνοτικό χαρακτήρα της μειονότητας.
Οι μόνες φωνές αμφισβήτησης της τουρκικής ταυτότητας της μειονότητας
εκφράζονταν αυτή την περίοδο από την πλευρά του Χαφούζ Αλή Ρεσάτ
και άλλων Κιρκάσιων φυγάδων, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είχαν διαφορετική εθνοτική καταγωγή. Ο Ρεσάτ διεκδίκησε και ανέλαβε μετά το 1955
εξ ολοκλήρου τα ηνία του κυκλώματος της θρησκευτικής εκπαίδευσης, το
οποίο πρόσφερε στους νέους δυνατότητες κοινωνικής και επαγγελματικής
ανέλιξης (να διοριστούν ως δάσκαλοι). Οι επαφές και οι διασυνδέσεις που
είχε ο Κιρκάσιος παράγοντας στο χώρο των Πομάκων του έδιναν τη δυνατότητα να ασκεί μερική επιρροή σ’ αυτούς40.
Αξίζει να σημειώσει κανείς ότι οι Πομάκοι απασχόλησαν σε περιορισμένο
βαθμό την ηγεσία και των δύο πλευρών της μειονότητας σε ό,τι αφορά την
έκφραση της ταυτότητάς τους. Το βασικό ζητούμενο για τη νεοτεριστική
πλευρά ήταν να εκφραστούν ως Τούρκοι ή τουλάχιστον να μην αρνηθούν
έναν τέτοιο χαρακτηρισμό41. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι Πομάκοι, οι οποίοι διατήρησαν τη δική τους ιδιαίτερη εθνοτική συμπεριφορά,
δεν προσέλκυσαν σημαντικό ενδιαφέρον από την πλευρά του τουρκικού
εθνικισμού42. Το σημαντικό για την τουρκική πλευρά ήταν να δέχονται σε
γενικό επίπεδο το χαρακτηρισμό τους ως Τούρκων. Οι ίδιοι οι Πομάκοι
στην πράξη δεν το αρνούνταν στη βάση της κοινής τους θρησκείας, αλλά
και της κοινής μειονοτικής κατάστασής τους43. Θα πρέπει να προστεθεί ότι
από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 το Τουρκικό Προξενείο χρηματοδοτούσε τη λειτουργία αρκετών μειονοτικών σχολείων στην πομακική περιοχή προσπαθώντας να επηρεάσει τον αυτοπροσδιορισμό τους44.
Η ελληνική πλευρά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υιοθέτησε
μια διττή στρατηγική: Επιχείρησε αρχικά να παγιοποιήσει το χαρακτηρισμό της μειονότητας ως μουσουλμανικής45 και να επενδύσει στο διαχω40 Σχετικά Τάσος Κωστόπουλος, Το Μειονοτικό της Θράκης. Κρατικοί Σχεδιασμοί για τους
Πομάκους (1956-2008), Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, σ.28-29.
41 Τ. Κωστόπουλος, Το Μακεδονικό της Θράκης. Κρατικοί Σχεδιασμοί για τους Πομάκους
1956-2008, ό.π., σ.44-45.
42 Βλέπε σχετικά Σ. Τρουμπέτα, Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους Μουσουλμάνους
της Θράκης. Η περίπτωση των Πομάκων και των Τσιγγάνων, Κριτική, Αθήνα 2001,
σ.37-38, Π. Παπαδημητρίου, Οι Πομάκοι της Ροδόπης, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2003,
σ.171-174.
43 Δ. Μιχαήλ – Κ. Τσιούμης, «Το ζήτημα της ταυτότητας των Πομάκων. Ιστορική και
ανθρωπολογική προσέγγιση», Περί Θράκης 4/2004, σ.243-245.
44 Κ. Τσιούμης, Η μουσουλμανική μειονότητα 1950-1960. Πολιτικοκοινωνικές διεργασίες
και εκπαιδευτική πολιτική, Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη, 2007, σ.234-235.
45 Αναφορικά με έναν περιεκτικό σχεδιασμό της πολιτικής αυτής βλέπε το σχεδιασμό
αρμόδιας επιτροπής το 1956 σε ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΞΜΣ/Φάκ.95. Πόρισμα της παρά τω
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ρισμό των εθνοτικών συνιστωσών της, κυρίως των Πομάκων. Αυτή η
πολιτική υπήρξε συνέχεια της αντίστοιχης πολιτικής του μεταξικού καθεστώτος και ξεκίνησε από το 1945 με βασικούς συντελεστές το Γενικό Διοικητή Θράκης, Ρουχωτά46, το Γενικό Επιθεωρητή Ξένων και Μειονοτικών
Σχολείων, Αθανάσιο Παπαευγενίου, τον επιθεωρητή μουσουλμανικών
σχολείων Μηνά Μηναΐδη και άλλους. Στην πολιτική αυτή δε φαινόταν
να αντιτάσσονταν οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, καθώς τη θεωρούσαν
απολύτως συμβατή με τις επιλογές τους και τα συμφέροντα του Κράτους.
Η ελληνική πολιτική από την άλλη ήθελε να εξισορροπήσει τις πιέσεις της
Τουρκίας και της Δυτικής Συμμαχίας. Στα πλαίσια αυτής της αναγκαιότητας οι ελληνικές αρχές αναγκάζονταν να αποδεχθούν το χαρακτηρισμό
της μειονότητας ως τουρκικής και να υιοθετήσουν μέτρα και πρακτικές οι
οποίες συνέτειναν στον περαιτέρω εκτουρκισμό της μειονότητας, κυρίως
μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Στην πράξη το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφωνόταν ως τουρκόφωνο και τουρκικό με ό,τι αυτό
συνεπαγόταν για τη συνείδηση της μουσουλμανικής νεολαίας.
Οι ελληνικές αρχές επένδυσαν πολλά στη μη αναγνώριση της τουρκικής διάστασης της μειονότητας και στο διαχωρισμό στο εσωτερικό
της. Αυτή η πολιτική ήταν εκ των πραγμάτων επισφαλής, διότι στηριζόταν σε άρνηση και όχι σε θέση. Η μικτή πολιτική του Ελληνικού Κράτους
και οι μεταπτώσεις της έγιναν πιο ορατές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950. Η δεκαετία αυτή ξεκίνησε με την παρότρυνση των Δυτικών Συμμάχων για τη σύσφιξη των σχέσεων με τη γειτονική Τουρκία και
με την ενίσχυση του τουρκικού χαρακτήρα του μειονοτικού εκπαιδευτικού
συστήματος. Η πολιτική αυτή υπήρξε περισσότερο αποτέλεσμα ανάγκης
παρά αναγνώρισης της νέας πραγματικότητας στη μειονότητα. Η πορεία
αυτή ξεκίνησε με τη σύναψη της ελληνοτουρκικής Μορφωτικής Συμφωνίας (1951), συνεχίστηκε με την ίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου
Τζελάλ Μπαγιάρ από την ελληνική πλευρά (1952) και ολοκληρώθηκε με
τη συμφωνία για τα σχολικά βιβλία του 1954 και την αναγνώριση των μειονοτικών σχολείων ως τουρκικών την ίδια χρονιά47. Η τελευταία επιλογή
καθώς και οι άλλες κινήσεις του Γενικού Διοικητή Γ. Φεσσόπουλου (195455) δεν υπήρξαν ωστόσο απότοκες μιας ουσιαστικής αλλαγής αντίληψης
Υπουργώ Βορείου Ελλάδος συσκέψεως επί των εκπαιδευτικών ζητημάτων της τουρκικής μειονότητος Δ. Θράκης της 7ης-8ης Αυγούστου 1956.
46 PRO/FO371/58868/R14234, Knight to Lascelles, 18 Sept.1946, για τις θέσεις του Παπαευγενίου ενδεικτικά, ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φάκ.95, Έκθεσις Αθ. Παπαευγενίου «περί
ζωτικών ζητημάτων Θράκης», 14.11.1946.
47 Σχετικά Κ. Τσιούμης, Η Μουσουλμανική Μειονότητα 1950-1960. Πολιτικοδιπλωματικές
Διεργασίες και Εκπαιδευτική Πολιτική, Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2006, σ.66-69,
97-104.
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στο μειονοτικό, όσο της ανάγκης να υποστηριχτεί ότι, αν η Κύπρος εντασσόταν στην Ελλάδα, οι Τούρκοι θα ζούσαν το ίδιο καλά και ελεύθερα με τη
μουσουλμανική μειονότητα48. Η πραγματική διάθεση όμως των κρατικών
αξιωματούχων δεν υπήρξε αντίστοιχη με τις κυβερνητικές διακηρύξεις. Η
μουσουλμανική μειονότητα, όπως άλλωστε και η γλωσσική μειονότητα
των Σλαβόφωνων, αντιμετωπιζόταν ως αποσταθεροποιητική δύναμη για
τις ήδη ευαίσθητες ισορροπίες στο ελληνικό κράτος. Οι αυξημένες επαφές
με τη γείτονα Τουρκία, η κλειστή αγροτική διάρθρωση της μειονότητας
και η άρνησή της να γίνει αντικείμενο αφομοίωσης ήταν ορισμένα απ’ τα
στοιχεία που υποστήριζαν αυτή τη συλλογιστική. Έτσι λοιπόν, ενώ θεωρητικά και επίσημα γινόταν λόγος για μουσουλμανική μειονότητα, που ζούσε
αρμονικά με τους υπόλοιπους Έλληνες συμπολίτες της, στην πραγματικότητα η μειονότητα αντιμετωπιζόταν σε μεγάλο βαθμό ως τουρκική49 με
αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται μέτρα για την κοινωνική της ένταξη. Αυτή
η εικόνα προκύπτει από επίσημα έγγραφα, ιδιαίτερα της Γενικής Επιθεώρησης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και άλλες πηγές, όπως οι Εκθέσεις του Χρ. Χρηστίδη (1954), Εκθέσεις Επιτροπών της Γενικής Διοίκησης
Βορείου Ελλάδος κ.ά.
Η μη επαρκής διαχείριση της υπόθεσης της κοινωνικής ένταξης της
συγκεκριμένης ομάδας υπήρξε ορατή και από την αντιμετώπιση του
ζητήματος της εκπαίδευσής της. Εμπλεκόμενη σε «περίεργες» λογικές, η
Ελληνική Πολιτεία απέφυγε να υποστηρίξει με σταθερότητα την εκμάθηση της επίσημης γλώσσας του Κράτους από τα μέλη της μειονότητας50,
υιοθετώντας την άποψη ότι κάτι τέτοιο θα ήταν περισσότερο επιζήμιο
για τη δημόσια ασφάλεια από τη μη εκμάθησή της. Σ’ αυτήν τη λογική
οδηγούσαν την ελληνική διοίκηση συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως του
βουλευτή της συντηρητικής πολιτικής παράταξης Χασάν Χατίπογλου και
του Οκτάι Εγκίν, ο οποίος είχε συμμετοχή στην υπόθεση της «πυρπόλησης» του Τουρκικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης (1955)51. Οι άνθρωποι αυτοί υπήρξαν οπαδοί του τουρκικού εθνικισμού, παρά το γεγονός ότι
σπούδασαν σε ελληνικά γυμνάσια και πανεπιστήμια και έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της τουρκικής ταυτότητας στην περιοχή της
Θράκης. Αυτή η πτυχή της ελληνικής πολιτικής είχε επισημανθεί σε διάφο48 Βλ. σχετικά Χρ. Χρηστίδη, Κυπριακό και Ελληνοτουρκικά 1953-1967. Το Χρονικό μιας
εθνικής χρεωκοπίας, Αθήνα 1967, σ.9-12.
49 Σχετικά ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φάκ.95, Έκθεσις Παπαευγενίου 29.11.1955.
50 ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φάκ.95, Έκθεσις Αθ. Παπαευγενίου περί μειονοτικών και
Ξένων Ιδρυμάτων 22.12.1952 και ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φάκ.90, Γενική Επιθεώρησις Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων προς Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον,
Αρ.Ε.Π.51, Θεσσαλονίκη 9-4-1960.
51 Ηλ. Νικολακόπουλος, ό.π., σ.200.
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ρες χρονικές στιγμές από φορείς της μειονοτικής εκπαίδευσης (Παπαευγενίου, Μηναΐδης), από πολιτικά στελέχη (Χρηστίδης)52, ακόμη και από
το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών53. Η έλλειψη μιας συνεπούς πολιτικής απέναντι στη μουσουλμανική μειονότητα είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική πλευρά να «αποδεχθεί» την τουρκική πολιτική, η οποία αποσκοπούσε
στην εμπέδωση της τουρκικής ταυτότητας στη μειονότητα. Σημαντικές
προσωπικότητες στους κόλπους της μουσουλμανικής, όπως ο βουλευτής
Οσμάν Νουρή, ο βουλευτής Χαμδή Φεχμή, ο Οσμάν Ουστουνέρ, ο Χασάν
Χατίπογλου, ο Ασήμ Χαλίλογλου και άλλοι υπερασπίστηκαν σθεναρά
την τουρκική ταυτότητα της μειονότητας με την υποστήριξη του Τουρκικού Προξενείου και όλης της Τουρκικής διπλωματικής αποστολής στην
Ελλάδα. Όπως εύστοχα έχει επισημάνει ο V. Aarbakke, το βασικό ενδιαφέρον των νεοτεριστών ηγετών της μειονότητας ήταν τα μέλη της μειονότητας να μάθουν καλά τουρκικά και να αποκτήσουν τουρκική εθνική
συνείδηση54. Το πρόταγμα αυτό εξυπηρετήθηκε μέσα από τη λειτουργία
του Γυμνασίου «Τζελάλ Μπαγιάρ», σύμφωνα με τα τουρκικά πρότυπα και
με βάση το Τουρκικό αναλυτικό πρόγραμμα, όπως άλλωστε ομολόγησε
στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Αβέρωφ55.
Κομβικό ζήτημα για τη ροή των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις πολιτικές της ταυτότητας υπήρξαν, χωρίς αμφιβολία, τα γεγονότα του 1955. Η
σχετική δυσφορία απέναντι στον αυτοπροσδιορισμό των μειονοτικών ως
Τούρκων άρχισε να γίνεται μη αποδοχή, χωρίς όμως το αντιτουρκικό κλίμα
να πάρει έντονο χαρακτήρα ως τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ορισμένες
επιλογές του Ελληνικού Κράτους είχαν όμως ήδη δρομολογηθεί. Το άρθρο
19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας του 1955 «τιμωρούσε» ουσιαστικά
τη μακρόχρονη παραμονή των μειονοτικών μουσουλμάνων εκτός Ελλάδας καθώς και οποιουδήποτε άλλου δε θεωρούνταν ότι ανήκει στην ελληνική εθνότητα56. Το ενδιαφέρον ήταν ότι κατά την περίοδο 1955-1957 το
52 Χρ. Χρηστίδης, ό.π., σ.9-10.
53 FO371/174836/CE1821/3, Sir R. Murray to Mr R.A.Butler, October 7. 1964 (Report
from E.Vedova).
54 V. Aarbakke, The Muslim Minority in Greek Thrace, DPhil Dissertation, Bergen 2000,
ό.π., σ.140.
55 Ίδρυμα Κ. Καραμανλή/Αρχείο Κ. Καραμανλή/Φάκ.9α, Πρακτικό Συσκέψεως του
απογεύματος της 8.5.1959 σε Κ. Καραμανλής, Το Αρχείο, τα Γεγονότα, τα Κείμενα,
Τόμος 4ος, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1992, 63-64, 119.
56 Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο Ιθαγένειας, Εκδ. Σάκκουλα, Θεσαλονίκη 1986, σ.106-109,
H. Poulton, “Turkey as kin state: Turkish Foreign Policy towards Turkish and Muslim
Communities in the Balkans”, σε H. Poulton, S. Taji- Farouki (επιμ.), Muslim Identity
and the Balkan State, Hurst & Company, London, ό.π., σ.204-205.
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Ελληνικό Κράτος ενθάρρυνε τη μετεκπαίδευση πάνω από 100 μουσουλμάνων δασκάλων στην Τουρκία, για την επιλογή των οποίων βασικό κριτήριο
ήταν και η επιλογή τους απ’ το Τουρκικό Προξενείο57. Η κίνηση αυτή των
ελληνικών εκπαιδευτικών αρχών ήταν μια πολιτική πολλαπλής σκοπιμότητας: Αναγνωριζόταν ότι στην Τουρκία οι εκπαιδευτικοί της μειονότητας
μπορούσαν να εκπαιδευτούν αρτιότερα για τα μαθήματα, τα οποία διδάσκονταν στην τουρκική γλώσσα και γινόταν επίσης αποδεκτό ότι χώρα
αναφοράς των μουσουλμάνων ήταν η Τουρκία, γι’ αυτό και υπήρχε ανάγκη
επαφής τους με το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο
εξυπηρετούνταν και η ανάγκη διασφάλισης αμοιβαιότητας για την ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και «εξασφαλιζόταν» η μη
ύπαρξη αρνητικών αντιδράσεων από την πλευρά της Τουρκίας.
Η άνοδος στην εξουσία των κεμαλικών πολιτικών δυνάμεων στην
Τουρκία το 1960 σήμανε την υλοποίηση περισσότερων πολιτικών στήριξης της «τουρκικότητας» από την πλευρά του Τουρκικού Κράτους και την
εφαρμογή εξ αντανακλάσεως αντιτουρκικών πολιτικών από την πλευρά
του Ελληνικού Κράτους58. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 με βάση
τη διαφαινόμενη συρρίκνωση της ελληνορθόδοξης μειονότητας στην
Τουρκία, οι ελληνικές εκπαιδευτικές και διοικητικές αρχές ξεκίνησαν μια
πιο επιθετική πολιτική απέναντι στην έκφραση της τουρκικής ταυτότητας.
Η πολιτική αυτή ξεκινούσε από τα φύλλα των μειονοτικών εφημερίδων
και έφτανε ως τη δίωξη των Τούρκων δασκάλων για φιλοτουρκική πολιτική καθώς και στην άρνηση διορισμού δασκάλων που είχαν εκπαιδευτεί
στην Τουρκία59. Η πολιτική αυτή προσέλαβε μαζικότερες διαστάσεις μετά
τις απελάσεις των Ελλήνων υπηκόων από την Τουρκία το 196460.
Οι πιεστικές πολιτικές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος κατά
την πρώτη τριετία της δεκαετίας του 1960 έδωσαν τη θέση τους σε μια
συνολικά αρθρωμένη πολιτική σε βάρος της ελληνικής παρουσίας στην
Τουρκία61 μετά από την κρίση στο Κυπριακό ζήτημα το 1964. Η απέλαση
57 ΓΑΚ/ΑΝΚ/ΑΔΘΤΞΜΣ/Φάκ.90, Επιθεωρητής Μουσουλμανικών Σχολείων Ροδόπης–
Έβρου προς Υπουργείον Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσιν Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως,
αρ.Ε.Π.69, Κομοτηνή 25.7.1957.
58 Γ. Μαυρομμάτης, ό.π., σ.131, Κ. Τσιούμης, Η μουσουλμανική μειονότητα 1950-1960,
ό.π., σ.312-317, H. Poulton, ό.π., σ.86.
59 Γενικά Αρχεία του Κράτους (στο εξής ΓΑΚ)/ Αρχεία Νομού Καβάλας (ΑΝΚ)/ Αρχείο
Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων(ΑΣΓΜΣ)/ Φάκ.10, Συντονιστικόν
Συμβούλιον Θράκης, Συνεδρίασις 31η, 4.7.1963.
60 ΓΑΚ/ ΑΝΚ/ ΑΣΓΜΣ/ Φάκ.10, Συντονιστικόν Συμβούλιον Θράκης, Συνεδρίασις 35η,
23.7.1964.
61 Αλ. Αλεξανδρής, «Το μειονοτικό ζήτημα», σε Αλ. Αλεξανδρή, Θ. Βερέμη, Π. Καζάκου
(επιμ.), Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 1923-1987, Γνώση, Αθήνα 1988, σ.513-514 και Γ.
Μαυρομμάτης, Εθνικισμός και Ιστορία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής….», ό.π., σ.135.
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των Ελλήνων πολιτών από την Τουρκία μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα, χωρίς να μπορούν να διαχειριστούν στοιχειωδώς την περιουσία τους, έδωσε ένα καθοριστικό χτύπημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Παράλληλα αναπτύχθηκαν μέτρα για την αλλοίωση του εθνοτικού χαρακτήρα της Ίμβρου και της Τενέδου62. Η έντονη αντιπαράθεση Ελλάδας και
Τουρκίας είχε ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη σκλήρυνση της στάσης του
ενός προς τον άλλο και την αντιπαραθετική διαχείριση των ζητημάτων
ταυτότητας. Αποτέλεσμα αυτού του κλίματος ήταν να συλλαμβάνονται
στο χώρο της Θράκης όσοι εξωθούσαν τους μουσουλμάνους σε ανυπακοή
και να γίνονται εισηγήσεις για τη λήψη καταπιεστικών μέτρων προς τη
μειονότητα ως αντίποινα απέναντι στην τουρκική στάση προς την ελληνική κοινότητα της Τουρκίας63.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 η τουρκική πολιτική στράφηκε σε σημαντικό βαθμό και προς τους Πομάκους. Η πολιτική του προσεταιρισμού της συγκεκριμένης ομάδας περιλάμβανε υποτροφίες, ενισχύσεις
και συντάξεις προς παλαιούς εκπαιδευτικούς καθώς και παροχή ευκαιριών
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανέλιξης. Οι παροχές αυτές ήταν μια
δυνατότητα για εκείνους που δεν έβλεπαν την ανάπτυξη της τουρκικής
πολιτικής ως υπονομευτική της ταυτότητάς τους, να ξεφύγουν από την
απομόνωση και να ξεκινήσουν μια διαφορετική και καλύτερη ζωή με κάποιο
κόστος64. Σημαντικό είναι επίσης να επισημανθεί ότι η ελληνική πολιτική
για τους Πομάκους δεν είχε κάποια σταθερά χαρακτηριστικά65. Από τη
μια καταβλήθηκε προσπάθεια με ορισμένες κινήσεις και παροχές μικρής
έκτασης (υποτροφίες, ενίσχυση ελληνομάθειας, ιεροσπουδαστηρίων κ.ά.)
να ενισχυθούν τα φιλικά αισθήματα της ομάδας αυτής προς την ελληνική
διοίκηση και να διαχωριστεί από το τουρκόφωνο τμήμα της μειονότητας66.
Η έλλειψη συνεπούς υποστήριξης προς την επιλεγείσα πομακική πολιτική
και οι δυσκολίες που δημιουργούσε η λειτουργία της απαγορευμένης ζώνης
τους έσπρωχνε προς την τουρκική πλευρά,67 παρά το γεγονός ότι οι βασικοί
εισηγητές της γενικότερης μειονοτικής πολιτικής και της πομακικής πολιτικής, Παπαευγενίου και Μηναΐδης, πρότειναν σταθερά την ενίσχυση των
62 V. Aarbakke, ό.π., σ.101, Αλ. Αλεξανδρής, ό.π., σ.516-518.
63 Γ. Μαυρομμάτης, ό.π., σ.134-135.
64 ΓΑΚ/ ΑΝΚ/ ΑΣΓΜΣ/Φάκ.10, Συντονιστικόν Συμβούλιον Θράκης, Συνεδρίασις 41η,
29.10.1965.
65 Για μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ελληνικής πολιτικής βλέπε Τάσος Κωστόπουλος,
Το Μακεδονικό της Θράκης. Κρατικοί Σχεδιασμοί για τους Πομάκους (1956-2008), ό.π.,
σ.53-105.
66 ΓΑΚ/ ΑΝΚ/ ΑΣΓΜΣ/ Φάκ.10, Συντονιστικόν Συμβούλιον Θράκης, Συνεδρίασις 41η,
29.10.1965.
67 Σ. Τρουμπέτα, ό.π., σ.44-45.
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δεσμών με τη συγκεκριμένη ομάδα στην πράξη68. Η πολιτική αυτή εντάθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, αν και τα μηνύματα δε φαίνονταν αισιόδοξα για την έκβαση της προσπάθειας. Στην πράξη έβλεπαν ότι
οι δεσμοί που είχαν διαμορφωθεί στη βάση της κοινής θρησκείας και της
κοινής μειονοτικής κατάστασης επεκτείνονταν και στη γλώσσα, ενώ οι
Πομάκοι δεν κινούνταν ώστε να διαχωριστούν από τους υπόλοιπους μειονοτικούς. Οι επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας επέλεγαν την ένταξή
τους στο τουρκόφωνο τμήμα της μειονότητας, ώστε να διαδραματίσουν
έναν γενικότερο ρόλο στα ζητήματα της μειονότητας και ουδέποτε κινήθηκαν με στόχο να δώσουν υπόσταση στη δική τους ιδιαίτερη κουλτούρα69.
Η οριστική διατάραξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, μετά τις απελάσεις των Ελλήνων πολιτών από την Τουρκία και μετά την κρίση στο Κυπριακό ζήτημα, είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μορφοποίηση της πολιτικής Ελλάδας και Τουρκίας στα ζητήματα ταυτότητας. Για την Τουρκία
η εξέλιξη αυτή σήμανε την απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στην καλλιέργεια της τουρκικής ταυτότητας, ενώ για την Ελλάδα πιο συντονισμένη
προσπάθεια για την απόρριψή της70. Η προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δίωξη εκπαιδευτικών για φιλοτουρκικές πολιτικές.
Οι αντιτουρκικές πολιτικές σχηματοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο
μετά από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Για ορισμένους κρατικούς παράγοντες η κατάληψη της εξουσίας από τη δικτατορία
των Συνταγματαρχών υπήρξε μια χρυσή ευκαιρία για «τακτοποίηση» των
πραγμάτων με την έννοια ότι έπαυε πια να υφίσταται η έννοια του πολιτικού κόστους. Η ρητορική και η πολιτική της δικτατορίας απέκλειε πια τους
μειονοτικούς από τις προτεραιότητες του κράτους και οι μειονοτικοί δεν
είχαν θέση στο σχεδιασμό του. Η πίεση προς αυτούς πήρε συγκεκριμένο
χαρακτήρα μέσα από πρακτικές, οι οποίες είχαν στόχο να καταστήσουν
πιο δύσκολη τη ζωή των μουσουλμάνων: Μη έκδοση αδειών για ανέγερση
ή επισκευή σπιτιού, προσκόμματα στην έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων, μη χορήγηση αδειών οδήγησης και τρακτέρ κ.ά.: Αυτά τα μέτρα,
τα οποία είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της μειονότητας, φαίνεται πως είχαν ως στόχο να οδηγήσουν προς τη μετανάστευση
μουσουλμάνους, οι οποίοι ήταν φίλα προσκείμενοι προς την Τουρκία71.
68 ΓΑΚ/ ΑΝΚ/ ΑΔΘΤΞΜΣ/ Φάκ.95, Έκθεσις Αθ. Παπαευγενίου…, 29.11.1955.
69 Κ. Τσιούμης, Οι Πομάκοι στο Ελληνικό Κράτος, Προμηθεύς, Θεσσαλονίκη 1997, σ.6869, 108-110.
70 Ενδεικτικά βλέπε ΓΑΚ/ ΑΝΚ/ ΑΣΓΜΣ/ Φάκ.10, Συντονιστικόν Συμβούλιον Θράκης,
Συνεδρίασις 35η, 23.7.1964.
71 Σ. Τρουμπέτα, Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους Μουσουλμάνους της Θράκης: Η
περίπτωση των Πομάκων και των Τσιγγάνων, Κριτική, Αθήνα 2001, σ.48-49.
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Εύλογο ήταν ότι η δυσφορία, η οποία δημιουργούνταν από τέτοιες πρακτικές, θα λειτουργούσε υπέρ του αυτοπροσδιορισμού προς την τουρκική
ταυτότητα72. Η Τουρκική Διπλωματία και οι σύμμαχοί της στη Θράκη αξιοποίησαν αυτή τη στάση, ώστε να ενισχύσουν περισσότερο το ρόλο τους ως
προστατών και συμπαραστατών της μουσουλμανικής μειονότητας73.
Κατά την περίοδο αυτή λήφθηκαν πρωτοβουλίες με σκοπό τη μείωση
του τουρκικού ελέγχου στη μειονότητα. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν η προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού του έργου των μετακλητών, ο συστηματικότερος έλεγχος των μουσουλμάνων δασκάλων μέσω των
κρατικών δασκάλων της ελληνικής γλώσσας74 και η προσπάθεια ελέγχου
της παραγωγής των μειονοτικών δασκάλων μέσω της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Θεσσαλονίκης. Η μειονοτική πολιτική κατά την πρώτη
φάση της δικτατορίας υπήρξε κυρίως εθνική πολιτική χωρίς όμως τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, διότι κυρίως δυσφορία δημιουργούσε75. Με αυτά
τα δεδομένα δεν είναι περίεργο ότι τονώθηκε το τουρκικό εθνικό αίσθημα
σημαντικού τμήματος των μειονοτικών και συνεχίστηκε με μεγαλύτερη
ένταση η προσπάθεια αφομοίωσης των Πομάκων στον τουρκόφωνο κορμό
της μειονότητας76. Απότοκο μιας εθνοκεντρικής και συγκεντρωτικής λογικής υπήρξε άλλωστε και το Ν.Δ.1109/1972, το οποίο προχώρησε σε περαιτέρω εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την άσκηση της μειονοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο77. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η καθόλου
περίεργη για τη συγκεκριμένη περίπτωση αντίφαση, ότι η ίδια κυβέρνηση
72 Γ. Νοταράς, «Η ανομοιομορφία του πληθυσμού», σε Ακαδημία Αθηνών, Η Ανάπτυξη
της Θράκης, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1995, σ.51-52.
73 V. Aarbakke, ό.π., σ.182.
74 Γ. Μαυρομμάτης, Εθνικισμός και Ιστορία Εκπαιδευτικής Πολιτικής…., ό.π., σ.138-140,
Χρ. Ηλιάδης, Η εθνική ταυτότητα της μουσουλμανικής μειονότητας και η Εκπαιδευτική
Πολιτική. Μελέτη Αρχειακών Πηγών 1945-1967, Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2004, σ.54-55 και 62-64.
75 Λ. Μπαλτσιώτης, «Ελληνική Διοίκηση και Μειονοτική Εκπαίδευση στην ελληνική
Θράκη», σε Κ. Τσιτσελίκης – Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Το Μειονοτικό Φαινόμενο στην
Ελλάδα. Μια συμβολή των Κοινωνικών Επιστημών, Κριτική, Αθήνα 1997, σ.325-326,
341-342, Γ. Μαυρομμάτης, Εθνικισμός και Ιστορία Εκπαιδευτικής Πολιτικής..., ό.π.,
σ.140, H. Poulton, “Changing Notions of National Identity…”, ό.π., σ.86.
76 Π. Φωτέας, «Οι Πομάκοι της Δυτικής Θράκης. Μικρή συμβολή σ’ ένα μεγάλο θέμα»,
Ζυγός, τ.32/1977, σ.71, Κ. Τσιούμης, Οι Πομάκοι στο Ελληνικό Κράτος…, ό.π., σ.113115, Σ. Τρουμπέτα, Κατασκευάζοντας Ταυτότητες…, σ.48-50, Αλ. Αλεξανδρής, «Το
Μειονοτικό Ζήτημα 1954-1987», σε Α. Αλεξανδρή, Θ. Βερέμη κ.ά, Οι Ελληνοτουρκικές
Σχέσεις 1923-1987, Γνώση, Αθήνα 1988, σ.524-526.
77 Λ. Μπαλτσιώτης, «Ελληνική Διοίκηση και Μειονοτική Εκπαίδευση στη Θράκη…», ό.π.,
σ.326, Γ. Μαυρομμάτης, ό.π., σ.145-146, Κ. Τσιούμης, Λεπτές Ισορροπίες. Μειονοτικά
Ζητήματα και Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων στη Μεταπολεμική Ελλάδα, Αντ.
Σταμούλης, σ.151-153.
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που προσπάθησε να ελέγξει τις δραστηριότητες του Τουρκικού Διπλωματικού Μηχανισμού, είναι εκείνη η οποία αποδέχθηκε την τουρκική ως μοναδική μειονοτική γλώσσα για την εκπαίδευση των μικρών μουσουλμάνων78.
Η επιλογή αυτή σε συνδυασμό με τις περιορισμένες πρωτοβουλίες σε ό,τι
αφορά την ενσωμάτωση της μουσουλμανικής μειονότητας συνέβαλε στην
παραπέρα διάδοση της τουρκικής ιδεολογίας. Έτσι κι αλλιώς η τουρκική
πλευρά ανέπτυξε όλους εκείνους τους μηχανισμούς, ώστε να πετύχει στο
έργο της εμπέδωσης της τουρκικής ταυτότητας (τύπος, θρησκεία, σύλλογοι, εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, διαπροσωπικές και πελατειακές σχέσεις, στην ανάγκη ακόμη και κινδυνολογία και απειλή αποτέλεσαν χρήσιμα εργαλεία για την επίτευξη του τελικού στόχου). Αν και δεν
μπορεί να προσδιοριστεί με μεγάλη σαφήνεια το ποσοστό του μειονοτικού
πληθυσμού, το οποίο είχε προσχωρήσει στην τουρκική εθνική ταυτότητα,
έτσι όπως την οραματιζόταν ο τουρκικός εθνικισμός και ο διπλωματικός
μηχανισμός που τον εξέφραζε, το βέβαιο είναι ότι οι ελληνικές επιλογές
και παραλείψεις συνέβαλαν καίρια στη συνεχή ψυχική απομάκρυνση των
μουσουλμάνων της Ελλάδας από το κράτος στο οποίο κατοικούσαν, στοιχείο το οποίο έγινε ακόμη πιο σαφές μετά το 197479.

•

78 Ν. Παναγιωτίδης, Μουσουλμανική Μειονότητα και Εθνική Συνείδηση, ό.π., σ.199.
79 Γ. Μαυρομμάτης, ό.π., σ.147, Αλ. Αλεξανδρής, ό.π., σ.526-528.
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Situación actual de los estudios de griego moderno como lengua
extranjera en España: orientación y expectativas
Alberto Rodríguez Lifante – Mª Ángeles Jaén Morcillo

1. PRESENTACIÓN
La preocupación por la situación que los estudios neohelénicos presentan
en nuestro país es la razón fundamental que nos ha llevado a abordar este
tema y a tratarlo en esta comunicación.
Es bien sabido que la tradición clásica cuenta con una trayectoria dilatada por lo que se refiere a su inclusión en los planes de estudios de la
educación superior1. Ahora bien, si nos detenemos a observar el lugar que
ocupa el griego moderno y, en general, los estudios neogriegos en nuestro
sistema superior de enseñanza, podemos advertir que éste, frente a otros
países europeos de nuestro entorno, no es el que podríamos esperar. Probablemente una de las razones sea, como hemos apuntado, la posición privilegiada de los estudios clásicos que, de alguna manera, ha eclipsado el renacimiento de otros estudios como los neohelénicos o también se deba estrictamente a motivos relacionados con la necesidad –o interés– de que el griego
moderno se fomente de manera paralela a otros departamentos.
En este sentido, los objetivos de nuestro trabajo son: en primer lugar,
llevar a cabo una revisión sobre la situación actual de los estudios de
griego moderno en España en los diferentes niveles en los que se imparte;
en segundo lugar, dar cuenta de los proyectos más recientes a través de
los que se fomenta la enseñanza de griego moderno y, en tercer y último
lugar, profundizar más en el proceso de enseñanza-aprendizaje de griego
moderno en los niveles superiores en los que se imparte.
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
2.1 Centros de Enseñanza Secundaria y plan de formación del profesorado
de Secundaria
1

Nos referimos a la Filología Clásica.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Resulta especialmente interesante observar cómo, en los últimos años,
se está despertando un gran interés por el griego moderno incluso en el
marco de los Planes Provinciales de Formación del Profesorado, entre los
cuales, en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha (como es el
caso de la provincia de Albacete), se están celebrando diversos seminarios
destinados a la enseñanza del griego moderno a diferentes niveles (inicial,
medio y avanzado), lo cual permite contribuir a la formación del profesorado en esta lengua.
Por otro lado, respecto a la enseñanza del griego moderno en los centros
de educación secundaria, actualmente está comenzando a ocupar un lugar
importante como segundo idioma extranjero (al igual que otros como el
francés, inglés o alemán) al ser ofertado como materia optativa para los
alumnos de bachillerato. El hecho de enmarcarse dentro de la optatividad,
permite que cualquier alumno, independientemente de la especialidad en
la que se encuentre matriculado (sea de ciencias, letras, etc.), pueda escoger
el griego moderno como segundo idioma extranjero.

2.2 Escuelas Oficiales de Idiomas
Si nos detenemos ahora en el ámbito de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la península, podemos confirmar que han venido desempeñando
una labor fundamental en la difusión y enseñanza del griego moderno y la
cultura griega. No obstante, el número de centros que imparte este idioma
queda reducido a tan solo cuatro. En el mapa que se adjunta puede observarse que dichas escuelas de idiomas se encuentran bastante separadas
geográficamente. De entre ellas, la pionera en incluir el griego moderno
en su oferta educativa fue la Escuela Oficial de Idiomas central de Madrid,
Jesús Maestro, la cual lleva impartiendo la lengua desde 1986. A continuación se le unió la EOI de Barcelona, donde comenzó a impartirse al
año siguiente, en 1987. Unos años más tarde, en 1991, Málaga introdujo
el griego moderno en su EOI, y finalmente, la última en incorporarse al
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua helena actual ha sido la
Escuela Oficial de Idiomas de Alicante.
Todos estos centros públicos, tras las reformas de los planes de estudios
llevas a cabo acorde a los nuevos proyectos europeos y del plan Bolonia,
han fijado sus enseñanzas en un total de seis cursos académicos mínimo
(dicho número puede ampliarse en determinadas lenguas sí así lo estima la
correspondiente comunidad autónoma) estructurados en tres niveles: nivel
básico (cuyo primer curso corresponde al nivel A1 del Consejo de Europa,
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mientras que el segundo curso al nivel A2); nivel intermedio (el cual se
corresponde con el nivel B1), y nivel avanzado (equivalente al B2). Al
término de cada uno de estos tres ciclos será necesario superar una serie de
pruebas que demuestren el grado de consecución, por parte del alumnado,
de las diferentes competencias lingüísticas. No obstante, en algunas comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, se está comenzando a
exigir en todos los idiomas un número mínimo de alumnos matriculados
en cada nivel para que puedan ser impartidos, con lo que nos encontramos
ante la situación de que, de no alcanzarse la cantidad, el correspondiente
nivel no se imparte en dicho curso académico. En cualquier caso, debemos
subrayar la relevante y valiosa aportación de estas EEOOII a la difusión de
la lengua y cultura griegas en España.

2.3 Universidades y otros centros
En último lugar, si nos centramos en el ámbito de educación superior
observamos que es el que ocupa el espacio más importante en el panorama
español por lo que al griego moderno se refiere. La mayoría de centros que
gestionan la enseñanza de griego moderno son institutos que dependen
de alguna universidad española o los propios departamentos universitarios
ofrecen la lengua dentro de los planes de estudio.
En este contexto el griego moderno experimenta su mayor expansión
por los que a las enseñanzas del sistema educativo español se refieren. Como
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podemos observar, el mapa ilustra el panorama que venimos comentando:

Son 18 los centros de idiomas y Universidades los que ofrecen griego
moderno en todo el territorio español. Ahora bien, existen Universidades
que ofrecen cursos de griego moderno en forma de seminarios o cursos de
formación (como es el caso de la Universidad de Córdoba).
Recientemente, a propósito del Congreso final del proyecto Odysseus en
la Universidad de Murcia, se ha hecho referencia a la situación del griego
moderno en Europa y también en España. Por ello, no queremos en estas
líneas repetir lo que la profesora Omatos ya apuntó, sino más bien nos
gustaría trazar en líneas generales el lugar que ocupa el griego moderno en
la educación superior, para que pueda entenderse mejor el estudio cuantitativo que hemos querido llevar a cabo y que presentamos más adelante.
En primer lugar, en las Universidades el griego moderno ocupa un
papel especial en carreras como Traducción e Interpretación y Filología
Clásica, ya que se trata de estudios donde este idioma puede encontrar una
mejor acogida entre los estudiantes. En algunos casos, se ofrece la asignatura de griego moderno como asignatura de libre configuración para cualquier estudiante (depende en cada caso de la Universidad). Así mismo, en
determinadas universidades se ofrecen estudios neohelénicos en estudios
de posgrado o en la modalidad de títulos propios.
En segundo lugar, existen los llamados Institutos de Idiomas o Centros
de Lenguas que dependen en su mayor parte de las Universidades. Estos
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centros son los que se ocupan de la enseñanza de idiomas y, de manera
similar a las EEOOII, imparten cursos de lenguas. Por ello, creemos que el
papel que desempeñan estos centros en la enseñanza de griego moderno
es decisivo y favorece su difusión. Es más, gracias a estos centros la difusión del griego moderno es posible a un público muy variado incluso en
aquellos lugares donde la enseñanza de esta lengua está relegada al ámbito
universitario o de una EEOOII.
En tercer y último lugar, las asociaciones y centros que se encargan de
difundir el griego moderno a través de actividades culturales en las que
está incluida la lengua constituyen una parte más de esta red de centros
que cuentan con enseñanza de griego moderno. De hecho, entre éstas se
encuentran la Asociación Cultural Hispano-Helénica, que ofrece cursos de
griego moderno, y la Iglesia Ortodoxa de Madrid, la cual realiza también
cursos para diversos niveles.

3. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DEL
GRIEGO MODERNO: EOI DE ALICANTE
La introducción de las nuevas tecnologías (TICs) en la enseñanza de
lenguas es una de las transformaciones más importantes que la adquisición
de segundas lenguas está experimentando. En este marco de actuación el
griego moderno no podía ser menos; si bien es verdad que otras lenguas
como el inglés, el francés o el español ya cuentan con plataformas virtuales
a través de las que se difunden, en cambio su aplicación al griego moderno
es relativamente reciente. Al respecto, hacemos referencia en estas líneas
al proyecto que, desde la EEOOII de Alicante, se ha intentado poner en
funcionamiento para la enseñanza del griego moderno en una plataforma
virtual que permita su enseñanza a distancia (εκπαίδευση εξ αποστάσεως).
A continuación desarrollamos el funcionamiento grosso modo del
proyecto elaborado:
a) Justificación y objetivos
La localización en Alicante de un centro de enseñanza de griego moderno
(en concreto, en la EEOOII), lengua que no se ofrece en otras escuelas de
idiomas de otras provincias cercanas (Murcia, Albacete, Cuenca, Valencia) ha hecho a los profesores por los que está formado el Departamento
de griego moderno de la EEOOII de Alicante a plantearse la necesidad de
ofrecer una enseñanza a través de una plataforma viable para aquellos que
no pueden desplazarse hasta el centro donde se ésta se imparte.
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Esta situación justifica en gran parte el interés, tanto de ambos docentes como de los alumnos, por extender la enseñanza/aprendizaje de este
idioma. Y no sólo es un hecho real, sino que lo demuestran las peticiones
de muchos alumnos que, de manera regular, deben desplazarse desde otras
provincias para poder realizar un seguimiento de las clases.
Estas razones llevan, por tanto, a los miembros del Departamento de
griego moderno de dicho centro a elaborar el proyecto de enseñanza de
griego moderno a través de una plataforma semipresencial. Dicha plataforma permite el seguimiento de la formación que recibiría el alumno en el
aula de manera presencial, pero con la ventaja de que no tiene que desplazarse hasta dicho centro. De manera ocasional (una vez al mes) se realizaría una clase presencial (de ahí su carácter de semipresencialidad) para
solventar dudas o tratar aspectos que, quizás de manera virtual, no pueden
ser abordados de igual manera.
b) Metodología, evaluación y recursos
Presentado ya el proyecto y los objetivos que lo definen, debemos dar
cuenta de otros aspectos como la metodología, la evaluación y los recursos
que se emplean en éste.
Para que la enseñanza a distancia de una lengua sea lo más efectiva
posible, los profesores del Departamento de griego moderno de la EOI de
Alicante se valen de la plataforma MOODLE que cuenta con la aplicación
a otras lenguas extranjeras y a través de la que se podría aprovechar gran
parte del material accesible exclusivamente en red. Lógicamente se emplearía este soporte de enseñanza para las sesiones no presenciales, pero, como
ya habíamos indicado anteriormente, la presencia en algunas clases es uno
de los requisitos para que los estudiantes puedan, por un lado, familiarizarse con el nuevo medio de enseñanza y, por otro, para ir planteando las
dudas o trabajando algunas de las destrezas, como son la expresión y la
interacción oral.
Dentro del proyecto se destacan dos herramientas fundamentales: a) la
videoconferencia, y en la que participarían tanto alumnos de nivel inicial
como de avanzado. Los segundos actuarían de coordinadores de modo que
sería un apoyo para la carga que dicho trabajo supondría para los profesores y también sería un modo de interacción entre los diversos niveles de los
estudiantes; b) el uso del chat para trabajar la creatividad del estudiante a
través de la expresión escrita y al desarrollo de la expresión oral.
En relación con los contenidos, se parte de la selección de las unidades
de la serie de manuales Επικοινωνήστε ελληνικά I y II. Todo el contenido se
articularía en dos cursos: a) Nivel Básico I, que constaría de 20 sesiones; y
b) Nivel Básico II, en el que se incluirían 18.
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Cada unidad está secuenciada y corresponde a una parte temática del
manual seleccionado. En relación con esto, las destrezas con las que se
trabaja corresponden a las directrices que dicta el Marco Común Europeo
de Referencia2 (MCER) sobre las lenguas.
Respecto al sistema de evaluación, se establecen trimestralmente pruebas a lo largo del curso que permitan obtener a los profesores cuál ha sido
la progresión de éstos. Al mismo tiempo, la intervención en la plataforma
a distancia manifiesta el trabajo que el alumno ha ido realizando paulatinamente y cuáles han sido los logros que, en relación con las destrezas, ha
alcanzado.
En este sentido, el uso de internet como medio de enseñanza de una
lengua extranjera y, en concreto, del griego permite el aprovechamiento de
gran cantidad de recursos a los no se podría acceder de otra forma.

4. RESULTADO DE LOS CUESTIONARIOS
Los cuestionarios3 que hemos recibido de los profesores que se dedican a la enseñanza de griego moderno en la educación superior no son
muy numerosos, de modo que no puede afirmarse que estemos ante una
valoración representativa de lo que en realidad es esta lengua. A pesar de
esto, creemos sin embargo que puede ser interesante comentar grosso modo
algunos de los resultados más relevantes de cara al presente estudio.
El contenido de dicho cuestionario consta de ocho preguntas y gira en
torno a los siguientes aspectos: la formación de los profesores que imparten clases de griego moderno y su actualización, el perfil de los estudiantes, el número y los conocimientos previos que éstos poseen, el interés de
los alumnos por esta lengua y la proyección de futuro que ven en ella, los
materiales, recursos y enfoques que emplean en las clases y, por último,
la opinión de los propios docentes en relación con la enseñanza de griego
moderno y su futuro.
Los resultados que de éstos se desprenden, creemos, son muy diversos:
por un lado, la formación de los profesores que en la actualidad imparten
griego moderno en centros de enseñanza superior disponen de una buena
2
3

En griego: Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.
A pesar de que no hemos hecho referencia a la metodología, debe tenerse en cuenta que
hemos intentado ponernos en contacto con los profesores de diversos centros de enseñanza superior para que, en la medida de lo posible, colaborasen en nuestra investigación. Intentaremos en otros estudios posteriores dar cuenta, si se nos permite, de un
estudio de estas características, pero más amplio.

600

Alberto Rodríguez Lifante – Mª Ángeles Jaén Morcillo

trayectoria académica y, lo que es más importante, se interesan por actualizarse y seguir formándose. Este hecho no solo pone de relevancia la motivación que poseen en su labor académica, sino también el modo en que la
transmiten a sus alumnos. De este modo, los receptores, es decir, los alumnos son en su mayoría estudiantes de edades comprendidas entre los 20
hasta la edad de la jubilación y el perfil de alumno suele ser el profesor o
estudiante de Filología Clásica, pero, de manera excepcional, hay muchos
interesados en la lengua griega moderna y su cultura que no cuentan con
estas pautas. Ahora bien, lo que sí parece ser generalizado es la cantidad
de alumnos que hay en las clases de griego en estos centros de enseñanza
(de 3 a 15 personas), si bien es verdad que en algunos casos ha habido
excepciones.
En esta misma línea, según comentan los encuestados la mayoría de estudiantes tiene la curiosidad, tras haber realizado un curso de griego moderno,
de realizar un curso en el extranjero o de realizar algún viaje a Grecia con el
fin de entrar en contacto con la cultura griega de un modo diferente al que
lo habían hecho con anterioridad al aprendizaje de la lengua.
Por lo que se refiere al material empleado por los profesores, debemos
tener en cuenta que hoy en día las nuevas tecnologías e internet en concreto
nos permiten acceder más fácilmente a cualquier tipo de recurso en cualquier lengua. Por esta razón, según apuntan los docentes encuestados, la
red es uno de los materiales que suelen emplear en sus clases, así como
recursos elaborados por ellos mismos (materiales reales o adaptados, que
adecuan a los intereses y al perfil de los estudiantes).
En último lugar4, el éxito y futuro del griego moderno como lengua
extranjera en el panorama peninsular depende en buena medida del apoyo
que éste reciba, por un lado, de las políticas lingüísticas existentes para las
lenguas minoritarias y, por otro, de los propios Departamentos que cuentan con una tradición de estudios ya consolidados. Otro de los aspectos que
se plantean en relación con el fomento de esta lengua en los niveles superiores de enseñanza es el hueco que debería tener en la enseñanza secundaria.
Al respecto, como habíamos apuntado al principio de este artículo, ya hay
varios institutos que ofrecían como lengua extranjera el griego moderno –
aunque pueda parecernos extraño- y, según los comentarios de los profesores responsables, tiene una gran acogida entre los estudiantes.
4

Hay muchos aspectos a los que no hemos hecho referencia en el presente artículo, relacionados con los cuestionarios. No obstante, en futuras publicaciones daremos cuenta
de todo el material.
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5. BALANCE Y CONCLUSIONES
En líneas generales, y limitándonos al ámbito universitario, podemos
observar que ha habido una evolución considerable en lo que a los estudios
neogriegos se refiere. Por un lado, el estudio de la lengua está presente en
la mayoría de provincias españolas y grandes ciudades y, por otro, se prevé
que haya estudios neohelénicos de posgrado y de especialidad en algunas
universidades españolas. Esto se traduce en una mayor difusión de estos
estudios, fruto también de la demanda por parte del alumnado español.
De hecho, este interés ha llegado a que profesores de enseñanzas oficiales en EEOOII hayan elaborado un proyecto de enseñanza de la lengua
griega moderna a través de plataformas virtuales. Por ello, creemos que este
hecho no sólo es paradigmático, sino que también supone un paso importante en el impulso de una lengua que no además de encontrarse entre las
lenguas oficiales de la Unión Europea, también es lengua de cultura, de una
CULTURA con mayúsculas.
En este sentido, es importante que sea favorecida no sólo por las instituciones correspondientes, sino también por las asociaciones y organizaciones que tengan competencia y puedan promover su enseñanza y difusión
de manera activa. Ahora bien, sin la ayuda de los profesores como transmisores de la lengua y sin el respaldo de un alumnado interesado y motivado
ninguna política lingüística ni apoyo institucional pueden funcionar.
De ahí que nuestro artículo pretenda ser tanto un compendio de la
situación del griego moderno en España como una llamada de atención a
un fenómeno que, desde nuestro punto de vista, debe ser tenido en cuenta.
En la medida de lo posible y con lo que consideramos una humilde
aportación a este campo, esperamos haber reflejado parte de una situación
compleja, pero que, gracias a la colaboración de algunos profesores que nos
han brindado su tiempo y su experiencia, hemos podido llevar a cabo este
estudio.

•
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Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες:
Η θέση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Σερβία
Vojkan Stojičić – Predrag Mutavdžić – Ivana Milojević

1.

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της θεωρητικής (ή παραδοσιακής) Γλωσσoλογίας, ιδιαίτερα
της στρουκτουραλιστικής και γενετικο-μετασχηματιστικής, η γλώσσα
συνήθως παρουσιάζεται ως σταθερή, ενιαία δομή. Η σύγχρονη κοινωνιογλωσσολογία έχει στην ουσία έναν διαφορετικό τρόπο προσεγγίσεως: εδώ
η γλώσσα παρατηρείται ως μια ασταθής κατηγορία της οποίας η εσωτερική δομή εξαρτάται σημαντικά από την εσωτερική δομή της ίδιας της
κοινωνίας (Neumann, 1992: 222). Η καλύτερη κατανόηση του ρόλου που
η γλώσσα διαδραματίζει στην ανθρώπινη κοινωνία καθώς και η καλύτερη
κατανόηση της σημασίας της γλώσσας στη διαπολιτισμική επικοινωνία,
αποτελούν έναν παράγοντα-κλειδί στη μελέτη της γλώσσας. Παλαιόθεν
είναι γνωστό ότι, χάρη σε πολυάριθμα ιστορικά έγγραφα, συνήθως μερικές
γλώσσες και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μόνο μία, ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται στη διεθνή επικοινωνία. Επειδή κάτι τέτοιο ποτέ δε γίνεται απλά
από τύχη, αλλά πάντα σε σχέση με τις πραγματικές και ρεαλιστικές ανάγκες
των κοινωνιών, ως λογική συνέπεια προκύπτει ότι μερικές γλώσσες είναι
–σε παγκόσμια κλίμακα– ευρέως διαδεδομένες και φυσικά συχνότερες σε
χρήση από όλες τις υπόλοιπες. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σύγχρονη γλωσσική κατάσταση, οι κοινωνιογλωσσολόγοι έχουν παρατηρήσει, σε μακρογλωσσολογικό πλαίσιο, την ύπαρξη δύο μεγάλων ομάδων γλωσσών που
βρίσκονται σε δυσαναλογία: από τη μια πλευρά είναι οι λεγόμενες ασθενείς (ή μειονοτικές) γλώσσες και από την άλλη υπάρχουν οι ισχυρές (ή
πλειονοτικές) γλώσσες.1 Μια τέτοια ταξινόμηση είναι σχετικά καινούργια
και συνδέεται με τον όρο γλωσσική ηγεμονία.2
1

2

Μια ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις ασθενείς και ισχυρές γλώσσες έχουν οι λεγόμενες
μέσες γλώσσες, ήτοι οι γλώσσες που βρίσκονται στη μέση και σύμφωνα με τη θεωρητική άποψη, δε θεωρούνται ούτε ισχυρές ούτε ασθενείς.
Ο όρος αναφέρεται σε μηχανισμούς άσκησης ιδεολογικής εξουσίας, που στοχεύουν
στην εξασφάλιση της συναίνεσης σε επιλογές της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης μέσα
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Στην παρούσα εργασία ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις Νεοελληνικές
Σπουδές στη Σερβία, στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Η ιδέα μας ήταν να αποδείξουμε πού ακριβώς κατατάσσεται η Ελληνική Γλώσσα σε όλα τα κρατικά Πανεπιστήμια στα οποία
διδάσκεται και αν ανήκει στην ομάδα των ασθενών ή των ισχυρών γλωσσών, σύμφωνα με μια στατιστική έρευνα που κάναμε. Επίσης, θα ασχοληθούμε και με τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Νεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, καθώς και με τα αποτελέσματα των φοιτητών του Τμήματος αυτού. Τέλος, θα αναφερθούμε στις
δραστηριότητες του Τομέα Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστήμιου του Νις και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ.

2.

Θεωρητικό πλαίσιο των ισχυρών και ασθενών γλωσσών

Οι κοινωνιογλωσσολόγοι θεωρούν ότι το 96% της ανθρωπότητας χρησιμοποιεί από 260 ως 280 γλώσσες, οι οποίες αποτελούν μόνο το 4% του
συνολικού αριθμού όλων των υπαρχουσών γλωσσών στον κόσμο, ο συνολικός αριθμός των οποίων υπολογίζεται μεταξύ 6000 και 7000. Από τον
αριθμό αυτό, μόνο δώδεκα γλώσσες (ή 0,2%) χρησιμοποιούνται ευρύτατα
στον κόσμο. Αυτό σημαίνει πως η υπόλοιπη ανθρωπότητα χρησιμοποιεί
στην καθημερινότητά της ασθενείς γλώσσες (Crystal, 2000) οι μισές εκ
των οποίων, σύμφωνα με μια πρόχειρη απαισιόδοξη εκτίμηση, θα εξαφανιστούν στο πολύ εγγύς μέλλον.3 Θα πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι οι
περισσότερες σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες ανήκουν στις αποκαλούμενες μικρές και μειονοτικές γλώσσες.
Η υπάρχουσα καθορισμένη ταξινόμηση σε ασθενείς και ισχυρές γλώσσες είναι πλέον μια κατηγορία που εμφανίζεται σε διάφορα δημοσιεύματα
και σε μελέτες πολλών επιστημόνων εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο αμερι-

3

από τη νομιμοποίησή τους, δηλαδή, την αποδοχή τους ως αυτονόητων και «φυσικών». Η γλώσσα αποτελεί τόσο έκφραση όσο και συστατικό αυτής της διαδικασίας:
η απαξίωση των διαλέκτων, η επιβολή μιας διαλέκτου ως επίσημης, εθνικής γλώσσας, η ανάδειξη σε νόρμα της γλωσσικής ποικιλίας που χρησιμοποιεί η ανώτερη τάξη,
η επικράτηση της αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας, είναι όλα εκφάνσεις γλωσσικής
ηγεμονίας. Η έννοια της ηγεμονίας συνδέεται με τον Ιταλό διανοητή Antonio Gramsci. Βλ. σχ. Γκράμσι, 1972, σελ. 62· Williams, 1994, σελ. 297 κ.εξ.· επίσης, Πουλαντζάς,
1984, σελ. 36. (<http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/
glossology/show.html?id=283>.)
Πιο συγκεκριμένες και πιο λεπτομερειακές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα
Foundation for Endangered Languages, <www.ogmios.org>.
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κανός γλωσσολόγος Ferguson ήταν ένας από τους πρώτους επιστήμονες που την εισήγαγε. Σύμφωνα με την άποψή του, μια γλώσσα θεωρείται
ισχυρή (Lmaj) μόνο αν πληροί ένα από τα εξής τρία κριτήρια (Ferguson,
[1962] 1996: 269-270):
1.

2.
3.

πάνω από το 25% ολόκληρου του πληθυσμού ή περισσότερο
από ένα εκατομμύριο άνθρωποι να την ομιλούν ως μητρική
γλώσσα,
να είναι η επίσημη γλώσσα κάποιου κράτους,
να είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση από
το 50% και πάνω του πληθυσμού που τελειώνει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Κατά τον Ferguson, ασθενής γλώσσα (Lmin) θεωρείται εκείνη που:
1.
2.

ομιλείται ως μητρική από το 5% και πάνω ολόκληρου του
πληθυσμού ή από 100.000 ανθρώπους,
χρησιμοποιείται ως γλώσσα διδασκαλίας στις πρώτες τάξεις
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σ’ αυτήν είναι γραμμένα
τα σχολικά εγχειρίδια.

Όπως ο Ferguson ρητά τόνισε στις μελέτες του, για τον καθορισμό
μιας γλώσσας είτε ως ασθενούς είτε ως ισχυρής, ύψιστη σημασία έχουν
οι φυσικοί της ομιλητές (Ferguson, [1966] 1996: 48-51). Ο Stewart λίγο
αργότερα συμπλήρωσε την ταξινόμηση του Ferguson, προσθέτοντας σε
αυτή και όλους τους ομιλητές μιας γλώσσας, είτε πρόκειται για φυσικούς,
είτε για εκείνους που μιλάνε τη γλώσσα ως ξένη (L2) (Stewart, 1968: 542).
Σύμφωνα με όλα τα κριτήρια του Ferguson, η Νεοελληνική ανήκει στην
ομάδα των ισχυρών γλωσσών.
Παρατηρώντας συνολικά τη γλωσσική κατάσταση στον κόσμο μπορούμε να τονίσουμε ότι στη σύγχρονη Ευρώπη η κατάσταση είναι ικανοποιητική, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας αριθμός ασθενών γλωσσών
που απειλούνται σοβαρά (όπως τα ιστρορουμανικά, τα ιρλανδικά, τα
κασούμπια) ή βρίσκονται σε λίγο καλύτερη θέση (όπως τα βλάχικα, τα
ραιτορωμανικά, τα λουξεμβουργιανά, τα σκοτσέζικα, τα ουαλικά). Αν εξαιρέσουμε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις, είμαστε της γνώμης ότι το πεπρωμένο όλων των υπόλοιπων ευρωπαϊκών γλωσσών είναι σε γενικές γραμμές
εξασφαλισμένο, κυρίως χάρη στον αριθμό των ομιλητών τους. Έχοντας υπ`
όψιν μοναδικές αναφορές καθώς και λεπτομερείς επιτόπιες γλωσσολογικές περιγραφές στην Ευρώπη οι οποίες είχαν δημοσιευτεί στο Ethnologue:
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Languages of the World (<www.sil.org/ethnologue>), στην Ευρώπη διακρίνονται τρεις ομάδες γλωσσών που πραγματικά μπορούν να χαρακτηριστούν ως ασθενείς.4 Το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι τα Νέα Ελληνικά δεν
αναφέρονται μεταξύ αυτών, αν και, στο γενικό διάγραμμα, συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πολυάριθμες παγκόσμιες ασθενείς γλώσσες. Σύμφωνα με
μια έρευνα περί της σύγχρονης γλωσσικής εικόνας της Ευρώπης (Krauss,
1992: 4-10), το να επικαλούμαστε το συνολικό αριθμό των φυσικών και
μη ομιλητών δεν είναι πάντα ο σχετικός παράγοντας που μπορεί να μας
υποδείξει αν μια γλώσσα θα διασωθεί, από τη μια πλευρά, ή αν θα θεωρηθεί ασθενής ή ισχυρή από την άλλη. Σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρει
ο Krauss, για να θεωρηθεί μια γλώσσα ασθενής ή ισχυρή, είναι απαραίτητο
να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρεις ακόμη βασικούς παράγοντες:




ο πρώτος σχετίζεται με το γενικό επίπεδο των μορφωμένων
που χρησιμοποιούν καθημερινά αυτή τη γλώσσα (τόσο εντός
των εθνικών και κρατικών συνόρων όσο και έξω απ’ αυτά),
ο δεύτερος σχετίζεται με την έμμεση κοινωνική, πολιτιστική
και πολιτική ισχύ του έθνους που μιλάει αυτή τη γλώσσα,
ο τρίτος συνδέεται με τη λειτουργική επέκταση της χρήσης
της ίδιας της γλώσσας μεταξύ των διαφόρων λαών του
κόσμου.

Με αυτόν τον τρόπο ο Krauss πιο πολύ διεύρυνε και συμπλήρωσε την
ταξινόμηση του Ferguson. Βασιζόμενος σε αυτές τις προτάσεις, λόγου
χάρη, λέγεται ότι η εσπεράντο, αν και δεν είναι εθνική αλλά τεχνητή και
υπερεθνική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των ισχυρών γλωσσών, επειδή
γύρω στα τρία εκατομμύρια άνθρωποι τη χρησιμοποιούν καθημερινά στην
επικοινωνία τους (Culbert, 1989: 136). Όσον αφορά τα Νέα Ελληνικά, αν
λάβουμε υπ’ όψιν αυτούς τους παράγοντες, προκύπτει ως λογικό συμπέρασμα ότι ανήκουν στην ομάδα των ισχυρών γλωσσών για δύο λόγους:
1.

4

το γενικό επίπεδο των εγγράμματων της Νέας Ελληνικής –
τόσο των φυσικών ομιλητών όσο και των μη φυσικών – είναι
ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο,

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι γλώσσες που έχουν μέχρι πέντε εκατομμύρια ομιλητές: αλβανικά, αλεμανικά, καταλανικά, κροατικά, δανέζικα, φινλανδικά, νορβηγικά
(17%), σλοβακικά, τσέχικα κ.ά. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν οι γλώσσες των οποίων ο
αριθμός των ομιλητών τους δεν ξεπερνάει τα τρία εκατομμύρια: λιθουανικά, λετονικά,
σλαβομακεδονικά, σλοβενικά, βοσνιακά κ.ά. Στην τρίτη βρίσκονται όλες οι γλώσσες
που έχουν μέχρι ένα εκατομμύριο ομιλητές: εσθονικά, βασκικά, βρετονικά, λομβαρδικά,
ιρλανδικά, αρομουνικά.

Η θέση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Σερβία

2.

607

η Νεοελληνική Γλώσσα σήμερα φημίζεται σ’ όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ιδιαίτερα στις βαλκανικές συγκαταλέγεται
μεταξύ των πέντε πρώτων.5 Αυτό συμβαίνει λόγω των στενών
ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών, με συνέπεια η Νεοελληνική Γλώσσα να διαδίδεται και να υποστηρίζεται στις βαλκανικές χώρες.

3. Η Ελληνική Γλώσσα στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου ως κύριο
αντικείμενο σπουδών
Μετά το σύντομο θεωρητικό πλαίσιο των ισχυρών και ασθενών γλωσσών
θα αναφερθούμε στις προσπάθειες που καταβάλλει το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου για την εκμάθηση της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με στατιστική έρευνα
που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, αναλύοντας τα δεδομένα της ζήτησης που είχαν τα τμήματα των ξένων φιλολογιών τα τελευταία οχτώ χρόνια, η έρευνά μας θα αποδείξει παρακάτω ότι οι Νεοελληνικές Σπουδές κατατάσσονται στις πιο περιζήτητες φιλολογίες, δηλαδή η
Νεοελληνική Γλώσσα πραγματικά κατατάσσεται στην ομάδα των ισχυρών
γλωσσών σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα στη Σχολή μας.
Το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου ιδρύθηκε το 1995 και το Πρόγραμμα Σπουδών που υιοθετήθηκε τότε
ίσχυε μέχρι το 2006 όταν και έγιναν οι πρώτες αλλαγές. Η διδασκαλία των
μαθημάτων που σχετίζονται με την Ελληνική Γλώσσα διεξάγεται από 11
διδάσκοντες.6
Για να σχηματιστεί μια σαφής εικόνα περί του Προγράμματος που ίσχυε
από το 1995 μέχρι το 2006 καθώς και από το 2006 ως σήμερα θα πρέπει
να αναφερθούμε και στις τέσσερις κατηγορίες υποχρεωτικών μαθημάτων
5
6

Εδώ εννοούμε τις εξής γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και γερμανικά.
Η διδασκαλία στις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές διεξάγεται από τέσσερις καθηγητές: την κυρία Μίλενα Γιοβάνοβιτς, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας, τον κύριο Πρέντραγκ Μούταβτζιτς,
Επίκουρο Καθηγητή Βαλκανολογίας, τον κύριο Ντάρκο Τοντόροβιτς, Επίκουρο Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας και την κυρία Άννα Έλακοβιτς-Νενάντοβιτς, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας. Η διδασκαλία στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές διεξάγεται από δύο Βοηθούς
Καθηγητή: την κυρία Γιέλενα Άτλαγκιτς και τον κύριο Σάσα Τζόρτζεβιτς, μία Ανώτερη
Λέκτορα – την κυρία Λιλιάνα Βούλοβιτς, και τρεις Λέκτορες: τον κύριο Βόικαν Στόιτσιτς, την κυρία Ιβάνα Μιλόγιεβιτς και την κυρία Ντίνα Ντότλιτς. Στο Τμήμα μας διδάσκουν και δύο Έλληνες αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί του ΥΠΕΠΘ, η κυρία Σπυριδούλα
Τζουβάρα και ο κύριος Θεμιστοκλής Γκούμας.
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και στο Πρόγραμμα Σπουδών. Επειδή τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα
μαθήματα επιλογής κατατάσσονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες
μαθημάτων στις προπτυχιακές σπουδές, από το 1995 ως το 2006 συνολικά 15 μαθήματα ανήκαν στην κατηγορία των υποχρεωτικών, ενώ μόνο
ένα μάθημα ήταν μάθημα επιλογής (η δεύτερη ξένη γλώσσα). Παρακάτω
παραθέτουμε τον πίνακα με τους τίτλους των υποχρεωτικών μαθημάτων
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών που ίσχυε από το 1995 ως το 2006:
[υποσ.7]

7

Τίτλος μαθήματος

Είδος
μαθήματος

Αριθμός
μαθημάτων/
διαλέξεων

Αριθμός
μαθημάτων/
ασκήσεων

Έτος/ έτη
σπουδών

Ελληνική γλώσσα Ι

ΣΞΓΔ

/

12

1ο

Εισαγωγή στις
Νεοελληνικές
Σπουδές

ΒΦ

2

/

1ο

Βαλκανολογία

ΒΦ

2

/

1ο

Εισαγωγή στη Θεωρία
της Λογοτεχνίας ή
Εισαγωγή στη Γενική
Γλωσσολογία7

ΒΦ

2

/

1ο

Φιλοσοφία

ΒΦ

2

/

1ο

Ελληνική
γλώσσα ΙΙ

ΣΞΓΔ

/

12

2ο

Κοινωνική και
Πολιτιστική
Ιστορία της Ελλάδος

ΦΕ

2

/

2ο

Πολιτισμικές Σπουδές

ΦΕ

2

/

2ο

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Φιλολογικής Σχολής, οι φοιτητές είχανε δικαίωμα να
διαλέξουν ένα από τα δύο μαθήματα ως υποχρεωτικό μάθημα επιλογής.
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Αρχαία Ελληνικά

ΦΕ

2

2

2ο

Κοινωνική οικολογία

ΦΕ

2

/

2ο

Δεύτερη γλώσσα

ΣΞΓΔ

/

4

1ο και 2ο 8

Ελληνική γλώσσα ΙΙΙ

ΣΞΓΔ

/

10

3ο

Ελληνική Λογοτεχνία Ι

ΦΜ

2

6

3ο

Ελληνική γλώσσα ΙV

ΣΞΓΔ

/

10

4ο

Ελληνική Λογοτεχνία ΙΙ 9

ΦΜ

2

6

4ο

Ιστορική Γραμματική
της Ελληνικής Γλώσσας

ΦΕ

2

2

3ο και 4ο 10

[υποσ.8] [υποσ.9] [υποσ.10]
Στον παραπάνω πίνακα όλοι οι τίτλοι που είναι υπογραμμισμένοι
αναφέρονται στα μαθήματα που διεξήχθησαν στο Τμήμα Νεοελληνικών
Σπουδών από το 1995 ως το 2006 από έναν Καθηγητή, δύο Ανώτερους
Λέκτορες και τρεις Βοηθούς Καθηγητή.
Τα μαθήματα αυτά συγκαταλέγονταν στις τέσσερις υποχρεωτικές
κατηγορίες11 των προπτυχιακών ακαδημαϊκών σπουδών. Για να αποκτήσει
κανείς πτυχίο Φιλολόγου Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας παλιά
έπρεπε να εξεταστεί επιτυχώς σε 4 μαθήματα από την ομάδα μαθημάτων
8

Οι φοιτητές όταν εγγραφόντουσαν στο πρώτο έτος σπουδών διάλεγαν δεύτερη ξένη
γλώσσα. Τα μαθήματα διαρκούσαν τέσσερα εξάμηνα. Μετά από τα τέσσερα εξάμηνα
αυτά, οι φοιτητές δικαιούνταν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.
9 Το μάθημα της Ελληνικής Λογοτεχνίας ΙΙ ήταν το τελευταίο μάθημα, στο οποίο
σύμφωνα με το Καταστατικό οι φοιτητές έπρεπε να εξεταστούν.
10 Οι φοιτητές παρακολουθούσαν το μάθημα της Ιστορικής Γραμματικής της Ελληνικής
Γλώσσας από το πέμπτο ως το όγδοο εξάμηνο, οπότε και δικαιούνταν να συμμετάσχουν
στις εξετάσεις.
11 Βάσεις της Φιλολογίας (ακαδημαϊκό- γενικό-εκπαιδευτική ομάδα μαθημάτων–ΒΦ),
Φιλολογικές Επιστήμες (θεωρητικό-μεθοδολογική ομάδα μαθημάτων–ΦΕ), Φιλολογικές Μελέτες (επιστημονικό-επαγγελματική ομάδα μαθημάτων–ΦΜ) και Σύγχρονες
ξένες γλώσσες και δεξιότητες (επαγγελματικό-εφαρμοσμένη ομάδα μαθημάτων–ΣΞΓΔ).
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ΒΦ, 5 απ’ την ομάδα ΦΕ, 2 απ’ την ομάδα ΦΜ και 5 απ’ την ομάδα ΣΞΓΔ.
Στο Γράφημα 1 μπορείτε να δείτε τη σχέση μεταξύ αυτών των μαθημάτων
στο Τμήμα μας, αλλά και σε επίπεδο Σχολής από το 1995 ως το 2006.
Γράφημα 1
25

Βάσεις της Φιλολογίας
(σε επίπεδο Σχολής)

25

Φιλολογικές Επιστήμες
(σε επίπεδο Τμήματος)

18.75

20

Βάσεις της Φιλολογίας
(σε επίπεδο Τμήματος)

Φιλολογικές Επιστήμες
(σε επίπεδο Σχολής)

15
12.5 12.5

12.5 12.5

Φιλολογικές Μελέτες
(σε επίπεδο Τμήματος)

10
6.25
5

0
0

Φιλολογικές Μελέτες
(σε επίπεδο Σχολής)
Σύγχρονες ξένες γλώσσες και
δεξιότητες
(σε επίπεδο Τμήματος)
Σύγχρονες ξένες γλώσσες και
δεξιότητες
(σε επίπεδο Σχολής)

Το ακαδημαϊκό έτος 2006–2007 στη Σχολή μας εγγράφηκε η πρώτη
γενιά με το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Γλώσσα, Λογοτεχνία,
Πολιτισμός. Αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών είναι πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και οι στόχοι του έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια και
τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκμάθησης έχουν ήδη περιγραφεί. Το
αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από ένα σύνολο προαιρετικών μαθημάτων, τα οποία συγκαταλέγονται στις τέσσερις προαναφερθείσες κατηγορίες. Εκτός από την απόκτηση των προαναφερόμενων
ακαδημαϊκών, θεωρητικών, επιστημονικών, μεθοδολογικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών γνώσεων στον τομέα της γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, ο σκοπός του ακαδημαϊκού αυτού Προγράμματος είναι να προσφέρει στο φοιτητή τη δυνατότητα απόκτησης και
άλλων γνώσεων από άλλες επιστήμες, π.χ. Βιβλιοθηκονομία, Πληροφορική, Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Οικονομία και άλλες κοινωνικές επιστήμες που θα του εξασφαλίσουν επιστημονική και επαγγελματική πληρότητα, τελειοποίηση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων
που απέκτησε καθώς και ικανότητα διεπιστημονικής προσέγγισης. Με το
Πρόγραμμα Γλώσσα, Λογοτεχνία, Πολιτισμός θεωρούσαμε ότι οι φοιτητές
θα αποκτούσαν τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για να ασχοληθούν με μια επιστημονική ερευνητική εργασία σ’ αυτό το επιστημονικό
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πεδίο και ότι αποτελεί τη βάση για τη συνέχεια των σπουδών τους σε μεταπτυχιακές σπουδές (master). Όλα τα μαθήματα στο πρόγραμμα Γλώσσα,
Λογοτεχνία, Πολιτισμός διαρκούν ένα εξάμηνο και είναι σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα έχουν 3,
6 ή 9 μονάδες οι οποίες εξαρτώνται από το πόση μελέτη απαιτείται για
το εκάστοτε μάθημα. Με την έναρξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης της
Ανώτατης Εκπαίδευσης και της εφαρμογής των καινούριων διδακτικών
μεθόδων, ήδη μπορούμε να διακρίνουμε μερικά αποτελέσματα της μέχρι
τώρα μεταρρύθμισης στη Φιλολογική Σχολή, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR) και της διακήρυξης της
Bologna, η οποία εφαρμόζεται στο Πανεπιστήμιό μας από το ακαδημαϊκό
έτος 2006–2007.
Φέτος στο Τμήμα μας εγγράφηκε η 15η γενιά σπουδαστών, ή η 4η
γενιά σύμφωνα με το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών. Το Σεπτέμβριο του 2010 αποφοίτησαν οι πρώτοι φοιτητές μετά την αναμόρφωση
του Προγράμματος. Σε σύγκριση με το παλαιό Πρόγραμμα, οι φοιτητές
τώρα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε περισσότερα μαθήματα για την
απόκτηση του ακαδημαϊκού τίτλου «Πτυχιούχος Φιλόλογος Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας». Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται
αναλυτικά οι τίτλοι των υποχρεωτικών μαθημάτων, το είδος του κάθε
μαθήματος, ο αριθμός των διαλέξεων και των ασκήσεων εβδομαδιαίως
καθώς και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων.
Τίτλος μαθήματος

Είδος
μαθήματος

Αριθμός
μαθημάτων/
διαλέξεων

Αριθμός
μαθημάτων/
ασκήσεων

Έτος/ Έτη
σπουδών

ЕСΤS

Εισαγωγή στις
Νεοελληνικές
Σπουδές 1 και 2

Βάσεις της
Φιλολογίας

2

0

1ο

3

Βαλκανολογία 1-4

Βάσεις της
Φιλολογίας

2

0

2ο και 3ο

3

Αρχαία Ελληνικά
1 και 2

Φιλολογικές
Επιστήμες

4

0

2ο

6

Αρχαία Ελληνικά
3 και 4

Φιλολογικές
Επιστήμες

2

0

3ο

3
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Ιστορία της
Ελληνικής
Γλώσσας 1-4

Φιλολογικές
Επιστήμες

2

0

3ο και 4ο

3

Ελληνική Γλώσσα
1-8

Φιλολογικές
Μελέτες

2

2

1ο, 2ο, 3ο
και 4ο

6

Ελληνική
Λογοτεχνία 1-4

Φιλολογικές
Μελέτες

1

1

1ο και 2ο

3

Ελληνική
Λογοτεχνία 5-8

Φιλολογικές
Μελέτες

2

2

3ο και 4ο

6

Σύγχρονη
Ελληνική Γλώσσα
1-8

Σύγχρονες
ξένες
γλώσσες και
δεξιότητες

1

7

1ο, 2ο, 3ο
και 4ο

6

Πρακτική
εξάσκηση 1-4

Σύγχρονες
ξένες
γλώσσες και
δεξιότητες

1

3

1ο και 2ο

3

Το ενδιαφέρον για τις Νεοελληνικές Σπουδές από την αρχή ήταν πολύ
μεγάλο, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε φορά ο αριθμός των ενδιαφερομένων ήταν διπλάσιος σε σχέση με τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Όσον
αφορά το σύστημα εισαγωγής των φοιτητών στη Φιλολογική Σχολή, η
διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: οι φοιτητές επιλέγουν αρχικά τη
Φιλολογία για την οποία ενδιαφέρονται (έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε
29 Φιλολογίες), στη συνέχεια υποβάλλουν μια αίτηση στην εν λόγω Φιλολογία και συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες αποτελούνται από μία γραπτή εξέταση στη Σερβική Γλώσσα και εξέταση σε μία ξένη
γλώσσα την οποία έμαθαν στο σχολείο ή σε κάποιο φροντιστήριο ξένων
γλωσσών.12 40 μονάδες παίρνουν από τον μέσο όρο της τελικής βαθμολογίας των τεσσάρων ετών που ήταν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα Τμήματα, οι Έδρες και τα
Κέντρα της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.
12 Εκτός από κάποια πιλοτικά προγράμματα για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ένα Δημοτικό Σχολείο και ένα
Γυμνάσιο – Φιλολογικό Τμήμα), η Νέα Ελληνική διδάσκεται σε πολλά φροντιστήρια σε
όλη την σερβική επικράτεια, καθώς και στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Βελιγραδίου
από το 2009.
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Τμήμα Σερβικής Γλώσσας με Νοτιοσλαβικές Γλώσσες
Σερβική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Σερβική Γλώσσα και Λογοτεχνία με Γενική Γλωσσολογία
Νοτιοσλαβική Φιλολογία
Βουλγαρική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Τμήμα Σερβικής Λογοτεχνίας με Νοτιοσλαβικές Λογοτεχνίες
Τμήμα Γενικής Λογοτεχνίας με Θεωρία Λογοτεχνίας
Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
Ρωσική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Πολωνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Τσέχικη Γλώσσα και Λογοτεχνία
Σλοβάκικη Γλώσσα και Λογοτεχνία
Ουκρανική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Τμήμα Ρομανικών Σπουδών
Γαλλική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Ρουμάνικη Γλώσσα και Λογοτεχνία
Τμήμα Ιβηρικών Σπουδών
Ισπανική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Τομέας Καταλανικής Γλώσσας
Τομέας Πορτογαλικής Γλώσσας
Τμήμα Γερμανικών Σπουδών
Γερμανική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Σκανδιναβικές Γλώσσες και Λογοτεχνίες
Ολλανδική Γλώσσα και Λογοτεχνία
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Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Τμήμα Ανατολικών Σπουδών
Αραβική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Τούρκικη Γλώσσα και Λογοτεχνία
Ανατολικές Σπουδές
Γιαπωνέζικη Γλώσσα και Λογοτεχνία
Κινέζικη Γλώσσα και Λογοτεχνία
Τμήμα Αλβανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Τμήμα Γενικής Γλωσσολογίας
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφορικής
Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών
Τμήμα Ουγγρικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Κέντρα
Διεθνές Σλαβικό Κέντρο
Ινστιτούτο Κομφούκιος
Κέντρο για τη Σερβική Γλώσσα ως ξένη
Ρώσικο Κέντρο
Σεμινάριο για τις Κοινωνικές Επιστήμες

4. Γιατί η Ελληνική Γλώσσα θεωρείται “ισχυρή” στο Πανεπιστήμιο του
Βελιγραδίου
Στον παρακάτω πίνακα μπορεί κανείς να δει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων για κάθε Τμήμα13 ξεχωριστά, τον αριθμό των ενδιαφερο13 Ο πίνακας αυτός δε συμπεριλαμβάνει τα Τμήματα Σερβικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Σερβικής Λογοτεχνίας, Σερβικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας με Γενική Γλωσσολογία (το
τμήμα αυτό δεν υφίσταται από το 2006), Γενικής Γλωσσολογίας (παρόλο που οι φοιτητές τα τελευταία δύο χρόνια σ’ αυτό το Τμήμα έχουν δικαίωμα να κάνουν συνδυασμό και ταυτόχρονα να σπουδάζουν μία ξένη γλώσσα για 4 χρόνια για την απόκτηση
ακαδημαϊκού τίτλου π.χ. πτυχιούχου φιλολόγου Γενικής Γλωσσολογίας και Νέας Ελλη-
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μένων–υποψηφίων για κάθε Τμήμα ξεχωριστά τα τελευταία οχτώ χρόνια,
την κλίμακα που δείχνει την αναλογία μεταξύ αυτών που υπέβαλαν αίτηση
εισαγωγής και αυτών που έγιναν δεκτοί κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο. Οι μονάδες του τελευταίου εγγεγραμμένου φοιτητή σε κάθε Τμήμα
στην πρώτη κατηγορία14 φοιτητών καθώς και οι μονάδες του τελευταίου
εγγεγραμμένου σε κάθε Τμήμα στη δεύτερη κατηγορία για τα τελευταία
οχτώ χρόνια, αναφέρονται στην ιστοσελίδα <www.infostud.com>.15
Ο πίνακας αυτός αποδεικνύει με ακρίβεια ότι η ζήτηση για τις Νεοελληνικές Σπουδές στη Σερβία είναι πραγματικά μεγάλη και ότι η Νέα Ελληνική Γλώσσα όντως κατατάσσεται στην ομάδα των ισχυρών γλωσσών στη
Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. σ.16 σ.17 σ.18
2003-2004
Βουλγαρικά
Ρωσικά
Πολωνικά
Τσέχικα
Σλοβάκικα
Ιταλικά
Γαλλικά
Ισπανικά
Ρουμανικά
Γερμανικά
Σκανδιναβικές
γλώσσες
Αγγλικά
Αραβικά
Τουρκικά
Ανατολικές
Σπουδές
Γιαπωνέζικα

14

15
16
17
18

2004-2005

ΑΘ 16
20
70
20
20
20
82
82
82
20
82
40

ΔΗ 17
3
31
8
11
3
193
105
178
10
81
103

% 18
0,15
0,44
0,4
0,55
0,15
2,35
1,28
2,17
0,5
0,98
2,57

ΑΘ
20
70
20
20
20
82
82
82
20
82
40

ΔΗ
9
27
14
21
8
155
106
165
11
94
73

%
0,45
0,38
0,7
1,05
0,4
1,89
1,29
2,01
0,55
1,14
1,82

202
35
20
20

383
75
17
22

1,89
2,14
0,85
1,1

202
35
20
20

435
82
47
26

2,15
2,34
2,35
1,3

65

60

0,92

65

72

1,10

νικής Γλώσσας), Γενικής Λογοτεχνίας με θεωρία Λογοτεχνίας και Βιβλιοθηκονομίας και
Πληροφορικής.
Σύμφωνα με το Νόμο περί της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας,
οι φοιτητές σε κρατικά Πανεπιστήμια ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι φοιτητές των οποίων οι σπουδές καλύπτονται από τον προϋπολογισμό
του κράτους και στη δεύτερη οι φοιτητές οι οποίοι πληρώνουν τα δίδακτρα μόνοι τους.
Κάθε χρόνο το κράτος ορίζει πόσες θα είναι οι θέσεις σε καθεμία από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες.
<http://prijemni.infostud.com/statistika_prethodnih_upisa_2003/9/6/
Univerzitet-u-Beogradu#75>.
Αριθμός προσφερόμενων θέσεων.
Συνολικός αριθμός ενδιαφερομένων–υποψηφίων.
Κλίμακα που δείχνει την αναλογία πόσοι υπέβαλαν αίτηση εισαγωγής και πόσους το
κάθε τμήμα αποδέχτηκε την πρώτη εξεταστική περίοδο (Ιούνιος).
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Κινέζικα
Αλβανικά
Ελληνικά
Ουγγρικά
Ολλανδικά
Ουκρανικά

40
20
40
20
20
20

15
6
81
8
40
7

0,37
0,3
2,02
0,4
2
0,35

40
20
40
20
20
20

20
6
98
7
36
13

2005-2006
Βουλγαρικά
Ρωσικά
Πολωνικά
Τσέχικα
Σλοβάκικα
Ιταλικά
Γαλλικά
Ισπανικά
Ρουμανικά
Γερμανικά
Σκανδιναβικές
γλώσσες
Αγγλικά
Αραβικά
Τουρκικά
Ανατολικές
Σπουδές
Γιαπωνέζικα
Κινέζικα
Αλβανικά
Ελληνικά
Ουγγρικά
Ολλανδικά
Ουκρανικά

2006-2007

ΑΘ
20
70
20
20
20
85
90
90
20
90
42

ΔΗ
7
29
6
13
9
190
83
186
11
74
81

%
0,35
0,41
0,3
0,65
0,45
2,23
0,92
2,06
0,55
0,82
1,92

ΑΘ
20
70
20
20
20
85
90
90
20
90
42

ΔΗ
5
41
12
9
9
189
89
221
9
91
79

%
0,25
0,58
0,6
0,45
0,45
2,22
0,98
2,45
0,45
1,01
1,88

170
50
30
10

376
59
15
13

2,21
1,18
0,5
1,3

170
55
35
/

307
74
26
/

1,80
1,34
0,74
/

50
30
20
45
20
22
20

54
31
12
115
9
31
14

1,08
1,03
0,6
2,55
0,45
1,40
0,7

50
30
20
45
20
22
20

64
15
12
115
6
28
5

1,28
0,5
0,6
2,55
0,3
1,27
0,4

2007-2008
Βουλγαρικά
Ρωσικά
Πολωνικά
Τσέχικα
Σλοβάκικα
Ιταλικά
Γαλλικά
Ισπανικά
Ρουμανικά
Γερμανικά
Σκανδιναβικές
γλώσσες
Αγγλικά
Αραβικά

0,5
0,3
2,45
0,35
1,8
0,65

2008-2009

ΑΘ
20
70
20
20
20
85
90
90
20
90
42

ΔΗ
7
41
4
10
4
165
71
175
8
90
74

%
0,35
0,58
0,2
0,5
0,2
1,94
0,78
1,94
0,4
1
1,76

ΑΘ
17
59
17
17
17
72
76
76
17
76
35

ΔΗ
5
102
11
23
3
145
98
179
4
84
73

%
0,29
1,73
0,65
1,35
0,17
2,02
1,29
2,35
0,23
1,1
2,08

170
55

276
78

1,62
1,42

143
46

315
56

2,2
1,22
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Τουρκικά
Ανατολικές
Σπουδές
Γιαπωνέζικα
Κινέζικα
Αλβανικά
Ελληνικά
Ουγγρικά
Ολλανδικά
Ουκρανικά
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35
/

13
/

0,37

29
/

27
/

0,93

50
30
20
45
20
22
20

60
41
16
92
6
26
14

1,2
1,36
0,8
2,04
0,3
1,18
0,7

42
25
17
38
17
17
17

45
21
0
45
2
26
5

1,07
0,84
0
1,18
0,12
1,53
0,29

2009-2010
Βουλγαρικά
Ρωσικά
Πολωνικά
Τσέχικα
Σλοβάκικα
Ιταλικά
Γαλλικά
Ισπανικά
Ρουμανικά
Γερμανικά
Σκανδιναβικές
γλώσσες
Αγγλικά
Αραβικά
Τουρκικά
Ανατολικές
Σπουδές
Γιαπωνέζικα
Κινέζικα
Αλβανικά
Ελληνικά
Ουγγρικά
Ολλανδικά
Ουκρανικά

ΔΗ
4
75
8
13
10
118
79
192
7
98
45

%
0,21
0,94
0,42
0,68
0,53
1,38
0,93
2,26
0,37
1,15
1,15

ΑΘ
12
68
12
12
12
70
70
70
12
70
29

ΔΗ
6
76
4
13
7
131
95
150
2
91
63

%
0,5
1,12
0,33
1,08
0,58
1,87
1,26
2,14
0,16
1,3
2,17

150
60
40
/

294
75
23
/

1,96
1,25
0,57

120
46
29
/

314
61
20
/

2,62
1,33
0,69

55
30
19
45
19
19
19

82
35
7
84
9
19
9

1,49
1,16
0,37
1,86
0,47
1
0,47

42
25
12
37
12
12
12

62
31
9
40
5
20
7

1,47
1,24
0,75
1,08
0,42
1,66
0,58

Γράφημα 2 (2003-2004)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2010-2011

ΑΘ
19
80
19
19
19
85
85
85
19
85
39

Σκανδιναβικές γλώσσες
Ιταλικά
Ισπανικά
Αραβικά
Ελληνικά
Ολλανδικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Ανατολικές Σπουδές
Γερμανικά
Γιαπωνέζικα
Τουρκικά
Τσέχικα
Ρουμανικά
Ρωσικά
Πολωνικά
Ουγγρικά
Κινέζικα
Ουκρανικά
Αλβανικά
Βουλγαρικά
Σλοβάκικα

Vojkan Stojičić – Predrag Mutavdžić – Ivana Milojević

618

Γράφημα 3 (2004-2005)
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Γράφημα 4 (2005-2006)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Γράφημα 5 (2006-2007)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Ελληνικά
Τουρκικά
Αραβικά
Αγγλικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Σκανδιναβικές γλώσσες
Ολλανδικά
Ανατολικές Σπουδές
Γαλλικά
Γερμανικά
Γιαπωνέζικα
Τσέχικα
Πολωνικά
Ουκρανικά
Ρουμανικά
Κινέζικα
Βουλγαρικά
Σλοβάκικα
Ρωσικά
Ουγγρικά
Αλβανικά

Ελληνικά
Ιταλικά
Αγγλικά
Ισπανικά
Σκανδιναβικές γλώσσες
Ολλανδικά
Ανατολικές Σπουδές
Αραβικά
Γιαπωνέζικα
Κινέζικα
Γαλλικά
Γερμανικά
Ουκρανικά
Τσέχικα
Αλβανικά
Ρουμανικά
Τουρκικά
Σλοβάκικα
Ουγγρικά
Ρωσικά
Βουλγαρικά
Πολωνικά

Ελληνικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Σκανδιναβικές γλώσσες
Αγγλικά
Αραβικά
Γιαπωνέζικα
Ολλανδικά
Γερμανικά
Γαλλικά
Τουρκικά
Πολωνικά
Αλβανικά
Ρωσικά
Κινέζικα
Τσέχικα
Σλοβάκικα
Ρουμανικά
Ουκρανικά
Ουγγρικά
Βουλγαρικά
Ανατολικές Σπουδές
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Γράφημα 6 (2007-2008)
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Γράφημα 7 (2008-2009)
2.5

2

1.5

1

0.5

0

Γράφημα 8 (2009-2010)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
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Ελληνικά
Ιταλικά
Ισπανικά
Σκανδιναβικές γλώσσες
Αγγλικά
Αραβικά
Κινέζικα
Γιαπωνέζικα
Ολλανδικά
Γερμανικά
Αλβανικά
Γαλλικά
Ουκρανικά
Ρωσικά
Τσέχικα
Ρουμανικά
Τουρκικά
Βουλγαρικά
Ουγγρικά
Πολωνικά
Σλοβάκικα

Ισπανικά
Αγγλικά
Σκανδιναβικές γλώσσες
Ιταλικά
Ρωσικά
Ολλανδικά
Τσέχικα
Γαλλικά
Αραβικά
Ελληνικά
Γερμανικά
Γιαπωνέζικα
Τουρκικά
Κινέζικα
Πολωνικά
Βουλγαρικά
Ουκρανικά
Ρουμανικά
Σλοβάκικα
Ουγγρικά
Αλβανικά

Ισπανικά
Αγγλικά
Ελληνικά
Γιαπωνέζικα
Ιταλικά
Αραβικά
Κινέζικα
Γερμανικά
Σκανδιναβικές γλώσσες
Ολλανδικά
Ρωσικά
Γαλλικά
Τσέχικα
Τουρκικά
Σλοβάκικα
Ουγγρικά
Ουκρανικά
Πολωνικά
Ρουμανικά
Αλβανικά
Βουλγαρικά
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Γράφημα 9 (2010-2011)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Αγγλικά
Σκανδιναβικές γλώσσες
Ισπανικά
Ιταλικά
Ολλανδικά
Γιαπωνέζικα
Αραβικά
Γερμανικά
Γαλλικά
Κινέζικα
Ρωσικά
Τσέχικα
Ελληνικά
Αλβανικά
Τουρκικά
Σλοβάκικα
Ουκρανικά
Βουλγαρικά
Ουγγρικά
Πολωνικά
Ρουμανικά

Πέραν τούτου, ο μελλοντικός μας στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός
των εγγεγραμμένων φοιτητών και να συνεχιστεί η επέκταση της διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Τα τελευταία τρία χρόνια το Τμήμα
μας έστειλε με υποτροφία πάνω από εκατό φοιτητές σε προγράμματα
διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας που διοργανώνονται σε Ελλάδα και
Κύπρο, οι οποίοι σημείωσαν πολύ υψηλές επιδόσεις. Για τη συμμετοχή
των φοιτητών μας σε αυτά τα εντατικά προγράμματα έχουν προκαθοριστεί συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Ως απόδειξη θα μπορούσε να εκληφθεί το γεγονός ότι όλοι οι πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές μας που
παρακολουθούν μαθήματα προσαρμοσμένα στα πρότυπα της διαδικασίας
της Bologna και που μετείχαν στα θερινά εντατικά προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής στα Σχολεία Νέας Ελληνικής Γλώσσας των Πανεπιστημίων της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας κατατάχθηκαν
σε τμήματα πιο προχωρημένου επιπέδου (όπως Β2 και Γ1), γεγονός που
δείχνει ότι κατείχαν υψηλότερο επίπεδο γνώσεως της Ελληνικής. Πρέπει
να τονιστεί ότι η Σχολή μας έχει ουσιαστικά γίνει κέντρο διδασκαλίας
της Ελληνικής Γλώσσας για όλα τα δυτικά Βαλκάνια, καθώς δεχόμαστε
υποψηφίους από την Κροατία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο
και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Επιπλέον,
το Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας αποδέχτηκε την πρωτοβουλία του
Τμήματός μας, την οποία υποστήριξαν οι Πρέσβεις της Ελληνικής και της
Κυπριακής Δημοκρατίας, να διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα σε δημοτικά
σχολεία και σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε Στρατιωτικές Σχολές και Ακαδημίες.
Η σωστή επιλογή των διδακτικών εγχειριδίων για τη διεξαγωγή των
μαθημάτων καθώς και η εξαιρετική δουλειά που καταβλήθηκε από όλα τα
μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματός μας αποδεικνύεται από τα
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αποτελέσματα και την επιτυχία των φοιτητών μας στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Το Τμήμα μας ορίστηκε ως επίσημο
εξεταστικό κέντρο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της Ελληνομάθειας
το 2002. Τον ίδιο χρόνο, όπως και τους επόμενους, το 2003, 2004 και 2005
οργανώθηκε η διεξαγωγή εξετάσεων για το Γ΄ και Δ΄ επίπεδο. Το Τμήμα δε
διοργάνωσε εξετάσεις το 2006, ενώ το 2007 πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις
για τα επίπεδα Β΄, Γ΄ και Δ΄. Το 2008 και το 2009 το Τμήμα διοργάνωσε
εξετάσεις και για τα τέσσερα επίπεδα. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία από τις εξετάσεις του 2007 καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας στο Β΄, Γ΄ και Δ΄ επίπεδο.
Συμμετέχοντες
Επιτυχόντες
%
Άριστα
%
Λίαν Καλώς
%
Καλώς
%

Β΄ επίπεδο
12
12
100
12
100
/
/
/
/

Γ΄ επίπεδο
5
5
100
5
100
/
/
/
/

Δ΄ επίπεδο
4
4
100
4
100
/
/
/
/

Γράφημα 10 (Εξετάσεις
Ελληνομάθειας- Μάιος 2007)
12

Γ επίπεδοτριτοετείς φοιτητές

12

Γ επίπεδοτεταρτοετείς
φοιτητές

10
8

Γ επίπεδο-επί
πτυχίω φοιτητές

6

Δ επίπεδοτριτοετείς φοιτητές

4
2

Β επίπεδοδευτεροετείς
φοιτητές

2

2

2

2

1

Δ επίπεδοτεταρτοετείς
φοιτητές

0

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία από τις εξετάσεις του
2008 όπως και τα ποσοστά επιτυχίας στα τέσσερα επίπεδα.
Συμμετέχοντες
Επιτυχόντες
%
Άριστα
%
Λίαν Καλώς
%
Καλώς
%

Α΄ επίπεδο
13
13
100
13
100
/
/
/
/

Β΄ επίπεδο
12
12
100
12
100
/
/
/
/

Γ΄ επίπεδο
8
8
100
8
100
/
/
/
/

Δ΄ επίπεδο
17
16
94,11
15
93,75
1
6,25
/
/
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Γράφημα 11 (Εξετάσεις
Ελληνοιμάθειας-Μάιος 2008)
14

13

12

Α επίπεδο-πρωτοετείς
φοιτητές
Β επίπεδο-δευτεροετείς
φοιτητές

12

11

10

Γ επίπεδο-τριτοετείς
φοιτητές

8

8

.

Δ επίπεδο-τριτοετείς
φοιτητές

6

4

4

2

2

Δ επίπεδο-τεταρτοετείς
φοιτητές
Δ επίπεδο-πτυχιούχοι
φιλόλογοι

0

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία από τις εξετάσεις του
2009 όπως και τα ποσοστά επιτυχίας στα τέσσερα επίπεδα. Ειδική προσοχή
πρέπει να δοθεί στο Γράφημα 12, στην κατηγορία των τριτοετών φοιτητών
οι οποίοι πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις του Δ΄ επιπέδου.
Α΄ επίπεδο
12
12
100
11
91,66
1
8,34
/
/

Συμμετέχοντες
Επιτυχόντες
%
Άριστα
%
Λίαν Καλώς
%
Καλώς
%

Β΄ επίπεδο
19
19
100
18
94,73
1
5,27
/
/

Γράφημα 12 (Εξετάσεις
Ελληνομάθειας-Μάιος 2009)
19

20
16
12

13

12

8

6

6

4

4
0

Α επίπεδο-πρωτοετείς
φοιτητές
Β επίπεδο-δευτεροετείς
φοιτητές

Δ επίπεδο-τριτοετείς
φοιτητές

9

10

2

Δ΄ επίπεδο
36
32
88,88
15
46,87
16
50
1
3,13

Γ επίπεδο-τριτοετείς
φοιτητές

18
14

Γ΄ επίπεδο
1
/
/
/
/
/
/
/
/

0

Δ επίπεδο-τεταρτοετείς
φοιτητές
Δ επίπεδο-επί πτυχίω
φοιτητές
Δ επίπεδο-πτυχιούχοι
φιλόλογοι

Έχοντας παρατηρήσει ότι οι φοιτητές μας περνάνε με σχετική ευκολία
τις εξετάσεις της Ελληνομάθειας, τέθηκαν από το Τμήμα μας οι επόμενοι
στόχοι για τον καθορισμό των επιπέδων ελληνομάθειας, σύμφωνα με το
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CEFR:
Πρώτο έτος

Δεύτερο έτος

Τρίτο έτος

Τέταρτο έτος

А2

В1

В2

С1

Το κατ’ αυτόν τον τρόπο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών βοηθάει
τους φοιτητές έτσι ώστε κάθε φορά που περνάνε ένα επίπεδο να αντιλαμβάνονται ότι απέκτησαν κάποιο πιστοποιητικό, όχι μόνο ως κίνητρο για
περαιτέρω τελειοποίηση, αλλά και για τη δυνατότητα επαγγελματικής
αποκατάστασης και πριν το τέλος των σπουδών τους. Τα αποτελέσματα
που πέτυχαν οι φοιτητές μας το 2008 και 2009 δείχνουν ότι κατατάσσονται ανάμεσα στους καλύτερους στον κόσμο, πράγμα που κατά κάποιον
τρόπο δείχνει ανάγλυφα ότι τα θεωρητικά μαθήματα (Φωνητική, Φωνολογία, Μορφολογία, Συντακτικό, Λεξικογραφία, Λεξικολογία, κτλ.) στο
Τμήμα μας είναι προσαρμοσμένα στις απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες
(κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου).
Από την ίδρυση του Τμήματος μέχρι τον Ιούνιο του 2010 αποφοίτησαν
συνολικά 367 φοιτητές. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία
σχετικά με το πόσοι φοιτητές αποφοιτούν κατ’ έτος.
Πτυχιούχοι φιλόλογοι Νέας Ελληνικής Γλώσσας
1999
6
2008
51

2000
20
2009
34

2001
14

2002
17

2003
29

2004
27

2005
37

2006
59

2007
43

2010
30
Συνολικά: 367

5. Επιστημονική δραστηριότητα του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών
Γεγονός είναι ότι πολλά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ενδιαφέρονται να
συνεργαστούν μαζί μας και ότι διάφοροι καθηγητές19 με πολύ ενδιαφέ19 Πρωτίστως πρέπει να αναφέρουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Δημάδη, Ομότιμο Καθηγητή
του Freie Universitaet του Βερολίνου και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, τον κύριο Στάθη Ευσταθιάδη, Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην διευθυντή του Τμήματος Προβολής
και Στήριξης της Ελληνικής Γλώσσας στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, και τον κύριο
Παντελή Βουτουρή, Καθηγητή στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Επίσης στις διαλέξεις έλαβαν μέρος ο κύριος Ιωάννης
Γαλανόπουλος από το Πανεπιστήμιο Πατρών, η κυρία δρ Ιωάννα Κοψίδου, δασκάλα
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, όπως
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ρον πραγματοποίησαν διαλέξεις στους φοιτητές μας από την ίδρυση του
Τμήματος ως σήμερα. Επίσης, πολλοί καθηγητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να διδάξουν στο Τμήμα και αντίστροφα να δεχτούν τους πτυχιούχους φοιτητές μας σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Έχουμε
δημιουργήσει εξαιρετικά καλές σχέσεις και με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, κάτι που δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Με σκοπό την προώθηση
του επιστημονικού τομέα Νεοελληνικών Σπουδών, τα τελευταία χρόνια
διοργανώσαμε πέντε επιστημονικά συνέδρια με καλεσμένους και συμμετέχοντες από το εξωτερικό, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Επιστημών της
Δημοκρατίας της Σερβίας και σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς, π.χ. με τη Φιλοσοφική Σχολή του Νόβι Σαντ, την Εταιρεία
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας της Σερβίας, τον Σύλλογο Νεοελληνιστών
της Σερβίας και την Εταιρεία Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη με θέματα:
1.
Η ελληνική κληρονομιά στο σερβικό πολιτισμό
2.
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία σήμερα (υπότιτλος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
3.
50 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη
4.
Ferdinande de Saussure – 100 χρόνια διδασκαλίας της Γενικής
Γλωσσολογίας
5.
Το Αρχαίο δράμα και η μεταγενέστερη αποδοχή του.
Φέτος το φθινόπωρο σε συνεργασία με την Εταιρεία Κλασικών Σπουδών της Σερβίας και την Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών «Γιώργος Σεφέρης», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Επιστημών της Δημοκρατίας της
Σερβίας, θα διοργανωθεί συνέδριο με θέμα Diglossia and Southeastern
European Areal. Το Τμήμα ξεκίνησε τη δημοσίευση επιστημονικού περιοδικού με τίτλο Ελληνικά Τετράδια, το οποίο περιλαμβάνει κριτική αναθεώρηση κειμένων. Ασχολείται επίσης και με τις ελληνικές σπουδές εν γένει,
καθώς και με την Κυπριακή Λογοτεχνία, με σκοπό να συμπεριληφθούν
βαθμιαία σχετικές έρευνες για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με επίκεντρο την Κύπρο και την Ελλάδα.

6. Η Ελληνική Γλώσσα στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου ως δεύτερη
γλώσσα ή γλώσσα επιλογής
Η Ελληνική Γλώσσα επίσης διδάσκεται στη Φιλολογική Σχολή ως δεύτερη
ξένη γλώσσα, για τους φοιτητές άλλων Τμημάτων. Με την έναρξη των
σπουδών, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν τουλάχιστον μια
και η κυρία Θωμαή Ρουσουλιώτη, Υποψήφια Διδάκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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ακόμη γλώσσα από τις 25 γλώσσες επιλογής.20 Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου έτους των σπουδών τους παρακολουθούν
εντατικά μαθήματα «δεύτερης» γλώσσας. Μετά από τετράωρα μαθήματα
που παραδίδονται για δύο χρόνια, οι φοιτητές είναι σε θέση να διαβάζουν
απλά κείμενα και να συνεννοούνται γραπτώς και προφορικώς με άνεση.
Ο αριθμός των φοιτητών που παλιά παρακολουθούσαν αυτό το μάθημα
κυμαινόταν μεταξύ 15 και 25 φοιτητών. Από το 2002 και μεταγενέστερα η
ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των φοιτητών αυξανόταν σταδιακά. Με την
έναρξη των ελληνικών επενδύσεων ανοίγουν αρκετές ελληνικές εταιρείες,
πράγμα που σημαίνει ότι οι ελληνομαθείς βρίσκουν πιο εύκολα απασχόληση. Την τελευταία δεκαετία η Ελληνική Γλώσσα αποτελεί μια από τις πιο
δημοφιλείς γλώσσες μεταξύ των φοιτητών μας, δεδομένου ότι τα ακαδημαϊκά έτη 2008–2009 και 2009–2010 περίπου εκατό φοιτητές δήλωσαν το
μάθημα αυτό. Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας εστιάζεται στην προσαρμογή της χρήσης της γλώσσας στο
εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο. Στο επίκεντρο της διδασκαλίας είναι οι
τέσσερις επικοινωνιακές δεξιότητες, χρησιμοποιώντας σωστά τη γραμματική. Οι φοιτητές προετοιμάζονται για την επιτυχή απόκτηση γνώσεων
επιπέδου Α1 στο πρώτο έτος και A2 στο δεύτερο έτος.
7.
Η Ελληνική Γλώσσα στον Τομέα Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Νις
Η εκμάθηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ως γλώσσας επιλογής πραγματοποιείται και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Νις από
το 2000. Αρχικά το μάθημα αυτό ήταν υποχρεωτικό για τους φοιτητές του
Τμήματος Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών. Υπήρχαν περίπου 20-25
φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούσαν το μάθημα αυτό. Το 2004 ιδρύθηκε
ο Τομέας Ελληνικής Γλώσσας και με την ίδρυσή του το μάθημα των Ελληνικών γίνεται μάθημα επιλογής για όλους τους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, η παρακολούθηση του μαθήματος
γίνεται πιο εντατική. Οι φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν μία από τις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμα20 Στη Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου οι φοιτητές διαλέγουν μία
από τις εξής γλώσσες ως γλώσσα επιλογής: αλβανικά, αραβικά, βουλγαρικά, τσέχικα,
αγγλικά, γαλλικά, ολλανδικά, γιαπωνέζικα, κινέζικα, ουγγρικά, γερμανικά, πολωνικά,
ρουμανικά, ρωσικά, σλοβένικα, νορβηγικά, δανέζικα, φινλανδικά, σλοβακικά, ισπανικά,
καταλονικά, πορτογαλικά, τουρκικά, ουκρανικά, σκοπιανά και δύο νεκρές γλώσσες:
αρχαία ελληνικά και λατινικά.
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νικά, Ρώσικα και Ελληνικά ως γλώσσα επιλογής. Τα μαθήματα οι φοιτητές
τα παρακολουθούν για τέσσερα εξάμηνα, επί τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως. Το 2006 τα Ελληνικά ως γλώσσα επιλογής καταργήθηκαν σε πέντε
τμήματα της Σχολής αλλά λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των φοιτητών της Αγγλικής Φιλολογίας ο αριθμός των φοιτητών δε μειώθηκε. Από
το ακαδημαϊκό έτος 2008–2009 δικαιούνται για πρώτη φορά οι φοιτητές
της Αγγλικής Φιλολογίας να συνεχίσουν την εκμάθηση των Ελληνικών και
στο πέμπτο και έκτο εξάμηνο σπουδών. Τα τελευταία δύο χρόνια ο αριθμός
των φοιτητών δεκαπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2000. Ο αριθμός των
φοιτητών αυξήθηκε αρκετά και έφτασε τους 230.
Το δεδομένο αυτό αποδεικνύει ότι η Ελληνική Γλώσσα με την πάροδο
του χρόνου γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, όχι μόνο στο Βελιγράδι αλλά
και στις άλλες πόλεις της Σερβίας και την επιλέγουν όλο και περισσότεροι
φοιτητές. Οι φοιτητές που σπουδάζουν Αγγλικά και Ρωσικά έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν μαθήματα Ελληνικών στα τρία από τα τέσσερα
έτη των σπουδών τους. Στον εν λόγω Τομέα επίσης γίνονται και εκδηλώσεις σχετικά με τον Ελληνικό Πολιτισμό. Τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας τα διδάσκουν μία μόνιμα εργαζόμενη Φιλόλογος,21 και δύο
Έλληνες αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί22 του ΥΠΕΠΘ. Ο Τομέας εξασφαλίζει επίσης στους φοιτητές του υποτροφίες για θερινά σχολεία στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Αθηνών.

8. Η Ελληνική Γλώσσα ως γλώσσα επιλογής στη Φιλοσοφική Σχολή
του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ
Στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ επίσης διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Ο κ.
Ζάρκο Μποσνιάκοβιτς, Επίκουρος Καθηγητής της Διαλεκτικής της Σερβικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ, εισήγαγε τα Ελληνικά
ως γλώσσα επιλογής με το σκεπτικό της διοργάνωσης μαθημάτων Νέας
Ελληνικής Γλώσσας όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για τους εργαζομένους της Φιλοσοφικής Σχολής. Οι φοιτητές των Τμημάτων Γερμανικής
και Σλοβακικής Γλώσσας, του Τμήματος Ιστορίας, του Τμήματος Σερβικής
Λογοτεχνίας και του Τμήματος Κοινωνιολογίας, έχουν δικαίωμα να επιλέ21 Η κυρία Ταμάρα Κόστιτς-Παχνόγλου είναι φιλόλογος Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Τις
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές ολοκλήρωσε με επιτυχία στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Είναι Υποψήφια διδάκτορας
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
22 Πρόκειται για τον κύριο Δημοσθένη Στρατηγόπουλο και την κυρία Μαρία Κρεμμύδα.
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ξουν μια από τις 12 προσφερόμενες γλώσσες επιλογής, εξ ων και η Ελληνική. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τα μαθήματα Ελληνικών το μέγιστο για 4 εξάμηνα επί τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως. Μετά το
πρώτο έτος προβλέπεται η απόκτηση γνώσεων επιπέδου Α1 και μετά το
δεύτερο η απόκτηση γνώσεων επιπέδου A2. Το ακαδημαϊκό έτος 2006–
2007 περίπου 200 φοιτητές επέλεξαν τα Ελληνικά, όμως το 2009–2010
περίπου 100 φοιτητές παρακολούθησαν αυτό το μάθημα επειδή υπάρχει
μόνο ένας Έλληνας εκπαιδευτικός, αποσπασμένος από την Ελλάδα και ο
αριθμός των φοιτητών είναι πολύ μεγάλος. Πράγματι το ενδιαφέρον εκ
μέρους των φοιτητών για τα Ελληνικά ως γλώσσα επιλογής είναι αυξημένο και ο αριθμός των φοιτητών θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος αν οι συνθήκες εκμάθησης των Ελληνικών βελτιώνονταν και αν θα
μπορούσε να εξευρεθεί μια λύση σχετικά με το πρόβλημα του διδακτικού
προσωπικού.

9.

Επίλογος

Από κοινωνιογλωσσολογική άποψη, για να προσδιοριστεί το μεγαλείο μιας
γλώσσας είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε και το επίπεδο ανάπτυξης της
λογοτεχνικής της έκφρασης. Παρόλο που η Νεοελληνική είναι σε παγκόσμιες διαστάσεις μια ασθενής γλώσσα, το παράδοξο είναι ότι σύμφωνα με
το κριτήριο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή γλώσσα, μαζί με τα Αγγλικά,
τα Γερμανικά, τα Αραβικά ή τα Ρωσικά, χάρη στην πολύ μακρά, γόνιμη και
πλούσια γλωσσική και λογοτεχνική της παράδοση. Ιδιαίτερη προσοχή οι
κοινωνιογλωσσολόγοι δίνουν στο αν και κατά πόσο μια κοινωνία καλλιεργεί, προωθεί και ενισχύει την ίδια (δηλαδή τη μητρική) της γλώσσα σε
διεθνές επίπεδο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ασθενείς γλώσσες δεν
είναι αρκετά γνωστές ή ότι είναι απολύτως άγνωστες όχι μόνο στο ευρύτερο κοινό αλλά και στους ίδιους τους γλωσσολόγους. Οι αιτίες για κάτι
τέτοιο είναι πολυάριθμες και πολύπλοκες. Γι’ αυτό, στο Παρίσι το 2005
λήφθηκε από την UNESCO η Απόφαση περί γλωσσικής στρατηγικής (171
EX/Decision 9.5) στην οποία αναφέρεται ότι η οργάνωση αυτή θα μεριμνά για την προώθηση και διατήρηση όλων των γλωσσών, δηλαδή της
γλωσσικής ποικιλίας ως προϋπόθεση για την καλλιέργεια της πολιτισμικής ποικιλίας (άρθρο 23), της πολυγλωσσίας (άρθρο 24) καθώς και όλων
των απειλούμενων γλωσσών (άρθρο 25). Είναι επίσης γεγονός ότι όλοι
οι μεγάλοι και οικονομικά ισχυροί λαοί έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλους κοινωνικούς μηχανισμούς και οικονομικά μέσα για την επιτυχή
προώθηση και διάδοση της μητρικής τους γλώσσας διεθνώς. Σύμφωνα
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μ’ αυτήν την άποψη, οι μικροί λαοί και οι γλώσσες τους βρίσκονται σε
δεινή θέση. Η Νεοελληνική Γλώσσα, όμως, αν και είναι ασθενής, μπορεί
να καταταγεί στην ομάδα των ισχυρών παγκόσμιων γλωσσών, επειδή για
την προώθησή της στον κόσμο συμμετέχουν και ενεργητικά συμβάλλουν
υπεύθυνα Κρατικά Ιδρύματα της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγχρόνως, και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει την κατάλληλη
υποστήριξη για την προώθηση των Νεοελληνικών σε διεθνές επίπεδο, με
ιδιαίτερη έμφαση στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι τα Νεοελληνικά
αποτελούν μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης.
Ελπίζουμε ότι, με βάση τα προαναφερθέντα, μπορεί κανείς να σχηματίσει μια σαφή εικόνα για το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, τον Τομέα Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Νις, καθώς και τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
του Νόβι Σαντ και τους στόχους τους να προωθήσουν τη διδασκαλία της
Ελληνικής Γλώσσας, κάτι που αποδεικνύει και η τάση ανάδειξής μας σε
σχέση με τα άλλα Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρώπης. Ο κυριότερος στόχος του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
του Βελιγραδίου είναι να αναγνωριστούμε μέσω της κατάρτισης Προγραμμάτων Σπουδών σε τρία επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), όπως και μέσω της συνεργασίας με καθηγητές να διεξάγονται
τα μαθήματα με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα (όσο το δυνατόν περισσότερο) που υπάρχουν προκειμένου να γίνει η συνολική απόδοσή μας ακόμα
καλύτερη.
•
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Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την προσπάθεια που γίνεται στο Τμήμα
Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ (Universiteit
van Amsterdam, UvA) για την κατασκευή μιας εικόνας που να ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, στη σύνθετη μορφή της ελληνικής μουσικής
ταυτότητας. Η προσπάθεια αυτή αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο με λογισμικά ανοιχτού κώδικα, όπως το Sakai,1 μέσω
της δημιουργίας του διαδικτυακού τόπου Webklas light Nieuwgrieks2 που
λειτουργεί από τον Ιούνιο 2009.
Πρωταρχικός στόχος αυτού του διαδικτυακού τόπου3 είναι η προσέλκυση νέων φοιτητών στο Τμήμα από τους μαθητές που παρακολουθούν
την ολλανδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την προσφορά «μίνι» μαθημάτων στα τέσσερα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος: Εκμάθηση
γλώσσας (Language acquisition), Λογοτεχνία, Πολιτισμική Ιστορία και
Γλωσσολογία.
Ο διαδικτυακός τόπος αποτελείται από έξι κουμπιά πλοήγησης και
δεκαεπτά ιστοσελίδες: την αρχική σελίδα, την ιστοσελίδα με πληροφορίες
για τη δομή των προσφερόμενων μαθημάτων και για τους καθηγητές που
συνέβαλαν στη δημιουργία τους, την ιστοσελίδα με το διδακτικό υλικό,4
1
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To Sakai είναι διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης και συνεργασίας και αποτελεί «κοινοτική πηγή». Περιέχει εργαλεία που διευκολύνουν διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες, όπως π.χ. το δωμάτιο συζήτησης (chat) ή ο προσωπικός χώρος εργασίας.
Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο <http://www.webklassen.nl> γίνεται μέσω σύνδεσης και κωδικoύ πρόσβασης. Επιλέξτε αριστερά στην οθόνη Meedoen aan een webklas,
ανοίξτε λογαριασμό και, αφού λάβετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε το κουμπί
LOGIN για να συνδεθείτε. Ανοίξτε το μενού more και επιλέξτε Webklas Nieuwgrieks.
Ο όρος αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου website. Οι όροι δικτυακός τόπος και
ιστότοπος είναι εξίσου δόκιμοι.
Αυτή η ιστοσελίδα οδηγεί σε δώδεκα ξεχωριστές ιστοσελίδες: τρεις για καθένα από τα
τέσσερα γνωστικά αντικείμενα με τις εξής υποενότητες: Εισαγωγή, Κυρίως μάθημα και
Επιπλέον διδακτικό υλικό για όσους από τους χρήστες έχουν την ανάλογη γνωστική
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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και τις ιστοσελίδες με τα τέσσερα διαγωνίσματα (ένα για κάθε γνωστικό
αντικείμενο), με τις λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου Τμήματος σε διδακτικό, ερευνητικό και πολιτιστικό επίπεδο και με το δελτίο αξιολόγησης που καλείται να συμπληρώσει
ο χρήστης στο τέλος της πλοήγησης.
Μετά τη σύντομη αυτή παρουσίαση του διαδικτυακού τόπου θα επικεντρωθούμε στον τρόπο ενσωμάτωσης μέσα σ’ αυτόν ψηφίδων της σύγχρονης ελληνικής μουσικής που αντανακλούν στοιχεία της ελληνικής μουσικής ταυτότητας και κατ’ επέκτασιν και της ελληνικής πολιτισμικής
ταυτότητας.5
Η ενσωμάτωση αυτή έχει γίνει μέσα στο προσφερόμενο μάθημα Εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.6 Τον κεντρικό άξονα του
μαθήματος αποτελεί ο σχηματισμός και η χρήση του αορίστου. Η εξέταση
του φαινομένου γίνεται βάσει σύντομων επεξηγηματικών κειμένων, αλλά
και ποιημάτων που οι στίχοι τους προσφέρονται για ένα τέτοιο εγχείρημα.
Το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Άρνηση» στη μελοποιημένη του μορφή
από τον Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνευμένο από τον Μάριο Φραγκούλη
σε ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Λυκαβηττού είναι μια επιλογή που
συνδυάζει με παραδειγματικό τρόπο στοιχεία εκμάθησης γλώσσας και
στοιχεία πολιτισμού. Στους στίχους εμφανίζονται έξι αοριστικοί ρηματικοί
τύποι, γεγονός που διευκολύνει την εξέταση του συγκεκριμένου γραμματικού φαινομένου, και στη μελοποιημένη του μορφή το ποίημα εμπεριέχει
σημαντικά πολιτισμικά στοιχεία: αποτελεί σταθμό από τη μια στο ελληνικό
έντεχνο λαϊκό τραγούδι —που και αυτό με τη σειρά του αποτελεί βασικό
είδος (genre) της σύγχρονης ελληνικής μουσικής— και από την άλλη στην
5

6

υποδομή και ενδιαφέρον.
Για τη λειτουργία της μουσικής (και του χορού) ως παράγοντα που οριοθετεί κοινωνικές και πολιτισμικές ταυτότητες στην Ελλάδα βλ. ενδεικτικά Cowan 1993:1-4: «…
the cultural and social practices of music and dance involved the construction of individual subjects with specific identities and locations. Conventions of what could be
sung, or danced,…expressed social distinctions based on age, gender, religion, ethnic
group, status and class, and located the individual subject thus identified within
various social hierarchies…». Επίσης Leerssen 2006:15 όπου η μουσική ως πολιτισμική πρακτική αποτελεί βασικό συστατικό του μη υλικού πολιτισμού: «The field of
non-verbal, immaterial culture [is] c u l t u r a l p r a c t i c e s , involving folkdances,
patterns of rural and urban sociability, cuisine and dress, pastimes and sports, manners
and customs, and (last but not least) music.»
Αυτή η πρακτική συνδυασμού στοιχείων από σύγχρονες πολιτισμικές φόρμες (μουσική,
κινηματογράφο, τηλεόραση) και στοιχείων που οδηγούν στην απόκτηση γλωσσικών
δεξιοτήτων χρησιμοποιείται και από άλλα Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών, ειδικά στα
πανεπιστήμια των ΗΠΑ.
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τάση του παντρέματος της ποίησης με τη μουσική, μια τάση που διέπει για
δεκαετίες ολόκληρες την ελληνική μουσική σκηνή.7
Ταυτόχρονα στην υποενότητα/ιστοσελίδα Επιπλέον (διδακτικό) υλικό
του ίδιου γνωστικού αντικειμένου γίνεται προσπάθεια συνειδητής συγκρότησης του παζλ που λέγεται σύγχρονη8 ελληνική μουσική. Ενός παζλ που
σε μια πρώτη προσπάθεια επιδιώκει να δείξει ότι η μουσική ταυτότητα του
σύγχρονου Έλληνα αποτελεί ένα σύνθετο, πολύπλευρο πολιτισμικό φαινόμενο που διακρίνεται από ποικιλία, πολυμορφία και ετερογενή μεταξύ τους
στοιχεία.
Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται με την προσφορά οπτικοακουστικού υλικού πέντε είδη της σύγχρονης ελληνικής μουσικής που μαζί
με το έντεχνο λαϊκό τραγούδι δίνουν κατά τη γνώμη μας μια εικόνα που
δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό την πολυμορφία της σύγχρονης ελληνικής
μουσικής. Πρόκειται για δείγματα «γραφής» από την ελληνική ροκ σκηνή
(με εκπρόσωπο τον Φ. Πλιάτσικα), τη μουσική ποπ (με εκπρόσωπο τον
Μ. Χατζηγιάννη), το ελαφρολαϊκό (με τραγούδι του Στ. Κουγιουμτζή και
ερμηνεία του Γ. Νταλάρα), το λαϊκό τραγούδι (με συνθέσεις των Γ. Μανισαλή και Τ. Μουσαφίρη και ερμηνεία του Δ. Μητροπάνου) και τέλος το
κλασικό ρεμπέτικο (Πειραιώτικη Σχολή) με δύο τραγούδια του Μ. Βαμβακάρη ερμηνευμένα από (αυτοσχέδια) ρεμπέτικη κομπανία.9 Μέσω των
συγκεκριμένων επιλογών παρουσιάζονται επίσης και οι χορευτικοί ρυθμοί
του χασάπικου (με το τραγούδι Φραγκοσυριανή κυρά μου) και του ζεϊμπέκικου (με τα τραγούδια Δώσε μου φωτιά του Γ. Μανισαλή, Πες μου πού
πουλάν φωτιές και Σε μια στοίβα καλαμιές του Τ. Μουσαφίρη).10
Έτσι η μουσική ταυτότητα του Νεοέλληνα φαίνεται να αποτελεί ένα
παζλ με έξι κομμάτια. Το ερώτημα που μοιραία τίθεται εδώ είναι γιατί το
παζλ αυτό να έχει έξι κομμάτια και όχι λιγότερα ή περισσότερα κι επίσης
γιατί αυτά και όχι άλλα. Δεν θα έπρεπε για παράδειγμα να συμπεριλη7

Εντελώς ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους συνθέτες που διαμορφώνουν και ακολουθούν αυτή την τάση σε δεκάδες συνθέσεις τους: Μ. Θεοδωράκης, Μ. Χατζηδάκις, Ν.
Μαμαγκάκης, Γ. Μαρκόπουλος, Θ. Μικρούτσικος. Ειδικά για τους δύο πρώτους και για
το μουσικό αυτό είδος βλ. την εμπεριστατωμένη μελέτη Papanikolaou 2007:61-99.
8 Με τον όρο σύγχρονη μεταφράζουμε τον όρο Greek popular music όπως σημειώνεται
σε διάφορες μελέτες. Βλ. ενδεικτικά Papanikolaou 2007, Cowan 1993, Ηolst-Warhaft
2002. Στο Papanikolaou 2007:1 αναφέρεται σχετικά: «popular music [is] radically
different from folk or traditional music, [is] a modern global institution that cannot be
divorced from the entertainment industry and the mass media, or stratified industrial
and post-industrial societies.»
9 Για την προβληματική γύρω από το ρεμπέτικο βλ. Papanikolaou 2007:63-75. Για τη
σημασία του στην ελληνική μουσική βλ. Χατζηδάκις 1949.
10 Για τη μεγάλη σημασία των συγκεκριμένων ρυθμών στην ελληνική μουσική βλ. Χατζηδάκις 1949.
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φθούν σ’ αυτόν τον μουσικό κανόνα που έχουμε συγκροτήσει εκτός από τα
έξι είδη που προαναφέραμε και πολλά άλλα, όπως το είδος που εκπροσωπούν οι τραγουδοποιοί,11 η νεοελληνική έντεχνη,12 το έντεχνο παραδοσιακό τραγούδι, το αστικό (ή ελαφρό) ελληνικό τραγούδι,13 το νέο κύμα, το
πολιτικό τραγούδι,14 η ελληνική ρέγκε, σκα, τζαζ, το χιπ-χοπ,15 η κινηματογραφική μουσική,16 η μουσική με εμφανείς επιρροές από γειτονικές χώρες
(Βαλκάνια, ΝΑ Μεσόγειος);17 Ή, για να συνεχίσουμε τον αντίλογο, δεν
θα έπρεπε να δοθούν και διάφορες παραλλαγές των έξι ειδών που παρουσιάζονται και οι οποίες απουσιάζουν, ενώ εκφράζουν το μουσικό γούστο
μιας σεβαστής μερίδας του ελληνικού κοινού; Όπως τραγούδια σε ρυθμό
τσιφτετέλι ή «σκυλάδικα» (ως παραλλαγές του λαϊκού), αρχοντορεμπέτικα και σμυρνέικα (ως παραλλαγές του κλασικού ρεμπέτικου), ή δείγματα
του έντεχνου τραγουδιού συνθετών όπως ο Μ. Χατζηδάκις18 (ως «παραλλαγή» του έντεχνου λαϊκού); Και προχωρώντας ακόμη πιο πέρα τη συλλογιστική του αντίλογου, γιατί να μείνουν έξω από το μουσικό μας κανόνα
11 Για μια υποδειγματική μελέτη όλων των πτυχών αυτού του είδους βλ. Papanikolaou
2007:101-155. Επίσης Cowan 1993:7-9, 15-17 όπου η σχετική εξέταση της μουσικής
του Δ. Σαββόπουλου, «κλασικού» εκπροσώπου του είδους. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρουμε και ορισμένους (νεότερους) γνωστούς τραγουδοποιούς: Βαγγέλης Γερμανός, Αρλέτα, Μελίνα Τανάγρη, Αδερφοί Κατσιμίχα, Φοίβος Δεληβοριάς, Αλκίνοος
Ιωαννίδης, Σωκράτης Μάλαμας, Ορφέας Περίδης, Μίλτος Πασχαλίδης, Θανάσης
Παπακωνσταντίνου.
12 Για διάφορους βασικούς εκπροσώπους αυτού του είδους (εντός και εκτός της Εθνικής
Μουσικής Σχολής), όπως τους Μ. Καλομοίρη, Μ. Βάρβογλη, Ν. Σκαλκώτα, Γ. Κωνσταντινίδη, Δ. Μητρόπουλο, Ι. Ξενάκη, Γ. Χρήστου, βλ. ενδεικτικά Μυλωνάς 2002: 26-42
και Protheroe 1996:68-69, 73-76.
13 Για τη μουσική των κυρίων εκπροσώπων του είδους, Αττίκ, Μ. Σουγιούλ, Κ. Γιαννίδη,
Χ. Χαιρόπουλου, βλ. Μυλωνάς 2005:107-130.
14 Γνωστοί εκπρόσωποι (συνθέτες ή ερμηνευτές) του είδους: Μ. Θεοδωράκης, Γ. Μαρκόπουλος, Δ. Σαββόπουλος, Μ. Λοΐζος, Μ. Δημητριάδη, Μ. Φαραντούρη.
15 Ελληνικά συγκροτήματα όπως π.χ. οι Ska Bangies (συνδυασμός σκα, ρέγκε και πανκ),
Locomondo (ρέγκε), Mode Plagal (συνδυασμός τζαζ και παραδοσιακών ήχων), Goin’
Through (χιπ-χοπ) κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος και φέρνουν τον ήχο των
αντίστοιχων πολιτισμικών “subcultures” στο προσκήνιο.
16 Η μουσική της Ελένης Καραΐνδρου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του
είδους.
17 Εννοούμε εδώ μουσική με βαλκανικούς ήχους του G. Bregovits, γραμμένη για γνωστούς
έλληνες ερμηνευτές, και παραγωγές/ερμηνείες των Ross Daly, Σωκράτη Σινόπουλου,
Σαββίνας Γιαννάτου ή συνεργασίες όπως αυτή της Μ. Φαραντούρη με τον τούρκο
συνθέτη Livaneli τη δεκαετία του ’80 που αναδεικνύουν επιρροές από την Ανατολή ή
γενικότερα από την οθωμανική κλασική παράδοση (βλ. και Cowan 1993:17-18).
18 Εντελώς ενδεικτικά σημειώνουμε ορισμένους γνωστούς ερμηνευτές που έχουν συνδέσει το όνομά τους με το είδος αυτό: Αλίκη Καγιαλόγλου, Νένα Βενετσάνου, Σαββίνα
Γιαννάτου, Βασίλης Λέκκας, Ηλίας Λιούγκος, Φλέρυ Νταντωνάκη.
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μουσικοί (συνθέτες ή/και ερμηνευτές) που δεν εντάσσονται ξεκάθαρα σε
κανένα είδος (genre), επειδή ουσιαστικά υπερβαίνουν τα όρια των συγκεκριμένων genres κινούμενοι με άνεση από το ένα μουσικό είδος στο άλλο ή
συνενώνοντας στο έργο ή την ερμηνεία τους πολλά διαφορετικά μουσικά
ιδιώματα;19
Με άλλα λόγια το βασικό ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είναι το ακόλουθο: με ποια κριτήρια επιλογής κατασκευάζουμε
τη συγκεκριμένη εικόνα (image) της μουσικής ταυτότητας του Νεοέλληνα; Δηλαδή ποιοι μηχανισμοί καθορίζουν τη συγκρότηση του μουσικού
κανόνα σ’ αυτή την περίπτωση;
Τα κριτήρια επιλογής μας για τη δημιουργία του συγκεκριμένου μουσικού κανόνα σχετίζονται με πέντε θεματικές ενότητες: α) το θεωρητικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζουμε τις συναφείς έννοιες culture, collective identity, cultural identity, popular music, β) θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, γ) το περιεχόμενο και τους στόχους του ίδιου του διαδικτυακού
τόπου, δ) την ταυτότητα πομπού και δέκτη και τις μεταξύ τους σχέσεις και
ε) το ίδιο το αντικείμενο μελέτης, δηλαδή τα είδη της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.
Ξεκινώντας από το θεωρητικό πλαίσιο είναι αναγκαίο να τονίσουμε εδώ
ότι θα περιοριστούμε στις απαντήσεις που μας δίνουν μόνο μερικοί μελετητές που επιλέξαμε ενδεικτικά μέσα από την πληθώρα των μελετητών
που έχουν ασχοληθεί μ’ αυτή τη θεματική με βάση τον κλάδο σπουδών που
εκπροσωπούν. Περιοριστήκαμε κυρίως στους επιστημονικούς κλάδους της
εικονολογίας,20 της κοινωνιολογίας και των πολιτισμικών σπουδών.
Για να οριοθετήσουμε και να διευκρινίσουμε την πολιτισμική ταυτότητα
(cultural identity) καθοριστικές είναι οι απόψεις του ολλανδού φιλολόγου/
ιστορικού Joep Leerssen που βλέπει την έννοια του πολιτισμού (culture)
19 Ενδεικτικά: χαρακτηριστική περίπτωση το ύφος των Mode Plagal, το ρεπερτόριο της
Άλκηστης Πρωτοψάλτη, ή το συνολικό έργο του Δ. Σαββόπουλου και του Μ. Θεοδωράκη που εκπροσωπεί διάφορα μουσικά είδη. Για τη μείξη μουσικών στυλ (fusion genre)
βλ. ενδεικτικά <http://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_(music)>. Επίσης Cowan 1993:1415 όπου αναφέρεται ότι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της ελληνικής
μουσικής της δεκαετίας του ’80 ήταν το ότι κατέρρευσαν τα σύνορα ανάμεσα στα
διάφορα μουσικά είδη —δημοτικά, ρεμπέτικα, σμυρνέικα, λαϊκά, νέο κύμα, ελαφρολαϊκά— καθώς οι μουσικοί άρχισαν να κινούνται ελεύθερα από το ένα στο άλλο
κάνοντας διάφορους συνδυασμούς. Το ίδιο παρατηρούμε και στη μετέπειτα ελληνική
μουσική σκηνή.
20 Η εικονολογία (imagology) είναι κλάδος της συγκριτικής γραμματολογίας και ασχολείται με τη μελέτη των στερεοτυπικών εικόνων που έχει σχηματίσει μια ομάδα για μια
άλλη και με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται, υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται αυτές οι εικόνες από την ομάδα αυτή. Βλ. και Νάζου 2005:662-663.
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υπό το πρίσμα της εικονολογίας ως ένα δυναμικό σύστημα που οριοθετείται από τη διαχρονική διαδραστική σχέση μεταξύ πολιτισμικής κληρονομιάς και συλλογικής ταυτότητας (collective identity) (Leerssen 2006:1).
Πρόκειται για έννοια που αλλάζει συνέχεια ανάλογα με τον εκάστοτε
τρόπο πρόσληψής της από το κοινό στο οποίο απευθύνεται και απ’ όσους
συμμετέχουν σ’ αυτήν. Ταυτόχρονα μεταδίδεται «σαν επιδημία» από περιοχή σε περιοχή, από χώρα σε χώρα. “Culture is mobile”, γράφει χαρακτηριστικά στην αναφορά του με τον τίτλο Cultural Dynamics: Inheritance and
Identity και παρατηρεί πως ο σύγχρονος πολιτισμός αποκτά από τη μια ένα
όλο και πιο τοπικό (“local/regional”) χαρακτήρα και από την άλλη όλο και
πιο διεθνή χαρακτηριστικά (Leerssen 2006:12).
Στην ίδια δημοσίευση ο J. Leerssen (Leerssen 2006:5) τονίζει ότι μία
από τις κυρίαρχες λειτουργίες της έννοιας πολιτισμός στην Ευρώπη τους
δύο τελευταίους αιώνες υπήρξε η έκφραση ή η επιβεβαίωση συλλογικών
ταυτοτήτων. Η φύση της έννοιας της ταυτότητας είναι κατά τον J. Leerssen διττή: συγχρονική και διαχρονική (Leerssen 2006:14). Οι δύο πλευρές της, διαφορετικότητα του υποκειμένου εγώ/εμείς σε σχέση με τον
Άλλο21 και μόνιμη παρουσία μέσα στο χρόνο δείχνουν ότι εμπεριέχει μια
αίσθηση μεταβολής (συγχρονική) και μια αίσθηση ιστορικότητας (διαχρονική). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο οι λαοί τείνουν να τονίζουν τόσο τις πτυχές
αυτές στις οποίες διαφέρουν από άλλους λαούς όσο και την ιδέα ύπαρξης μιας παράδοσης που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά και εμπεριέχει
μια αίσθηση ιστορικής διαχρονικότητας που τους εξασφαλίζει μια σταθερή
παρουσία εν μέσω ιστορικών αλλαγών. «Και στις δύο αυτές πλευρές της
έννοιας της ταυτότητας ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.
Κοινά πολιτισμικά σχήματα και τάσεις επιβεβαιώνουν την αίσθηση ότι
ανήκει κανείς σ’ ένα κοινό σύνολο, ειδικά εάν αυτά τα σχήματα θεωρούνται χαρακτηριστικά αυτού μόνο του έθνους και όχι άλλων. Οι πολιτισμικές διαφορές αντίστοιχα έρχονται στο προσκήνιο για να τονίσουν την
αίσθηση της διαφορετικότητας ανάμεσα στις κοινωνίες. Ταυτόχρονα ο
πολιτισμός (συχνά υπό το όνομα της «παράδοσης») θεωρείται ως η συνέχεια που δένει τις διάφορες γενιές μεταξύ τους σε μια κοινότητα που επιβιώνει διαχρονικά. Ο πολιτισμός είναι η κληρονομιά που μας κληροδοτούν
οι προηγούμενες γενιές και που κι εμείς με τη σειρά μας σκοπεύουμε να
21 Η έννοια της ταυτότητας εξετάζεται σε σχέση με τη διαφορετικότητα και από άλλους
μελετητές. Βλ. π.χ. τις απόψεις του Lawrence Grossberg, βασικού εκπροσώπου του
κλάδου των πολιτισμικών σπουδών, σχετικά με την πολιτισμική ταυτότητα (cultural
identity) στο du Gay & Hall 1996:87-107 και ειδικά σ. 89: «Identity is always a temporary
and unstable effect of relations which define identities by marking differences. Τhus
the emphasis here is on the multiplicity of identities and differences rather than on a
singular identity…».
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κληροδοτήσουμε στους απογόνους μας. Έτσι, και στη συγχρονική και στη
διαχρονική του διάσταση ο πολιτισμός αποτελεί ένα είδος συλλογικής
ταυτότητας που κάνει την πολιτισμική κοινότητα να ξεχωρίζει από τα μη
μέλη της και να ενσωματώνει τη διαχρονική της παρουσία διαμέσου των
διαδοχικών γενεών».
Ένα ακόμη βασικό συστατικό της έννοιας του πολιτισμού κατά τον
J. Leerssen είναι το ακόλουθο: “…it is important to realize that something becomes cultural to the extent that it is cultivated: food preparation
becomes haute cuisine, clothes become haute couture, to the extent that
these practices are valorized, invested with prestige and importance, in a
word cultivated” (Leerssen 2006:14).
Επίσης ακολουθήσαμε απόψεις όπως αυτές που διατυπώνει ο γνωστός
κοινωνιολόγος και εκπρόσωπος των πολιτισμικών σπουδών Stuart Hall
στο συλλογικό τόμο Questions of Cultural Identity (du Gay & Hall 1996:
1-17). Στη σελίδα 4 αναφέρει: “…identities are never unified and, in late
modern times, increasingly fragmented and fractured; never singular but
multiply constructed across different, often intersecting and antagonistic
discourses, practices and positions. They are subject to a radical historicization, and are constantly in the process of change and transformation”.22
Τέλος για θέματα σύγχρονης μουσικής και ταυτοτήτων (popular music
and identity) ακολουθήσαμε τις απόψεις του κοινωνιολόγου Simon Frith
(du Gay & Hall 1996:108-127), ο οποίος προσπαθεί να καταρρίψει την
κυρίαρχη άποψη ότι η σύγχρονη μουσική θα πρέπει οπωσδήποτε κατά
κάποιο τρόπο να «αντανακλά» ή να «αναπαριστά» τον άνθρωπο (du Gay
& Hall 1996:108). Κατά τη γνώμη του “the issue is not how a particular
piece of music or a performance reflects the people, but how it produces
them, how it creates and constructs an experience that we can only make
sense of by taking on both a subjective and a collective identity… My argument here, in short, rests on two premises: first, that identity is mobile, a
process not a thing, a becoming not a being; second, that our experience
of music – of music making and music listening – is best understood as an
experience of this self-in-process. Music, like identity, is both performance
and story, describes the social in the individual and the individual in the
social, the mind in the body and the body in the mind; identity, like music,
is a matter of both ethics and aesthetics” (du Gay & Hall 1996:109). Παρακάτω τονίζει ότι η μουσική —στην οποιαδήποτε μορφή της— “stands for,
symbolizes and offers the immediate experience of collective identity” (du
Gay & Hall 1996:121).
22 Ανάλογες απόψεις διατυπώνει και η Chris Weedon, καθηγήτρια Πολιτισμικών και
Γυναικείων Σπουδών στο Cardiff University. Βλ. Weedon 2004:1-22, 154-159.
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H δεύτερη κατηγορία κριτηρίων αφορά αναπόφευκτα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής που κατευθύνουν τον τρόπο συγκρότησης του μουσικού
μας κανόνα. Τις επιλογές μας καθόρισε ως ένα βαθμό η σημερινή πολιτική αφενός του ολλανδικού Υπουργείου Παιδείας (OCW) και αφετέρου
του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ (UvA) όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά
την υποβολή προς έγκριση στη Βουλή το Δεκέμβριο 2007 του υπομνήματος23 με τον στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο 2008-2014. Ο υπουργός δεσμεύτηκε
με το υπόμνημα αυτό να προχωρήσει άμεσα σε επενδύσεις στο χώρο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να μειωθεί σταδιακά μέχρι το 2014
κατά 50% το ποσοστό των φοιτητών που σταματούν τις προπτυχιακές
τους σπουδές κι εγκαταλείπουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς πτυχίο.
Ταυτόχρονα το τμήμα της χρηματοδότησης των ΑΕΙ που προέρχεται από
το υπουργείο (πρόκειται για το 1/3 περίπου της συνολικής τους χρηματοδότησης) συνδέθηκε άμεσα όχι μόνο με τον αριθμό των ετησίως εγγεγραμμένων πρωτοετών φοιτητών, αλλά και με τον αριθμό των αποφοίτων.
Επίσης η επιτυχής και ταχεία φοίτηση του φοιτητή σ’ ένα τμήμα σπουδών
εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο ο φοιτητής είναι σε θέση να γνωρίζει εκ
των προτέρων τι ακριβώς σημαίνει η φοίτηση στο συγκεκριμένο τμήμα.24
Οι επενδύσεις αποφασίστηκε ότι θα γίνουν κατόπιν υπογραφής πολυετούς συμφωνίας με τα ΑΕΙ (μέσω της Ομοσπονδίας τους VSNU),25 με την
οποία τα ΑΕΙ δεσμεύτηκαν να λάβουν μια σειρά μέτρων για να επιτευχθεί
ο παραπάνω στόχος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων χρόνο
αποφοίτησης στον τριετή προπτυχιακό κύκλο σπουδών το ανώτατο εντός
τεσσάρων ετών.
Ως επακόλουθο αυτής της συμφωνίας που υπογράφτηκε τον Απρίλιο
2008 το UvA σύστησε τον Σεπτέμβριο 2008 μια υποεπιτροπή για να εξετάσει τον τρόπο εφαρμογής της παραπάνω πολιτικής μέσα σε ολόκληρο το
ίδρυμα. Τα πορίσματα της υποεπιτροπής παρουσιάστηκαν τον Απρίλιο
2009 στο σχετικό υπόμνημα26 το οποίο μεταξύ άλλων συστήνει ανεπιφύλακτα την προσαρμογή της πολιτικής του UvA στον τομέα Δημοσίων
Σχέσεων και προσέλκυσης φοιτητών σ’ ένα μοντέλο που να δίνει μια κατά
23 Βλ. OCW 2007.
24 OCW 2007:11, 13, 25.
25 Βλ. ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας «Naar een ambitieuze studiecultuur: Studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs. Meerjarenafspraak tussen de minister van OCW
en de VSNU ter uitvoering van ’Het Hoogste Goed, Strategische agenda voor het hoger
onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid» στο: Universitaire commissie Onderwijs
2009:48-51.
26 Βλ. Universitaire commissie Onderwijs 2009.
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το δυνατόν ρ ε α λι σ τική και αν τιπρ ο σ ωπ ε υτική εικόν α του παρ ε χόμεν ου πρ ογρ ά μματο ς σ πο υ δ ών του κ ά θ ε Τ μ ή μ ατο ς .27
Μέσα σ’ αυτό το γενικότερο πλαίσιο και το πλαίσιο των ειδικότερων
αναγκών που αντιμετωπίζει το Τμήμα μας ως «μικρό» Τμήμα28 μέσα στη
Φιλοσοφική Σχολή δημιουργήσαμε το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο
που εστιάζει την προσοχή του σ’ αυτό ακριβώς το σημείο που μόλις αναφέραμε, δηλαδή στο πώς θα δοθεί μια κατά το δυνατόν ρεαλιστική και αντιπροσωπευτική εικόνα του προγράμματος σπουδών. Για την εξυπηρέτηση
αυτού του σκοπού γίνεται χρήση διδακτικού υλικού που όντως χρησιμοποιείται στις παραδόσεις και τα σεμιναριακά μαθήματα, που αποκαλύπτει
το ακριβές περιεχόμενο των συγκεκριμένων σπουδών και που άπτεται
θεμάτων καίριων για τον κλάδο των Νεοελληνικών Σπουδών γενικά.
Ένα τέτοιο θέμα είναι π.χ. η παρουσίαση της Ελλάδας ως μιας χώρας που
ισορροπεί μεταξύ Δύσης και Ανατολής.29 Η θεματική αυτή διατρέχει ουσιαστικά ολόκληρο το διαδικτυακό τόπο. Στο μάθημα της Εκμάθησης γλώσσας παρουσιάζονται είδη ελληνικής μουσικής με διάχυτες επιρροές τόσο
από δυτικά όσο και από ανατολικά πρότυπα. Στο μάθημα της Λογοτεχνίας
27 Universitaire commissie Onderwijs 2009:3.
28 Το Τμήμα μας προσελκύει την τελευταία δεκαετία σχετικώς μικρό αριθμό φοιτητών.
Το ίδιο συμβαίνει άλλωστε και με άλλα Τμήματα Ξένων Φιλολογιών του UvA, όπως
τα Τμήματα Ρουμανικής, Εβραϊκής και Γερμανικής Φιλολογίας καθώς επίσης και τα
Τμήματα Σλαβικών και Σκανδιναβικών Γλωσσών και Φιλολογιών. Το φαινόμενο συρρίκνωσης των Τμημάτων Νεοελληνικής Φιλολογίας και γενικότερα των Τμημάτων Ξένων
Γλωσσών είναι γνωστό και παρατηρείται τα τελευταία χρόνια όχι μόνο σε ενδοπανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Επειδή η πολιτική
χρηματοδότησης από το ολλανδικό υπουργείο και συνακόλουθα από το Πανεπιστήμιο στηρίζεται όλο και πιο πολύ σε αυστηρώς αριθμητικά δεδομένα (στον αριθμό των
φοιτητών και στον αριθμό των αποφοίτων), γίνεται σαφές ότι το θέμα προσέλκυσης
νέων φοιτητών είναι πλέον θέμα ζωτικής σημασίας. Συνεπώς ο σχεδιασμός και η δημιουργία μέσων (όπως σ’ αυτή την περίπτωση ενός διαδικτυακού τόπου) που θα διευκολύνει την προβολή του Τμήματος στο ευρύ κοινό και ενδεχομένως την αύξηση του
αριθμού των φοιτητών είναι μία από τις βασικές προτεραιότητές μας.
29 Βλ. Cowan 1993:18-21 «For others being Greek involves moving between Oriental and
Western, indigenous and imported, cultural sites and cultural practices.» και HolstWarhaft 2002:297 «In music, as in all areas of its culture, Greece has benefited from its
position at the nexus of oriental and occidental traditions, creating hybrid forms that
have developed their own individual character.» Επίσης Holst-Warhaft 2002:319 «The
old dilemma of Greece’s national identity was played out in the discotheques where the
young people dance to western music before midnight and tsiftetelia (the belly dance
rhythm associated with the rebetika) after midnight.» Στο συμπέρασμά της (σελ. 321)
φαίνεται ξεκάθαρα η σημασία αυτής της θεματικής: «…the debate over Greek music,
like the debate over Greek identity, continues to revolve around the same East–West
axis.» Για την όλη προβληματική της σχέσης Δύσης–Ανατολής διαφωτιστικό είναι το
λήμμα East/West του Manfred Beller στο Beller & Leerssen 2007:315-319.
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αντικείμενο μελέτης αποτελεί η ποίηση του Κων. Καβάφη, μιας προσωπικότητας που διαμορφώθηκε μέσα σ’ ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον,
ενώ στο μάθημα της Ιστορίας δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο
δυτικά πολιτισμικά στοιχεία ενσωματώθηκαν στον πολιτισμό που άνθησε
σε συγκεκριμένους χωρόχρονους του ελλαδικού χώρου, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη την περίοδο της όψιμης βενετοκρατίας (1570-1669).
Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο δίνουμε έμφαση και το οποίο απορρέει
από την παραπάνω εκπαιδευτική πολιτική είναι η βιωματική προσέγγιση30
από πλευράς μαθητή/χρήστη του υλικού, ώστε να διευκολυνθεί η επιτυχής έκβαση των σπουδών και η όσο το δυνατόν ταχύτερη αποφοίτηση του
μελλοντικού φοιτητή. Ο χρήστης έχει εκ των προτέρων (πριν την εγγραφή
του στο πανεπιστήμιο) κάποια επαφή —βάσει απτών παραδειγμάτων— με
το περιεχόμενο των σπουδών που σκοπεύει να επιλέξει, ώστε να μη βρεθεί
(μετά την εγγραφή του) προ εκπλήξεων που θα οδηγήσουν στην πρόωρη
διακοπή των σπουδών του.
Η τρίτη θεματική ενότητα που καθόρισε τις επιλογές μας ήταν οι στόχοι
και το περιεχόμενο του ίδιου του διαδικτυακού τόπου.
Ένας από τους στόχους του είναι μια πρώτη γνωριμία των ολλανδών
μαθητών με το πρόγραμμα σπουδών του παραπάνω Τμήματος και μέσω
αυτού με διάφορες εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού και γλώσσας.
Ο διαδικτυακός τόπος δεν σκοπεύει στην ενδελεχή παρουσίαση αυτών
των στοιχείων γιατί η παρακολούθηση των μαθημάτων έχει περιορισμένη
χρονική διάρκεια (τρεις ώρες). Ταυτόχρονα η παρουσίαση των διαφόρων
ειδών της ελληνικής μουσικής γίνεται μέσα στην υποενότητα Επιπλέον
υλικό που έχει σαφώς συμπληρωματικό χαρακτήρα και χρόνο διάρκειας
που δεν ξεπερνά τα δέκα λεπτά της ώρας. Το κέντρο βάρους βρίσκεται
σαφώς στην ενότητα που πραγματεύεται το γραμματικό φαινόμενο του
αορίστου. Συνεπώς το όλο εγχείρημα έχει καθαρά εισαγωγικό χαρακτήρα,
διέπεται εξ ανάγκης από συντομία και δεν φιλοδοξεί να διαμορφώσει μια
π λ ή ρ η εικόνα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.
Άλλωστε και το γεγονός ότι η ελληνική μουσική δεν παρουσιάζεται
μέσα σ’ ένα μάθημα με αμειγή πολιτισμικά στοιχεία, αλλά μέσα στο πλαίσιο
30 Ο όρος «(total) student experience» που χρησιμοποιείται στον ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό Μάρκετιγκ και Δημοσίων Σχέσεων 2010-2011 του Τμήματος Επικοινωνιών του
UvA πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην αναφορά των Harvey, L., Burrows, A. and Green,
D. το 1992, ως αντίδοτο στον ευρέως διαδεδομένο όρο «total quality management» και
υπονοεί ότι ο βασικός παράγοντας στην αξιολόγηση της ποιότητας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση είναι η βιωματική προσέγγιση του φοιτητή που δεν περιορίζεται μόνο μέσα
στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά επεκτείνεται και έξω απ’ αυτήν (Harvey, L., Burrows,
A. and Green, D., 1992:1).
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του μαθήματος εκμάθησης γλώσσας υπαινίσσεται ότι η έμφαση θα δοθεί
αναγκαστικά στις μουσικές αυτές φόρμες που λειτουργούν ως φορείς της
ελληνικής γλώσσας και μάλιστα της Κοινής Νεοελληνικής που αποτελεί το
αντικείμενο μελέτης του Τμήματός μας. Επιλέγουμε λοιπόν συνειδητά το
ελληνικό τραγούδι γραμμένο στην Κοινή Νεοελληνική (και όχι σε διαλέκτους) με αποτέλεσμα να αποκλείσουμε αυτόματα από την επιλογή μας
την ορχηστρική μουσική και το έντεχνο παραδοσιακό τραγούδι.31
Όσον αφορά το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει οι επιλογές μας να εξυπηρετούν το γενικό θέμα που
πραγματεύεται αυτός, που όπως προαναφέραμε δεν είναι άλλο από τη
σύγκλιση ανατολικών και δυτικών πολιτισμικών επιρροών στον ελλαδικό
χώρο. Δεν είναι παράξενο λοιπόν ότι επιλέξαμε το ρεμπέτικο και το λαϊκό
τραγούδι ως δείγματα «γραφής» με ανατολίζουσες επιρροές, το ροκ και
την ποπ μουσική ως κατά βάση δυτικότροπα μουσικά ρεύματα και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι μαζί με το ελαφρολαϊκό ως δείγματα του συγκερασμού
των δύο μουσικών «γλωσσών».
Φυσικά γνωρίζουμε τον κίνδυνο που ελλοχεύει σε τέτοιου είδους επιλογές: μπορεί να δημιουργηθεί μια στερεοτυπική εικόνα που βάζει και πάλι
τα διάφορα είδη ελληνικής μουσικής μέσα σε «κουτάκια» με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά, ενώ στην ουσία βασική επιδίωξή μας υπήρξε η συνειδητή
ακριβώς αποφυγή πολιτισμικών στερεοτύπων.32 Αυτών των στερεοτύπων
που κρατούν την εικόνα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής που έχει το
ευρύ κοινό στην Ολλανδία παγιδευμένη μέσα σ’ ένα πολύ περιορισμένο
μουσικό σύστημα που ελάχιστα εκπροσωπεί το μουσικό γούστο του σημερινού Νεοέλληνα.33 Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτή η εικόνα που διαμορφώνουμε εμείς —παρόλες τις ελλείψεις και τις αδυναμίες της— ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην ποικιλία και πολυμορφία που διέπει την
ελληνική μουσική σήμερα απ’ ό,τι η εικόνα που κυριαρχεί ως τώρα στην
Ολλανδία.
31 Σημειώνουμε —εντελώς ενδεικτικά— ορισμένους γνωστούς εκπροσώπους του είδους:
Χαΐνηδες, Δυνάμεις του Αιγαίου, Μ. Τζουγανάκης, Γ. Χαρούλης.
32 Βλ. το λήμμα Stereotype του M. Beller στο Beller & Leerssen 2007:429-434.
33 Για το μέσο Ολλανδό σύγχρονη ελληνική μουσική σημαίνει αφενός Νάνα Μούσχουρη
και Ντέμης Ρούσσος και αφετέρου τα γνωστά σάουνττρακ των Μ. Θεοδωράκη και Μ.
Χατζηδάκι από τις ταινίες «Ζορμπάς» και «Never on Sunday». Τα τελευταία χρόνια
βέβαια έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστά και άλλα είδη, όπως το ρεμπέτικο, το ελαφρολαϊκό, η έντεχνη παραδοσιακή μουσική, το έντεχνο τραγούδι, η μουσική ποπ και το
ελληνικό ροκ, πάντα όμως η διάδοσή τους αφορά ένα σχετικώς μικρό κοινό σε συγκεκριμένα μεγάλα αστικά κέντρα (Άμστερνταμ, Ουτρέχτη, Χρόνινγκεν). Για τη στερεοτυπική εικόνα του Έλληνα που προβάλλουν οι δύο παραπάνω ταινίες βλ. το λήμμα Έλληνες του Gregory Paschalidis στο Beller & Leerssen 2007:166-171 και ειδικά σ. 169.
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Η τέταρτη θεματική ενότητα που επηρέασε τις επιλογές μας σχετίζεται με
τον δημιουργό (πομπό) και την ομάδα-στόχο (δέκτη) του διαδικτυακού
τόπου. Μοιραία οι επιλογές ως ένα βαθμό επηρεάζονται άμεσα από την
ταυτότητα του δημιουργού, ο οποίος ούτως ή άλλως «κουβαλάει» το δικό
του αξιακό σύστημα, τις δικές του γνώσεις της ελληνικής μουσικής σκηνής
και της ελληνικής και ολλανδικής κουλτούρας γενικότερα.
Όμως και η ομάδα-στόχος καθόρισε με τη σύνθεσή της τις επιλογές
μας. Διακρίνεται σε δύο υπο-ομάδες, διαμετρικά αντίθετες μεταξύ τους, με
βάση το ηλικιακό κριτήριο: μαθητές ηλικίας 16-18 ετών και άτομα τρίτης
ηλικίας. Ταυτόχρονα διακρίνεται και σε τρεις ακόμη υπο-ομάδες με βάση
το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρό της: στους χρήστες που έχουν
επιφανειακή γνώση του ελληνικού πολιτισμού και βαθύτερη γνώση του
ολλανδικού (Ολλανδοί που δεν συνδέονται με κάποιους οικογενειακούς
δεσμούς με το ελληνικό περιβάλλον), τους χρήστες που έχουν ανατραφεί
μέσα σ’ ένα λίγο-πολύ δίγλωσσο και διπολιτισμικό περιβάλλον με μητρική
γλώσσα τόσο την ολλανδική όσο και την ελληνική και τους χρήστες που
έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, προέρχονται από τον ελληνικό χώρο
και δεν γνωρίζουν την ολλανδική κουλτούρα. Οι επιλογές μας προσδιορίστηκαν ως ένα βαθμό απ’ αυτές ακριβώς τις υπο-ομάδες: ποπ και ροκ
μουσική για τους νεότερους στην ηλικία, λαϊκό τραγούδι για τους χρήστες
ελληνικής καταγωγής κ.ο.κ.34
Τέλος η ίδια η σχέση μεταξύ πομπού και δέκτη διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο. Η σχέση αυτή είναι διαδραστική, αφού τόσο το λογισμικό Sakai όσο
και το διαδίκτυο από τη φύση τους είναι διαδραστικά εργαλεία. Ο διαδικτυακός τόπος βρίσκεται υπό συνεχή εξέλιξη καθώς μέσω του δελτίου αξιολόγησης ο δέκτης/χρήστης μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του δημιουργού/πομπού για ενδεχόμενη τροποποίηση του διαδικτυακού τόπου. Μέσα
στα μελλοντικά μας σχέδια είναι η επέκταση της συγκεκριμένης διδακτικής υποενότητας και ο εμπλουτισμός του υλικού με κάποια ακόμη βασικά
είδη της ελληνικής μουσικής που απουσιάζουν αυτή τη στιγμή.35
34 Ο S. Frith (du Gay & Hall 1996:120) αναφέρει σχετικά: «people produce and consume
the music they are capable of producing and consuming; different social groups possess
different sorts of knowledge and skill, share different cultural histories, and so make
music differently. Musical tastes do correlate with class cultures and subcultures;
musical styles are linked to specific age groups…». Ειδικά για τη σχέση μεταξύ μουσικής ποπ και νέων βλ. την «εθνογραφική» μελέτη του κοινωνιολόγου Andy Bennett στο
Bennett 2000, ειδικά τις σελίδες 1-70.
35 Σε πρώτη φάση θα προστεθούν τα μουσικά είδη των τραγουδοποιών (ΑCI: AuteursCompositeurs-Interprètes) και του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού.
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Η τελευταία θεματική κατηγορία κριτηρίων αφορά το ίδιο το αντικείμενο μελέτης, δηλαδή τα διάφορα είδη της ελληνικής μουσικής και τους
συντελεστές τους. Η αντιπροσωπευτικότητά τους προσδιόρισε σε μεγάλο
βαθμό και την ένταξή τους ή μη στο μουσικό μας κανόνα. Η απήχηση που
έχουν στο σημερινό Νεοέλληνα36 και η διαχρονικότητα των τραγουδιών
στάθηκαν αποφασιστικής σημασίας. Την κατάδειξη αυτών των δύο στοιχείων εξυπηρετεί άλλωστε και η συνειδητή επιλογή της προβολής οπτικοκοακουστικού υλικού που προέρχεται από σχετικά πρόσφατες ζωντανές ηχογραφήσεις37 σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα με
έντονη και εμφανή τη συμμετοχή χιλιάδων θεατών.38 Εδώ ισχύει σαφώς
η παρατήρηση του J. Leerssen ότι «κοινά πολιτισμικά σχήματα και τάσεις
επιβεβαιώνουν την αίσθηση ότι ανήκει κανείς σ’ ένα κοινό σύνολο» (Leerssen 2006:14). Επίσης η επιτυχής αφομοίωση ενός διεθνούς μουσικού ιδιώματος όπως αυτό της ροκ και ποπ μουσικής και η μεταφορά του σ’ ένα
προσωπικό ιδίωμα, όπως συμβαίνει π.χ. στην περίπτωση του Φ. Πλιάτσικα
και του Μ. Χατζηγιάννη, υπήρξε καθοριστική για την ενσωμάτωση των
συγκεκριμένων καλλιτεχνών στο μουσικό μας κανόνα.39
Συμπερασματικά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο μουσικός κανόνας που
έχουμε συγκροτήσει εν γνώσει μας δεν παρέχει μια πλήρη εικόνα της
36 Αν και η έννοια αυτή είναι λίγο-πολύ αυθαίρετη, μπορεί —ως ένα βαθμό— να μετρηθεί
με βάση την εμπορική επιτυχία των συγκεκριμένων τραγουδιών (πωλήσεις δίσκων/cd
και προβολή από τα ελληνικά ΜΜΕ και το διαδίκτυο) και τη δημοτικότητα των ερμηνευτών τους.
37 Τέσσερις ηχογραφήσεις είναι του 2007, 2008, 2009 και δύο του 2001.
38 Κατά τον de Meyer (de Meyer 1996:107) που εξετάζει θέματα μουσικής ταυτότητας
αναφορικά με την ποπ μουσική το «μαζικό» αυτό κοινό αποτελείται στην πραγματικότητα από ένα σύνθετο αμάλγαμα πολλών διαφορετικών ομάδων και υπο-ομάδων.
39 Κατά τον de Meyer (de Meyer 1996:107-108) η πιο ενδιαφέρουσα ποπ μουσική αποτελείται από ερμηνείες στις οποίες παρατηρείται γόνιμη μείξη του προσωπικού στυλ
ή ταυτότητας μ’ ένα πιο γενικό μουσικό ιδίωμα ή με άλλες συγκεκριμένες μουσικές
«γλώσσες». Βλ. και Cowan 1993:15, 19-21 όπου γίνεται αναφορά στον επιτυχή συγκερασμό του διεθνούς ιδιώματος της ροκ με το προσωπικό στυλ που πέτυχαν οι Φατμέ
τη δεκαετία του ’80. Επιλέξαμε ειδικά ως εκπρόσωπο της ροκ το Φ. Πλιάτσικα (και
όχι συγκροτήματα όπως οι Φατμέ, οι Τερμίτες, οι Πυξ Λαξ, ή τραγουδιστές όπως ο Π.
Σιδηρόπουλος, ή ο Μ. Ξυδούς), γιατί είναι από τους ελάχιστους μουσικούς του χώρου
αυτού που έχει και μακρά πορεία μέσα στο χώρο αυτό και συνεχή παρουσία τα τελευταία χρόνια και σε δισκογραφικό και σε συναυλιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα έχει κάνει
εμφανίσεις πρόσφατα και στην Ολλανδία μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδείας, γεγονός που ενδεχομένως μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ολλανδών
χρηστών. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την επιλογή του Μ. Χατζηγιάννη (και όχι του
Σ. Ρουβά, της Α. Βίσσυ, της Ε. Παπαρίζου, κλπ) ως εκπροσώπου της ελληνικής ποπ.
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σύγχρονης ελληνικής μουσικής, γεγονός που άλλωστε δηλώνουμε ρητά
στο εισαγωγικό κείμενο που προηγείται των έξι βιντεοκλίπ στην αντίστοιχη
ιστοσελίδα. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια —που υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος της Φιλοσοφικής Σχολής του
UvA— αποτελεί την αφετηρία για μια σφαιρική και πολυεπίπεδη παρουσίαση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής στο ευρύ ολλανδικό κοινό —
ακόμη και μέσα στο περιορισμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται, αυτό
της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί
ενδεχομένως μελλοντικά για να εμπλουτιστεί η εικόνα που δίνεται και με
άλλα συστατικά στοιχεία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Το γεγονός
πως το εγχείρημα αυτό έθεσε τις βάσεις για το σχεδιασμό και τη δημιουργία δ ε κ α ε ν ν έ α ακόμη διαδικτυακών τόπων που προβάλλουν με παρόμοιο τρόπο το πρόγραμμα σπουδών όλων των Τμημάτων Ξένων Φιλολογιών40 του UvA πιστεύουμε πως αποτελεί αφενός μια ένδειξη της σημασίας
του και αφετέρου ένα καλό οιωνό για τη συνέχισή του στο μέλλον.
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Μια επέκταση του καινοτόμου Ηλεκτρονικού Υπολογιστικού
Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας – ΒΝΠ ως Διαδικτυακό
Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό Φωνολογικής
Ενημερότητας πρώτης σχολικής ηλικίας
Σωκράτης Δ. Μπαλτζής – Όλγα Μάντζιου – Κώστας Αποστόλου

Περίληψη
Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζομε μία επέκταση της βάσης μίας
πλήρους και διεξοδικής Μεθόδου Επεξεργασίας της Νέας Ελληνικής
(ΝΕΓ) την οποία έχομε εισάγει και προτείνει ως βάση ανάπτυξης Μεθόδου Διδασκαλίας της ΝΕΓ με τη βοήθεια Υπολογιστή (CALL). Τη βάση
της επεξεργασίας της ΝΕΓ αποτελεί το καινοτόμο Ηλεκτρονικό Υπολογιστικό Πολυλεξικό της ΝΕΓ (ΒΝΠ), το οποίο χειρίζεται δεδομένα και
των τεσσάρων γλωσσολογικών διαστάσεων της, δηλαδή, του Λεξιλογίου,
της Μορφολογίας, της Σύνταξης και της Σημασιολογίας. Η επέκταση της
Μεθόδου, ως Διαδικτυακού Πολυμεσικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού, με
τίτλο: «Ο Λεξικράτης και το Θαύμα του Αλφαβήτου», αφορά στην αντιμετώπιση Προβλημάτων Φωνολογικής Ενημερότητας που σχετίζονται
με αδυναμίες σύνδεσης φωνημάτων με τα αντίστοιχα γραφοφωνημικά
σύμβολα της ΝΕΓ, σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. Το λογισμικό αυτό
ως διαδικτυακό, πολυμεσικό-εκπαιδευτικό, παιδαγωγικά σχεδιάστηκε με
βάση τη διεθνή πρακτική για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Επιπλέον, δομήθηκε σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα αντιμετώπισης δυσχερειών πρόσκτησης της διαδικασίας της Ανάγνωσης από παιδιά με Δυσλεξία ή ευρύτερα με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Αναγνωστική Διαδικασία,
ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά και στα παιδιά αυτά.
1. Το Ηλεκτρονικό Υπολογιστικό Πολυλεξικό της ΝΕΓ ως βάση ανάπτυξης
Μεθόδου Διδασκαλίας της ΝΕΓ με την βοήθεια Υπολογιστή
Η χρήση τεχνικών Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) στην υλοποίηση
δραστηριοτήτων σε Μεθόδους Διδασκαλίας της Γλώσσας με τη βοήθεια
Υπολογιστή (CALL) δεν είναι καινούργια (Warschauer 1996, Nerbornne
2001). Οι τεχνικές ΕΦΓ χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για (α) να αντιστοιΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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χίζουν δίγλωσσα κείμενα, έτσι ώστε ο μελετητής όταν συναντά άγνωστη
λέξη να βλέπει πως αποδίδεται στη μετάφραση, (β) να παρέχουν λημματικές προσβάσεις σε σώματα κειμένων για απαιτητικούς μελετητές που
αναζητούν περισσότερες από τις συνηθισμένες πληροφορίες των γραμματικών και λεξικών, (γ) να αναλύουν μορφολογικά λέξεις και να παρέχουν λεξική πρόσβαση σε αυτές, τέλος (δ) να τεχνολογούν δεδομένα των
χρηστών και να διαγιγνώσκουν μορφολογικά και συντακτικά λάθη τους.
Εισαγάγαμε λοιπόν, ένα αναλυτικό σύστημα επεξεργασίας της ΝΕΓ
το οποίο χρησιμοποιήθηκε περαιτέρω ως βάση για την κατασκευή μίας
Μεθόδου Διδασκαλίας της ΝΕΓ, ως μητρικής ή δεύτερης γλώσσας, με τη
βοήθεια Υπολογιστή (CALL) (Baldzis S.D. et ales 2002).
Το προτεινόμενο μοντέλο (α) τυποποιεί όλες τις γλωσσολογικές διαστάσεις της ΝΕΓ —μορφολογική, συντακτική, σημασιολογική—, (β) κωδικοποιεί τους πεπερασμένου πλήθους μορφολογικούς, συντακτικούς και
σημασιολογικούς κανόνες της και (γ) περιγράφει με απλούς και αποτελεσματικούς αλγορίθμους τις διαδικασίες τεχνολόγησης προτάσεων της
ΝΕΓ, κατά την διάρκεια των οποίων οι προαναφερόμενες γλωσσολογικές
διαστάσεις της ΝΕΓ αλληλοεξαρτώνται.
Το προτεινόμενο μοντέλο παρέχει στους μελετητές τη δυνατότητα να
εξοικειωθούν με τη γλώσσα καθοδηγώντας τους στη σωστή χρήση της,
αφού εμπεδώνουν αποδεκτούς γλωσσικούς τύπους με την αυτόματη διόρθωση των λαθών τους και την επισήμανση των αντίστοιχων μορφολογικών, συντακτικών και σημασιολογικών κανόνων κάθε φορά. Το σύστημα
σχεδιάστηκε να καλύψει καταρχάς τη διδασκαλία βασικών θεματικών
ενοτήτων για επικοινωνία και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία στην τάξη ή στο διαδίκτυο. Το σύστημα αποτελείται από δύο βασικά
συστατικά: (α) έναν τεχνολόγο και έναν γεννήτορα για συντακτική
ανάλυση και σύνθεση αντίστοιχα προτάσεων της ΝΕΓ,1 (β) ένα σύνολο
τεσσάρων αλληλοεξαρτώμενων ηλεκτρονικών υπολογιστικών λεξικών,
όπου είναι αρχειοθετημένες κωδικοποιημένες οι μορφολογικές, συντακτικές και σημασιολογικές πληροφορίες των λέξεων καθώς και ένα σύνολο
αλγορίθμων οι οποίοι περιγράφουν τις διαδικασίες: (α) αναγνώρισης των
λέξεων αποδεκτών νεοελληνικών προτάσεων και (β) τους μετασχηματισμούς των λέξεων και τον έλεγχο των σημασιολογικών συνδυασμών των
εννοιών τους για τον σχηματισμό αποδεκτών προτάσεων.
Παραθέτομε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα των δυνατοτήτων
του συστήματος που έχομε προτείνει.
1

Όταν αναφερόμαστε σε προτάσεις της ΝΕΓ εννοούμε κύριες και ακέραιες προτάσεις
της ΝΕΓ.
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Οθόνη 1.
Οθόνη 1: Τα υπολογιστικά λεξικά του ΒΝΠ, ανεξάρτητα ή διασυνδεδεμένα και με Προγράμματα της Microsoft, για κάθε λέξη που περιέχουν,
έχουν τη δυνατότητα να την αναγνωρίσουν και να δώσουν πληροφορίες
μορφολογικές, συντακτικές και του σημασιολογικού της ταιριάσματος
γενικά ή ειδικά αν η λέξη ανήκει σε συγκεκριμένη πρόταση. Έτσι, αφενός
διευκολύνεται και ενισχύεται το μαθησιακό αποτέλεσμα, αφού περιορίζεται στο ελάχιστο η μεταγλώσσα των μορφολογικών, συντακτικών και
σημασιολογικών κανόνων της ΝΕΓ, αφετέρου παρέχει την απαραίτητη
αυτάρκεια, αφού για να δει ο μαθητής ένα φαινόμενο ή να παραπέμψει
σε αυτό ο καθηγητής δεν χρειάζεται να ανατρέξει σε άλλα μέσα, έντυπα ή
ηλεκτρονικά.
Οθόνη 2: Το προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Λογισμικό διαθέτει Εργαλεία Διαχείρισης χρηστών με δυνατότητες, 1.Ελεγχόμενης Εισαγωγής
χρηστών στο Σύστημα, 2.Δημιουργίας Λογαριασμού χρηστών, 3.Αλλαγής Κωδικού χρηστών, 4.Διαγραφής Λογαριασμού χρηστών, 5.Εμφάνισης Λαθών, Ημέρας και Ώρας πραγματοποίησής τους από τον χρήστη και
6.Αρχείου Δραστηριότητας του οποιουδήποτε επιλεγόμενου χρήστη από
τον εκπαιδευτικό.
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Οθόνη 2.
Οθόνη 3: Ο Τεχνολόγος κύριων προτάσεων της ΝΕΓ και ο Γεννήτορας, του προτεινόμενου εργαλείου, ανεξάρτητος ή διασυνδεδεμένος και με
Προγράμματα της Microsoft, δίνει την ευκαιρία στον μαθητή γράφοντας
π.χ. στο Word να μπορεί να τεχνολογήσει οποιαδήποτε κύρια πρόταση
της ΝΕΓ ή λέξη της. Σε περίπτωση λάθους μορφολογικού, συντακτικού
ή σημασιολογικού αυτό εντοπίζεται από το σύστημα, δίνεται η ευκαιρία
εξήγησης για τους κανόνες που δεν τηρήθηκαν και τέλος διορθώνεται
αυτόματα, όπως στην περίπτωση του παραδείγματος της οθόνης. Επιπλέον
το σύστημα καταγράφει την διάρκεια ενασχόλησης του κάθε μαθητή, τα
παραδείγματα που χρησιμοποίησε, τα βήματα που ακολουθήθηκαν και τα
τυχόντα λάθη που έγιναν για περαιτέρω μελέτη από τον εκπαιδευτικό και
παρεμβατική διδασκαλία.
Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται η επέκταση του Ηλεκτρονικού
Υπολογιστικού Λεξικού της ΝΕΓ – ΒΝΠ, ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και
στόχος της.
2. Η πολυμεσική επέκταση της βάσης ανάπτυξης Μεθόδου Διδασκαλίας
της ΝΕΓ με την βοήθεια Υπολογιστή στην αντιμετώπιση Προβλημάτων
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Οθόνη 3.
Φωνολογικής Ενημερότητας και η εναλλακτική διάστασή της
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζομε μία επέκταση της βάσης ανάπτυξης
της Μεθόδου Διδασκαλίας της ΝΕΓ με την βοήθεια Υπολογιστή, δηλαδή
των εργαλείων επεξεργασίας της ΝΕΓ που έχομε εισάγει.
Από την επέκταση αυτή προέκυψε ένα Διαδικτυακό Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την αντιμετώπιση Προβλημάτων Φωνολογικής
Ενημερότητας που σχετίζονται με αδυναμίες σύνδεσης φωνημάτων με τα
αντίστοιχα γραφοφωνημικά σύμβολα της ΝΕΓ σε παιδιά πρώτης σχολικής
ηλικίας. Το Λογισμικό αυτό, «Ο Λεξικράτης και το Θαύμα του Αλφαβήτου - β΄ έκδοση», μη στατικού περιεχομένου, μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά και σε παιδιά με Δυσλεξία ή ευρύτερα με Μαθησιακές Δυσκολίες
στην Αναγνωστική Διαδικασία.
Η έκδοση αυτή, η οποία βρίσκεται στο πειραματικό στάδιο ελέγχου και
αξιολόγησης, βασίστηκε στο αντίστοιχο Διαδικτυακό Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό: «Ο Λεξικράτης και το Θαύμα του Αλφαβήτου - ISSN:
1792-393X», α΄ έκδοση, στα εξής:
(α) οι βάσεις δεδομένων της α΄ έκδοσης δεν είναι πλέον ανεξάρτητες
αλλά διασυνδέθηκαν με τις αντίστοιχες του ΒΝΠ. Έτσι οι βάσεις του ΒΝΠ
εμπλουτίστηκαν ως προς το περιεχόμενο των λέξεων και τον τύπο των
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δεδομένων, δηλαδή, με επιπλέον δεδομένα εικόνας και ήχου, κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν και ως προς την πολυμεσική διαχείρισή τους και όχι
μόνο.
(β) η Μέθοδος Διδασκαλίας της ΝΕΓ με τη βοήθεια Υπολογιστή που
είχε σαν βάση το ΒΝΠ επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε τις εφαρμοζόμενες
εξειδικευμένες Μεθόδους Διδασκαλίας της α’ έκδοσης του Λεξικράτη.
Σημειώνομε ότι η α΄ έκδοση: —υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μαθηματικών Προβλημάτων2 του Τμήματος
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (<www.nlampp-lab.uoi.gr/
Παραγόμενο Εκπαιδευτικό Λογισμικό>), —χρησιμοποιείται από το 2009
ως εργαλείο διδασκαλίας σε παιδιά με εν γένει Μαθησιακές Δυσκολίες
από την ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων (<www.tilepronoia.gr/Εκπαιδευτικό Λογισμικό>), —και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Αναλυτικότερα ως προς:
(α) τις βάσεις δεδομένων, οι πολυσύνθετες βάσεις δεδομένων του ΒΝΠ
(βλπ § 1) ενσωμάτωσαν αντίστοιχα τις επιμέρους βάσεις δεδομένων του
Λεξικράτη – α΄ έκδοση που αφορούσαν:
(α1) στις βάσεις δεδομένων μαθησιακού περιεχόμενού του, αυτές με τις
επιμέρους ταξινομήσεις τους ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων του
ΒΝΠ που αφορά στα λήμματα που χειρίζεται, δηλαδή, το Βασικό Νεοελληνικό Λεξικό (Baldzis S.D. et al. 2002, 2005). Για παράδειγμα σε αυτή τη
βάση του ΒΝΠ περιελήφθησαν:
(α1.1) στα 24 γράμματα του αλφαβήτου, πεζά (υπολείπεται το τελικό /ς/)
και κεφαλαία, με τις εκφωνήσεις τους,3
(α1.2) στις συλλαβές, με μηχανισμό που παράγει τους συνδυασμούς
όλων των συμφώνων με το σύνολο των φωνηέντων, π.χ. για το /μ/:/μα/με/
μο/μι/μυ/μω/μη/ εξαιρώντας συνδυασμούς συμφώνων, π.χ. /μπ/ ή φωνηέντων, π.χ. /αι/
(α1.3) στις λέξεις, από το σχολικό λεξικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
για την αντίστοιχη ηλικία. Οι λέξεις αυτές και όχι μόνο4 ταξινομούνται σε
δύο ομάδες, την ομάδα των λέξεων που αναπαρίσταται με σχέδιο-εικόνα
και εκφώνηση και αυτή που αποδίδεται με γραφή και εκφώνηση. Η ταξινόμηση αλλά και η ανάκλησή τους στην εφαρμογή κάθε φορά, και στις δύο
2
3
4

Όπως ακριβώς και η β΄ έκδοση του Λεξικράτη.
Όλες οι εκφωνήσεις του Λογισμικού υλοποιούνται με προγράμματα ηλεκτρονικής
σύνθεσης φωνής.
Λέξεις και από αναλυτική καταγραφή των χρησιμοποιούμενων λέξεων στα σχολικά
βιβλία της πρώτης σχολικής ηλικίας και «Το πρώτο μου Λεξικό» Εικονογραφημένο Λεξικό
Α΄ Β΄ Γ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ (2009), των Ευθυμίου, Α., Δήμου, Η., Μητσιάκη, Μ.
και Αντύπα, Ι. αλλά και από «Το Λεξικό μας» Ορθογραφικό-Ερμηνευτικό Δ΄ Ε΄Στ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ (2009), των Καψάλη, Γ.Δ., Πασχάλη, Α., Τσιάλου, Σ. και Γουλή, Δ.
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περιπτώσεις, γίνεται με συγκεκριμένα παιδαγωγικά κριτήρια που ακολουθούν τη διεθνή πρακτική για τη συγκεκριμένη ηλικία και την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων μαθησιακών προβλημάτων (Joseph, L.M. 2002,
Panteliadou, S. et al. 1998, S. Lambropoulou (ed.)). Ενδεικτικά αναφέρομε
κάποια κριτήρια με τα οποία καταχωρήθηκαν λέξεις ή ενσωματώθηκαν
στους μηχανισμούς ανάκλησης λέξεων του Βασικού Νεοελληνικού Λεξικού, ως προς την:
(α1.3.1) 1η ομάδα λέξεων, οι λέξεις:  να υποδηλώνουν σημασίες οικείες
στα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας,  να εμφανίζονται με όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη συχνότητα στην καθημερινή ζωή των παιδιών.  να
εμφανίζονται πέντε τουλάχιστον σχέδια-εικόνες για κάθε σύμφωνο,  να
ακούγονται οι διαφορές στη φωνολογία των διαφόρων συνδυασμών των
συμφώνων με τους φθόγγους /α/,/ε/,/ι/,/ο/ και τον συνδυασμό φωνηέντων
/ου/,  να είναι δυνατή η διαβάθμισή τους στη δυσκολία, μόνο για δισύλλαβες ή τρισύλλαβες λέξεις και  να είναι κυρίως ελληνικές.
(α1.3.2) 2η ομάδα λέξεων, οι λέξεις:  να είναι φωνολογικά απλές, δηλαδή
να απαντώνται στη μορφή σύμφωνο-φωνήεν ή το αντίθετο φωνήενσύμφωνο και να εξαιρούνται όλα τα συμπλέγματα φωνηέντων ή συμφώνων (π.χ. μπ, ντ, ρπ, αι, ει, οι, ου, αυ, ευ, αη,),  να αποκλείονται δύο ή
περισσότερα όμοια γράμματα στην ίδια λέξη με το γράμμα που διδάσκεται εκείνη τη στιγμή,  να αποκλείονται στο /Σ,σ/ λέξεις με το τελικό /ς/,
 να μην ανακαλούνται λέξεις που έχουν δύο ή τρία γράμματα μαζί από τα
φωνήεντα /Ηη/, /Ιι/ και /Υυ/,  να μην ανακαλούνται λέξεις που εμπεριέχουν και τα δύο γράμματα /Οο/ και /Ωω/ μαζί, κ.ά
(α1.4) οι εκφωνήσεις φράσεων, προτάσεων και κειμένων, που αναφέρονται αντίστοιχα σε επιβραβεύσεις, οδηγίες και κάποια ποιήματα.
(α2) στις βάσεις δεδομένων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι
οποίες ενσωματώθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις διαχείρισης χρηστών της
Μεθόδου Διδασκαλίας της ΝΕΓ με τη βοήθεια Υπολογιστή που έχομε εισάγει. Στις βάσεις αυτές καταγράφονται: ο υπερδιαχειριστής της ΕΛΕΠΑΠ
Ιωαννίνων, οι διαχειριστές άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν το Λογισμικό, οι εκπαιδευτές κάθε Ιδρύματος και οι αντίστοιχοι μαθητές τους, με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης κάθε μία από τις
ομάδες αυτές.
(α3) στις βάσεις δεδομένων αποθήκευσης και καταγραφής στατιστικών
στοιχείων αξιολόγησης μαθητών, και αυτές ενσωματώθηκαν στη Μεθόδο
Διδασκαλίας της ΝΕΓ με τη βοήθεια Υπολογιστή που έχομε εισάγει, αφού
είναι διαφορετικής δομής από τις προϋπάρχουσες. Σε αυτές καταγράφονται όλα εκείνα τα στοιχεία για κάθε μαθητή του κάθε Ιδρύματος που απαιτούνται για να αξιολογηθεί, και
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(α4) στις βάσεις δεδομένων στατιστικής καταγραφής αποτελεσμάτων
αξιολόγησης της εκπαιδευτικής εφαρμογής από το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΛΕΠΑΠ και όχι μόνο. Οι βάσεις αυτές για πρώτη φορά περιλαμβάνονται στην παραπάνω Μέθοδο Διδασκαλίας της ΝΕΓ που έχομε εισάγει και αφορούν τις καταγραφές και του εκπαιδευτικού προσωπικού όσων
Ιδρυμάτων χρησιμοποιούν τον Λεξικράτη.
(β) τη Μέθοδο Διδασκαλίας της ΝΕΓ με τη βοήθεια Υπολογιστή η
οποία επεκτάθηκε. Τη μέθοδο δηλαδή, που είχε σαν βάση το ΒΝΠ, ένα
πλήρες εργαλείο επεξεργασίας της ΝΕΓ με όλες εκείνες τις δυνατότητες που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα. Η επέκταση αφορά
σε ένα Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό με στόχο να αποτελέσει ένα
καινοτόμο εργαλείο διδασκαλίας της ανάγνωσης όπως και αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης που προκύπτουν κατά τη διεκπεραίωσή της. Ο
όλος σχεδιασμός και η υλοποίησή του έγινε στη βάση της Ειδικής Αγωγής
και ειδικότερα στον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών. Κατά συνέπεια
τόσο η θεματολογία του, η δομή των ασκήσεων, η δομολειτουργία του,
η διεπιφάνεια χρήσης του, ο τρόπος αλληλεπίδρασης του μαθητή με το
λογισμικό, όπως και οι δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησής του από τον
εκπαιδευτικό προσεγγίστηκαν με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών
με Μαθησιακές Δυσκολίες και τη διεθνή ερευνητική εμπειρία σχεδίασης
εκπαιδευτικών λογισμικών (Johnson, J. (2008)). Παράλληλα, η διασύνδεσή του με το ΒΝΠ, ανάγει τον Λεξικράτη σε λογισμικό με δυναμική άνευ
προηγουμένου, που συνάδει με τη σύγχρονη φιλοσοφία της αξιοποίησης
των Νέων Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη.
Αναλυτικότερα, ως προς: (β1) τη θεματική, αναφέρεται στην εκμάθηση των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών των γραμμάτων της ελληνικής
αλφαβήτου με τους αντίστοιχους φθόγγους αυτής. Απευθύνεται σε παιδιά
πρώτης σχολικής ηλικίας με Δυσλεξία ή γενικότερα σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Αναγνωστική Διαδικασία. Η επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής, έγινε ύστερα από ενδελεχή μελέτη της σύγχρονης ερευνητικής δραστηριότητας τόσο στον τομέα της διδακτικής προσέγγισης της
Αναγνωστικής Λειτουργίας, όσο και στον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών. Σημειώνομε ότι από τη σύγχρονη έρευνα σχετικά με τη διασύνδεση μεταξύ φωνολογικής ενημερότητας και αναγνωστικής ικανότητας
προτείνεται να πραγματοποιείται η εκμάθηση των διαδικασιών φωνολογικής επίγνωσης σε άμεση συνάρτηση και συγχρόνως με την εκμάθηση των
γραφοφωνημικών αντιστοιχιών. (β2) τη δομή, με βάση το γεγονός ότι τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένα και μπορούν να επιδεινωθούν ή να μειωθούν μέσω της αλληλεπίδρασης στην εκπαιδευτική πράξη, σχεδιάστηκε πάνω σε τέσσερις άξονες:
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τον άξονα των αντιληπτικών δυσχερειών, τον άξονα που αφορά μνημονικές αδυναμίες, τον άξονα του διδακτικού πλαισίου όπως και τον άξονα της
συνειδητής μάθησης. (β3) τη δομολειτουργία, είναι κυρίως ένα εργαλείο
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας αυτό παρέχει, τόσο πιο λειτουργικό και αποδοτικό γίνεται στη διδακτική πράξη. Επιχειρήθηκε συνεπώς, να υλοποιηθεί με γνώμονα τόσο τις
ανάγκες των μαθητών όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής και διδακτικής αξιοποίησής του, που είναι πιθανό να προκύψουν.
Κυρίαρχα γνωρίσματα του που το ανάγουν σε καινοτόμο εκπαιδευτικό
λογισμικό από άποψη δομολειτουργίας, είναι τα ακόλουθα: (β3.1) Δίνεται η
δυνατότητα στο χρήστη να εισέλθει στην εφαρμογή από δύο διαφορετικά
σημεία ή από την αξιοποίηση της ιδιότητάς του ως εκπαιδευτικός. (β3.2)
Παράλληλα, ανά πάσα στιγμή, υπάρχει πρόσβαση στον χάρτη πλοήγησης
ώστε να οδηγηθεί στη δραστηριότητα όποιας ομάδας ή υποομάδας ενδιαφέρεται. Συνακόλουθα, δεν υπάρχει ο περιορισμός της πρόσβασης, όπως
συνηθίζεται, μέσω της υποχρεωτικής διαδικασίας επίλυσης συγκεκριμένων
ομάδων ασκήσεων. (β3.3) Άξονες: Μαθησιακού Περιεχομένου,  Εκπαιδευτικής Προσέγγισης,  Αξιολόγησης Μαθητών και  Διαχείρισης διδακτικού
και ανθρώπινου δυναμικού. (β4) Το περιβάλλον διεπαφής (user interface)
και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του μαθητή με το υλικό: είναι εξαιρετικά
απλοί. Ο βασικός στόχος είναι να αποτρέπονται οποιαδήποτε προβλήματα
απόσπασης της προσοχής του μαθητή από το υλικό όπως επίσης και να
διευκολύνεται ο μαθητής στην εύρεση και οργάνωση των πληροφοριών
της κάθε δραστηριότητας. Παράλληλα, επιδιώκεται το περιβάλλον αλληλεπίδρασης να ακολουθεί τη λογική ενός μοτίβου ώστε να εξασφαλίζεται
από τη μια, η όσο το δυνατόν ικανοποιητικότερη δημιουργία συναισθηματικής ασφάλειας από τη μεριά του παιδιού και από την άλλη η μείωση
στο ελάχιστο καταστάσεων ελλείψεως κινήτρων μάθησης λόγω δυσκολιών διαχείρισης των πληροφοριών. Τέλος (β5) τη διδακτική αξιοποίησή
του: είναι κατεξοχήν ένα διδακτικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, που έρχεται με σκοπό να επιλύσει σημαντικά προβλήματα εκμάθησης της αναγνωστικής λειτουργίας, τα οποία σχετίζονται άμεσα και με την
εκπαιδευτική διαδικασία. Επομένως, η όσο το δυνατόν υιοθέτηση περισσότερων παιδαγωγικών ή διδακτικών κριτηρίων αποτελεί έναν βασικό και
αναγκαίο όρο για την ικανοποίηση των όρων «διδακτικό εργαλείο» και
«εκπαιδευτικό λογισμικό».
3. Παραδείγματα των παρεχόμενων εναλλακτικών υπηρεσιών του Λεξικού
Παραθέτομε ενδεικτικά κάποιες οθόνες οι οποίες αναφέρονται στους
Άξονες του Μαθησιακού Περιεχομένου, της Εκπαιδευτικής Προσέγγισης,
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Οθόνη 4.
της Αξιολόγησης Μαθητών και της Διαχείρισης διδακτικού και ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης οι οθόνες που παραθέτομε είναι ενδεικτικές της
λογικής του ενός μοτίβου που ακολουθεί το περιβάλλον αλληλεπίδρασης
ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητικότερη δημιουργία συναισθηματικής ασφάλειας από τη μεριά του παιδιού και η μείωση στο ελάχιστο καταστάσεων ελλείψεως κινήτρων μάθησης λόγω δυσκολιών διαχείρισης των
πληροφοριών.
Οθόνη 4: Το περιεχόμενο, τα 24 γράμματα του αλφαβήτου, κεφαλαία
και πεζά με τις εκφωνήσεις τους και τις αναδυόμενες εικόνες των αντίστοιχων ζώων
Οθόνη 5: Οι τέσσερεις συν μία πόρτες με τις αντίστοιχες ομάδες
δραστηριοτήτων, της Ακουστικής φύσης, της Οπτικής φύσης, της Οπτικοακουστικής φύσης, της Γραφημικής φύσης και της Ψυχαγωγίας
Οθόνη 6: Ο Χάρτης Πλοήγησης της Εφαρμογής
Οθόνη 7: Ενδεικτική δραστηριότητα Ακουστικής φύσης
Οθόνη 8: Ενδεικτική δραστηριότητα Οπτικής φύσης
Οθόνη 9: Ενδεικτική δραστηριότητα Οπτικής φύσης
Οθόνη 10: Ενδεικτική δραστηριότητα Οπτικής φύσης
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Οθόνη 11.

Οθόνη 12.
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Οθόνη 13.

Οθόνη 11: Ενδεικτική δραστηριότητα Οπτικοακουστικής φύσης
Οθόνη 12: Ενδεικτική δραστηριότητα Γραφημικής φύσης
Οθόνη 13: Ενδεικτική δραστηριότητα Ψυχαγωγίας
Οθόνη 14: Ενδεικτική δραστηριότητα Ψυχαγωγίας
Οθόνη 15: Θεωρητική Αναφορά και Διαχείριση διδακτικού και ανθρώπινου δυναμικού
Οθόνη 16: Καταγραφή κάθε δραστηριότητας κάθε μαθητή σε κάθε
επίσκεψή του
Οθόνη 17: Τα Αποτελέσματα της Καταγραφής της κάθε δραστηριότητας κάποιου μαθητή της κάθε επίσκεψής του
Οθόνη 18: Τα παραπάνω αποτελέσματα σε Excel για περαιτέρω
αξιοποίηση
Οθόνη 19: Το Ερωτηματολόγιο για την αυτόματη αξιολόγηση της
Εφαρμογής από τους Εκπαιδευτικούς.
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Οθόνη 19.
4. Διαφορές με άλλα υπάρχοντα Εκπαιδευτικά Λογισμικά που αναφέρονται στην ΝΕΓ
Η εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
λογισμικού οφείλεται στην ιδιαιτερότητά του: (α) να παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να αναπαράγει και να επιλύει την κάθε δραστηριότητα,
άπειρες φορές, (β) να επιλέγει και να ανακαλεί κάθε φορά λέξεις από το
ΒΝΠ με βάση σύνολο παιδαγωγικών κριτηρίων, που καθιστούν δυνατή την
εύχρηστη αξιοποίησή του και σε παιδιά με Δυσλεξία ή ευρύτερα με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση. Δηλαδή, σε κάθε ανατροφοδότηση
δεδομένων–λέξεων που απαιτεί η κάθε άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας, επιλέγει και ανακαλεί, με τυχαία διάταξη, τις κατάλληλες λέξεις ή
τους κατάλληλους συνδυασμούς λέξεων, (γ) να τηρεί την αρχή της ιεράρχησης αναφορικά με το βαθμό δυσκολίας, (δ) να υπερβαίνει δυσχέρειες
της μνημονικής λειτουργίας, μέσα από τον τρόπο δόμησης των ασκήσεων.
(ε) να εξασφαλίζει την ελευθερία πρόσβασης σε οποιοδήποτε επίπεδο ή
κατηγορία δραστηριοτήτων, λόγω της δενδροειδούς δομής της εφαρμογής. Επίσης, στο λογισμικό είναι στη διάθεση του εκπαιδευτή αυστηρά
και ολοκληρωμένα η αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση. Έτσι κάθε
ενότητα αυτής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αντίστοιχη δραστηριότητα
της αντίστοιχης ενότητας και για τα 24 γράμματα του αλφαβήτου συγχρόνως. Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό περιέχει δραστηριότητες αντίστοιχες με
τις Αντιληπτικές λειτουργίες: (α) Ακουστική αντίληψη – ομάδα δραστηριοτήτων Ακουστικής φύσης, (β) Οπτική αντίληψη – ομάδα δραστηριοτήτων Οπτικής φύσης, (γ) Οπτικoακουστική αντίληψη – ομάδα δραστηριοτήτων Οπτικοακουστικής φύσης και (δ) Πολυαισθητηριακή αντίληψη
– ομάδα δραστηριοτήτων Γραφημικής φύσης και Άλμπουμ Ζωγραφικής
του Λεξικράτη.
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Στον ελλαδικό χώρο, υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών λογισμικών ειδικά
σχεδιασμένων για Μαθησιακές Δυσκολίες. Σημειώνομε ότι στον τομέα
της Ειδικής Αγωγής, παρατηρείται ότι το 80% του συνόλου των Μαθητών
με Μαθησιακές Δυσκολίες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην Ανάγνωση
(Παντελιάδου 2004, Kavale & Forness 2000). Στις περιπτώσεις αυτές
προτείνεται ως κύρια μέθοδος αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών στην Αναγνωστική λειτουργία, η εκμάθηση των γραφοφωνημικών
αντιστοιχιών της γλώσσας (Hoover, W.A. & Gough P.B. 2001, Παντελιάδου Σ. 2000).
Αναλυτικότερα, η ερευνητική ανασκόπηση των λογισμικών που αναφέρονται στα ζητήματα της γλώσσας, αποδεικνύει ότι: (α) δεν υπάρχουν
ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά λογισμικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων γλώσσας σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, (β) έχουν σχεδιαστεί
μερικά που αφορούν αποσπασματικές ασκήσεις γλώσσας και στα οποία
δεν υπάρχει παιδαγωγική τεκμηρίωση αλλά εμπειρισμός και (γ) στα εκπαιδευτικά λογισμικά που αναφέρονται στην εκμάθηση της γλώσσας και δεν
αφορούν παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, δεν δίνεται βαρύτητα στην
εκμάθηση των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών, απλά στην παρουσίαση
των γραμμάτων της αλφαβήτου.
Τέλος, στην υλοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών, δεν αξιοποιούνται
ερευνητικά δεδομένα στο σχεδιασμό τους σύμφωνα με ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, για παράδειγμα, ένα πλούσιο γραφικό περιβάλλον δυσχεραίνει σε σημαντικότατο
βαθμό, έως το σημείο που αποτρέπει, ένα παιδί με οπτικές αντιληπτικές
δυσχέρειες.
5. Συμπεράσματα
Η προτεινόμενη επέκταση του καινοτόμου Ηλεκτρονικού Υπολογιστικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - ΒΝΠ ως Διαδικτυακό Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει
ένα καινοτόμο εργαλείο διδασκαλίας της ανάγνωσης και αντιμετώπισης
δυσκολιών μάθησης που προκύπτουν κατά τη διεκπεραίωσή της.
Ο Λεξικράτης και το Θαύμα του Αλφαβήτου, β΄ έκδοση, όπως ονομάστηκε αυτή η επέκταση, βασίστηκε στο αντίστοιχο Διαδικτυακό Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό: «Ο Λεξικράτης και το Θαύμα του Αλφαβήτου - ISSN: 1792-393X», α΄ έκδοση.
Αναλυτικότερα,
(α) στις βάσεις δεδομένων:
 της α΄ έκδοσης, οι οποίες δεν είναι πλέον ανεξάρτητες αλλά διασυνδέθηκαν με τις αντίστοιχες του ΒΝΠ. Έτσι οι βάσεις του ΒΝΠ εμπλου-

668

Σωκράτης Δ. Μπαλτζής – Όλγα Μάντζιου – Κώστας Αποστόλου

τίστηκαν ως προς το περιεχόμενο των λέξεων και με επιπλέον δεδομένα
εικόνας και ήχου, κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν και ως προς την πολυμεσική διαχείρισή τους και όχι μόνο,
 διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες ενσωματώθηκαν στις
αντίστοιχες βάσεις διαχείρισης χρηστών της Μεθόδου Διδασκαλίας της
ΝΕΓ με τη βοήθεια Υπολογιστή που έχομε εισάγει.
 αποθήκευσης και καταγραφής στατιστικών στοιχείων αξιολόγησης
μαθητών, και αυτές ενσωματώθηκαν στη Μεθόδο Διδασκαλίας της ΝΕΓ με
τη βοήθεια Υπολογιστή που έχομε εισάγει, αφού είναι διαφορετικής δομής
από τις προϋπάρχουσες και
 στατιστικής καταγραφής αποτελεσμάτων αξιολόγησης της εκπαιδευτικής εφαρμογής από το εκπαιδευτικό προσωπικό, διάσταση η οποία για
πρώτη φορά εισάγεται στο λογισμικό μας, και
(β) στη Μέθοδο Διδασκαλίας της ΝΕΓ με τη βοήθεια Υπολογιστή που
είχε σαν βάση το ΒΝΠ επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε τις εφαρμοζόμενες
εξειδικευμένες Μεθόδους Διδασκαλίας της α΄ έκδοσης του Λεξικράτη.
Έτσι το Διαδικτυακό Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό που παρουσιάζομε είναι η επέκταση η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στη βάση της
Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα στον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών.
Κατά συνέπεια τόσο η θεματολογία του, η δομή των ασκήσεων, η δομολειτουργία του, η διεπιφάνεια χρήσης του από τον εκπαιδευτικό προσεγγίστηκαν με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με Μαθησιακές
Δυσκολίες και τη διεθνή εμπειρία σχεδίασης εκπαιδευτικών λογισμικών.
Σημειώνομε ότι η επέκταση αυτή:
 περιέχει δραστηριότητες αντίστοιχες με τις Αντιληπτικές λειτουργίες:
(α) Ακουστική αντίληψη – ομάδα δραστηριοτήτων Ακουστικής φύσης, (β)
Οπτική αντίληψη – ομάδα δραστηριοτήτων Οπτικής φύσης, (γ) Οπτικoακουστική αντίληψη – ομάδα δραστηριοτήτων Οπτικοακουστικής φύσης
και (δ) Πολυαισθητηριακή αντίληψη – ομάδα δραστηριοτήτων Γραφημικής φύσης και Άλμπουμ Ζωγραφικής του Λεξικράτη.
 σχεδιάστηκε η δομή του πάνω σε τέσσερις άξονες: τον άξονα των
αντιληπτικών δυσχερειών, τον άξονα που αφορά μνημονικές αδυναμίες,
τον άξονα του διδακτικού πλαισίου όπως και τον άξονα της συνειδητής
μάθησης
 παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να εισέλθει στην εφαρμογή
από δύο διαφορετικά σημεία ή από την αξιοποίηση της ιδιότητάς του ως
εκπαιδευτικός
 επιτρέπει την πρόσβαση στην Εφαρμογή από τον χάρτη πλοήγησης
ώστε να οδηγηθεί ο χρήστης στη δραστηριότητα όποιας ομάδας ή υποομάδας ενδιαφέρεται
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 στηρίζεται στους άξονες: (α) Μαθησιακού Περιεχομένου, (β) Εκπαιδευτικής Προσέγγισης, (γ) Αξιολόγησης Μαθητών και (δ) Διαχείρισης
διδακτικού και ανθρώπινου δυναμικού
 είναι εξαιρετικά απλοί, αφενός το περιβάλλον διεπαφής (user interface) και αφετέρου ο τρόπος αλληλεπίδρασης του μαθητή με το υλικό
 αποτελεί έναν βασικό και αναγκαίο όρο για την ικανοποίηση των
όρων «διδακτικό εργαλείο» και «εκπαιδευτικό λογισμικό» η όσο το δυνατόν υιοθέτηση περισσότερων παιδαγωγικών ή διδακτικών κριτηρίων.
Επίσης, η εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού οφείλεται στην ιδιαιτερότητά του: (α) να παρέχει την
δυνατότητα στον χρήστη να αναπαράγει και να επιλύει την κάθε δραστηριότητα, άπειρες φορές, (β) να επιλέγει και να ανακαλεί κάθε φορά λέξεις
από το ΒΝΠ με βάση σύνολο παιδαγωγικών κριτηρίων, που καθιστούν
δυνατή την εύχρηστη αξιοποίησή του και σε παιδιά με Δυσλεξία ή ευρύτερα με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση. Δηλαδή, σε κάθε ανατροφοδότηση δεδομένων-λέξεων που απαιτεί η κάθε άσκηση οποιασδήποτε
δραστηριότητας, επιλέγει και ανακαλεί, με τυχαία διάταξη, τις κατάλληλες λέξεις ή τους κατάλληλους συνδυασμούς λέξεων, (γ) να τηρεί την
αρχή της ιεράρχησης αναφορικά με το βαθμό δυσκολίας, (δ) να υπερβαίνει δυσχέρειες της μνημονικής λειτουργίας, μέσα από τον τρόπο δόμησης
των ασκήσεων. (ε) να εξασφαλίζει την ελευθερία πρόσβασης σε οποιοδήποτε επίπεδο ή κατηγορία δραστηριοτήτων, λόγω της δενδροειδούς δομής
της εφαρμογής. Επίσης, στο λογισμικό είναι στη διάθεση του εκπαιδευτή
αυστηρά και ολοκληρωμένα η αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση. Έτσι
κάθε ενότητα αυτής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αντίστοιχη δραστηριότητα της αντίστοιχης ενότητας και για τα 24 γράμματα του αλφαβήτου
συγχρόνως.
Τέλος, η διασύνδεση του Λεξικράτη με το Βασικό Νεοελληνικό Πολυλεξικό, ανάγει τον Λεξικράτη από στατικού περιεχομένου εκπαιδευτικό
λογισμικό σε λογισμικό με δυναμική άνευ προηγουμένου, που συνάδει
με τη σύγχρονη φιλοσοφία της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη
Διδακτική Πράξη.
•
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Α. O σχεδιασμός για τη δημιουργία της συλλογής ΠΟΘΕΓ.
Άξονες – κριτήρια επιλογής των συγγραφέων και των κειμένων
Η συλλογή ΠΟΘΕΓ είναι μια πολιτιστική συλλογή με έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας πλαισιωμένη με πρωτότυπο υλικό επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαθέσιμη δωρεάν διαδικτυακά. Έρχεται σε μια περίοδο όπου η
κοινωνία της πληροφορίας και η παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα είναι
μια πραγματικότητα και η ανάγκη για εισαγωγή και διάδοση σημαντικών
κειμένων της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο νέο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού είναι πέρα για πέρα επιτακτική. Η συλλογή
ΠΟΘΕΓ αναδεικνύει, μέσω του διαδικτύου, την σημασία, τις αξίες και τις
ιδέες της νεοελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα χρήσιμο πληροφοριακό και εκπαιδευτικό εργαλείο για ειδικούς και
μη. Απευθύνεται, εκτός από το ελληνόγλωσσο κοινό, σε αγγλόφωνο και
γαλλόφωνο κοινό, αφού πλούσιο κειμενικό υλικό παρουσιάζεται και στις
τρεις αυτές γλώσσες.
Ο αρχικός σχεδιασμός για τη δημιουργία της συλλογής ΠΟΘΕΓ κινήθηκε σε τρεις άξονες:
1. Να επιλεγούν αντιπροσωπευτικοί νεοέλληνες συγγραφείς.
2. Να επιλεγούν σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα, με κριτήρια λογοτεχνικά, γλωσσικά και ιστορικά.
3. Να γίνει τεκμηρίωση των κειμένων και των συγγραφέων, ώστε η
παρουσίασή τους να εντάσσεται στο χρόνο και το χώρο και να καταφαίνονται οι επιδράσεις που αυτά άσκησαν την περίοδο που γράφτηκαν
αλλά και μεταγενέστερα.
Στον αρχικό σχεδιασμό του έργου, αντιμετωπίσαμε κάποια βασικά
μεθοδολογικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα ήταν η επιλογή της χρονικής περιόδου της νεοελληνικής λογοτεχνίας από την οποία θα έπρεπε να
επιλέξουμε τους συγγραφείς και τα κείμενα, έχοντας υπόψη μας ότι αυτά
δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν συγκεκριμένο αριθμό. Επιλέξαμε να ανθοΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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λογήσουμε συγγραφείς από την περίοδο του νεοελληνικού Διαφωτισμού
(τέλη του 18ου αιώνα – αρχές 19ου αιώνα) έως και τη σημερινή εποχή (20ός
αιώνας). Η επιλογή αυτή υπαγορεύτηκε και από το γεγονός ότι η περίοδος του νεοελληνικού Διαφωτισμού, χρονικά τουλάχιστον, συνδέεται
άμεσα με τα δύο πιο σημαντικά γεγονότα της νεοελληνικής ιστορίας, την
Ελληνική Επανάσταση και την ίδρυση του πρώτου νεοελληνικού κράτους,
στο οποίο συμμετείχαν σε υψηλές θέσεις σημαντικοί λόγιοι και λογοτέχνες
της εποχής. Η διαμόρφωση δε των λογοτεχνικών ρευμάτων και κινημάτων τον 19ο αιώνα συνδέεται άρρηκτα με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές στο επίπεδο της παιδείας και της εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα αποτελεί η επιλογή της καθαρεύουσας ως επίσημης γραπτής
γλώσσας του κράτους και της εκπαίδευσης.
Το δεύτερο ζήτημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η επιλογή των συγγραφέων και των κειμένων, αφού ο περιορισμένος αριθμός που έπρεπε να
επιλέξουμε αρχικά για μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο, μοιραία μας
έθετε ενώπιον διλημμάτων για την επιλογή του ενός ή του άλλου συγγραφέα. Η τελική επιλογή κάποιων συγγραφέων και κειμένων και ο αποκλεισμός άλλων έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια.
Το πρώτο κριτήριο ήταν καθαρά λογοτεχνικό. Αξιολογήθηκε η λογοτεχνική αξία των συγγραφέων και των κειμένων, οι επιδράσεις που άσκησαν
στους σύγχρονους και μεταγενέστερους λογοτέχνες και το αν τα κειμενικά αυτά έργα άνοιξαν νέους δρόμους στη νεοελληνική λογοτεχνία και
προκάλεσαν γόνιμες συζητήσεις και προβληματισμούς στο λογοτεχνικό
και κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα, επιδιώξαμε να υπάρχει μια ποικιλία κειμένων, που να καλύπτει όλο το φάσμα της λογοτεχνικής παραγωγής και έγινε προσπάθεια να υπάρχουν αντιπροσωπευτικά έργα από κάθε
τάση, ρεύμα ή σχολή καθώς επίσης και αντιπροσωπευτικά έργα από τη
γυναικεία λογοτεχνία. Εκτός από κείμενα ποίησης και πεζογραφίας, ενσωματώσαμε στη συλλογή θεατρικά και δοκιμιακά κείμενα, κριτική, αλλά και
σατιρική ποίηση.
Το δεύτερο κριτήριο επιλογής των κειμένων ήταν το γλωσσικό. Στη
συλλογή ανθολογούνται έργα με τα οποία καταδεικνύεται η ιστορική
εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, αλλά και η γλωσσική ιδιαιτερότητα
των συγγραφέων. Ανθολογήσαμε λογοτεχνικά έργα που είναι γραμμένα
στη δημοτική και τη λόγια γλώσσα, αλλά και κείμενα από την νεοελληνική γραμματεία δοκιμιακού ή κριτικού χαρακτήρα στα οποία εκτίθενται
οι διαφορετικές απόψεις και η προβληματική των λογίων σχετικά με το
ποια μορφή γλώσσας θα έπρεπε να καθιερωθεί στο γραπτό λόγο. Μέσα
από αυτά προβάλλονται επίσης οι γλωσσικές θέσεις όλων των επιμέρους
ομάδων, δηλαδή των υποστηρικτών της ομιλούμενης γλώσσας, της καθαρεύουσας, αλλά και εκείνων που υποστήριξαν τη μεικτή γλώσσα.
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Επίσης, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά κείμενα παιδείας (κριτική,
δοκίμιο, επιστολή) διαφόρων περιόδων που δείχνουν το πνευματικό κλίμα
της εποχής, τις διαμάχες γύρω από το γλωσσικό ζήτημα και την εξέλιξη της
ελληνικής γλώσσας στο γραπτό λόγο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κείμενα
των δύο σημαντικότερων λογίων του νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αδαμάντιου Κοραή και Νεόφυτου Δούκα,1 οι οποίοι είχαν υποστηρίξει διαφορετικές απόψεις στο γλωσσικό ζήτημα. Ο μεν Κοραής, έχοντας επίγνωση της
γλωσσικής κατάστασης των υπόδουλων Ελλήνων, υιοθέτησε τη μέση οδό,
δηλαδή μια γλώσσα που είχε ως βάση την ομιλούμενη δημώδη γλώσσα
εμπλουτισμένη όμως από τη λόγια γλώσσα. Σημείωνε δε χαρακτηριστικά:
«μήτε τύραννοι των χυδαίων μήτε δούλοι της χυδαιότητος αυτών, ο μακαρονισμός είναι τόσον τερατώδης όσον ο μαλιαρισμός».2 Ο αρχαϊστής
Νεόφυτος Δούκας, γοητευμένος από το κλασικό ιδεώδες και την αρχαία
ελληνική, υποστήριξε με πάθος την ανεδαφική θέση για σταδιακή επάνοδο
στην αρχαία ελληνική. Την ίδια περίοδο στα Επτάνησα ο Σολωμός υιοθετεί τη δημοτική γλώσσα στην ποίησή του και στο Διάλογό3 του υποστηρίζει και θεωρητικά τη θέση του.
Το γλωσσικό ζήτημα συνεχίζει να προκαλεί αντιπαραθέσεις μεταξύ των
λογίων και μετά την καθιέρωση της καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους. Έτσι, θεωρήσαμε ιδιαίτερα
χρήσιμο να παρουσιαστούν οι απόψεις των πρωταγωνιστών του έντονου
διαλόγου που διεξάγεται στα τέλη του 19ου με επίκεντρο το Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ του Δημήτριου Βερναρδάκη και του Κωνσταντίνου
Κόντου και αργότερα τον Γιάννη Ψυχάρη, που με το ιστορικό του έργο Το
Ταξίδι μου4 άνοιξε το δρόμο για την καθιέρωση της δημοτικής από τους
λογοτέχνες της νέας Αθηναϊκής Σχολής.
Το τρίτο κριτήριο για την επιλογή των κειμένων ήταν ιστορικό. Στη
συλλογή παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά κείμενα παιδείας (κριτική,
δοκίμιο, επιστολή) διαφόρων περιόδων που αποτυπώνουν ή επηρεάζουν
το κοινωνικό, το πολιτικό και λογοτεχνικό γίγνεσθαι. Αναφέρουμε ενδεικτικά την Ελληνική Νομαρχία5 και το Θούριο6 του Ρήγα Βελεστινλή, τα
προοδευτικότερα και πιο φιλελεύθερα κείμενα της περιόδου του νεοελ1

2
3
4
5
6

Ν. Χαριλάου, «Η διαμάχη Νεόφυτου Δούκα – Αδαμάντιου Κοραή», στο Ο Νεόφυτος
Δούκας και η συμβολή του στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό, σσ. 297-482, Αθήνα 2002,
Εκδόσεις Κυβέλη.
Ι. Ρώτας, Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή, τ. 2ος, σελ. 225, Αθήνα 1841.
Δ. Σολωμός, «Διάλογος», Άπαντα, Ι. Πολυλά, σσ. 130-145, Αθήνα 1859.
Γ. Ψυχάρη, Το ταξίδι μου, Αθήναι 1929, Ελευθερουδάκης.
Ανωνύμου του Έλληνος, Ελληνική Νομαρχία ήτοι λόγος περί ελευθερίας, Ιταλία 1906.
«Θούριος», Νέα πολιτική διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των
Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας, Βενετία 1798.
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ληνικού Διαφωτισμού, γραμμένα σε απλή γλώσσα. Η Ελληνική Νομαρχία, έργο ανώνυμου συγγραφέα, είναι γραμμένο με πολύ δύναμη, ενάργεια
και οξύτητα και εκφράζει τον πόθο για απελευθέρωση, όχι μόνο από τον
τουρκικό ζυγό, αλλά και από κάθε είδους κοινωνική ή άλλη καταπίεση. Ο
Θούριος του Ρήγα είναι μια έμμετρη επαναστατική προκήρυξη στην οποία
ο συγγραφέας καλεί τους Έλληνες να αποτινάξουν τον ζυγό της τουρκικής
τυραννίας. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση στην εποχή του και έγινε στη συνέχεια το τραγούδι των επαναστατημένων Ελλήνων.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα κειμένου που αποτυπώνει με το
δικό του τρόπο την ιστορία των ιδεών, είναι το Ελεύθερο Πνεύμα7 (1929)
του Γιώργου Θεοτοκά, που θεωρήθηκε το μανιφέστο της γενιάς του ’30.
Στο κείμενο αυτό ο Θεοτοκάς άσκησε κριτική στη νεοελληνική πεζογραφία
της εποχής του, αμφισβητώντας τις παραδοσιακές πεζογραφικές φόρμες
που ακολουθούσαν οι προηγούμενοι από αυτόν πεζογράφοι.
Ένα τρίτο ζήτημα που αντιμετωπίσαμε για τη δημιουργία της Συλλογής
ΠΟΘΕΓ ήταν η περιοδολόγηση, αφού η διάκριση της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε περιόδους ή λογοτεχνικές γενιές υπήρξε ανέκαθεν ένα πρόβλημα
των ιστορικών της λογοτεχνίας. Η δική μας βέβαια πρόθεση δεν ήταν
να κάνουμε μια ιστορία λογοτεχνίας σε ψηφιακή μορφή, αλλά να επιλέξουμε όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερους συγγραφείς και κείμενα
των τελευταίων δύο αιώνων της ιστορίας της λογοτεχνίας. Μοιραία όμως
αναγκαστήκαμε να προβούμε σε έναν χωρισμό σε ευρύτερες λογοτεχνικές περιόδους, με όσο το δυνατόν γενικά χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας
υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία της ιστορίας της λογοτεχνίας και με
επίγνωση των δυσκολιών που συνεπάγεται μια τέτοια επιλογή.
Η δυσκολία στον αυστηρό διαχωρισμό σε περιόδους ή γενιές προέκυπτε και για έναν άλλο λόγο, ότι αρκετοί συγγραφείς μπορούσαν να ενταχθούν σε περισσότερες από μία λογοτεχνικές περιόδους. Ο χωρισμός
λοιπόν σε λογοτεχνικές περιόδους και η ένταξη σ’ αυτές των συγγραφέων
είναι συμβατική και έλαβε υπόψη του τις μέχρι τώρα κατηγοριοποιήσεις
των εγκυρότερων ιστορικών της λογοτεχνίας (Λ. Πολίτης,8 Κ. Δημαράς,9
Μ. Βίττι ,10 Ρ. Μπίτον,11 Κ. Στεριόπουλος12).
7
8

Γ. Θεοτοκάς, Ελεύθερο Πνεύμα, Αθήνα 1929.
Λ. Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 2003, Μορφωτικό Ίδρυμα της
Εθνικής Τραπέζης.
9 Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1948, Ίκαρος.
10 Μ. Βίττι, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 2003, Οδυσσέας.
11 Ρ. Μπίτον, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, Αθήνα 1996, Νεφέλη.
12 Κ. Στεριόπουλος, Η παλαιότερη πεζογραφία μας, Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, Στ΄ (1880-1900), σσ. 324-391, Αθήνα, Σοκόλης 1997.
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Σε κάθε περίπτωση, η χρονολογική και ειδολογική κατάταξη των κειμένων δεν έγινε με απολύτως αυστηρά κριτήρια, δεδομένου ότι η ζωή πολλών
συγγραφέων καλύπτει χρονικά περισσότερες από δύο λογοτεχνικές περιόδους ή σχολές, οπότε και εντάχθηκαν εκεί όπου έδωσαν το ουσιαστικότερο
συγγραφικό τους στίγμα.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την προγενέστερη ιστορική καταγραφή
χωρίσαμε τη συλλογή σε έξι μεγάλες λογοτεχνικές περιόδους:

1.

Νεοελληνικός Διαφωτισμός (1774-1821)

2.

Επτανησιακή λογοτεχνία (19ος – αρχές 20ού αιώνα)

3.

Φαναριώτες και Ρομαντική Σχολή των Αθηνών (1830-1880)

4.

Νέα Αθηναϊκή Σχολή (1880-1920)

5.

Ανανεωμένη παράδοση και μεσοπολεμική λογοτεχνία (1910-1945)

6.

Μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία (1945 – 2000)

και ανθολογήσαμε συνολικά:

Εκατόν δέκα επτά συγγραφείς (117)

Τριακόσια οκτώ κείμενα (308)
Ποίηση: Διακόσια έξι (206)
Πεζογραφία: Ογδόντα (80)
Δοκίμιο: Έντεκα (11)
Θέατρο: Πέντε (5)
Κριτική: Πέντε (5)
Επιστολή: Μία (1)

Για τη λογοτεχνική αποτίμηση των κειμένων και των συγγραφέων χρησιμοποιήθηκαν πεντακόσιες μία (501) κριτικές εγκρίτων επιστημόνων.
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Β. Τεκμηρίωση της συλλογής ΠΟΘΕΓ
Η πολιτιστική συλλογή ΠΟΘΕΓ εκτός από τα πρωτότυπα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε μορφή ψηφιοποιημένου εκτεταμένου αποσπάσματος, περιλαμβάνει και εκτενή επιστημονική τεκμηρίωση, απαραίτητη για
την περιγραφή και σχολιασμό των κειμένων από πλευράς λογοτεχνικής,
γλωσσικής και ιστορικής.
Για την τεκμηρίωση της συλλογής, όπως και για την επιλογή των
συγγραφέων και των κειμένων, αντιμετωπίσαμε ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα. Το ερώτημα σε ποιους απευθύνεται και σε τι αποσκοπεί η
συλλογή υπήρξε το σημαντικότερο και ήταν εκείνο που καθόρισε τελικά
το εύρος και το βάθος της τεκμηρίωσης που θέλαμε να έχει η συλλογή.
Η επιστημονική τεκμηρίωση της συλλογής, αν και απευθύνεται σε ειδικούς και μη, δεν ήταν δυνατόν, λόγω του μεγάλου αριθμού συγγραφέων
και έργων, να καλύπτει όλο το εύρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας,
όμως λαμβάνει υπόψη τις βασικές βιβλιογραφικές πηγές. Περιορίζεται στις
κύριες επιστημονικές πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατόν να δοθεί
μια επαρκής εικόνα για τους συγγραφείς και τα κείμενα.
Για τη συγκεκριμένη κειμενική συλλογή αναπτύχθηκε πρωτότυπο
συνοδευτικό υλικό για τους δημιουργούς και τα έργα. Το υλικό αυτό
της επιστημονικής τεκμηρίωσης δομήθηκε σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
τεκμηρίωσης (όπως το CIDOC/CRM) ενώ μεταφράστηκε εξ ολοκλήρου
στα Αγγλικά και στα Γαλλικά.
Σκοπός της επιστημονικής τεκμηρίωσης της συλλογής είναι η ανάδειξη
του πλούτου της νεοελληνικής λογοτεχνίας και γραμματείας, γι’ αυτό και
το εν λόγω κειμενικό υλικό (περιεχόμενο) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της λογοτεχνικής συλλογής ΠΟΘΕΓ που διατίθεται στο διαδίκτυο. Αναζητώντας τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα της συλλογής ΠΟΘΕΓ, θα
λέγαμε ότι θεωρούνται ως δεδομένα τόσο τα λογοτεχνικά έργα όσο και τα
κείμενα που καταρχήν παρήχθησαν ως μεταδεδομένα, δηλαδή αυτά που
αναφέρονται στη λογοτεχνία (κριτικές και σχόλια), και που στη συγκεκριμένη συλλογή αντιμετωπίζονται ως συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης.
Αναλυτικότερα, η όλη συλλογή ΠΟΘΕΓ, από αυτήν την πλευρά, περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες περιεχομένου:
Αφενός τα δεδομένα, δηλαδή το πρωταρχικό λογοτεχνικό υλικό,
τα πρωτότυπα κείμενα περί λογοτεχνίας και κατ’ επέκταση όλο το
συνοδευτικό υλικό επιστημονικής τεκμηρίωσης (θεωρούμενο ως
κείμενο).
αφετέρου τα μεταδεδομένα, όπως στοιχεία μορφής και δομής των
λογοτεχνικών κειμένων, στοιχεία συγγραφής και έκδοσής τους,
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στοιχεία μορφολογικού σχολιασμού των λέξεων των κειμένων κά.
Οι πληροφορίες αυτές χρησιμεύουν ως παράμετροι ταξινόμησης
κειμένων, υποστηρίζουν την αποτελεσματική οργάνωση και
διαχείριση του όλου περιεχομένου και παρέχουν την δυνατότητα
για υλοποίηση πολύπλευρων τρόπων αναζήτησης πληροφοριών
καθώς και σύνθετων μηχανισμών πρόσβασης σε πολιτιστικό
περιεχόμενο. Επίσης, στα μεταδεδομένα ανήκει εξ ορισμού και το
υλικό της επιστημονικής τεκμηρίωσης της πολιτιστικής συλλογής
(θεωρούμενο ως πληροφορία τεκμηρίωσης).
Το έργο της επιστημονικής τεκμηρίωσης δομείται αντίστοιχα σε δύο
άξονες:
την παραγωγή συνοδευτικών κείμενων (εξ ολοκλήρου νέων
ή επιλεχθέντων από την υπάρχουσα βιβλιογραφία) τα οποία
προβάλλουν, επεξηγούν και σχολιάζουν τα χαρακτηριστικά των
πρωτότυπων κειμένων, δίνουν περαιτέρω πληροφορίες για τα
έργα, τους δημιουργούς τους, την εποχή ή και το λογοτεχνικό
υπόβαθρο του έργου, και
την επισημείωση (annotation) των κειμένων με ειδικά χαρακτηριστικά ταξινόμησης και οργάνωσης του περιεχομένου τους, τα
οποία επιτρέπουν στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου
να πραγματοποιούν σύνθετες αναζητήσεις μέσα στην ψηφιακή
κειμενική συλλογή και να εντοπίζουν γρήγορα την αναζητούμενη
πληροφορία.
Η επιστημονική τεκμηρίωση των πρωτότυπων έργων που διατίθενται
μέσω της διαδικτυακής λογοτεχνικής συλλογής ΠΟΘΕΓ είναι μείζονος
σημασίας για την επίτευξη των στόχων των δημιουργών της. Τα κείμενα
που συνοδεύουν τα πρωτότυπα έργα σχολιάζουν, κρίνουν, αναδεικνύουν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων, των συγγραφέων, των λογοτεχνικών
ρευμάτων κτλ. και εν γένει συνεισφέρουν στην «ανάγνωση» των πρωτότυπων έργων με τρόπο εποικοδομητικό, ώστε ακόμη και ο μη γνώστης να
είναι σε θέση να εισδύει στον πλούτο, στην αξία και στο βάθος των έργων
αυτών. Επίσης, ενημερώνουν τον χρήστη για όλα όσα είναι χρήσιμο να
γνωρίζει, ώστε να κατανοήσει και να αξιολογήσει το εκάστοτε έργο, παρέχοντάς του πληροφορίες σχετικές με την εποχή και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που συνέβαλαν στη δημιουργία του, βοηθούν τον χρήστη να
αναπτύξει και ο ίδιος κριτική στάση απέναντι στα έργα, ανακαλύπτοντας
τα κριτήρια που επηρεάζουν την αξιολόγησή του. Παρουσιάζουν, ταυτόχρονα, πληροφορίες εμπεριστατωμένες και αποδεκτές από το επιστημονικό κοινό του αντικειμένου και είναι ευσύνοπτα και κατανοητά καταρχήν
από τον απλό χρήστη και, σε δεύτερο επίπεδο, παρέχουν πρόσθετες και
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εξειδικευμένες πληροφορίες για τους ειδικούς. Παράλληλα, βοηθούν τον
χρήστη που ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει περαιτέρω τις γνώσεις του με την
παροχή πληροφοριών για συμπληρωματικές πηγές.
Για τον σκοπό αυτό, οι προδιαγραφές για το συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης σχεδιάστηκαν ώστε να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
να βασίζονται σε βιβλιογραφικές μελέτες σχετικές με το εκάστοτε
έργο, συγγραφέα, λογοτεχνικό ρεύμα, εποχή κτλ.,
να τεκμηριώνονται με αναφορά στις πηγές που χρησιμοποιούνται,
όπου κρίνεται χρήσιμο, να περιλαμβάνουν αποσπάσματα από τις
πρωτότυπες πηγές,
να παραπέμπουν σε σχετική βιβλιογραφία, έντυπη ή/και διαδικτυακή,
να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα, κατανοητή από τους μη ειδικούς,
ενώ η ορολογία που περιλαμβάνεται στα κείμενα επεξηγείται μέσω
της σύνδεσης του εκάστοτε όρου με τον θησαυρό λογοτεχνικών
όρων που επίσης είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ΠΟΘΕΓ.
Ειδικότερα, η τεκμηρίωση της συλλογής περιλαμβάνει:
Εκτενή εισαγωγικά σημειώματα για κάθε λογοτεχνική περίοδο,
μέσα στα οποία γίνονται αναφορές στα λογοτεχνικά ρεύματα και
τις σχολές στις οποίες εντάσσεται το κείμενο.
Σύντομα εισαγωγικά σημειώματα για το ανθολογούμενο έργο.
Βιογραφία και εργογραφία του συγγραφέα.
Βιβλιογραφία για το συγγραφέα, το έργο του και την εποχή του.
Κριτική αποτίμηση του έργου του συγγραφέα.
Θησαυρό λογοτεχνικών όρων.
Η κειμενική συλλογή συνοδεύεται επίσης από πολυμεσικό υλικό και
συγκεκριμένα φωτογραφίες (π.χ. των συγγραφέων, των εξωφύλλων των
βιβλίων κτλ.) και ηχητικά αποσπάσματα (απαγγελίες κειμένων ή μελοποιημένα ποιητικά κείμενα).
Η επιστημονική τεκμηρίωση των κειμένων της πολιτιστικής συλλογής
ΠΟΘΕΓ, με τον τρόπο που είναι δομημένη, την κάνει απλή στην αξιοποίησή της, ενώ το περιεχόμενό της νομίζουμε ότι καλύπτει με επάρκεια τις
ανάγκες του γενικού αλλά και του ειδικού κοινού και δίνει τη δυνατότητα,
ιδιαίτερα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να την αξιοποιήσουν στο εκπαιδευτικό τους έργο. Όταν μάλιστα γίνει πραγματικότητα η αναμενόμενη
υιοθέτηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως αναγκαία τεχνολογική
υποδομή για την διδασκαλία των μαθημάτων μέσα στην τάξη, ο φιλόλογος
θα έχει ήδη ένα σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό και εργαλείο, έναν πολύτιμο
αρωγό στο έργο του. Πέρα όμως από τους ειδικούς και τους φιλολόγους,
κάθε πολίτης που θα επιλέξει να επισκεφθεί τον ιστοχώρο της συλλογής
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ΠΟΘΕΓ θα εισάγεται σταδιακά στις αξίες, τις ιδέες και την σπουδαιότητα
σημαντικών έργων της ελληνικής πολιτιστικής γλωσσικής κληρονομιάς,
πράγμα που βαθμιαία θα συντελεί στην αφύπνιση και την ενίσχυση του
ενδιαφέροντος του γενικού κοινού στην ελληνική λογοτεχνία, σε βαθμό
που να προκληθεί η επιδιωκόμενη αντίστοιχη αύξηση της σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας.
Γ. Τεχνολογικές Καινοτομίες του ιστοτόπου ΠΟΘΕΓ
Ο διαδικτυακός τόπος (www.potheg.gr), μέσω του οποίου διατίθεται στο
κοινό η δομημένη συλλογή κειμένων ΠΟΘΕΓ, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις διαχείρισης και πρόσβασης σε πολιτισμικό περιεχόμενο, ταυτόχρονα όμως ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες. Συγκεκριμένα, υποστηρίζονται δυνατότητες
πολύπλευρης αναζήτησης/ανάκτησης πληροφοριών και συναλλαγών με
τον χρήστη, σύνθετοι μηχανισμοί πρόσβασης στο περιεχόμενο (τεχνικές
αναζήτησης ασαφούς ταιριάσματος, αναζήτηση με υποστήριξη μορφολογικού λεξικού, χρήση τεχνολογίας συνθετικής φωνής για εκφώνηση κειμένων και πλοήγηση στον ιστότοπο ατόμων με προβλήματα όρασης κ.λπ.),
ενώ χαρακτηριστικές είναι και οι διαδραστικές ασκήσεις εκπαιδευτικού
χαρακτήρα για μικρούς ή μεγάλους μαθητές της ελληνικής λογοτεχνίας.
Επί πλέον παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας των εγγεγραμμένων στο
forum του ΠΟΘΕΓ με τους δημιουργούς του ΠΟΘΕΓ αλλά και μεταξύ
τους για επαύξηση των διαύλων εκπαιδευτικής και πολιτιστικής πληροφόρησης, αλλά και καλλιέργεια και συντήρηση των εκδηλώσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η πολιτιστική συλλογή και ο ιστότοπος ΠΟΘΕΓ υλοποιήθηκε από το
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). Το όλο έργο χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% απο το Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% απο εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαίσιου Στήριξης.
Δ. Επίλογος
Ο διαδικτυακός τόπος ΠΟΘΕΓ είναι ήδη στη διάθεση του κάθε πολίτη,
(ενώ ολοένα και περισσότερο κειμενικό υλικό θα αναρτάται με τον χρόνο
στις ιστοσελίδες του καθώς η εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία τήρησης
των διατάξεων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα).
Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι η επισκεψιμότητα του ιστοτόπου ΠΟΘΕΓ
θα είναι αντάξια των προσδοκιών μας και ικανή για την επαρκή αξιοποίησή
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του. Εμείς περιμένουμε από το αναγνωστικό κοινό τις παρατηρήσεις και
τα σχόλιά του, ώστε να διορθώσουμε τυχόν λάθη, αβλεψίες ή παραλείψεις
μας, που σίγουρα θα υπάρχουν.

•

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ταυτότητα και κινηματογράφος

Διερεύνηση ταυτοτήτων στον ελληνικό
μεταπολεμικό κινηματογράφο (1950–1970)
Στέλλα Βατούγιου – Χαράλαμπος Μπαμπούνης

Επιλέξαμε τον κινηματογράφο για ένα θέμα σχετικό με τις ταυτότητες
επειδή θεωρούμε πως αποτελεί πραγματικά προνομιακό πεδίο διερεύνησης ταυτοτήτων, τουλάχιστον όσο, για παράδειγμα, και ο χώρος της λογοτεχνίας. Για τον τελευταίο υπάρχει πληθώρα εργασιών, ενώ δεν συμβαίνει
το ίδιο με τον κινηματογράφο. Παρά το γεγονός ότι και ο κινηματογράφος αποτελεί, όπως και το μυθιστόρημα, χώρο εξωτερίκευσης πολιτισμικών διαδικασιών, όπου η κοινωνία καθρεφτίζει τον εαυτό της και στη συνέχεια έχει την ευκαιρία βλέποντάς τον, να στοχασθεί γι’ αυτόν. Αυτό ισχύει
ειδικά για κοινωνίες που διανύουν ένα στάδιο ανοικοδόμησης μετά από
μαζικές πολιτικο-κοινωνικές αναταραχές που γνώρισαν τις τελευταίες
δεκαετίες. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι κινηματογραφιστές αναπαριστούν,
κι είναι γνωστό ότι αρέσκονται σ’ αυτό, κοινωνικές πραγματικότητες σε
μεταβατικό στάδιο, σε διαδικασία εξέλιξης.
Νέες μορφές συνείδησης ή αντίληψης τις οποίες έχει ευνοήσει ο κινηματογράφος συνεπάγονται μια σειρά από περισσότερο κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές λειτουργίες που επιτελεί ο κινηματογράφος. Ένα
σύνηθες ερώτημα είναι: δημιουργεί ο κινηματογράφος νέες μορφές συνείδησης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού μιας κοινωνίας ή μήπως οι
μορφές αυτές έχουν δημιουργηθεί μέσα από πολιτικές και άλλες συνθήκες
και ο κινηματογράφος απλώς τις αναπαριστά και τις προβάλλει προς τα
έξω; Ακόμη κι αν ο κινηματογράφος λειτουργεί, απλώς, ως αναπαράσταση
νέων μορφών συλλογικής συνείδησης που δημιουργούνται σε μια κοινωνία, μπορεί παρ’ όλα αυτά να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη μιας
συγκριτικής προοπτικής.1
Γενικότερα, η τέχνη ως κοινωνική δραστηριότητα με επικοινωνιακή
λειτουργία, ανακαλύπτει αυτές τις διαστάσεις και διαμορφώνει σ’ ένα βαθμό
θεωρητικά και ιδεολογικά την κατεύθυνση της έρευνας. Και κατορθώνει να
1

Michael M. J. Fischer, «Ο Κινηματογράφος ως Εθνογραφία και ως πολιτισμική κριτική»,
στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998, σ. 109-152.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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αποδίδει την πολυπλοκότητα του σύγχρονου, αλλά και το ταυτόχρονα, το
εν τω μεταξύ, μ’ ένα τρόπο που ο γραπτός λόγος δεν το καταφέρνει.
Το ζήτημα των ταυτοτήτων, κυρίαρχο στις ανθρωπιστικές επιστήμες
εδώ και μερικές δεκαετίες και απολύτως επικαιροποιημένο στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης απασχολεί έντονα και την παγκόσμια κινηματογραφική παραγωγή. Σε ό,τι αφορά τον ξένο κινηματογράφο και αντίστοιχα
τη σχετική βιβλιογραφία θέματα ταυτοτήτων εξετάζονται: 1. σε σχέση με
τους μετανάστες, οπότε πρόκειται συνήθως για την περίπτωση “η ματιά
του Ευρωπαίου για τον Άλλον” ή 2. σε σχέση με το φύλο με πρώτη προτίμηση βέβαια στις γυναίκες, είτε ως ηρωίδες είτε ως σκηνοθέτιδες. Σ’ αυτήν
την περίπτωση έχουμε παρακλάδι της “φεμινιστικής θεωρίας”, ή την περίπτωση των διαφυλικών σχέσεων. Η στροφή στη μελέτη των ταυτοτήτων
οφείλει πολλά στη θεωρία του φεμινισμού, κυρίως από τη δεκαετία του
1980 και μετά.
Ταυτότητες και κινηματογράφος: η τέχνη με την διαισθητική ικανότητα
των δημιουργών, προηγείται συνήθως στην επισήμανση θεμάτων τα οποία
η επιστήμη εντοπίζει ή ανακαλύπτει ως “προβλήματα” πολύ αργότερα.
Αυτό έχει συμβεί με τον ελληνικό, της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου
κινηματογράφο (τον παραγνωρισμένο και συκοφαντημένο για τις ταυτότητες των ηρώων του).
Το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου γεννιέται και δημιουργεί η
συγκεκριμένη παραγωγή αποδεικνύεται καθοριστικής σημασίας για τις
ταυτότητες. Είναι ακριβώς η εποχή που καταστρέφει το προστατευτικό
κέλυφος της μικρής κοινωνίας και της παράδοσης2 και αφήνει για ένα
διάστημα μετέωρα τα υποκείμενα μέχρι να εγκλιματιστούν σε νέα δεδομένα και να αισθανθούν ξανά σε οικείο περιβάλλον. Αυτό το οποίο προκύπτει δεν είναι οπωσδήποτε αναγνωρίσιμο και ευανάγνωστο.3 Επιδέχεται
διαφορετικές ερμηνείες. Το βέβαιο είναι ότι επιδρά καθοριστικά στα μέλη
της μικρής κοινότητας και ανατρέπει συλλογικές και ατομικές ταυτότητες
που ίσχυαν για να δημιουργήσει νέες.4
Η ανθρωπολογική ανάλυση έχει στραφεί τις τελευταίες δεκαετίες
κυρίως στη μελέτη των εθνοτικών ομάδων και του εθνοτισμού, της κοινότητας και των συμβολικών κατασκευών της, στα φύλα και τις έμφυλες
σχέσεις, έχει δηλαδή επικεντρωθεί στην ανάλυση των συλλογικών ομάδων
και μορφών συλλογικής οργάνωσης και δράσης περισσότερο, έχοντας έτσι
2
3
4

Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age,
Polity Press, Cambridge 1991.
Marc Henri Piault, Ανθρωπολογία και Κινηματογράφος, μτφρ. Π. Μαρκέτου, Μεταίχμιο,
Αθήνα 2008.
Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Εαυτός και «Άλλος», Gutenberg, Αθήνα 2003, σ.
15-110.
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παραμελήσει τη μελέτη των ατομικών ταυτοτήτων, η παρούσα μελέτη
στοχεύει να στραφεί στην εννοιολόγηση του εαυτού περισσότερο και στη
συγκρότηση της ατομικής ταυτότητας. Ασφαλώς αυτές οι δύο κατηγορίες
είναι αλληλένδετες.
Προκειμένου να εξετάσουμε το ζήτημα των ταυτοτήτων στις ταινίες της
περιόδου που επιλέξαμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις σχετικές απόψεις
και τις διαφωνίες σχετικά με την εννοιολόγηση του εαυτού (πρόσωπο,
εαυτός, άτομο, υποκείμενο,5 καθώς και την αυτονομία και τους βαθμούς
ανεξαρτητοποίησής του από τα ευρύτερα σύνολα της κοινωνίας.
Παρά την εντύπωση περί του αντιθέτου, ο όρος «ταυτότητα» τελεί
υπό αμφισβήτηση και διανύει περίοδο αβεβαιότητας. Αυξάνονται οι κριτικές στον ολιστικό, συνεκτικό χαρακτήρα του όρου και γίνονται προτάσεις
για κατάργησή του ως μη κατάλληλου πλέον «να σκεφτόμαστε με αυτόν».6
Κεντρικό ζήτημα που απασχολεί την ανθρωπολογία από τα μέσα του περασμένου αιώνα, αυτό της σχέσης ατόμου και κοινωνίας, αφετέρου ζητήματα
που αφορούν στις έννοιες «εαυτός» και «υποκειμενικότητα».
Τις τελευταίες δεκαετίες (1980 κ.ε.) η έρευνα στις ιστορικές, κοινωνικές
και ανθρωπιστικές επιστήμες αποκαλύπτει σταδιακά, στα πλαίσια πρόκρισης της ανάδειξης του δρώντος υποκειμένου αντί της δομής, ότι μεγάλα
σύνολα ανθρώπινων πληθυσμών, διαμορφώνουν ποικιλόμορφα είδη
συλλογικών δραστηριοτήτων με οργανωμένη μορφή που υπερβαίνουν τις
εθνικές, κοινωνικές (ταξικές και πολιτισμικές) διαστάσεις και εκφράζονται
περισσότερα αισθητικά, θεσμικά και ηθικά στην κοινωνία.
Το πρώτο μισό του 20ού αιώνα κυριάρχησε η αντίληψη της εθνικής και
πολιτικής ταυτότητας με την έννοια της βαθύτερης συνείδησης και του
προσανατολισμού του ατόμου με αναφορά σ’ ένα σταθερό κέντρο, του
«ανήκειν» σε μια ομάδα και της επικοινωνίας με τους άλλους. Η τέχνη
συναντιόταν με την διαμόρφωση της ταυτότητας στη βάση της επικοινωνίας, της γλώσσας και κοινού κώδικα, ο οποίος δεν είναι σταθερός και
στατικός, αλλά δυναμικός και εξελιξιακός στην προοπτική της ιστορίας.
Η ταυτότητα διαμορφώνεται ως μια σχέση του ατομικού με το συλλογικό υποκείμενο και μέσα από αυτή τη σχέση αναδεικνύεται η παράδοση,
5

6

Όπ.π. Τόσο το «πρόσωπο» όσο και το «άτομο», παρά τις μεταξύ τους διαφορές παραπέμπουν σε μια κοινωνική οντότητα ή σε ένα «κοινωνικό όν» που χαρακτηρίζεται από
ιδέες για το σώμα του, την κοινωνική του υπόσταση, τους ρόλους του, και που έχει έναν
δημόσιο, ορατό και αντικειμενικό χαρακτήρα. Ο «εαυτός» έχει έναν εσωτερικό, ιδιωτικό και υποκειμενικό χαρακτήρα, αφού η προσοχή εστιάζεται στις εμπειρίες, τα συναισθήματα, τις αυθόρμητες αντιδράσεις και την κρυμμένη, εσώτερη, προσωπική ζωή του
ανθρώπου. Με αυτή την επικέντρωση στις εμπειρίες και τα συναισθήματα, η έννοια του
εαυτού έχει συνδεθεί με την υποκειμενικότητα και την απόκτηση συνείδησης.
Όπ.π., σ. 19.
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ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, το σώμα
τους, τη νόησή τους, τη γνώση τους για τον κόσμο και τον υλικό πολιτισμό ως μέρος της Ιστορίας (Maurice Bloch). Η ταυτότητα κινείται πέρα
από τους συμβολικούς όρους που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να
κατανοήσουμε τη θέση των ατόμων στη συλλογική κοινότητα «ως πολιτισμική εννοιολόγηση του εαυτού, και είναι μια ρευστή έννοια εκτεθειμένη σε πολυσημία και αντιφάσεις». Υπεισέρχονται εδώ τα χαρακτηριστικά
της υποταγής, της εξάρτησης, της ανάγκης και της ηγεμονίας. Αλλά αυτά
πρέπει να εκληφθούν ως αναλυτικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να
αναγνωρίσουμε παραπέρα σχέσεις ιστορικές, κοινωνιολογικές και ψυχολογικές οι οποίες μπορούν να ανιχνεύουν τις μεταβολές και τις μετατροπές
στο χώρο και το χρόνο. Στα μεθοδολογικά αυτά εργαλεία σε σχέση με την
αναγνώριση της ταυτότητας, προσθέτουμε τα στοιχεία που έχουν σχέση με
την εξουσία και το νόημα διαμορφώνοντας τις περισσότερες φορές σημειολογικές προσεγγίσεις, επικοινωνιακού και ψυχαναλυτικού χαρακτήρα που
είναι χρήσιμες για την κατανόηση των συμπεριφορών και των νοοτροπιών.
Η ταυτότητα έτσι γίνεται κατανοητή περισσότερο ως μια πραγματικότητα (μια ρεαλιστική απεικόνιση καταστάσεων) και πολύ λιγότερο ως μια
κατασκευή η οποία (περιγράφεται μεν εξαντλητικά), αναδεικνύει θεσμούς
και δομές αλλά δεν εξηγεί και δεν ερμηνεύει.
Η τέχνη ως κώδικας επικοινωνίας και ως ιστορική–πολιτιστική αξία η
οποία συναντιέται με την ατομική ταυτότητα στα πλαίσια του ρεαλισμού
και του συμβολισμού (αναγνώριση και απελευθέρωση συμβόλων διατήρησης της κοινότητας που ανάγονται στην παλαιότερη εποχή και στις ρίζες
ενός γένους, μιας φυλής ενός έθνους) εκφράζεται στα πλαίσια της συλλογικής ταυτότητας που είναι περισσότερο αναφορά στη γένεση και διατήρηση των παραδοσιακών και πολιτιστικών αξιών.7 Συνδέθηκε τους τελευταίους αιώνες και κυρίως μετά τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό με την “εθνική
δημιουργία” και εκφράστηκε ως η αστική τάση στο θέατρο, την πεζογραφία γενικά, στην ποίηση, στη ζωγραφική ώστε να αναδείξει το αστικό
ιδεώδες και το εθνικό μεγαλείο της φυλής και της παράδοσης (εξού και
συνδέθηκε με πολλαπλούς εθνικισμούς). Το αστικό θέατρο του 19ου αι.
περισσότερο στα Βαλκάνια και αρχές 20ού ήθελε να αναδείξει τις εθνικές
ταυτότητες στη βάση ομοιοτήτων που εκπορεύονταν από τη διάθεση να
υπάρξει μια κοινωνική κριτική, μια σάτιρα και ένας σαρκασμός με στόχο
την (εκάστοτε) κυβερνητική εξουσία και στα ανώτερα στρώματα, αστών
ή νεόπλουτων που γεννιόνταν εκείνη την περίοδο που εγκαθιδρυόταν η
αστική τάξη.
7

Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος, 1996, «Περί της πολιτισμικής κατασκευής της ταυτότητας»,
Τοπικά Β, 197-216, Αθήνα: ΕΜΕΑ, Νήσος.
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Σταδιακά αποκαλύπτεται μέσα από τις καλλιτεχνικές εκφράσεις μια
τάση να απελευθερωθούν μέσω της τέχνης οι συμπεριφορές διαφορετικών
κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων οι οποίες εκφράζονται σαν αποτέλεσμα ταυτοτικών ή ταυτοποιητικών διαδικασιών. Αυτές οι ταυτότητες που
προκύπτουν από την αφηγηματική διαδικασία, είναι αισθητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές συμπεριφορικές.
Μεθοδολογικά η ταυτότητα κινείται ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό
και ετεροπροσδιορισμό, ως μια δυναμική σχέση ατόμου – κοινωνίας και
δημιουργού. Και παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της νοητικής και αισθητικής
αντίληψης του πράγματος περί του οποίου ομιλούμε.
Στη νεοελληνική παράδοση του πεζού λόγου και ειδικά του θεατρικού παρουσιάζονται καλλιτεχνικά έργα μετά τον πόλεμο, την αντίσταση
και τον εμφύλιο, στα οποία δεν είναι αποφασισμένη και ξεκαθαρισμένη η
πολιτική ταυτότητα, η συμπεριφορά και η ιδεολογία του ήρωα. Οι πεζογράφοι και οι θεατρικοί συγγραφείς στέκονται σε μια ισορροπία ανάμεσα
στη σύμβαση που εκφράζει τους αστικούς θεσμούς και την αγωνία των
ανθρώπων να επιβιώσουν στις νέες συνθήκες. Επειδή υπάρχει μια ποικίλη
έκφραση αυτών των στρωμάτων σε πνευματικές και κοινωνικές ομάδες,
χωρίς να εκφράζουν μια καθορισμένη ιδεολογία που προέρχεται από ένα
νόμιμο κόμμα της αριστεράς, απελευθερώνεται μια σειρά από προβλήματα τα οποία δεν έχουν ορθολογική δέσμευση, αλλά βαθμούς ελευθερίας, χωρίς καμιά φανερή ιστορική κατεύθυνση. Οι ομάδες αυτές αναζητούν κοινωνική, συλλογική και ιδεολογική ταυτότητα και αναγνωρίζουν
τα προβλήματα μέσα από την αισθητική και καλλιτεχνική έκφραση που
γίνεται πιο φανερή στον ελληνικό κινηματογράφο.
Η ταυτότητα των ηρώων που η συνολική τους θεώρηση αντανακλά
την ελληνική κοινωνία ξεκινώντας από τον Ψαθά, τον Τσιφόρο και τον Ι.
Καμπανέλλη, αποκαλύπτεται μέσα από τους τύπους και τους χαρακτήρες
που ακολουθούν σταθερές αξίες, αστικές τις οποίες συγχρόνως αναγνωρίζουν και αμφισβητούν και παρουσιάζονται στην επιθεώρηση, αλλά και
στην πρόζα. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα γράφονται και σκηνοθετούνται από τους: Τσιφόρο, Σακελλάριο, Δημόπουλο, Δαλιανίδη κ.ά.
Στον ελληνικό κινηματογράφο της 20ετίας ’50-’70 θα αναζητήσουμε
τις συλλογικές και ατομικές ταυτότητες που αποκάλυψαν και αναγνώρισαν οι σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και συγγραφείς της εποχής εκείνης
και θα προχωρήσουμε σε μια εξήγηση και ερμηνεία της προέλευσης και
καταγωγής αυτών των διαμορφούμενων ταυτοτήτων που αντανακλούν
τις συμπεριφορές, νοοτροπίες και ψυχολογία της εποχής σε συνδυασμό με
την οικονομική και κοινωνική δομή της αντίστοιχης ιστορικής περιόδου.8
8

Στέλλα Βατούγιου, «Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές ισορροπίες στις ελληνικές
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Σε πρώτη προσέγγιση, αυτή η τυποποίηση–ψυχολογία χαρακτήρων που παραπέμπει στο αστικό θέατρο περιλαμβάνει καταστάσεις που
μπορούν να αναγνωριστούν ως εθνογραφικές–λαογραφικές ταυτότητες
(τα κινηματογραφικά έργα εθνικού, ιστορικού, πατριωτικού περιεχομένου/
ορεινή περιπέτεια).
Σε δεύτερη προσέγγιση η ρεαλιστική έκφραση αυτών των δραστηριοτήτων και συμπεριφορών είναι πιο κοντά στην αποτύπωση της εικόνας εθνικών και ταξικών μορφών ανθρώπινων χαρακτήρων και σε μια τυπολογία.
Σε τρίτη προσέγγιση οι ταυτότητες κοινωνικού–ταξικού περιεχομένου συγκροτούν τον μικροαστό και νεόπλουτο που μεταβαίνει από τη μια
κοινωνική τάξη σε άλλη με πιο σταθερά χαρακτηριστικά και μορφές–μέσα
δράσης.
Τέταρτο: ανθρωπολογικές–ηθογραφικές προσεγγίσεις, όπου η ταυτότητα είναι πιο διευρυμένη και αναγνωρίζονται οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου που συνδυάζουν τα σταθερά χαρακτηριστικά της εργασίας–
επαγγέλματος και της οικογένειας και της αποκατάστασης των μελών της
οικογένειας (παιδιών, αδελφών, γονέων).
Η πρώτη κατηγορία αναγνωρισμένης ταυτότητας στον ε.κ. είναι αυτή
που παραπέμπει στην εθνική παράδοση και κληρονομιά, τη φυλή και το
γένος. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν εκφράζουν μόνο την ιστορική και
λαϊκή–λαογραφική παράδοση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγεται και επιβιώνει μέσα από τον λαϊκό και παροιμιακό λόγο, τη μουσική
και τον χορό και ιδιαίτερα ελληνικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας αλλά
και της τέχνης. Οι ταινίες αυτές που ονομάζονται ταινίες “φουστανέλα” ή
ορεινές περιπέτειες, ξεχωρίζουν και αναβιώνουν σταθερά χαρακτηριστικά,
όπως αξίες φυσικές και κοινωνικές οι οποίες είναι εν μέρει συμβολικές αλλά
είναι και ουσιαστικές.9 Ομοιότητα και συνέχεια φαίνεται να είναι δύο από
τα πιο κοινά κριτήρια σταθερά επικαλούμενα στους προσδιορισμούς της
ταυτότητας. Η έννοια της συνέχειας ενώνει το άτομο με το παρελθόν. Εδώ
ο όρος «ταυτότητα» δείχνει το δεσμό ενός ατόμου με τις μοναδικές αξίες,
που έχουν καλλιεργηθεί από μια μοναδική ιστορία, των ανθρώπων του.

9

ταινίες», ΘΗΤΕΙΑ, Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, Πανεπιστήμιο
Αθηνών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αθήνα 2002, σ. 137-158.
«Λαϊκή παράδοση και μορφές αντίστασης στον ελληνικό κινηματογράφο», περ.
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, τόμος ΜΑ΄ (41) (2007-2009), Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908-1909/
2008-2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ», Αθήνα 2009, σ. 307-324. Χρ. Δερμεντζόπουλος, «Παράδοση και νεοτερικότητα
στον ελληνικό κινηματογράφο: οι ταινίες ορεινής περιπέτειας», περ. Οπτικοακουστική
Κουλτούρα 1 Ξαναβλέποντας τον Παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο, εκδ. ΕΕΣ – Κέντρο
Οπτικοακουστικών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 79-98. St. Kymionis, «The Genre of
Mountain film: The Ideological Parameters of Its Subgenres», Journal of Modern Greek
Studies 18 (2000), σ. 53-66.
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Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ταινίες αυτές όπως: Ο Αγαπητικός της
Βοσκοπούλας (1955), Μαρία Πενταγιώτισσα (1957), Ζάλλογο, το κάστρο
της λεβεντιάς (1958), Μυρτιά, Η Λαφίνα, 40 παλικάρια (1961), αναδεικνύουν ήρωες οι οποίοι αναζητούν ή πιστοποιούν την ελληνική τους ταυτότητα στις ρίζες ενός ενιαίου ελληνισμού. Από εκεί προκύπτουν ιδιότητες
όπως, η τιμή, η λεβεντιά, το φιλότιμο, η ντομπροσύνη σαν γενικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις διατήρησης της γλώσσας και της θρησκείας.
Ένα συνδετικό μοτίβο είναι και ο έμμετρος λαϊκός λόγος που υποστηρίζει την ταυτότητα μιας κλειστής κοινότητας, η δημοτική μουσική παίζει κι
αυτή έναν ενοποιητικό ρόλο στη διαμόρφωση ταυτότητας ως πιστοποίηση
γνησιότητας και αυθεντικότητας.
Οι ταυτότητες στον ελληνικό κινηματογράφο ’50-’70 αποκαλύπτονται
σταδιακά–εξελικτικά περισσότερο σαν εθνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές,
και λιγότερο πολιτικές και ψυχολογικές. Αυτό σημαίνει ότι συνδέονται με
τις ισχυρές εθνικές και λαϊκές παραδόσεις και διαχρονικές αξίες και λιγότερο με θεσμούς και κανονιστικές διατάξεις, που περιέχουν τα διαφορετικά
κοινωνικά, ταξικά συμφέροντα. Διατηρούνται δεσμοί και δίαυλοι επικοινωνίας σε μια μετεμφυλιακή κοινωνία όπου υπάρχει η τάση να αναζητούνται
γενικές, καθολικές αξίες, που είναι υπεράνω των αστικών, των θεσμοποιημένων. Εάν προσεγγίσουμε προσεκτικά το περιεχόμενο των κινηματογραφικών έργων θα δούμε ότι μερικές γενικές, ηθικές κατηγορίες, του ταξικά
ηθικού καλού και ταξικά ηθικού κακού (φτωχού–πλούσιου) διατρέχουν τον
κινηματογράφο. Το ηθικά καλό, το άμεσο, το αυθόρμητο, το φυσικό επειδή
δεν μπορεί να εκφραστεί ως ταξικό διαμορφώνει ως αξία ταυτότητες που
είναι πιο κοντά στην κοινοτική ταυτότητα της μικρής ομάδας ανθρώπων.
Οπότε στον ελληνικό κινηματογράφο, το εθνικό και παραδοσιακό μεταβαίνει πιο εύκολα στην κοινότητα, στη γειτονιά, την παρέα, την οικογένεια. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να μιλάμε για ταυτότητες που έχουν τη
διάσταση της διατήρησης των αξιών παρά τη διατήρηση και αναπαραγωγή
των συμβόλων ή της γλώσσας.
Οι ταυτότητες και η τυποποίηση αναγνωρίζεται στους χαρακτήρες που
πηγάζουν περισσότερο από την παραδοσιακή λειτουργία των επαγγελμάτων και την εξέλιξη του εργαζόμενου στο χώρο του παρά από την ένταξη
του κάθε ατόμου στην αγορά εργασίας. Δεν φαίνεται στα έργα να συνδέεται ο χαρακτήρας του ατόμου με τη διαμόρφωση της νέας αγοράς στην
πρώτη περίοδο. Στη δεύτερη περίοδο ’60-’70 εντοπίζεται η εξέλιξη στο
μερικό άνοιγμα της αγοράς εργασίας και διαμορφώνονται οι νέες ταυτότητες. Για παράδειγμα στα κινηματογραφικά έργα ’50-’60 στα έργα του
Τζαβέλλα Το σωφεράκι 1953, Θανασάκης ο πολιτευόμενος 1954, Λατέρνα,
φτώχεια και φιλότιμο 1955, του Σακελλάριου, Το ποντικάκι του Τσιφόρου
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1951, Η καφετζού Σακελλάριου 1956, Ο Φανούρης και το σόι του, Δ. Ιωαννόπουλου 1957, εκφράζεται η κοινωνική και ταξική ταυτότητα του συνειδητού και πειθαρχημένου εργαζόμενου–επαγγελματία, ο οποίος διατηρεί
τις παραδοσιακές αξίες της εμπορευματικής ανταλλαγής και συγκρούεται
με αυτούς που παραβιάζουν τους ηθικούς κανόνες. Μπορούμε να πούμε
ότι στα έργα αυτά υπάρχει μια απόκλιση από τις παραδοσιακές συμπεριφορές και διαχρονικές, σταθερές αξίες. Έκφραση του τίμιου και ειλικρινούς
είναι π.χ. ο ρόλος του Μ. Φωτόπουλου, ο οποίος εκπροσωπεί και εκδηλώνει μια ταυτότητα του λαϊκού ανθρώπου.
Στην εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου, από τη δεκαετία του
1960 παράλληλα με την ταυτότητα του φτωχού και τίμιου εργαζόμενου,
αναγνωρίζεται και μια δεύτερη ταυτότητα, του επαγγελματία εμπόρου,
μανάβη, μπακάλη, μαραγκού, εργολάβου, ψαρά, που ανέρχεται τα κοινωνικά στρώματα και γίνεται νεόπλουτος, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα
λαϊκά στρώματα και στη νέα αστική τάξη, και επιδιώκει να διαχωρίσει τη
νέα του ταυτότητα —οικονομική και κοινωνική, ταξική— από την πολιτιστική και το σύστημα αξιών του. Είναι στη βάση του ο μικροαστός, ο
οποίος θέλει να κυριαρχήσει ηθικά και κοινωνικά διατηρώντας μερικές από τις παλιές αξίες. Μια σειρά από κινηματογραφικά έργα όπως Ο
Μεγαλοκαρχαρίας (1958), Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός (1962), Οι
γαμπροί της Ευτυχίας (1962, Καψάσκης), Φτωχαδάκια και λεφτάδες (1961,
Λάσκος) είναι ενδεικτικά αυτής της κατηγορίας. Οι μικροαστοί είναι έμποροι ή μεσαίας τάξης που διατηρούν τις παραδόσεις, Αυλωνίτης, Βασιλειάδου, Φωτόπουλος, Σταυρίδης, και θέλουν να τα συμβιβάσουν και τα δύο,
πράγμα το οποίο αποδεικνύεται πολύ δύσκολο, αλλά εντέλει εφικτό. Εδώ
η ανατρεπτική πένα και εικόνα των Τσιφόρου, Λάσκου, Σακελλάριου,
συλλαμβάνει τη μεταβατική περίοδο και σατιρίζει ή σαρκάζει την εξελισσόμενη νέα κατάσταση και τη διαμορφούμενη ταυτότητα.
Ισχυρή σε αυτή την περίοδο αναδεικνύεται η ταυτότητα των περιθωριακών ομάδων και των μακροχρόνια άνεργων που ψάχνουν για δουλειά, η
οποία συνδέεται με τον μετανάστη για δουλειά στην Αθήνα και το μετανάστη σε χώρες του εξωτερικού και την επάνοδο των ελληνοαμερικάνων.
Η ταυτότητα του εσωτερικού μετανάστη συνδέεται πολλές φορές με του
άνεργου και του περιθωριακού σε πολλά κινηματογραφικά έργα.
Μεγάλη ικανότητα συγγραφική και σκηνοθετική δείχνουν π.χ. οι Σακελλάριος, Λάσκος, Τατασόπουλος. Στα έργα Ο Θύμιος τα ’κανε θάλασσα,
(Σακελλάριος 1959), Ο Θύμιος τα ’χει 400, Ο Μήτρος κι ο Μητρούτσης
στην Αθήνα, (Τατασόπουλος 1960), Πολυτεχνίτης κι ερημοσπίτης, (Σακελλάριος 1963), ο μετανάστης στη μεγάλη πόλη δεν μπορεί να βρει δουλειά
και διαμορφώνει έναν τύπο βασισμένο στην πονηριά και την κομπίνα για
να επιβιώσει, διατηρώντας τις παραδοσιακές αξίες και τα όρια.
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Ο εξωτερικός μετανάστης, ο αμερικάνος–έλληνας ερχόμενος στην
Ελλάδα προσπαθεί να πείσει τον ντόπιο περί της αξίας της τεχνικής–
τεχνολογικής προόδου και του επιχειρηματικού πνεύματος (business). Το
χαρακτηριστικό σ’ αυτές τις ταινίες είναι ότι επικρατεί ένας συμβιβασμός.
Σε μερικές ταινίες αναδεικνύεται η μίμηση προς το ξενόφερτο ως αρνητικό
στοιχείο και υπερισχύει η ελληνική παράδοση όπως στα έργα: Ο Φανούρης
και το σόι του 1957, Θα σε κάνω βασίλισσα, Σακελλάριου 1967, Ο ανηψιός
μου ο Μανώλης 1963, και σε άλλες μπαίνει ως αμερικάνικη βοήθεια για
λύση των προβλημάτων. Η θεία απ’ το Σικάγο, Σακελλάριος 1957, Ο χρυσός
κι ο τενεκές, Ίων Νταϊφάς, Ο θείος απ’ τον Καναδά.10
Οι σκηνοθέτες της συγκεκριμένης εικοσαετίας, ως δημιουργοί και
διαμορφωτές μιας ιδεολογικής και αισθητικής συνείδησης, επεξεργάζονται στο κείμενο και στην εικόνα την έννοια της ταυτότητας της γυναίκας
αφηγηματικά και σημειολογικά. Η θέση και η συμπεριφορά της γυναίκας
στην κοινωνία είναι πολλαπλή. Η γυναίκα έχει λόγο και υπερασπίζεται τον
εαυτό της έχοντας μεγάλο χώρο στο σενάριο, έτσι ώστε μέσα από τις κοινωνικές ισορροπίες να ξεπηδάει η αντίδραση προς το περιβάλλον. Καταρχήν
διαμορφώνονται γενικές ομαδοποιήσεις όπως της γυναίκας στην εθνική
παράδοση με το ηρωικό στοιχείο, της γυναίκας μέσα στην οικογένεια,
όπου υπερισχύουν τα στοιχεία των λαϊκών εθίμων και της ηθογραφίας, και
της γυναίκας στην εργασία και την αγορά χωρίς περιορισμούς. Η αισθητική αποτύπωση αυτών των μορφών αναδεικνύει χαρακτήρες οι οποίοι δεν
είναι τόσο γενικευμένοι με την ψυχαναλυτική έννοια ούτε έχουν σημειολογικό χαρακτήρα διαφυλικών διαχωρισμών, αλλά μια δυναμική της θέσης,
της αναγνώρισης και της επιβίωσης στην κοινωνία.
Στις έμφυλες ταυτότητες η γυναικεία ταυτότητα στον κινηματογράφο
ανιχνεύεται από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Η ταυτότητα αντιμετωπίζεται πιο πολύ ως διερεύνηση της διάστασης ελευθερίας, ανεξαρτησίας και χειραφέτησης της γυναίκας και λιγότερο ως συμβόλου. Το
πρωτοποριακό στα κινηματογραφικά έργα είναι ότι προβάλλεται ένας
δημιουργικός ρεαλισμός, ο οποίος διατηρεί τη λειτουργία–εξέλιξη των
χαρακτήρων και αποφεύγει την τυπολογία σε ένα βαθμό γιατί τα κοινωνικά γεγονότα είναι αυτά που καθορίζουν τον μύθο και όχι ο υπαρξιακός
και ψυχαναλυτικός στοχασμός επάνω στη δράση. Από τη δεκαετία του ’60
που υπεισέρχονται και άλλοι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες στην
εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας αναδεικνύονται και άλλα
προβλήματα τα οποία τίθενται στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Γ. Δαλιανίδης με μια σειρά σεναρίων και ταινιών διερεύνησε την ταυτότητα της
10 Χρ. Σωτηροπούλου, Η Διασπορά στον ελληνικό κινηματογράφο, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα
1995.
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νέας γυναίκας που σταδιακά συνδέεται με την αγορά εργασίας και έχει τη
βούληση να αυτονομηθεί και να ανεξαρτητοποιηθεί από την οικογένεια.
Όμως την εποχή της ριζοσπαστικότητας και χειραφέτησης της νεολαίας με
τα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πρότυπα του καπιταλισμού η νέα γυναίκα
βρίσκεται ανάμεσα στους κανόνες που επιβάλλει η πατριαρχική οικογένεια από τη μια μεριά, την ηθική της προστασίας και αποκατάστασης και
από την άλλη μεριά την απεριόριστη ελευθερία που δίνει η αγορά και τα
μέσα προβολής. Ο Δαλιανίδης διαβλέπει την ταυτότητα της νέας γυναίκας μέσα από το δικαίωμα να διαχειρίζεται το σώμα της δηλ. να συμμετέχει ισότιμα και ενεργά στη σεξουαλική ελευθερία χωρίς την προστασία του
άντρα, πατέρα, συζύγου, αδελφού, ή άλλου μέλους της οικογένειας. Αυτό
σημαίνει ότι αποτυπώνει την εξέλιξη μιας γενιάς που προσπαθεί να βρει τα
όριά της, όπως φαίνεται από τα πασίγνωστα και δημοφιλή έργα του: Κατήφορος (1961), Ίλιγγος (1963), Δάκρυα για την Ηλέκτρα (1966). Η ηρωίδα
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν ως συνέπειες της ελεύθερης δράσης· την διαχείρισή της από πλευράς του άντρα που έχει την οικονομική δύναμη στην ελεύθερη συμβίωση και τις βίαιες καταστάσεις που
διαδραματίζονται έξω από την οικογένεια. Η σεξουαλικότητα και η διαχείριση του σώματός της, αντί της παλαιότερης θέασης της ομορφιάς, γίνονται πρωταρχικά στοιχεία για τον καθορισμό της ταυτότητάς της και την
ανάδειξη ως αντικείμενο πόθου και εν μέρει ως σύμβολο.
Πολλά χαρακτηριστικά της ταυτότητας είναι σχετικά με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που αλληλεπιδρούν.11 Μια σειρά άλλα κινηματογραφικά έργα της ίδιας περιόδου, ’60-’67 περίπου, διερευνούν την ταυτότητα της γυναίκας μέσα από την εκμετάλλευση του γυναικείου σώματος,
όπου εκεί αναδεικνύεται η έκταση της πορνείας. Η εξοικείωση με το σώμα,
η ανάδειξη του σώματος ως στοιχείου της ταυτότητας συνδέεται —και
αυτή— μ’ ένα κοινωνικό πρόβλημα, την πορνεία. Το σημαντικό σ’ αυτά τα
κινηματογραφικά έργα είναι ότι οι “εργαζόμενες”, εκμεταλλευόμενες στα
μαγαζιά, τα μπαρ, τα καμπαρέ της εποχής παρουσιάζονται με τη δύναμη
και την αδυναμία τους. Με τις ρεαλιστικές σκηνές και τη διεκδίκηση μιας
ζωής χωρίς την ονομαζόμενη προστασία. Τα έργα: Στέλλα (1955, Μ.
Κακογιάννης), Τα κόκκινα φανάρια (1963, Β. Γεωργιάδης), Ο δρόμος με τα
κόκκινα φώτα (1963, Κ. Καραγιάννης), Το κάθαρμα (1963, Κ. Ανδρίτσος),
Λόλα (1964, Δημόπουλος), Λολίτες της Αθήνας (1965, Γ. Παπακώστας),
Τρούμπα 67 (1967, Γ. Γρηγορίου).
Η γυναίκα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ελληνικό κινηματογράφο
και το ζήτημα της ταυτότητάς της έχει μια ιδιαίτερη παρουσίαση, κάτι που
11 D. Eleftheriotis, Popular Cinemas of Europe, Continuum, N.Y./London.
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μοιάζει πρωτοποριακό σε σχέση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό και τον αμερικάνικο ακόμα κινηματογράφο (παράλληλα με τον γαλλικό και τον σκανδιναβικό). Γιατί η γυναίκα εμφανίζεται να διεκδικεί και να κατοχυρώνει το
ρόλο της στον έρωτα δημιουργικά παράλληλα με τον εργασιακό της ρόλο
(κάτι το οποίο πρόβαλε ο αμερικάνικος κινηματογράφος μετά το ’70).
Στον ελληνικό κινηματογράφο η θέση της γυναίκας στην κοινωνία
διαμορφώνεται ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες. Υπάρχει μια ποικιλία εκδηλώσεων στα πλαίσια της εργατικής οικογένειας, της αγροτικής,
των μικροαστικών στρωμάτων των πόλεων, της κατηγορίας των μικρεμπόρων και μικροεπαγγελματιών, των δημοσίων υπαλλήλων και των πλουσίων (βιομηχάνων, εφοπλιστών). Υπάρχει μια τάση σ’ αυτή την αισθητική
σύλληψη γενίκευσης της ταυτότητας ώστε να φαίνεται ότι ομογενοποιείται η γυναίκα στις αντιδράσεις, συμπεριφορές και πιθανώς στα αισθήματα,
με διατήρηση διαφοροποιήσεων στο ήθος. Σε μερικά κινηματογραφικά
έργα όπως Η Μουσίτσα (1959), Ο ατσίδας (1961), Η δε γυνή να φοβείται
τον άνδρα (1965) τείνει να δημιουργηθεί μια αντίληψη της χειραφετημένης
και ολοκληρωμένης γυναίκας που μπορεί να διεκδικεί την ανεξαρτησία
της, πιστοποιούνται ταυτότητες που ξεπερνάνε τον ετεροπροσδιορισμό
χωρίς να φτάνουν σε τελική ανεξαρτησία, όπου δεν λειτουργούν κανόνες
και υπάρχει το χάος της εμπορευματικής κοινωνίας. Ο ελληνικός κινηματογράφος κάνει, κατά τη γνώμη μας, τις προτάσεις του με πολύ έξυπνα
σενάρια, ιδιόμορφου ρεαλισμού και άλλης φύσεως απ’ αυτά της nouvelle
vogue π.χ. του γαλλικού κινηματογράφου ή του σύγχρονού του βρετανικού, όπου εκεί διεκδικείται απόλυτη ισοδυναμία ταυτοτήτων, για να καταλήξει σε διαπίστωση της ανισότητας και σε βάρος των γυναικών..
Η ταυτότητα των ηρώων διαμορφώνεται από τη συνειδητοποίηση της
αντίθεσης/διαφορετικότητάς τους ως προς κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να είναι
η κοινωνική τους ταυτότητα σε βάρος και “εναντίον” της οποίας διαμορφώνεται, σ’ αυτή τη φάση, η ατομική.
Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τι ακριβώς προηγήθηκε και τι
ακολούθησε στην τριμερή σχέση: πραγματική ζωή, κινηματογραφική μυθοπλασία και θεσμικός (νομικός) εκσυγχρονισμός, κυρίως για τα δύο πρώτα.
Το βέβαιο είναι ότι τους παραδοσιακούς ρόλους αντικαθιστά η διαμόρφωση ταυτοτήτων.

•

Κοινωνική και πολιτική οριοθέτηση των σωμάτων στον κινηματογράφο: Ταυτότητες φύλου στην Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού
Γιάννης Χανιωτάκης

Α. Το σώμα ως αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας
Η θεώρηση του σώματος δεν υπακούει φυσικά σε ένα ενιαίο και αδιατάρακτο σχήμα στην πορεία των αιώνων, και ιδιαίτερα στη Δύση η ιστορία
του μοιάζει να είναι μια ιστορία αντιπαραθέσεων καθώς αντιδιαστέλλεται
το σώμα από το νου, η ύλη από το πνεύμα, το πάθος από την εγκράτεια
στην επιθυμία και στον έλεγχο, αντιλήψεις που συναντάμε σε ένα πλήθος
επιστημονικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών λόγων και πρακτικών. Στο
δυτικό πολιτισμό το σώμα εκλαμβάνεται ως πολιτισμένο και ελεύθερο,
χωρίς ωστόσο να αποφεύγεται η δυσκολία της σύνδεσης του σώματος με
τον πολιτισμό, ίσως γιατί η «ταφή του σώματος» αποτελεί όρο ύπαρξης του
δεύτερου — ο Freud θεωρούσε ότι ο πολιτισμός ισοδυναμεί με την περιστολή της ψυχοσωματικής επιθυμίας. Οι χριστιανοί πατέρες θα θεωρήσουν
το σώμα ως σταθερό εμπόδιο στην πορεία προς την πνευματική ανύψωση
και ολοκλήρωση, ενώ η καρτεσιανή λογική θα το υποβαθμίσει σε αντικείμενο ανίκανο να αποτελέσει πηγή άντλησης πληροφοριών για τον εαυτό
ή τον κοινωνικό περίγυρο, αφού βρίσκεται σε αντίθεση με τις διαδικασίες
της σκέψης και της λογικής (Μακρυνιώτη, 2004: 13).
Η αντιπαράθεση αυτή του νου με το σώμα θα ευνοήσει τη δημιουργία και καθιέρωση διπολικών και ιεραρχικών συλλήψεων όπως άνδρας–
γυναίκα, κοινωνία/πολιτισμός–φύση, πολιτισμένος–πρωτόγονος, λευκός–
μαύρος, διπολικότητες οι οποίες θα δικαιώσουν αντίστοιχα τις κυρίαρχες
πατριαρχικές δομές, την ηθική απαξίωση της επιθυμίας, την αποικιοκρατία και το ρατσισμό και θα ταυτίσουν το σώμα, τις λειτουργίες και επιθυμίες του με τη γυναίκα, τον άγριο και τον απολίτιστο για πολλούς αιώνες,
μέχρι ο ρομαντισμός, ο υπερρεαλισμός και η ψυχανάλυση να κηρύξουν την
επιστροφή στη σωματικότητα και το ψυχοσωματικό ενδιαφέρον στη Δύση
(Ρηγοπούλου, 2003: 29-30).
Στις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα οι θεωρίες του κοινωνικού
κονστρουκτιβισμού, η φαινομενολογία, οι φεμινιστικές θεωρίες επιβεβαίωσαν την αποσταθεροποίηση της καρτεσιανής θεώρησης, στάθηκαν κριτικά
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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απέναντι στον μέχρι πρότινος αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα των εμπειρικών δεδομένων (ιδιαίτερα όταν παίρνουν τη μορφή βιολογικών, φυσικών
δεδομένων) εξετάζοντάς τα σε συνάρτηση με τις εκάστοτε κοινωνικές και
πολιτικές συνθήκες, τις ισχύουσες σχέσεις εξουσίας και τους λόγους που
διατυπώνονται για τη διατήρηση και τη νομιμοποίησή τους. Το φύλο, η
κοινωνική τάξη, η φυλή, η εθνότητα αναδεικνύονται σε παράγοντες που
ανατρέπουν τον ενιαίο και οικουμενικό χαρακτήρα της κοινωνικής πραγματικότητας και προκαλούν ανισότητες και συγκρούσεις (Μακρυνιώτη,
2004: 13-14).
Παράλληλα αναγνωρίζεται πως το σώμα δεν υπάρχει ποτέ μόνο του·
είναι πάντα και η εικόνα του, η οποία επικαθορίζεται από τη μια πολιτιστικά και από την άλλη από τη συνείδηση γι’ αυτήν (την εικόνα) που έχει
το φέρον υποκείμενο, το διαφορετικό τρόπο βίωσης του κάθε σώματος
δηλαδή από τον/την κάτοχό του (Μακρυνιώτη, 2004: 14-15, Ρηγοπούλου,
2003: 30-31).
B. To Κοινωνικό Σώμα: από το φύλο (sex) και το βιολογικό ντετερμινισμό
στη φεμινιστική αμφισβήτηση και την ανακάλυψη του κοινωνικού φύλου
(gender)
Στις δυτικές κοινωνίες εξακολουθεί να ηγεμονεύει η ουσιοκρατική αντίληψη ότι το βιολογικό φύλο (sex) ορίζει και την κοινωνική θέση των
αντρών και των γυναικών, ότι ως φυσικό δεδομένο αποτελεί μέρος του
εξοπλισμού με τον οποίο ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τη ζωή, είναι έμφυτο
και άρα ανήκει στο πριν της κοινωνικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται
πως η ηθική τελείωση των ανθρώπων εξαρτάται από την πραγματοποίηση του φυσικού προορισμού που το φύλο υπαγορεύει, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση της κοινωνικής ευταξίας και ευημερίας (Παπαταξιάρχης &
Παραδέλλης, 2006). Η συνεχής τάση της επιστήμης να ταυτίζει μια κοινωνική και πολιτισμική συμπεριφορά με τη βιολογική διάσταση αποτελεί
βιολογικό ντετερμινισμό.
Στην επιστημονικοφανή αυτή αντίληψη θα αντιταχθούν σθεναρά οι
φεμινιστικές θεωρήσεις του β΄ μισού του 20ού αιώνα υποστηρίζοντας πως το
φύλο ως βιολογία, ως φυσικό δεδομένο, είναι κατασκευή και πως έχει πολιτισμικό περιεχόμενο και μόνο. Ο σύγχρονος επιστημονικός λόγος έρχεται
να επιβεβαιώσει τη φεμινιστική θέση με την «ανακάλυψη» του κοινωνικού
φύλου (gender), τη διαπίστωση δηλαδή, ότι το φύλο είναι κοινωνική σχέση
και πολιτισμικό σύμβολο και όχι δεδομένο της φύσης. Οι κοινωνικές επιστήμες ανακαλύπτουν ένα νέο αντικείμενο, ανασύρουν —κυριολεκτικά— το
φύλο κάτω από τα επιστρώματα της δήθεν φυσικότητας στα οποία η δυτική
σκέψη το είχε κρύψει και το ανάγουν σε αναλυτική κατηγορία (ό.π., 22-23).
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Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί κανείς στην κοινωνία είναι να
κατακτήσει γνώσεις που έχουν να κάνουν με τα κανονιστικά πολιτισμικά
πρότυπα, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες γύρω από το σώμα, δεδομένου
ότι σε «φυσική» κατάσταση το ανθρώπινο σώμα δε βρίσκεται παρά μόνο
για μια πολύ σύντομη περίοδο της ζωής του μετά τη γέννηση (Falk, 1995:
95, όπως παρατίθεται από τη Μακρυνιώτη, 2004: 31). Αυτό σημαίνει ότι
δεν είναι δυνατό τα βιολογικά δεδομένα να νοηθούν αποκομμένα από το
εκάστοτε κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο αλλά μόνο σε άμεση συνάρτηση με αυτό (Entwistle, 2000: 13, όπως παρατίθεται από τη Μακρυνιώτη,
2004: 31).
Το πώς, λοιπόν, θα χρησιμοποιήσει το σώμα του το κάθε υποκείμενο
είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα διδασκαλίας, εκπαίδευσης και εξάσκησης. Τεχνικές όπως ο τρόπος βαδίσματος ή καθίσματος, οι χειρονομίες, τα
νεύματα, η κίνηση των χεριών στο περπάτημα, το τρέξιμο, ο τρόπος που
κρατάει το μαχαίρι κανείς (με το δεξί χέρι), παρά το γεγονός ότι μπορεί να
επιτελούνται μηχανικά και δίνουν την εντύπωση ότι είναι αυτονόητες και
φυσικές, συνιστούν κοινωνικά δομημένες επίκτητες τεχνικές, σύμφωνα με
τον Marcel Mauss (ό.π., 31) και συγκροτούν κοινωνικούς κώδικες με επίκεντρο την κοινωνική ένταξη και τοποθέτηση του σώματος.
Τις αδιόρατες αυτές μορφές κοινωνικού ελέγχου ο Μπουρντιέ (1996:
17) αποδίδει στις έξεις, μια ενσωματωμένη κατάσταση, η οποία λειτουργεί ως καθολική αρχή κρίσης και διάκρισης, ως σύστημα κατηγοριών αντίληψης, σκέψης και δράσης. Ο Norbert Elias (όπως παρατίθεται από τη
Μακρυνιώτη, 2004: 31-32) υποστηρίζει πως η κατάκτηση του ελέγχου του
σώματος, των κινήσεων, των στάσεων, της συμπεριφοράς, των συναισθημάτων που είναι απόρροια διαδικασιών πολιτισμού, επιτυγχάνεται σταδιακά μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης, της εκλογίκευσης και
της εξατομίκευσης. Η Douglas (όπως παρατίθεται από τη Μακρυνιώτη,
2004: 32) επισημαίνει πως το σώμα ως πολιτισμικό κείμενο προσδίδει
υλική υπόσταση στις αξίες, προδιαθέσεις και αγωνίες ενός πολιτισμού που
διαμεσολαβεί τις βιολογικές ιδιότητες του σώματος και τις μεταφράζει σε
σύμβολα με σημασία, ενώ ο Goffman (όπως παρατίθεται από τη Μακρυνιώτη, 2004: 32-33) παρατηρεί πως οι αισθήσεις και ιδιαίτερα η όραση
υποτάσσονται στα υπάρχοντα ηθικά πρότυπα και αυτό καθίσταται ιδαίτερα φανερό σε περιπτώσεις αποκλίνουσας εμφάνισης, αποκλίνοντος
κοινωνικού στάτους ή έκθεσης ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών, για να
συμπεράνει πως το βλέμμα δεν είναι ουδέτερο και δεν νοείται ανεξάρτητα
από το υποκείμενο και τις νοητικές του λειτουργίες ούτε μπορεί να κατανοηθεί εκτός κοινωνικού πλαισίου.
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Γ. Το Σώμα στον Κινηματογράφο
Ο κινηματογράφος είναι αυτός, που από τα τέλη του 19ου αιώνα και οπωσδήποτε με πολύ μεγαλύτερη δυναμική κατά τον 20ό θα σταθεί στο πλευρό
όλων εκείνων των προσπαθειών —Nietzsche, ρομαντισμός, μυθιστόρημα, θέατρο— ως ο πιο ισχυρός σύμμαχός τους, για την επαναφορά στο
προσκήνιο του απωθημένου σώματος και της επιθυμίας, κάτι που μπορεί
να εκτιμηθεί και από το πλήθος των ερωτικών σκηνών και της αποτύπωσης του γυμνού αλλά και από την καταγραφή της σωματικής βίας και
ασθένειας· θα είναι επίσης αυτός που θα προτείνει, μέσα από το κινηματογραφικά εκφρασμένο βίωμα, τη θεμελίωση μιας σχέσης πόλης, πολιτισμού
και σώματος (Ρηγοπούλου, 2003: 157-158).
Αυτή η επιστροφή όμως του απωθημένου σώματος επιτυγχάνεται στον
κινηματογράφο με ένα μείζον τίμημα: τη φυλάκιση του σώματος στην
παγωμένη, μη απτή, κινηματογραφική εικόνα. Ωστόσο, η παρακολούθησή
της από πλήθη θεατών σε κατάμεστες αίθουσες που ένιωθαν πως μετέχουν
σε μια τελετουργία αποτέλεσε το αντίβαρο, ενώ θα επιφέρει με το στοιχείο
της πρόκλησης που τον χαρακτηρίζει τεράστια επίδραση στο κοινωνικό,
θρησκευτικό και πολιτιστικό επίπεδο αλλά και αντίδραση από θεσμούς και
την ευρύτερη κοινωνία. Η ερωτική απελευθέρωση του ’60 κατέστη δυνατή
εν πολλοίς από τον κινηματογράφο, καθώς συνιστά ένα χώρο άτυπης
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, με τους ήρωες και τα πρότυπα των sex –
symbols, με την ενδυνάμωση ή την αμφισβήτηση της σεξουαλικής συγκρότησης· παράλληλα συνέβαλε τα μέγιστα στη θεωρητική επανατοποθέτηση
του σώματος με την έκρηξη των φεμινιστικών προσεγγίσεων, που ανέτρεψαν τις ουσιοκρατικές αντιλήψεις για το φύλο και ανέδειξαν τις ναρκισσιστικές, ηδονοβλεπτικές και φετιχιστικές διαθέσεις των θεατών (Mulvey,
χ.χ.). Από την άλλη πλευρά ωστόσο, ο ρεαλισμός επέβαλε τελικά τους
νόμους του με τέτοιο τρόπο ώστε να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω συρρίκνωση του συμβολικού και απόσυρση του σωματικού στοιχείου στην τηλεόραση και στον κόσμο των υπολογιστών. Παράλληλα, οι τεχνικές επιταγές
του ίδιου του μέσου, το οποίο αποκλείει τη διάδραση θεάματος/θεατή μέσα
στην καλλιτεχνική διαδικασία υπογράμμισαν επίσης τα περιοριστικά για το
σώμα όρια του κινηματογράφου (ό.π., 596). Ο κινηματογράφος λοιπόν, μια
αφήγηση αρθρωμένη σε εικόνες και στηριγμένη σε ένα κείμενο (σενάριο),
το οποίο οφείλει το ίδιο ανά πάσα στιγμή να παραπέμπει σε αυτές τις εικόνες, αποτέλεσε την κατεξοχήν τέχνη του 20ού αιώνα, με τη μεγάλη επιρροή
που άσκησε στην αφηγηματική, παραστατική και επιστημονική παράδοση,
εφόσον διαμόρφωσε την εικόνα μας και τη ρητορική μας για τον κόσμο
και άνοιξε διάλογο με κάθε άλλη τέχνη που έχει ως θέμα το σώμα και την
επιθυμία.
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Δ. Η Ευδοκία: μια ταινία για τα όρια του ερωτικού πάθους και των κοινωνικών προκαταλήψεων/περιορισμών
1. Υπόθεση και κεντρική θεματική
Η δεύτερη χρονολογικά από τις ταινίες του Αλέξη Δαμιανού,1 η Ευδοκία (1971) αφηγείται το θυελλώδη και με πολλά σκαμπανεβάσματα έρωτα
ενός έφεδρου λοχία με μια πόρνη, την Ευδοκία, την οποία αποτραβά προς
στιγμήν από τον προαγωγό της και την παντρεύεται, σ’ ένα γάμο όμως
«αταίριαστο» για τα κοινωνικά δεδομένα· η δυναμική επιστροφή, εντέλει, του προαγωγού και της παρέας του θα σημάνει την εξουδετέρωση του
«παρείσακτου» και το ξανακέρδισμα της Ευδοκίας.
Το ενδιαφέρον της δε βρίσκεται τόσο στο σενάριο όσο στη δυναμική
και ανατρεπτική σκηνοθεσία του Δαμιανού αφενός και στο ιστορικό και
κοινωνιολογικό ενδιαφέρον που εγείρει η ταινία αφετέρου. Η Ευδοκία είναι
μια πόρνη: πρόσωπο κι επάγγελμα τοποθετημένα στο περιθώριο της αστικής ηθικής. Ο στρατιώτης —που εκ του παραδοσιακού του ρόλου— είναι
ο φύλακας αυτής της ηθικής, ερωτεύεται την πόρνη. Συγκρούονται και οι
δυο βίαια με το περιβάλλον, για να κάνουν «σεβαστό» αυτόν τον έρωτα· ο
λοχίας με τους φαντάρους και η πόρνη με τον νταβατζή τον οποίο διώχνει.
Όμως οι μηχανισμοί μπαίνουν μπροστά. Ο νταβατζής —σύμφωνα με τους
κώδικες συμπεριφοράς της κάστας του— το «φυλάει» για την κατάλληλη
στιγμή.
Όλα τα σώματα που παίρνουν μέρος στην ταινία, με τον κοινωνικό
προσδιορισμό τους έχουν να προσφέρουν ενδιαφέρουσες αναγνώσεις
και επισημάνσεις. Ο σκηνοθετικός χειρισμός δίνει έμφαση στη σωματικότητα. Ο Δαμιανός στις ταινίες του χειρίζεται άριστα τον κόσμο των ορμών
μέσα από τη χρήση των ανθρώπινων μορφών: εικονογραφεί με μεγάλη
εκφραστική δύναμη «το ντελίριο των ψυχών που ασφυκτιούν ανάμεσα στο
ευκταίο και την αναγκαιότητα, το δίδυμο καταπίεσης κι εξέγερσης, την
τρυφερότητα και την πάλη μεταξύ των φύλων.» (Σούμας, 1983: 130).
Σε πολλές σκηνές της ταινίας τα δυο θεμέλια του ανθρώπινου πολιτισμού, η απαγόρευση και η επιθυμία,2 εικονογραφούνται με θαυμαστή
1

2

Ο Αλέξης Δαμιανός θεωρείται ως ένας από τους πρωτοπόρους ανεξάρτητους δημιουργούς/κινηματογραφιστές, και με τρεις μόνο ταινίες (Μέχρι το Πλοίο, 1966, Ευδοκία,
1971, και Ηνίοχος, 1995), παραμένει μία από τις πιο χαρισματικές μορφές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου χάρη στην αντοχή και μοναδικότητα που παρουσιάζουν, ιδίως οι δύο πρώτες.
Κατά την άποψή μας, αυτό εκφράζεται στην ταινία από το συνονόματο των αντίζηλων
εραστών του σώματος της Ευδοκίας, με το Γιώργο – λοχία να σηματοδοτεί την επιθυμία
και το Γιώργο – νταβατζή την απαγόρευση, ως τις δύο όψεις του έρωτα, της ζωής, του
πολιτισμού.
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γνησιότητα που βρίσκει ανταπόκριση στα σώματα των ηρώων, πρόσωπα
αυθεντικά, με σφύζουσα σωματικότητα, που ρέει το αίμα στις φλέβες τους,
με πάθη κι αδυναμίες, αρετές και οραματισμούς, πρόσωπα ζωντανά κι όχι
πρόσωπα-ιδέες, ενσαρκωτές νοημάτων κι ιδεολογιών και όχι λειψές φιγούρες. Στο κείμενο αυτό θα εστιάσουμε τα σώματα των δύο πρωταγωνιστών,
της Ευδοκίας και του Γιώργου – λοχία.
2. Φυλικός εγκλεισμός των σωμάτων και τα ψυχολογικά του αντίστοιχα
Η Ευδοκία μόνο ό,τι λέει τ’ όνομά της δεν είναι: μπορεί τα νιάτα και
η ομορφιά της να υπόσχονται μια πραγματικά ευδόκιμη ζωή, ωστόσο η
κοινωνική της ζωή, η πραγματικότητα που ζει, της επιφυλάσσει μόνον
αδιέξοδα, γιατί ως αδιέξοδη βιώνει τη σχέση της είτε με το Γιώργο-νταβατζή είτε με το Γιώργο-λοχία, εραστή και σύζυγό της, για διαφορετικούς
βέβαια λόγους. Το σώμα της, βιασμένο ερωτικά από τον προαγωγό της
και «στρατευμένο» επίσης με τη βία στην οικονομική συντήρησή του,
αντλεί την κοινωνική του υπόληψη από το δημόσιο βλέμμα και τις επιταγές των μικροκοινωνιών (στρατιωτικός περίγυρος, περιβάλλον πορνείας).
Στο πλαίσιο αυτό είναι άξια προσοχής η διαχείριση του ενδυματολογικού
κώδικα της ταινίας γενικά, και της Ευδοκίας ειδικά. Μόνιμο ένδυμά της
(με εξαίρεση το συμβολικών διαστάσεων νυφικό) είναι τα κοντά φορέματα σε διάφορους χρωματισμούς, που τονίζουν τα καλλίγραμμα πόδια
της και που συνάδουν με την επαγγελματική της ιδιότητα και την απορρέουσα από αυτήν κοινωνική της θέση, όπως επίσης και με την ηλικία της.
Το γυμνό κορμί της Ευδοκίας δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο σε μια σκηνή,
στο «ξεσπίτωμα του νταβατζή» από το λοχία, οπότε την παραλαμβάνει
γυμνή από την εξουσία του σε μια σεκάνς, όπου βλέπουμε το επίζηλο αντικείμενο του πόθου των δύο αντρών γυμνό, να διεκδικείται από τους αντίζηλους με διαφορετικό τρόπο. Ο Γιώργος – νταβατζής να την «ξεγυμνώνει» και να απειλεί να τη σημαδέψει με το μαχαίρι του (η έκθεση στη βία)
και ο Γιώργος – λοχίας να την «ντύνει» επιστρέφοντάς της το εσώρουχο κι
περιμένοντας να φορέσει το φόρεμά της (η στοργή της αποκατάστασης).
Παρά ταύτα η πρόκληση του ντυμένου σώματος της Ευδοκίας στο αόρατο
βλέμμα του θεατή δεν αποφεύγεται, αντίθετα το παιχνίδι απόκρυψης –
αποκάλυψης θέτει σε λειτουργία τα ηδονοβλεπτικά και φετιχιστικά αντανακλαστικά του. Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι «στη συγκεκριμένη ταινία ο αφηγηματικός μίτος είναι το βλέμμα του πόθου της Ευδοκίας»
(Κυριακός, 2005, όπως παρατίθεται στον Αγγελίδη κ.ά., 2005: 79-80). Ο
λοχίας, με το δικό του νευρώδες και αρρενωπό σώμα να τονίζεται μέσα από
το στενό παντελόνι της στρατιωτικής στολής, με την αξιοθαύμαστη σωματική όψη και τη macho εμφάνιση και συμπεριφορά (που εκφράζεται και
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στην Ευδοκία και στον πολιτικό ή στρατιωτικό περίγυρο) είναι αυτός που
αποτελεί το αντικείμενο του πόθου της Ευδοκίας, δηλαδή της πρωταγωνίστριας της ταινίας και ως εκ τούτου εδώ συντελείται μια μετατόπιση του
ανδρικού βλέμματος (του θεατή/κοινού) από το γυναικείο στο ανδρικό
σώμα, πράγμα παράδοξο και ανατρεπτικό σε μια ετεροσεξουαλική πατριαρχική κοινωνία, όπως η ελληνική (ό.π., 79).
Το σώμα της Ευδοκίας μάχεται να βγει από την παγίδα του διπλού
βιασμού (ερωτικού και κοινωνικού), όταν συναντά στην ταβέρνα το λοχία
«που ’ναι άντρας πραγματικός και θα κόψει τον κώλο» του αλλουνού, αν
επιμένει να την κρατά «δέσμια». Ως πόρνη δεν έχει δικαίωμα να ερωτεύεται ούτε και να νιώθει σαρκική ικανοποίηση «εν ώρα υπηρεσίας». Η διατάραξη των ερωτικών της μηχανισμών δε σταματά στη δουλειά, συνεχίζεται και μετά, με την ανάγκη να της συμπαρίσταται ένας άντρας και να τον
συντηρεί αυτή με τις οικονομικές απολαβές – καρπό του συνεταιρισμού
τους. Η εμφάνιση του λοχία δείχνει να είναι το όχημα για τη μετάβαση απ’
τον κόσμο του περιθωρίου και της ντροπής σε αυτόν της αποκατάστασης
και της αποδοχής, όπως τον εκφράζει η μικροαστική ηθική· μέσον ο γάμος,
ώστε να νομιμοποιηθεί στα μάτια του κοινωνικού περίγυρου η απελευθέρωσή της από τα δεσμά της κοινωνικά απαξιωμένης πορνείας. Ένας γάμος
όμως που δεν θα καταστεί δυνατός, τουλάχιστον ενώπιον αυτού του περίγυρου· θα χρειαστεί να επανέλθουν οι νεόνυμφοι σε μια απολύτως ιδιωτική τελετή για να τελεσφορήσει το μυστήριο και να καταδειχτεί έτσι η
δυσκολία ένταξης του «αταίριαστου ζευγαριού» στις κυρίαρχες κοινωνικές
δομές και τους θεσμούς τους.
Η επανένταξη αυτή δεν απαιτεί μόνον ένα εξωτερικό σχήμα, αλλά πολύ
βαρύτερο τίμημα. Ο Γιώργος–λοχίας και η απειλητική παρουσία του, γιατί
ερωτεύτηκε αθώα και άδολα, σηματοδοτεί τη σύγκρουση, σύγκρουση μάλιστα διπλή και με το χώρο του υπόκοσμου αλλά και με αυτόν στον οποίο
θέλει να ενταχθεί (η Ευδοκία). Ο περίγυρος και η «ηθική» του λειτουργούν
ως τανάλιες/πρέσες που συνθλίβουν το σώμα της, την ύπαρξή της εν γένει.
Μόνη ελπίδα/καταφυγή η αυτοκτονία. Όμως δε θα αποφασίσει η ίδια τη
«σωτηρία», άλλοι έχουν το πάνω χέρι κι αναλαμβάνουν να τη «σώσουν»,
με το αζημίωτο βέβαια. Άσχετα με την κατάληξη που θα έχει η ανταρσία
της, είναι φανερό πως η Ευδοκία δεν «κλαίει τη μοίρα» της· αγωνίζεται
μέχρις εσχάτων για να απεγκλωβιστεί από τα προδιαγεγραμμένα όρια
που ούτε η θεία βούληση ούτε η τυχαιότητα προσδιόρισε. «Ο έρωτάς της
είναι καταδικασμένος γιατί δεν του επιτρέπουν να εκδηλωθεί οι υπάρχουσες κοινωνικές δομές και τα ψυχολογικά τους αντίστοιχα. Η σύγκρουση με
το σύστημα – φορέα ενός πατριαρχικού κι εμπορευματικού πολιτισμού είναι
συγχρόνως εσωτερική και εξωτερική. Το σύστημα υπάρχει σαν εσωτερικευ-
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μένη κατάσταση, ψυχολογική και αξιολογική, μέσα στους ίδιους τους ήρωες
του έργου και ιδίως στο λοχία» (Λεβεντάκος, 2004, όπως παρατίθεται από
τον Σολδάτο, 2004: 142). Χαρακτηριστικές σκηνές (πέρα από την ίδια τη
στρατιωτική στολή που κρύβει το σώμα του λοχία κι έτσι υπογραμμίζεται μια στερεότυπη εικόνα που παραπέμπει σ’ ένα βασικό χαρακτηριστικό
ταυτότητας (Κυριακός, 2005: 73)) που καταδεικνύουν ότι ο λοχίας είναι
βαθιά εγγεγραμμένος στην έμφυλη ταυτότητά του, αποτελούν οι σκηνές
στη θάλασσα και στην ταβέρνα της τελικής ενότητας του φιλμ. Στην
πρώτη, το βίαιο χαστούκι του Γιώργου υποδηλώνει την «εξημέρωση (και
άρα ερωτική κατοχή) του άγρ-ιου (καθώς λαμβάνει χώρα στους αγρ-ούς)
θηλυκού» από το macho και brutal αρσενικό και εξωτερικεύει την ενσωματωμένη πατριαρχική λογική που το διέπει. Στη δεύτερη, ο λοχίας θολωμένος από το πιοτό και δέσμιος των κοινωνικών στερεοτύπων υποκαθιστά το
ενοχοποιημένο από τις προκαταλήψεις του στρατιωτικού περίγυρου σώμα
της Ευδοκίας από το σώμα μιας ευυπόληπτης («τέτοιες Παναγιές εμείς δεν
τις πειράζουμε») και συνοδευόμενης από τον άνδρα της, πελάτισσας της
ταβέρνας. Το χαστούκι τώρα θα προέλθει από τη μεριά της αποφασισμένης Ευδοκίας ως ένδειξη κατοχής του δικού του ερωτικού σώματος. Αλλά
δε θα μείνει μόνο σ’ αυτό. Σε μια συγκλονιστική κι απελπισμένη αυτοκτονική πράξη, βγάζει το καθρεφτάκι της κι αρχίζει να το μασάει. Η κατάποσή
του σημαίνει το θρυμμάτισμα από την ίδια της κοινωνικής της εικόνας, του
αντεστραμμένου ειδώλου της, αυτού δηλαδή που στέκεται η αιτία ώστε
να μην αποφορτίζονται και ισορροπούν οι δυο εραστές. Σπάει τα δεσμά
της κοινωνικής της υποταγής κι απελευθερώνεται έναντι του κοινωνικού σώματος αλλά παράλληλα απελευθερώνει με την πράξη της και τον
αγαπημένο της Γιώργο, του «σημαίνει» το βάθος της επιθυμίας της και την
υπέρβαση των ορίων της και με αυτό τον τρόπο τού απευθύνει πρόσκληση
συμμετοχής σε ένα άλλο πεδίο· «πάμε να φύγουμε από ’δώ» τον εκλιπαρούσε λίγο πριν, προτού η ίδια ανοίξει το δρόμο αυτής της φυγής.
Ο έρωτας του λοχία για την πόρνη Ευδοκία, τον έχει οδηγήσει στην
επιθυμία να την κάνει αποκλειστικά δική του (η ιδιοποίηση του νυφικού πέπλου υποδηλώνει την απέλπιδα προσπάθειά του να αποδείξει την
κατοχή του κοινόχρηστου σώματος της Ευδοκίας) κι είναι γι’ αυτό έτοιμος να δώσει όποια μάχη χρειαστεί· διαθέτει εξάλλου και την απαιτούμενη ρώμη (βίαιη απομάκρυνση του νταβατζή) και το ανάλογο κύρος
(τη στρατιωτική στολή — σαφής υπαινιγμός για το στρατοκρατικό καθεστώς)· έτσι καταφεύγει στο γάμο. Το αίσθημα της ιδιοκτησίας, όμως, όπως
και ο θεσμός του γάμου, αποτελούν συστημικές συμβάσεις, η αποδοχή
των οποίων θα σημάνει και άλλες παραχωρήσεις εκ μέρους του αποδέκτη, διαφορετικά θα υπάρξει σύγκρουση. Και πράγματι ο γάμος με μια
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πόρνη τον φέρνει σε ανοικτή σύγκρουση με το «κατά σύστημα» αίσθημα
της τιμής, που μόνος του δεν μπορεί να ξεπεράσει και τού σκοτώνει το
«πρωτογενές» ερωτικό του αίσθημα. Ο λοχίας αυτοπαγιδεύεται στο δίχτυ
των συστημικών επιταγών και η αντίδρασή του είναι πρωτόγονη, καθώς
υπερασπίζεται ενστικτώδεις βιολογικές διεργασίες, παράφορη, γιατί δεν
μπορεί να αποδεχτεί μια τόσο βίαιη και άδικη απαγόρευση της εκδήλωσης
των αισθημάτων του και απόλυτη, όπως κι ο έρωτάς του. Το σύστημα βάζει
μπροστά τους μηχανισμούς του κι εξωτερικεύει την εναντίωσή του στους
«αταίριαστους». «Φορείς της εξωτερικής αυτής εκδήλωσης του συστήματος
είναι εδώ ο έμπορος – προαγωγός της Ευδοκίας, η κοινή γνώμη, που εκπροσωπείται κυρίως από τους φαντάρους και μελλοντικά από τους συγχωριανούς του Λοχία και η στρατιωτική μηχανή που διεκδικεί για τον εαυτό της
την αλκή και τον «απωθημένο του έρωτα» (Λεβεντάκος, 2004, όπως παρατίθεται από τον Σολδάτο, 2004: 143).
Η τελική συντριβή των επαναστατημένων εραστών έρχεται ως «λογική»
κατάληξη της «παράλογης» ανταρσίας τους, εφόσον ο έρωτάς τους αποτελεί παράβαση των κανόνων και των θεσμίων του πατριαρχικού κι εμπορευματικού συστήματος. Η πόρνη δεν μπορεί να χαρίζει τον έρωτά της, ούτε
ο λοχίας να «πάρει» μια πόρνη. Εδώ συντελείται μια «ύβρις» που πρέπει
να τιμωρηθεί. Τα σώματά τους εγκλωβισμένα στο κατασκευασμένο κοινωνικό φύλο που επιστρέφει σε αυτά ως έξις (Μπουρντιέ, 1996), οργισμένα
γι’ αυτήν την άτεγκτη κοινωνική περιχαράκωση και πολλαπλώς κακοποιημένα εξαιτίας της, αδυνατούν, αν και πασχίζουν, να απολαύσουν και να
αποφορτιστούν.
3. Η σχέση πόλης, πολιτισμού και σώματος
Σε ολόκληρη την ταινία είναι εμφανής η θεμελίωση της σχέσης πόλης,
πολιτισμού και σώματος — βασικό πρόταγμα, όπως προειπώθηκε, του
κινηματογραφικού μέσου και βλέμματος. Στη σκηνή που η Ευδοκία αλαφιασμένη τρέχει στους δρόμους της Αθήνας και ψάχνει το λοχία της, τον
αναζητά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό ενώ ο Γιώργος ο νταβατζής
την παρακολουθεί ανήσυχος μες στο βουητό της καρδιάς της πόλης. Μιας
πόλης που θέλει τα σώματα των δυο ερωτευμένων χώρια και που καραδοκεί με τους «προστάτες» της να μην ξανασμίξουν. Επίσης, στη σκηνή του
αγοραίου έρωτα της Ευδοκίας με τον παντρεμένο, όπου η σύνδεση των
αγοραίων εραστών με το σώμα της περιθωριακής πόλης και τις ελαστικές συνειδήσεις που γεννά η φτώχεια και η οικονομική ανέχεια είναι στο
επίκεντρό της. Ακόμη, στη σκηνή με τους στρατιώτες στην πλατεία, αλλά
κυρίως στην τελική σεκάνς της ταινίας με το γκοτζαμάνικο τρίκυκλο της
παρέας των «προστατών» και μεταφορέων ως λάφυρου (;) του ηττημένου
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σώματος της Ευδοκίας (και της ευδοκίας αυτού εδώ του κόσμου;) μέσα
στους δρόμους – λαβύρινθους της νυχτερινής Αθήνας που τους διατρέχει και τους φωτίζει ο «μινωταυρικός» και αποκρουστικός προβολέας του
τρίκυκλου επιβάλλοντας τη δική του ματιά. «Ο Nietzsche και ακολουθώντας τον ο Freud, αντλώντας από την τραγωδία, θα αναζητήσουν την αγριότητα μέσα στον πολιτισμό και την πόλη. Για τον δεύτερο η συνειδητή ζωή
του ανθρώπου θα οριστεί ως η περιορισμένη περιοχή που συνορεύει επικίνδυνα με τη δίνη του ασυνείδητου και την έρημο του υπερεγώ» (Ρηγοπούλου,
2003: 156). Στο πλαίσιο της παραπάνω επισήμανσης ο Δαμιανός εκφράζει
την πιο βαθιά απαισιοδοξία για τον κόσμο μας, βουτηγμένο στο σκοτάδι
των ασυνείδητων ορμών των ατόμων και των πολιτισμικών αγκυλώσεων
των κοινοτήτων.
4. Το φυσικό περιβάλλον ως λυτρωτικό «φυσικό σώμα»
Εκεί που φαίνεται να λειαίνεται η σκηνοθετική ματιά και να βρίσκει τις
λυρικές της εκφάνσεις είναι οι σκηνές που διαδραματίζονται στην ύπαιθρο,
το φυσικό περιβάλλον μακριά από τις δεσμεύσεις που επιβάλλει ο πολεοδομικός ιστός της πόλης. Η αναπαράσταση της φύσης στην ταινία παραπέμπει σε έναν χώρο λυτρωτικό, τόπο ελεύθερης εκδήλωσης της επιθυμίας
των σωμάτων και δεν είναι τυχαίο πως σε αυτή τη «φύση» κινηματογραφούνται μόνο τα σώματα των δύο πρωταγωνιστών. Δύο εμβληματικές
σκηνές ξεχωρίζουν, σύμφωνα με την ανάγνωσή μας, η μια στο βουνό και η
άλλη στη θάλασσα, καλύπτοντας έτσι συμβολικά το σύνολο του «φυσικού
σώματος». Πρόκειται για τη σκηνή της κούνιας στο βουνό και για τη σκηνή
της παραλίας.
Η κ ο ύν ια: Με τη μοτοσυκλέτα του Γιώργου —σύμβολο απελευθέρωσης και όχημα επιστροφής στη φύση κατά τη δεκαετία του ’60— οι δυο
πρωταγωνιστές ανεβαίνουν στην Πάρνηθα για να δουν την ανατολή του
δικού τους ήλιου. Τα σώματα των δυο εραστών μαγεύονται από το σκληρό
και ανέγγιχτο από την ανθρώπινη παρουσία περιβάλλον του βουνού κι
επιδίδονται σε κυνηγητά κι ερωτικά αγγίγματα κάτω από τα τιτιβίσματα
των πουλιών, γεύονται το νερό που τρέχει στην πλαγιά, ξεδιψάνε και
ξεπλένονται στη δροσιά του, ώσπου καταλήγουν σε μια απότομη πλαγιά
με μια κούνια δεμένη υπαινικτικά στα κλαδιά ενός δέντρου. Η σκηνή που
ακολουθεί παραπέμπει συνειρμικά σε ύμνο στον έρωτα. Τα επικίνδυνα
τραντάγματα της κούνιας από το Γιώργο και τα πετάγματα της Ευδοκίας με την υποτυπώδη κούνια στο κενό κόβουν την ανάσα των θεατών κι
αποδίδουν τέλεια τον ίλιγγο του έρωτα, όπως επίσης οι στριγκλιές και τα
δυνατά γέλια της Ευδοκίας από την οργασμική ευωχία που της προσφέρει το σπρώξιμο της κούνιας από τον ερωτικό της σύντροφο. Παράλληλα
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συναντάμε σ’ αυτή τη σκηνή τον ερωτικό σχεδόν οίστρο του σκηνοθέτη
για το «φυσικό σώμα» με τις πνευματικές και βιωματικές επενδύσεις του.3
Η κινηματογράφηση των απόκρημνων βράχων πάνω από τους οποίους
αιωρείται η Ευδοκία και κατόπιν μαζί της και ο Γιώργος (επικυρώνοντας το
αμοιβαίο πάθος) σε συνδυασμό με το επικίνδυνο χαλάρωμα του σχοινιού
στο κλαδί που είναι δεμένη η κούνια, προοικονομούν τις «κακοτοπιές» που
περιμένουν μπροστά τους και στις οποίες είναι εκτεθειμένος κάθε ερωτικός δεσμός. Η υπέρπτηση πάνω από τις χαράδρες και τις βουνοκορφές
της Πάρνηθας σιγά-σιγά μετατρέπεται σε ελαφρύ και ρεμβαστικό αιώρημα
μέχρι που εντέλει σταματάει με την ανατολή του ήλιου από το απέναντι βουνό της Πεντέλης, μια ανατολή που με το φως της καθηλώνει τα
σώματα των δυο εραστών στην παρακολούθησή της, που αισθάνονται το
δέος από το ξεκίνημα μιας νέας ημέρας και το ρίγος από το ξεκίνημα μιας
νέας γι’ αυτούς σχέσης. Η κατίσχυση του φωτός σηματοδοτεί την έναρξη
της σχέσης τους και φυσικοποιεί την πρόταση γάμου από το Γιώργο και
την αποδοχή της από την Ευδοκία: «Ευδοκία, παντρευόμαστε;» «Έτσι στα
γρήγορα;» «Έτσι.» «Έγινε». Το «σώμα» της φύσης (βουνό και ήλιος) συνέβαλε καθοριστικά στην προσέγγιση των δυο πρωταγωνιστών.
Η σκην ή της παρα λίας: Στη σκηνή αυτή έχουμε μια άλλη αναπαράσταση του «φυσικού σώματος» ως μνημειακού αττικού τοπίου. Οι δυο
εραστές φτάνουν σε μια μοναχική παραλία και μετά το πρόχειρο γεύμα
τους αρχίζουν τα παιχνίδια και τα κυνηγητά, την πάλη και τ’ αγκαλιάσματα, στην αγκαλιά του «αττικού φυσικού σώματος», μνημειακά δοσμένου, υπό τους ήχους της επιτυχίας της εποχής Ο Κουταλιανός, που παραπέμπει σε αμφισβήτηση του ανδροκρατικού προτύπου των macho αντρών
και των σχέσεών τους με τις γυναίκες.
Η σκηνοθεσία της χορογραφίας των νεανικών κι ερωτευμένων σωμάτων
σε ανοιχτό χώρο γίνεται με μακρινά πλάνα που συλλαμβάνουν εποπτικά
το υπερκινητικό στροβίλισμα που άλλοτε είναι τρυφερό, άλλοτε το χαρακτηρίζει η (ερωτική) μπαμπεσιά κι άλλοτε μοιάζει με παιδικό παιχνίδι. Εδώ
τα σώματα για άλλη μια φορά αναπαρίστανται απελευθερωμένα να χαριεντίζονται ισότιμα, με αισθησιασμό, χρησιμοποιώντας όλα τα μέλη του
σώματος για να εκφράσουν διάφορες εκδοχές της κίνησης (βήμα, τρέξιμο,
πήδημα, στροφή, έκταση των άκρων και του κεφαλιού, ταχύτητα, ισορρο3

Δεν μπορεί να είναι άσχετη η κινηματογράφηση της συγκεκριμένης σκηνής με την
εκπεφρασμένη σε αρκετές συνεντεύξεις από τον Δαμιανό, ιδιαίτερη σχέση του με το
βουνό της Πάρνηθας, ενός τόπου μυθικού, μυστηριακού και απολυτρωτικού για εκείνον από τα παιδικά του ακόμη χρόνια, στον οποίο ασκείτο σωματικά ως πρόσκοπος
αλλά κυρίως πνευματικά και ψυχικά με τις ατέλειωτες διανυκτερεύσεις του στο βουνό
για να νικήσει το φόβο του γι’ αυτό (το βουνό) και το σκοτάδι.
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πία, επαναφορά) και μέσω αυτής να μεταδώσουν τη συγκίνησή τους για το
θαύμα του έρωτα. Πραγματικό «δοκίμιο ψυχοφυσιολογίας» (Κυριακός, ό.π.,
64), κινηματογραφικός λυρισμός που δεν ξεπέφτει σε μελοδραματισμό ή σε
γλυκανάλατο αισθησιασμό μιας χρήσεως.
5. Τα σώματα που παλεύουν
Μια άλλη καίρια αναπαράσταση των σωμάτων στην ταινία είναι η πάλη.
Διακρίνουμε δύο μορφές της. Η μία είναι αυτή της πάλης του Γιώργου –
λοχία με την παρέα του Γιώργου – νταβατζή και η άλλη αυτή του λοχία με
την Ευδοκία. Η πρώτη διεξάγεται στην πρώτη και στην τελευταία φιλμική
ενότητα, ενώ η δεύτερη εντοπίζεται στο ενδιάμεσό της. Στην πρώτη περίπτωση και στην αρχική σκηνή της ταβέρνας ο λοχίας, γοητευμένος από την
ελκυστική παρουσία της Ευδοκίας, διεκδικεί την αποτίναξη του κλοιού της
καθυπόταξης του σώματός της στο πλαίσιο της δόλια και έξωθεν επιβεβλημένης αντρικής «προστασίας» και την απελευθέρωση από τα δεσμά της
οικονομικής του εκμετάλλευσης, ενώ στην τελική σκηνή οι «προστάτες»,
αποφασισμένοι να κρατήσουν μακριά τον εισβολέα που επιχειρεί να διαταράξει τα θέσμια της κάστας τους, θα δώσουν τη μάχη της εξόντωσής του
μετερχόμενοι κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο. Η πάλη τους, με τον τρόπο της
ελληνορωμαϊκής, δίνει έμφαση στα κεφαλοκλειδώματα, στις φουσκωμένες
φλέβες, στην αψάδα-κοκκίνισμα των προσώπων, στα σφιγμένα δόντια —
η απεικόνισή της δε θυμίζει σε τίποτα τη χολυγουντιανή εκδοχή των άπερκατ γροθιών με το γρήγορο αποτέλεσμα, εδώ η κινηματογράφηση είναι
αργή, σχεδόν βασανιστική και αποτυπώνει ανάγλυφα τα πάλλοντα από
ένταση και θυμό κορμιά σε συμπλέγματα, που παραπέμπουν σε αναπαραστάσεις αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων. Το ανδρικό σώμα του λοχία
διακρίνεται από τα μακριά, καλοφτιαγμένα πόδια και από τους εμφανείς
τένοντες στα μεγάλα και καλογυμνασμένα χέρια του, στοιχεία μιας φυσικής εμφάνισης που αναγγέλλει γενναία ψυχή (Κυριακός, ό.π, 82-83). Η
γενναία ψυχή και ο ατρόμητος χαρακτήρας του Γιώργου – λοχία σημαίνεται και από τον τρόπο που παλεύει: μόνος εναντίον πολλών, στηριζόμενος στη φυσική του ρώμη και όχι στη συνδρομή εξωσωματικών εξαρτημάτων (καρεκλών, αλυσίδων, μαχαιριών, του γκοτζαμάνικου τρίκυκλου) που
αποτελεί πάγια τακτική των νταβατζήδων, δεν κρύβεται, δεν αποφεύγει
την πρόκληση να αντιμετωπίσει ταυτοχρόνως και τους τέσσερις μαζί.4
4

Ο Δαμιανός επιθυμεί οι ηθοποιοί του να μετουσιώνουν την κεντρική ιδέα του έργου του
κι αυτό να γίνεται με τη συνειδητή συμμετοχή τους∙ και πιστεύει πως αυτό μπορεί να
το βρει πηγαία κι αυθεντικά στους ερασιτέχνες ηθοποιούς, όπως ο Γιώργος Κουτούζης,
που με τη φυσική και σωματική του παρουσία έχτιζε παράλληλα και τον ηθικό χαρακτήρα του ήρωα που υποδυόταν πρωτογενώς και έξω από οποιαδήποτε επιτήδευση
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Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή της πάλης των δυο εραστών, που κυρίως
εντοπίζεται στον άγριο τσακωμό του ζευγαριού μετά το γάμο που δεν έγινε
και στην τελική σκηνή της ταβέρνας όταν η Ευδοκία καταπίνει τα γυαλιά
από το καθρεφτάκι της, έχουμε να κάνουμε με μιας άλλης τάξεως μάχη,
όχι εξουσίας τώρα του ενός πάνω στον άλλο —όπως ήταν η προηγούμενη
αντρική αντιπαράθεση— όσο με συμβολική εξωτερίκευση της εσωτερικής
πάλης των σωμάτων των δυο εραστών να απαγκιστρωθούν από τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τους πολιτισμικούς επικαθορισμούς με τους οποίους είναι και οι ίδιοι εμποτισμένοι. Εδώ κυρίαρχο λόγο έχει το στόμα. Είτε
για να βρίσει εκτονωτικά («πούστη», «μαλάκα», «πουσταριό του κερατά»
σχολιάζει τις ανδρικές συμπεριφορές η Ευδοκία, «μωρή πουτάνα», «θα σου
γκρεμίσω το μπουρδέλο» απαντά ο λοχίας), είτε για να δαγκώσει οργισμένα το σώμα του εραστή, είτε για να καταπιεί σπασμένα γυαλιά ή να τα
φτύσει, είτε για να κλάψει ή να πάρει ανάσες από την ένταση της πάλης,
είτε για να φωνάξει σπαραχτικά «λοχίααα!», διαδραματίζει ένα καίριο ρόλο
αποτύπωσης μιας παθιασμένης βίας που μαζί με τις άλλες σωματικές της
συνιστώσες (χέρια που χαστουκίζουν ή ματώνουν, νύχια που αποξέουν ή
μπήγονται στο δέρμα) εικονογραφούν πειστικά τον αλληλοσπαραγμό δυο
ανθρώπων που αγαπιούνται και είναι διαρκώς σαφές πως η παθιασμένη
σωματική και λεκτική βία είναι η άλλη όψη της τρυφερότητας στην περίπτωση αυτή.
6. Αντρικές ομοκοινωνίες και γυναικείες φιλίες
Μια τελευταία επισήμανση αφορά το ρόλο και τη λειτουργία των ανδρικών και γυναικείων σωμάτων σε ομόφυλα περιβάλλοντα έτσι όπως παρουσιάζονται στη φιλμική δράση.
Ο Γιώργος – λοχίας κινείται σε ένα κλειστό ομόφυλο περιβάλλον, αυτό
του στρατοπέδου, το οποίο λειτουργεί ως πεδίο διαμόρφωσης της παράστασης του ανδρικού σώματος. Υπάρχουν στην ταινία δύο ευρείες όσο
και κομβικές σκηνές που αναφέρονται στα δρώμενα εντός του χώρου του
στρατοπέδου (στη δεύτερη φιλμική ενότητα «οι ασκήσεις ακριβείας» και
στη δέκατη «η διμοιρία επιδείξεων») με προφανή δραματουργική σκοπιμότητα: να «εκφράσουν με έμφαση τη σημασία του στρατού ως πρωταρχικού σημαίνοντος για την αποτύπωση των συμφραζομένων που παραπέμπουν σε απαγορευτικά συστήματα» (ό.π., 73). Στις «ασκήσεις ακριβείας»
η σαφής οριοθέτηση του στρατοπεδικού χώρου με τους φαντάρους εντός
να εκτελούν τα παραγγέλματα του λοχία και την Ευδοκία εκτός, πίσω
από το συρματόπλεγμα να τους παρακολουθεί, αναπαριστά το αυστηρό
επαγγελματία ηθοποιού.
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ομόφυλο περιβάλλον της κοινωνίας των οπλιτών με την άτεγκτη και
βλοσυρή πειθαρχία της στρατιωτικής άσκησης ως μια σκηνή όπου κατασκευάζεται ένας ορισμένος τύπος ανδρισμού που συστηματικά απανθρωποποιεί και αποθηλυκοποιεί το σώμα επιβάλλοντας την ομαδική κίνηση
στην ατομική έκφραση και θεωρώντας το γυναικείο σώμα ταυτοχρόνως ως
αντικείμενο επιθυμίας (αφού η παρατηρούσα Ευδοκία εμπίπτει στο βεληνεκές του βλέμματος των ασκουμένων) και απαγορευμένη ζώνη (εκτός του
συρματοπλέγματος).
Στη «διμοιρία επιδείξεων» η ομοιομορφία των κινήσεων και η βιαιότητα
των όπλων που έχουν γίνει ένα με τα στρατιωτικά σώματα, σχολιάζουν το
ανδροκρατούμενο και καταπιεστικό περιβάλλον του στρατοπέδου αλλά
και το συντονισμένο και ποδηγετούμενο βήμα του κοινωνικο-πολιτικού
κλίματος έξω από αυτό, όπου απαιτείται να εντάξει και τη δική του ζωή ο
λοχίας μετά την απόλυσή του. Ωστόσο, η σκηνοθεσία των ανδρικών σωμάτων είναι τέτοια που δεν προεξοφλεί μιαν οπωσδήποτε αρνητική αποκωδικοποίηση των συγκεκριμένων σκηνών.
Σε μιαν άλλη φιλμική ενότητα, αυτήν της «λοιδορίας του νυφικού»
πέραν της ανάγνωσης που παραπάνω προτείναμε σχετικά με το ρόλο του
ομοκοινωνικού περιβάλλοντος στην κατασκευή και κατίσχυση της έμφυλης ταυτότητας (που πραγματοποιείται και με την απόρριψη ή το χλευασμό μη αποδεκτών συμπεριφορών εκ μέρους ενός μέλους της ομάδας)
είναι ανοιχτή και μια άλλη ματιά. Η διακωμώδηση του νυφικού με τη
θεατρική υπόδυση του ρόλου της «νύφης» από ένα μέλος της αντρικής
ομήγυρης θα μπορούσε να αποτελεί και ένα σχόλιο για τις κλειστές αυτές
ομόφυλες κοινωνίες με στρατιωτική πειθαρχία καθώς εύκολα μπορούν να
λειτουργήσουν ως χώροι εκδήλωσης ομοφυλοφιλικών σχέσεων, σκηνοθετική επιλογή που μπορεί να δρα και υπονομευτικά στο κύρος ανάλογων
θεσμών και να υποδεικνύει παράλληλα το ψεύδος της δόμησής τους.
Η Ευδοκία και η γερασμένη πόρνη Μαρία συνιστούν κατά κάποιο τρόπο
τον αντίποδα της αντρικής μικροκοινωνίας του στρατώνα. Κάνουν παρέα
οι δυο τους, γιατί σχετίζονται επαγγελματικά και ψυχολογικά. Η φιλία τους
φαίνεται να στοχεύει στην αναζήτηση ενός διαφορετικού κόσμου προσωπικής ελευθερίας και έκφρασης, σε μεγάλο βαθμό παθητικής και μοιρολατρικής: στην εναρκτήρια φιλμική ενότητα η Μαριώ «λέει το φλυτζάνι»
στην Ευδοκία που το είχε ετοιμάσει από νωρίς και περίμενε εναγωνίως
την έλευση της φιλενάδας της, ενώ σε άλλη ενότητα απευθυνόμενη στον
νταβατζή τού λέει «κανείς μας δε γλυτώνει, άκου με εμένα» επηρεασμένη
από τον πόνο του ματαιωμένου της έρωτα. Βασική συνιστώσα της ομόφυλης φιλίας τους είναι η διασφάλιση της «ψυχολογικής τους ακεραιότητας»
απέναντι στον ανδροκρατούμενο και καταπιεστικό χώρο του περιβάλλο-
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ντος, στη συμπεριφορά και πρακτική του οποίου αποδίδουν τον ηθικό ξεπεσμό τους — η Μαρία στη δειλία, ευθυνοφοβία και εγωκεντρική στάση του
άνδρα χάριν του οποίου εγκατέλειψε την αστική οικογενειακή της εστία
και η Ευδοκία στην «μπαμπεσιά» που της έστησε ο Γιώργος «της» ο νταβατζής με τα φιλαράκια του για να τη «βγάλει στο κλαρί». Ο παρηγορητικός λόγος της Μαρίας επιδιώκει να λειτουργήσει ως ανάχωμα στις συναισθηματικές καταπτώσεις της Ευδοκίας, ένας λόγος που προσπαθεί μέσα
από τις παράλληλες αφηγήσεις της δικής της ερωτικής ιστορίας να καταπραΰνει τον πόνο της μικρότερης πόρνης από τις αλλεπάλληλες απογοητεύσεις, φτάνοντας ωστόσο σε επιμύθια καταδίκης του ερωτικού φαινομένου και πρόκρισης μιας κυνικής στάσης που βλέπει τη «νιότη» ως ευκαιρία
μιας διασκεδαστικής εκτόνωσης χωρίς τα βάρη και τις έγνοιες που επιδαψιλεύει ο «έρωτας» στα θύματά του. Τέλος, φαίνεται να συνομιλεί με τις
χορογραφικές ασκήσεις της αντρικής διμοιρίας η φιλμική ενότητα «του
χορού των γυναικών»: στο ρυθμό ενός παλιού αγαπημένου τραγουδιού της
εφηβείας της Μαρίας, το γερασμένο και ταλαιπωρημένο από τις καταχρήσεις σώμα της με σαφή, όμως, τα ίχνη «των χυμών της περασμένης νιότης»,
συνδιαλέγεται με το σφριγηλό και ποθητό κορμί της Ευδοκίας, ως εάν να
αποτελεί την προβολή του σε μελλοντικό χρόνο — κατ’ αναλογία με τον
τρόπο που κοιτώντας η Μαρία στον καθρέφτη αντιπαραβάλλει εαυτήν
προς τη φωτογραφία της νιότης της. Η εκτονωτική παράσταση που δίνουν
τα δυο γυναικεία χορεύοντα σώματα με την ένταση που εκλύουν μοιάζουν
να ξορκίζουν τους ψυχικούς πόνους της ερωτικής απώλειας (του λοχία η
Ευδοκία, του ξενιτεμένου η Μαρία (ό.π., 74)).
Επιλογικά
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με την ανάγνωσή μας, η συγκεκριμένη ταινία
είναι μια ταινία για τα όρια: τα όρια του σώματος, τα όρια της πόλης
(διαδραματίζεται στη δυτική άκρη της πόλης και στο λιμάνι της), τα όρια
των θεσμών και τα όρια των συναισθημάτων. Η προσπάθεια υπέρβασής
τους από τους ήρωες τούς καθιστά τραγικούς, καθώς αυτά είναι προδιαγεγραμμένα και επιβεβλημένα από δυνάμεις υπέρτερες. Κυριευμένοι από
το ένστικτο και το συναίσθημα αδυνατούν να καταλάβουν ότι τα προβλήματά τους δεν μπορούν να ξεπεραστούν στο πλαίσιο της ατομικής πρωτοβουλίας, γι’ αυτό και υποτάσσονται στη δύναμη του κοινωνικού κομφορμισμού «με ένα τελικό βίαιο χτύπημα μέσω του οποίου δίνεται και η κάθαρση
στην προσωπική τους τραγωδία, που συνίσταται στη σύγκρουση μιας βιολογικά καθορισμένης τάσης προσέγγισης με μια κοινωνικά καθορισμένη τάση
συμβατικής συνύπαρξης» (Ραφαηλίδης, 2004, όπως παρατίθεται από τον
Σολδάτο, 2004: 145).
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ταυτότητα και μετανάστευση

Λογοτεχνία, διασποροποίηση και συνοροχώρες:
η περίπτωση της ελληνικής λογοτεχνίας της μετοικεσίας
στο γαλλόφωνο χώρο του 20ού αιώνα
Ολυμπία Γ. Αντωνιάδου

H παρούσα μελέτη μας έχει σκοπό να μελετήσει την πρόσληψη και την
κατανόηση του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν όσοι από τους
Έλληνες συγγραφείς που βίωσαν την εμπειρία της μετοικεσίας προβάλλουν μία διεθνική, εθνοτική ή διασπορική ταυτότητα, σε έναν χώρο όπου
συνυπάρχουν οι έννοιες διεθνικός, διασπορικός και εθνοτικός. Ένα ζήτημα
το οποίο εμπεριέχεται, σε αυτή την εμπειρία της διασποράς και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει στη διαδικασία της αποσταθεροποίησης, της
αναδιαμόρφωσης, και του υβριδισμού —τη διαδικασία της πολιτισμικής
διασποροποίησης που υπονοείται από τη νέα πολιτική της αναπαράστασης—,1 είναι η σχέση αυτή της πολιτισμικής πολιτικής με το παρελθόν, με
τις διαφορετικές της ρίζες.
Στον κονιορτοποιημένο χώρο της μετανεωτερικότητας, που ο Jameson
ονόμασε «μεταμοντέρνο υπερχώρο»2 ο χώρος δεν έχει χάσει τη σημασία
του: έχει επανατοποθετηθεί σε επικράτειες που δεν συμβαδίζουν με την
εμπειρία του χώρου:3 όπου το «εδώ» και το «εκεί».4 Γίνεται πιο ορατό το
πώς οι φαντασιακές κοινότητες5 έρχονται να συνδεθούν με φαντασιακούς
τόπους, καθώς οι εκτοπισμένοι λαοί συσπειρώνονται γύρω από αναμνήσεις ή φαντασιώσεις πατρίδων σε έναν κόσμο που μοιάζει όλο και περισσότερο να αρνείται τέτοιες στενά εδαφοποιημένες αγκυλώσεις στην επικαιρι1
2
3

4
5

Όρος του Stuart Hall, «Νέες εθνότητες», Η Προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, μεθοδολογία και ερευνητική πρακτική, Αθήνα, Μεταίχμιο, σειρά «Ετερότητες», 2006, σ. 65.
Jameson, F., «Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism», New Left
Review, 146, 1984, σ. 53-92.
Akhil Gupta – James Ferguson, «Πέρα από την κουλτούρα : Χώρος, ταυτότητα και η
πολιτική της διαφοράς», Η Προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, μεθοδολογία και ερευνητική πρακτική, όπ.π., σ. 77.
Bhabha, H., «Location, Intervention, Incommensurability : A Conversation with Homi
Bhabha», Emergences, 1(1), 1989, σ. 66.
Anderson, B., Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,
Verso, London, 1983.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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κότητά τους.6 Οι συνοροχώρες είναι ακριβώς ένα τέτοιο μέρος ασύμμετρων
αντιθέσεων. Ο όρος δεν παραπέμπει σε μία δεδομένη τοπογραφική περιοχή ανάμεσα σε δύο άλλες δεδομένες τοπικότητες (έθνη, κοινωνίες, κουλτούρες), αλλά σε μία ενδιάμεση ζώνη εκτοπισμού και απεδαφοποίησης που
σχηματίζει την ταυτότητα του υβριδικού υποκειμένου.7 Αντί να τις απορρίψουμε ως περιθωριακές ζώνες ανάμεσα σε σταθερούς τόπους, υποστηρίζουμε πως η έννοια των συνοροχωρών είναι πιο κατάλληλη έννοια για τον
«κανονικό» τόπο του μετανεωτερικού υποκείμενου.8
Η διακριτότητα των κοινωνιών, εθνών και κουλτούρων βασίζεται πάνω
σε μια ιδιαίτερα απροβλημάτιστη διαίρεση του χώρου και στο υποτιθέμενο
γεγονός ότι καταλαμβάνουν ασυνεχείς γεωγραφικούς χώρους. Αυτός ο
δεδομένος ισομορφισμός του χώρου, του τόπου και της κουλτούρας οδηγεί
σε συγκεκριμένα προβλήματα. Αρχικά, υπάρχει το ζήτημα εκείνων που
κατοικούν στα σύνορα, «αυτή τη στενή λωρίδα κατά μήκος των απότομων ορίων»9 των εθνικών συνόρων. Η μυθοπλασία των κουλτούρων ως
διακριτών, ομοιαζόντων με αντικείμενα, φαινομένων που καταλαμβάνουν
διακριτούς χώρους, γίνεται παράλογη γι’ αυτούς που κατοικούν σε συνοριακές περιοχές.10 Στην περίπτωση της μεταναστευτικής λογοτεχνίας, υπάρχουν συγγραφείς που κατόρθωσαν
να μετουσιώσουν το εθνοτικό στοιχείο σε κάτι το υπερεθνικό – πανανθρώπινο. Σε κοινωνίες άλλωστε πολυπολιτισμικές, όπως είναι σήμερα
σιγά-σιγά οι περισσότερες κοινωνίες, το εθνοτικό στοιχείο είναι αξεπέ6

Τα ζητήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του χώρου και της πατρίδας από μετακινούμενους και εκτοπισμένους ανθρώπους εξετάζονται με διαφορετικούς τρόπους
από έναν αριθμό άρθρων στο τεύχος Cultural Anthropology, 7(1), Φεβρουάριος 1992.
7 Πρβλ. κάποιες απόπειρες θεωρητικής θεμελίωσης του υβριδισμού και της ζωής σε
ενδιάμεσους χώρους : στη μετααποικιακή συνθήκη (Bhabha, H., «Location, Intervention, Incommensurability : A conversation with Homi Bhabha», Emergences, 1989,
1 (1), σ. 63-88, Hannerz, U., «Theory in Anthropology : Small is Beautiful, the Problem of Complex Cultures», Comparative studies in Society and History, 28 (2), 1986, σ.
362-367), για ανθρώπους που ζουν πάνω σε πολιτισμικά και εθνικά σύνορα (Anzaldua,
G., Borderlands / La Fronteram The New Mestza, Spinsters / Aunt Lute, San Francisco,
1987, σ. 3, Rosaldom R., «Politics, Patrirchs, and Laughter», Cultural Critique, 6, 1987,
σ. 65-86. Για πρόσφυγες και εκτοπισμένους λαούς Malkki, L., «National Geographic :
The Rooting of Peoples and the Territoralization of National Identity among Scholars
and Refugees», Gupta, A. & Ferguson, G., Space, Identity and the Politics of Difference,
Cultural Anthropology, 7 (1), 1992).
8 Akhil Gupta – James Ferguson, «Πέρα από την κουλτούρα : Χώρος, ταυτότητα και η
πολιτική της διαφοράς», όπ.π., σ. 95.
9 Anzaldua, G., Borderlands / La Fronteram, The New Mestza, Spinsters / Aunt Lute, San
Francisco, 1987, σ. 3.
10 Πρβλ. Akhil Gupta – James Ferguson, «Πέρα από την κουλτούρα : Χώρος, ταυτότητα
και η πολιτική της διαφοράς», όπ.π., σ. 73.
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ραστο. Η έννοια του εθνοτικού στοιχείου εδώ παραπέμπει φυσικά στις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που είναι σήμερα διακριτές στις περισσότερες κοινωνίες, καθώς η αφομοιωτική λαίλαπα δεν πέτυχε την ισοπέδωσή τους.11

Ο Μιχάλης Δαμανάκης ορίζει την έννοια της διασποράς ως το γεωγραφικό διασκορπισμό εθνοτικών ομάδων, οι οποίες αποκομμένες, αλλά όχι
οπωσδήποτε και αποξενωμένες, από την ομάδα προέλευσης/ αναφοράς τους, ή τον εθνικό κορμό, ζουν ως εθνοτικές ομάδες ή μειονότητες
στα πλαίσια μιας πολιτισμικά διαφορετικής κοινωνίας, κινούνται μεταξύ
δύο ομάδων αναφοράς και μεταξύ δύο πολιτισμικών συστημάτων και ως
εκ τούτου διαμορφώνουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες την ταυτότητά
τους. Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι το άτομο κινείται μεταξύ
ενός τρίπολου: χώρα/ κοινωνία προέλευσης – εθνοτική ομάδα/ παροικία –
χώρα/ κοινωνία διαμονής.12 Προβληματιζόμενος για τις διαφορές μεταξύ
εθνοτικού και διασπορικού, ο Tölöyan επισημαίνει: «Ιδανικά, θα ήταν
προτιμότερο να μιλάμε για άτομα και κοινότητες που συμπεριφέρονται ως
εθνοτικοί σε ορισμένα επίπεδα και ως διασπορικοί σε άλλα και, κυρίως
που εναλλάσσουν αυτά τα επίπεδα· η κινητικότητα είναι και εσωτερικό και
εξωτερικό γνώρισμα της σύγχρονης εθνοδιασποράς».13
Καθώς ο ελληνισμός αρχίζει ξανά να ανακαλύπτει τα πολλά κέντρα του,
η ελληνική λογοτεχνία της μετοικεσίας, διατηρώντας στοιχεία και επιρροές των παραδοσιακών ελληνικών κειμένων, υπερβαίνει την απλή αναπαράσταση της μεταναστευτικής εμπειρίας, ενώ ταυτόχρονα πραγματεύεται
τον ανθρώπινο ψυχισμό σε κομβικές στιγμές του. «Το θέμα τώρα δεν είναι
το παραδοσιακό (και συχνά μυθοπλαστικό) εκείνο της ξενιτιάς, [...] αλλά
περισσότερο η σύγχρονη ιδέα της διασποράς, και πιο συγκεκριμένα ενός
μεταιχμιακού ελληνισμού που δεν εδράζεται σ’ένα ξεκάθαρο μέσα ή έξω
αλλά βιώνει διαρκώς μια αμφίθυμη οικουμενικότητα η οποία ασφυκτιά
μέσα στη συμβατικότητα των συνόρων».14
11 Στέφανος Κωνσταντινίδης, «Η ταυτότητα της διασπορικής λογοτεχνίας», Λογοτεχνία
της Διασποράς και Διαπολιτισμικότητα, όπ.π., σ. 20.
12 Μιχάλης Δαμανάκης, «Ελληνικός πολιτισμός =ελλαδικός πολιτισμός;», Λογοτεχνία της
Διασποράς και Διαπολιτισμικότητα, (Πρακτικά Διημερίδας, Ρέθυμνο 24-25 Οκτωβρίου
2003), Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., σειρά «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά», Ρέθυμνο,
2004, σ. 12.
13 Tölöyan, Khachig, «Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational
Moment», Diaspora, 5.1 (1996), σ. 18.
14 Βασίλης Λαμπρόπουλος, «Μεθοριακή λογοτεχνία και κριτική», Σύγχρονη ελληνική
πεζογραφία. Διεθνείς προσανατολισμοί και διασταυρώσεις, (επιμέλεια Α. Σπυροπούλου
– Θ. Τσιμπούκη), Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2002, σ. 62.
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Η ελληνική μεταναστευτική λογοτεχνία του γαλλόφωνου χώρου περικλείει μέρος της ελληνικής γαλλόφωνης λογοτεχνικής παραγωγής,15 οι
ρίζες της οποίας χρονολογούνται πριν από την επανάσταση του 1821, και
ενισχύθηκε με τη μικρασιατική καταστροφή, τους δυο παγκόσμιους πολέμους και τη Χούντα. Έλληνες συγγραφείς οι οποίοι έγραψαν λογοτεχνία
της μετοικεσίας, δεν περιορίζονται στη μητροπολιτική Γαλλία. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τους Άρη Φακίνο, Βασίλη Βασιλικό, Βασίλη Αλεξάκη, Μιμίκα
Κρανάκη, Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Κλεμάν Λεπίδη, Λύσανδρο Πράσινο,
Ζιζέλ Πρασσινός, (Γαλλία), Παν Μπουγιούκα (Κεμπέκ), Μαριάννα
Κατζαρά (Τυνησία), Georges Haldas, Αλμπέρ Κοέν και Νικολά Βερντάν
(Ελβετία).16 Οι συγγραφείς αυτοί, μετανάστες πρώτης ή δεύτερης γενιάς,
δίγλωσσοι ή τρίγλωσσοι, μέλη μιας πολυπολιτισμικής ή καλύτερα διαπολιτισμικής κοινωνίας,17 θα μπορούσαν πλέον να χαρακτηριστούν, από πολιτισμική σκοπιά, ως «υβριδικά» υποκείμενα18 αφού ανήκουν σε έναν κόσμο
όπου αντινομίες όπως «χώρα προέλευσης–χώρα υποδοχής», «μετανάστες
και μη μετανάστες», «πατρίδα–ξενιτιά». Σύμφωνα με τον Stuart Hall,
αγωνίζονται στο περιθώριο της νεωτερικότητας, αλλά ουσιαστικά βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή αυτού που μέλλεται να γίνει
η αληθινά αντιπροσωπευτική «όψιμη νεότερη» εμπειρία. Διατηρούν
ισχυρή ταύτιση με τον τόπο καταγωγής τους, αλλά δεν έχουν ψευδαισθήσεις ότι υπάρχει τρόπος να επιστρέψουν στο παρελθόν.19
Η Γαλλία υπήρξε ανέκαθεν χώρα υποδοχής του ελληνικού στοιχείου.20
Διακρίνουμε δυο ομάδες πολιτικών εξόριστων. Η πρώτη αποτελείται από
15 Πρβλ. Γιώργος Φρέρης, Εισαγωγή στη Γαλλοφωνία. Πανόραμα Γαλλόφωνων λογοτεχνιών (Βέλγιο, Ελβετία, Κεμπέκ, Καραϊβική, Μαύρη Αφρική, Μαγκρέμπ, Μέση Ανατολή,
Ινδικός Ωκεανός, Ωκεανία, Ελλάδα), Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1999, σ. 317-334.
16 Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με το παράδειγμα τεσσάρων συγγραφέων, οι
οποίοι αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις και πληρούν όλα τα μεθοδολογικά
κριτήρια που επιλέχθηκαν.
17 Για την διαφορά πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμού, πρβλ. Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ., Πολυπολιτισμικότητα. Οι διαστάσεις της πολιτισμικής ταυτότητας, Αθήνα,
Κριτική, 2002, σ. 37 και Αγλαΐα Μπλιούμη, «Διαπολιτισμικά στοιχεία στη μεταναστευτική λογοτεχνία της Γερμανίας : Θεωρία και διαπολιτισμική πράξη», Λογοτεχνία της
Διασποράς και Διαπολιτισμικότητα, όπ.π., σ. 82.
18 Bhabha, H. (1997), «DissemiNation : Zit, narrative und die Ränder der modernen
Nation», Bronfen, E., Marius B. (Hgrs.), Hybriden Kulturen. Beiträge zur anloamerikanischen Multikultulalismus Debatte. Tübingen, Stauffenberg, 149 κ.εξ.
19 Stuart Hall, «Culture, Community, Nation», όπ.π., σ. 362.
20 Efstratia Oktapoda-Lu, «Diaspora grecque et francophonie aux XXe et XXIe siècles.
Une littérature de la migration», στο Babel. Langages-Imaginaires-Civilisations. Regards
culturels sur les phénomènes migratoires, Université du Sud Toulon-Var, Faculté des
Lettres et Sciences humaines, no 11, 2004, σ. 72-73.
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τους νέους διανοούμενους και αντιστασιακούς που κατέφυγαν στη Γαλλία
ύστερα από πρόσκληση της γαλλικής κυβέρνησης μετά το 1945, όταν ο
εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε στην Ελλάδα έκανε δύσκολη την επιβίωσή
τους. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους ανθρώπους του πνεύματος που
ήθελαν να ξεφύγουν από τη δικτατορία των συνταγματαρχών (1967-1974).
Η πρώτη περίπτωση που θα μελετήσουμε είναι αυτή του Λύσανδρου
Πράσινου, Έλληνα ξεριζωμένου την εποχή της μικρασιατικής καταστροφής. Ο Σομάλης21 γράφτηκε γύρω στα 1932. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατο
του συγγραφέα, το 1938 στα «Νεοελληνικά Γράμματα» (τεύχη ΙουνίουΔεκεμβρίου). Αποτελεί αυτοβιογραφικό έργο του Λύσανδρου Πράσινου22
και περιγράφει τη δύσκολη ζωή αυτού και της οικογένειάς του, Ελλήνων
της Πόλης, στο Παρίσι, όπου κατέφυγαν για να γλυτώσουν από τις σφαγές
των Τούρκων. Ο Σομάλης, που «με το ξενικό του παρουσιαστικό, είτανε
δύσκολο να περάσει απαρατήρητος»,23 διαμέσου μιας διαδικασίας μετατροπής της βιωμένης εμπειρίας σε τέχνη, προχωρά σε μια ουτοπική αισθητική
αναζήτηση.
Ο Πράσινος συγκεκριμενοποιεί τις διεργασίες μορφοποίησης της
ταυτότητάς του μέσα από την τέχνη, καταφεύγοντας ωστόσο σε συγκεκριμένους χώρους «κρίσης» και «παρέκκλισης» όπου συντελούνται κατά
κύριο λόγο τέτοιου είδους διεργασίες και όπου πολλαπλοί και συνάμα
αντιφατικοί λόγοι συνδράμουν στη δημιουργία της.24 Ένας τέτοιος «χώρος
κρίσης»25 είναι η εκκλησία, όπου ο μετανάστης καταφεύγει, μακριά από
την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα του ξένου τόπου, για να αντικρύσει, ως μέσα από καθρέφτη, την εικόνα της απωλεσθείσας πατρίδας. Και
ταυτόχρονα, για να καλλιεργήσει τη νοσταλγία του για την πατρίδα και
να ανακόψει την καταλυτική για την ταυτότητά του και την ταυτότητα της
οικογένειάς του πορεία αφομοίωσης στην κοινωνία της «χώρας υποδοχής».
Ο μετανάστης επενδύει συναισθηματικά στους χώρους αυτούς, οι οποίοι
μέσα στην ευρύτερη γεωγραφία της ξενιτιάς αποτελούν έναν αναχρονισμό,
μία παρέκκλιση.
21 Λύσανδρος Πράσινος, Ο Σομάλης, Αθήνα, Εστία, 1985.
22 Ο Λύσανδρος Πράσινος γεννήθηκε στα Ταταύλα της Κωνσταντινούπολης το 1888, από
τον Αλέξανδρο Πράσινο και την Αρετή Κουρτόγλου. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Ναντέρ (Nanterre), προάστιο του
Παρισιού. Το έργο του Σομάλη, γραμμένο το 1932, δημοσιεύθηκε στα Νεοελληνικά
Γράμματα το 1938 (Ιούνιος-Δεκέμβριος) και απέσπασε το Κρατικό βραβείο μυθιστορήματος το 1960. Πρβλ. Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα,
Χάρης Πάτσης, 1968, τόμ. 11.
23 Λύσανδρος Πράσινος, Ο Σομάλης, όπ.π., σ. 76.
24 Michel Foucault, «Of Other Spaces», Diacritics, spring 1986, σ. 25.
25 Edward Soja, Postmodern Geographies : The Reassertion of Space in Critical Theory, New
York, Verso, 1988, σ. 17.
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Την πίστη του την είχε χάσει, μα στην ψυχή του βαστούσε ακόμη η
μυστική ομορφιά της θρησκείας, σφιχτά δεμένη με τις θύμησες της
νιότης του. Κάθε χρόνο το ’ταζε στον εαυτό του αυτό το προσκύνημα,
σαν μια μεγάλη χαρά κι ονειρεύονταν από πριν τους αντίλαλους που θα
ξυπνούσανε μέσα του οι παλιοί βυζαντινοί μύθοι.26

Οι χώροι που είναι αντικείμενα της μνήμης έχουν συχνά χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους στη διασπορά σαν συμβολικά αγκυροβόλια κοινότητας. Αυτό είναι αλήθεια εδώ και καιρό για τους μετανάστες, οι οποίοι
χρησιμοποιούν τη μνήμη του χώρου για να κατασκευάσουν φαντασιακά
τον νέο βιωμένο κόσμο τους. Η «πατρίδα» με αυτό τον τρόπο παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά ενοποιητικά σύμβολα για μετακινούμενους και
εκτοπισμένους ανθρώπους, όσο και αν η σχέση με αυτή μπορεί να είναι
πολύ διαφορετική ανάλογα με τα διαφορετικά περιβάλλοντα.27
Η κάμαρά του εκεί κάτου στην Αθήνα, στα πόδια του Λυκαβηττού. Δε
θυμάμαι πια τ’όνομα του δρόμου. […] Και τώρα αντάμα ξυπνάνε και
παραστέκουνε την εικόνα ο αέρας, η μυρωδιά, η απόχρωση της ώρας,
τα σύγχρονα περιστατικά, οι γνώριμοι ήχοι, οι φυσιογνωμίες, οι θωριές,
η αλλοτινή ψυχή, ο Σομάλης ο τότε...28
Η μυθιστορηματική στροφή προς την προσωπική ιστορική εμπειρία
βρίσκει το ανάλογό της στην αναπαράσταση ενός απωλεσθέντος χώρου
και χρόνου, αναπαράσταση που μπορεί να παρεξηγηθεί ως νοσταλγική
χειρονομία του συγγραφέα/αφηγητή προς ένα παρελθόν που δεν υφίσταται πλέον παρά μόνον εν είδει αφηγηματικών σπαραγμάτων, τα οποία ο
συγγραφέας επιχειρεί να συγκεντρώσει και αναπλάσει μυθιστορηματικά.29 Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλογερά, «ο απωλεσθείς χρόνος δεν είναι
μόνο η νοσταλγική στιγμή του παρελθόντος, όταν συγγραφέας, αφηγητής, αναγνώστης και χώρος ήταν ένα. […] Η απώλεια και η απουσία ουσιαστικά ευθύνονται για τη μετανάστευση–ξενιτιά».30
Το «έπος» της «Υποτροφιάδας», της γενιάς του «Ματαρόα», των εκατόν
σαράντα νεαρών Ελλήνων Αριστερών που κατέφυγαν στη Γαλλία ως
26 Λύσανδρος Πράσινος, όπ.π., σ. 113.
27 Βλ. Malkki, L., «National Geographic : The Rooting of Peoples and the Territoralization
of National Identity among Scholars and Refugees», στο Gupta, A. & Ferguson, G.,
Space, Identity and the Politics of Difference, Cultural Anthropology, 7(1), 1992.
28 Λύσανδρος Πράσινος, όπ.π., σ. 116-117.
29 Said, Edward, «The Mind of Winter : Reflections on Life in Exile», Harper, September
1984, σ. 51.
30 Γιώργος Καλογεράς, Εθνοτικές γεωγραφίες. Κοινωνικο-πολιτισμικές ταυτίσεις μιας
μετανάστευσης, Αθήνα, Κατάρτι, 2007, σ. 143.
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υπότροφοι, έχει αφετηρία ένα ιστορικό τραύμα, τον εμφύλιο πόλεμο στην
Ελλάδα και αποτελεί το πρώτο μεταπολεμικό κύμα της ελληνικής διασποράς. Η διαφυγή στο εξωτερικό οφείλεται, ουσιαστικά, σε ένα πολιτικό
άσυλο της γαλλικής κυβέρνησης σε μέλη της Ελληνικής Αριστεράς, που
τους παρεσχέθη με τη μορφή υποτροφιών.31 Οι νεαροί Έλληνες και Ελληνίδες βιώνουν αυτόν τον απότομο αποχωρισμό της πατρίδας ως απώλεια
και ως ξεριζωμό.
Έτσι, δε βρέθηκε ουτ’ένας να φωνάξει : «Παιδιά, το νου σας στ’αμετάκλητο!» όταν το καράβι ξανοίχτηκε πια στο πέλαγος […]. […] Πού
να φανταστούμε πως ήτανε γραφτό να κοπεί σιγά-σιγά, ο δρόμος του
γυρισμού. […] Μα τουλάχιστον θα’τανε ξεκάθαρο απ’την αρχή το τι
μας μέλλεται, αντί ν’ανακαλύψουμε λίγο-λίγο μ’αλλεπάλληλα κύματα
απελπισίας.32
Αυτή η άφιξη στο Παρίσι που θύμιζε «άνευ όρων παράδοση»33 εξιστορείται μέσα στο βιωματικό έργο της Μιμίκας Κρανάκη,34 «Ματαρόα» σε
δυο φωνές. Σελίδες ξενητιάς,35 το οποίο, με τη μορφή ημερολογίου, περιορίζεται στο σημείο εκκίνησης του δράματος, στην αναχώρηση δηλαδή των
νεαρών υποτρόφων από την πατρίδα τους και στην πρώτη φάση προσαρμογής τους στον ξένο τόπο. «Είμαστε «υπότροφοι», στον πληθυντικό, έτσι
31 Οι 140 υπότροφοι ρίζωσαν τελικά στον ξένο τόπο και μεγαλούργησαν. Ανάμεσά τους,
οι Κορνήλιος Καστοριάδης, Κώστας Παπαϊωάννου και Κώστας Αξελός. Ο ιστορικός
Νίκος Σβορώνος, όμως, αρχιτέκτονες όπως ο Αριστομένης Προβελέγγιος κι ο Γιάννης
Κανδύλης, οι γλύπτες Μέμος Μακρής και Κώστας Κουλεντιανός, η ποιήτρια Μάτση
Χατζηλαζάρου, ο μαέστρος Δημήτρης Χωραφάς, οι συγγραφείς Μιμίκα Κρανάκη και
Αντρέας Κέδρος, ο ζωγράφος Ντίκος Βυζάντιος κι ο σκηνοθέτης Μάνος Ζαχαρίας,
μοιράστηκαν την εμπειρία.
32 Μιμίκα Κρανάκη, «Ματαρόα» σε δυο φωνές. Σελίδες ξενητιάς, Αθήνα, Εκδόσεις του
Μουσείου Μπενάκη, συλλογή «Μαρτυρίες», 2007, σ. 13.
33 Μιμίκα Κρανάκη, Φιλέλληνες, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1998, σ. 17.
34 Κυριότερα έργα της είναι : Α. ελληνικά : από τις εκδόσεις Εστία : Contre-Temps (μυθιστόρημα, 1947), Διαβάζοντας τον Φρόυντ (μελέτη, 1986). Από τις εκδόσεις Ίκαρος :
Τσίρκο (νουβέλες, 1950), Φιλέλληνες (μυθιστόρημα, 1992), Αυτοβιογραφία (απομνημόνευμα, 2004), Ετερογραφία (συλλογή άρθρων, 2005). Β. Γαλλικά : από τις εκδόσεις
Seuil : Grèce (1955), Iles grecques (1978). Από τις εκδόσεις La guilde du livre (Λωζάννη):
Iles grecques (1956), Méditerranée (1957), Grèce Byzantine (1962). Γ. Μεταφράσεις :
Chrysothémis του Γιάννη Ρίτσου (εκδ. Les Lettres Nouvelles, Παρίσι, 1973), H. Marcuse,
L’Ontologie de Hegel (εκδ. Minuit, Παρίσι, 1973).
35 Οι Σελίδες ξενητιάς της Μιμίκας Κρανάκη πρωτοείδαν το φως, σε γαλλική μορφή, στο
περιοδικό του Ζαν Πωλ Σαρτρ Les Temps Modernes, τον Αύγουστο του 1950. Πρόσφατα
το κείμενο, σε μετάφραση της συγγραφέως, συμπεριελήφθη στο αφιέρωμα του περιοδικού Νέα Κοινωνιολογία, με τίτλο «Η ελληνική διανόηση στο Παρίσι» (τχ. 43, χειμώνας 2006-2007). Η παρούσα δίγλωσση έκδοση, εμπλουτισμένη με φωτογραφικό υλικό,
αναπαράγει τις δύο εκδιδόμενες μορφές του κειμένου.
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γενικά και αφηρημένα. […] Από τον αφηρημένο πληθυντικό περνάμε
ύστερα στο πρώτο πρόσωπο του ενικού. Αλλ’ όχι αμέσως, το «εμείς»
εξακολουθεί να ισχύει στη μεταβατική περίοδο […]».36
Σύμφωνα με την Annette Treibel, υπάρχουν δύο βασικές μεταναστευτικές φάσεις: η πρώτη φάση χαρακτηρίζει τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης, όπου οι δεσμοί με τη χώρα αποστολής είναι ακόμη δυνατοί, και
η δεύτερη φάση χαρακτηρίζει τον απογαλακτισμό από τη χώρα αποστολής και τη συνακόλουθη αλλαγή ταυτότητας. Η δεύτερη φάση, στην οποία
δημιουργούνται για τους μετανάστες νέες εθνοτικές δομές, είναι η φάση
της δράσης στο πλαίσιο του ethnic community.37 «[…] κοιτάζω να επιβιώσω όπως-όπως, έμαθα να κάνω κάτι αυτόματες κινήσεις, μηχανικές, ό,τι
χρειάζεται για την καθημερινή ζωή, μα τούτο δε σημαίνει αναγκαία ότι ζω.
[…] Όχι, ποτέ δεν θ’αγαπήσω τη ζωή μου εδώ πέρα».38
Τα ζητήματα απεδαφοποίησης της ταυτότητας39 σήμερα φαίνεται να
αποκτούν ειδικό χαρακτήρα, όταν όλο και περισσότεροι από εμάς ζούμε σε
αυτό που ο Said αποκάλεσε «μια γενικευμένη συνθήκη απατρίας»,40 σε έναν
κόσμο όπου οι ταυτότητες γίνονται όλο και πιο, αν όχι απόλυτα, απεδαφοποιημένες, τουλάχιστον διαφορετικά εδαφοποιημένες. «Προσπαθώ να
βρω μια ταυτότητα, μια μάσκα, για τον εαυτό μου, ένα ρόλο να μπω στο
πετσί κάποιου άλλου. […] Περπατάω στις όχθες του Σηκουάνα, μυρίζει
νερό, αναμνήσεις, θάλασσα, μπα, ψέματα, είναι «παραδρομές της γλώσσας
μου της ξένης».41 «Σε αυτό το πολιτισμικό δράμα της διασποράς, οικεία
όρια ανάμεσα στο «εδώ» και στο «εκεί» […] γίνονται δυσδιάκριτα».42 Με
τρόπο που κωδικοποιεί και οδηγεί στα άκρα παραδοσιακά στιγμιότυπα
εξορίας, η συγγραφέας τίθεται με μια επώδυνη οξύτητα αντιμέτωπη με την
προσωπική της εμπειρία.
Η εξορία, ατομική ή ομαδική, πέρα από τους λόγους οι οποίοι την έχουν
υπαγορεύσει, απαιτεί με τον πιο ακραίο και απόλυτο τρόπο, την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. «Αρχίζω να της λέω πως πήρα τη συνή36 Μιμίκα Κρανάκη, Φιλέλληνες, όπ.π., σ. 15 και σ. 17.
37 Treibel A., (1993), «Transformationen des Wir-Gefühls. Nationale und ethnische Zugehörigkeiten in Deutschland», στο Blomert, R., Kuzmics, H., Treibel A., (Hrsg.), Transformationen des Wir-Gefühls. Studien zum nationalen habitus, Frankfurt, Suhrkamp, σ.
324.
38 Μιμίκα Κρανάκη, «Ματαρόα» σε δυο φωνές. Σελίδες ξενητιάς, όπ.π., σ. 19.
39 Clifford, J., «On Ethnographic Allegory», στο Clifford J., & Marcus G. (ed.), Writing
Culture : The Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, Berkeley,
1988, σ. 275.
40 Said, E., όπ.π., σ. 18.
41 Μιμίκα Κρανάκη, «Ματαρόα» σε δυο φωνές. Σελίδες ξενητιάς, όπ.π., σ. 27.
42 Akhil Gupta – James Ferguson, όπ.π., σ. 78.
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θεια, χωρίς να το καταλάβω, να βάζω στο παρελθόν ό,τι αφορά την Ελλάδα,
«είχαν», «ήτανε», σα να ’χανε πεθάνει οι άνθρωποι, είναι χαρακτηριστικό».43
Σε κάθε περίπτωση, αξιώνει χρόνο, δυνάμεις, πάλη ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν και το δυσκολότερο όλων, παραίτηση από τα οικεία και
αποδοχή των ανοίκειων, και κατά συνέπεια πόνο και συχνά, μια αίσθηση
ήττας ή συμβιβασμού σε ένα ζήτημα «ζωής και θανάτου». Η αποδοχή
του μετανάστη είναι συχνά προσωρινή, εύθραυστη και ρευστή και αυτός
βρίσκεται διαρκώς σε ένα μεταίχμιο, σε μία φάση από/δοκιμασίας στην
οποία τον υποβάλλει η νέα του πατρίδα, σπαρμένη με πλείστα όσα επεισόδια σ’αυτό «το σίριαλ ‘Ξένος’» : «–Sale métèque, βρωμοξένοι, φώναξε ο
γάλλος […]. Θα σας διώξουμε όλους, όπου να ’ναι. Θα μας διώξουν. Πολύ
πιθανό, καμιά μέρα. Δεν αποκλείεται καθόλου. […]».44 Αυτός ο ξεριζωμός,
με το πέρασμα του χρόνου, μεταμορφώνεται σε μια συνειδητή επιλογή,
που σταδιακά αποξενώνει από την πατρίδα, ξεθωριάζει τα σημεία αναφοράς σ’αυτήν. Όπως κάθε ξεριζωμένος, έτσι και η Κρανάκη βρίσκεται παγιδευμένη σε έναν ά-τοπο και ά-χρονο χωρόχρονο όπου απουσιάζουν ταυτοτικές αναφορές και σηματοδοτεί την εκκίνηση της επανεκκίνησης και της
επανάκτησης της ταυτότητας μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας πατρίδας.45 «Με τον καιρό θα ολοκληρωθεί η αφομοίωση κάθε είδους, απ’τον
συγχρωτισμό του μετρό ως την πνευματική συνεννόηση. […] Άλλωστε
μπορεί να ’ναι προσωρινά όλ’ αυτά, ένα μεταβατικό στάδιο. […] Δε θα ’μαι
από κανέναν τόπο».46
Σ’αυτήν τη λεγόμενη «μεταμοντέρνα αποδομητική έννοια της μετανάστευσης», δεν είναι ο γεωγραφικός χώρος ή χρόνος αλλά, κυρίως, μια
ιδιαίτερη κατάσταση που μπορεί να θεωρηθεί ως ενδιάμεσος χώρος σε
επίπεδο ταυτότητας. Η μετανάστευση δε χαρακτηρίζει μια πορεία που έχει
αφετηρία και άφιξη συγκεκριμένο γεωγραφικό κα κοινωνικό τόπο, αλλά
αποτελεί πολύ περισσότερο μια αέναη (μετα)κίνηση. Καταργεί το σταθερό
σημείο αναφοράς του τοπικού προσδιορισμού «εδώ και εκεί» ή «εσωτερικό
και εξωτερικό», έτσι ώστε ο μετανάστης να μην προσδιορίζεται στη βάση
εθνικών σταθερών, αλλά να έχει το δικαίωμα επιλογής του ανήκειν τόσο
στο εδώ όσο και στο εκεί.47
43 Ιδ., σ. 53.
44 Ιδ., σ. 43-45.
45 Πρβλ. Ioanna-Cristina Chilea, «Nancy Huston entre la perte du nord et la réconciliation
avec soi», Actes du Colloque Mythe et mondialisation. L’exil dans les littératures francophones (9-10 septembre 2005), Suceava, Editions Universitaires de Suceava, σ. 26.
46 Μιμίκα Κρανάκη, «Ματαρόα» σε δυο φωνές. Σελίδες ξενητιάς, όπ.π., σ. 61.
47 Baltes-Löhr, Christiane, «Dekonstruktivistische Analyse der Begriffe ‘Identität’ –
‘Migration’ – ‘Raum’», στο: Baderleben, Beate – Plummer, Patricia (Hg.): Perspektiven
der Frauenforschung. Ausgewählte Beiträge der 1. Fachtagung Frauen-, Gender-Forschung
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Αυτός ο εσωτερικός ξεριζωμός μπορεί να οδηγήσει ως την εκμηδένιση.48
Κάθε μορφή εξορίας, συμπεριλαμβανομένης και της διασποράς,49 ιδιαίτερα
στα πρώτα στάδια, ενέχει μια μορφή βίας και ψυχικού και συναισθηματικού
ακρωτηριασμού. Ωστόσο, η έννοια της διασποράς παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Η Διασπορά, ως όρος, χρησιμοποιείται διευρυμένα, δεν περιγράφει κάποια στατική οντότητα αλλά μία ανθρωπότητα σε διαρκή αλλαγή.
Αναφέρεται στη σύγχρονη ανθρώπινη συνθήκη, σε πληθυσμούς για τους
οποίους τα σύνορα λειτουργούν καλύτερα ως περάσματα παρά τέρματα50
και λιγότερο σε συγκεκριμένες κοινότητες ανθρώπων που μετακινούνται
από και προς ένα συγκεκριμένο προορισμό:
Η λέξη Διασπορά συχνά φέρνει στον νου την τραυματική εικόνα του
αποχωρισμού και της εκδίωξης και τούτο αποτελεί σίγουρα μία σημαντική όψη της μεταναστευτικής εμπειρίας. Αλλά οι διασπορές είναι,
δυναμικά, τόποι ελπίδας και μίας νέας αρχής. Είναι αμφισβητούμενες
πολιτισμικές και πολιτικές περιοχές όπου οι ατομικές και συλλογικές
μνήμες συγκρούονται, ανασυγκροτούνται και αναδιαμορφώνονται.51
Στο έργο Διασπορά της Μαργαρίτας Λυμπεράκη ο προσδιορισμός της
ταυτότητάς της συνδέεται με την επιστροφή της στο παρελθόν, προκειμένου να βρει τις ρίζες της, να προσδιορίσει με σαφήνεια την προέλευσή
της. Αυτό το ερώτημα βιώνεται βασανιστικά: «Το ταξίδι αυτό, που άλλοτε
δεν το ήθελα, τώρα φλέγομαι να το κάνω»,52 καθώς βρίσκεται στο Παρίσι
ως πολιτική εξόριστη και της έχει απαγορευτεί η είσοδος στην Ελλάδα. Για
τον πολιτικό εξόριστο, ωστόσο, η μητέρα–πατρίδα, ή μητρίδα, όπως λένε
σε χωριά της Κρήτης, μπορεί να μετατραπεί σε μητριά: «Ωραίες οι ανοιχτές
αγκάλες, αρκεί να σ’αφήνουν περιθώριο να μπαίνεις και να βγαίνεις ελεύθερα. Όχι άλλοτε να σε σφίγγουνε κι άλλοτε να σε πετάνε μακριά. Άλλοι
να μην μπορούν να μπουν στον τόπο, άλλοι να μην μπορούν να βγουν. Κι
άλλοι να πρέπει να διαλέξουν μια για πάντα το μέσα ή το έξω. Φυσικά το
in Rheinland-Pfalz. Tübingen, Stauffenburg, 1998, 86 κ.ε.
48 Jacqueline Arnaud, «Exil, errance, voyage dans L’exil et le désarroi de Nabile Fares, Une
vie, un rêve, un peuple toujours errants de Mohammed Khair Eddine et Talismano d’Abdelwahab Meddeb», Exil et littérature, όπ.π., σ. 55.
49 Για την έννοια της διασποράς, πρβλ. Schnapper, Dominique, «From the Nation-State to
the Transnational World: On the Meaning and Usefulness of Diaspora as a Concept»,
Diaspora 8.3. 1999, σ. 225-254, Floya Anthias, «Evaluating Diaspora : Beyond Ethnicity?»,
Sociology, 32,3, 1998, σ. 557-580, Tölöyan, Khachig, «Rethinking Diaspora(s): Stateless
Power in the Transnational Moment”, Diaspora, 5.1 (1996), σ. 3-30.
50 Λαμπρόπουλος, ό.π., σ. 68.
51 Avtar Brah, «Diaspora Border and Transnational Identities», Cartographies Of Diaspora
Contesting Identities, London/New York, Routledge, σ. 193.
52 Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Διασπορά, Καστανιώτης, Αθήνα, 1999, σ. 31.
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ένα χειρότερο από το άλλο…»53
Μέσα από το θέμα της πολιτικής εξορίας η συγγραφέας μας παρουσιάζει την κατάσταση του εκπατρισμένου ατόμου που βιώνει αρνητικά την
εμπειρία αυτή ως επακόλουθο της ακούσιας φυγής του από την πατρίδα
του. Η έντονη νοσταλγία του γι’ αυτήν διαποτίζει την καθημερινότητά του
στην ξένη χώρα και ο τόπος του, αν και απών, είναι διαρκώς παρών στη
φαντασία του: «Η εικόνα του bd. St. Germain με τη βροχή γίνεται μέσα της
εικόνα μιας ελληνικής παραλίας. Σαν ν’ ακούει τον ήχο της θάλασσας».54 Η
στέρηση του γενέθλιου τόπου κάνει την Ρωξάνη να βιώνει την ξενιτιά ως
οριστική απώλεια με όλα τα ταυτοτικά σημεία αναφοράς της να ακυρώνονται στον ξένο τόπο και εκείνη να απομένει μετέωρη. Γι’ αυτήν η ξενιτιά
ισοδυναμεί με πένθος: «Ο ξένος εις την ξενιτιά πρέπει να βάλει μαύρα».55
Αποφασισμένη να εξερευνήσει τις ρίζες της ξεκινά το ταξίδι αυτογνωσίας
από τη Σμύρνη, όπου αρχίζει βαθμιαία να τοποθετεί τις ψηφίδες στο παζλ
της ιστορίας της.
Παράλληλα η νοσταλγία της για την πατρίδα αποκτά συγκεκριμένη
μορφή, αφορά τον Ανδρέα, έναν παλιό της έρωτα, που βρίσκεται εξόριστος
στη Σάμο. «Εσύ φυλακισμένος μέσα στον τόπο σου, εγώ εξόριστη από τον
τόπο μου, εσύ δεν μπορείς να βγεις, εγώ δεν μπορώ να μπω!»56 Από εκείνη
τη στιγμή και μετά, όπως ομολογεί η ίδια, η επιθυμία να ξαναβρεί τις ρίζες
της, δηλαδή να προσδιορίσει το παρελθόν της, και να ξαναδεί τον Ανδρέα,
να οριοθετήσει το παρόν της, είναι εξίσου δυνατές και αξεδιάλυτες μεταξύ
τους. «Διψάω να ξαναδώ τον Ανδρέα, όπως διψάω να βρω τις ρίζες μου.
Αυτές οι δυο νοσταλγίες ενώνονται μέσα μου. Μπερδεύονται. Με τυραννάνε».57 Η εμπειρία του εκτοπισμού διευρύνεται : «Ας πάρουμε τη λέξη «εκτοπισμός» ή «εκτοπισμένος» […] η ίδια αυτή λέξη κλείνει πια μέσα της έναν
πολύ παλιό πόνο».58 Με αυτό τον τρόπο ανάγει την ατομική της περίπτωση
στην καθολική εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιείται, υπονομεύοντας την ετερότητα.
Στο έργο της Λυμπεράκη την ετερότητα εκφράζει ο Οσμάν, μέσω του
οποίου «αμέσως απελευθερώνεται στο νου του αναγνώστη κάθε πληροφορία που έχει για την ξένη χώρα είτε πρόκειται για γνώση, ανάμνηση,
εμπειρία είτε για κάποιο πραγματικό ή μη πραγματικό γεγονός».59 Η αντί53
54
55
56
57
58
59

Ιδ., σ. 16.
Ιδ., σ. 14.
Ιδ., σ. 24.
Ιδ., σ. 62.
Ιδ., σ. 119.
Ιδ., σ. 102.
Οικονόμου-Αγοραστού, I., Εισαγωγή στη Συγκριτική Στερεοτυπολογία των εθνικών
χαρακτηριστικών στη λογοτεχνία, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1992, σ. 84.
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δραση του αναγνώστη πιθανόν να είναι παρόμοια με της Ρωξάνης, δηλαδή
επιφυλακτική, επηρεασμένος από τις αρνητικές προκαταλήψεις που
διέπουν τις σχέσεις Ελλήνων–Τούρκων. Παρακάτω όμως ο αναγνώστης
ανακαλύπτει με έκπληξη πως το αρνητικό στερεότυπο αποδομείται και η
εικόνα του Τούρκου παρουσιάζεται πολύ διαφορετική. «Ω Θεέ μου, γιατί
δε μου το είπατε από την αρχή; Η Ελλάδα είναι το πάθος μου».60 Η Λυμπεράκη υπονομεύει το στερεότυπο του Τούρκου επιδιώκοντας πιθανότατα
να προβληματίσει τον αναγνώστη της σχετικά με το εθνικό αυτό στερεότυπο και να οδηγηθεί σε άλλα συμπεράσματα αφήνοντας στην άκρη τους
παραμορφωτικούς φακούς.
Φτάνοντας στο τέλος της αναζήτησής της, η Ρωξάννη καταλήγει στο
συμπέρασμα πως και η ίδια είναι μέλος της Διασποράς. Ανήκει σε μια οικογένεια που αποτελεί ενσάρκωσή της: «Η οικογένεια της μητέρας μου είναι
σύμβολο της Διασποράς. […] Ίσως όμως αυτό να ’ναι και οι ρίζες μου».61 Η
ένταξή της στο συλλογικό παρελθόν της Ελλάδας της παρέχει μια σταθερή
βάση αναφοράς. Επιστρέφοντας στο Παρίσι από το επίπονο ταξίδι αυτογνωσίας δηλώνει την ταυτότητά της: «Είμαστε πρόσφυγες, πρόσφυγες
Έλληνες, εκ Μικράς Ασίας».62
Τόσο στην περίπτωση της Μιμίκας Κρανάκη όσο και σ’εκείνη της
Μαργαρίτας Λυμπεράκη, η ανασκόπηση της μεταναστευτικής εμπειρίας
είναι συνολική. Το ίδιο ισχύει και για το μυθιστόρημα Ο άνθρωπος που
τάιζε τα περιστέρια του Άρη Φακίνου.63 Εδώ, αφετηρία για τη διερεύνηση
του θέματος αποτελεί η επιστροφή του Μύρου στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, ενός δημοσιογράφου που έζησε τα χρόνια της δικτατορίας
αυτοεξόριστος στη Γαλλία.64 Και εδώ, οι επιταγές της ιστορικής συγκυρίας
καθορίζουν την εξέλιξη της προσωπικής βιογραφίας, στην οποία κυρίαρχη
θέση κατέχει η ιστορία της αυτοεξορίας. «Συνυφασμένα με την ιστορία του
τόπου (κατοχή, πρώτες μέρες της δικτατορίας), τα καίρια σημεία της ατομικής ιστορίας αναβιώνουν στο κείμενο μέσω της λειτουργίας της μνήμης»,65
ανατροφοδοτώντας διαρκώς την ενοχή της φυγής:
60
61
62
63

Ιδ., σ. 79.
Ιδ., σ. 119.
Ιδ., σ. 149.
Άρης Φακίνος, Ο Άνθρωπος που τάιζε τα περιστέρια (μυθιστόρημα), Αθήνα, Εκδόσεις
Καστανιώτη, 1984 (τέταρτη έκδοση).
64 Έργα του από τις εκδόσεις «Seuil» η Μαύρη Βίβλος της δικτατορίας στην Ελλάδα και
Οι τελευταίοι βάρβαροι. Θ’ ακολουθήσουν η Επιτηρούμενη Ζώνη (1972), οι Παράνομοι
(1976), ο Άνθρωπος που τάιζε τα περιστέρια (1980), η Αθήνα (1980), η Ιστορία μιας χαμένης γης.
65 Άρης Φακίνος, όπ.π., σ. 196.
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Θα ’τρεχε ν’αγκαλιάσει τη μάνα του, θα την έκλεινε μέσα σε κείνη τη
ζωντανή παρένθεση – χρόνια εφτά, καλομετρημένα – δε θα της έλεγε
τίποτα, όλα τα λόγια θα ’μοιαζαν με μαύρα γυαλιά σε τυφλού πρόσωπο.
Οι άλλοι δε βλέπουν τη φρίκη της τύφλας, αλλά για τον τυφλό τίποτα
δεν αλλάζει. Στο σπίτι δεν ήθελε ν’αρχίσει να ξεδιπλώνει πακέτα και
δέματα, έτσι τελειώνουν κάποιες άλλες ιστορίες, όχι αυτή που είχε αρχίσει μια νύχτα του Απρίλη αφήνοντας τη ντροπή της φυγής κολλημένη σαν πίσσα στων παπουτσιών τα πέλματα. Ο Μύρος παραξενευόταν
που κανένας συμπατριώτης, όλα αυτά τα χρόνια, δεν στρεφόταν για να
κοιτάξει πίσω του, να δει αν άφηνε μαύρα αχνάρια.66

Η ταυτότητά του έχει κάτι το επίπλαστο, όπως τα χαρτιά που έχουν
οι πολιτικοί εξόριστοι τα πρώτα χρόνια της εξορίας. Στο διαβατήριο του
Μύρου έγραφε «Μόνιμος κάτοικος Εξωτερικού» με Ε κεφαλαίο. «Έτσι μοιάζει με τ’όνομα κάποιας άγνωστης χώρας».67 Διωκόμενος και φυγάς, θύμα
αλλά και «εαυτον-τιμωρούμενος», ο Μύρος μετατρέπεται σε δήμιος του
εαυτού του, κρατώντας για πάντα τη βαλίτσα της εξορίας, ανατροφοδοτώντας τις ενοχές του και τον πόνο του, ακροβατώντας στην κόψη του ξυραφιού και παίζοντας συνειδητά ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι : «Την [βαλίτσα
του] είχαν χρησιμοποιήσει τόσες και τόσες φορές για να πάνε διακοπές, αυτή
τη βαλίτσα της εξορίας… Σα να δίνει κανείς το σκοινί ενός κρεμασμένου
σ’ένα κοριτσάκι για να παίξει».68 Η βαλίτσα, παύει να αποτελεί αντικείμενο,
αλλά ανάγεται σε σύμβολο του εκπατρισμένου, όπου παρόν, παρελθόν και
μέλλον, πατρίδα και θετή πατρίδα συνωστίζονται και διασταυρώνονται. Οι
αναμνήσεις συμφύρουν χώρο και χρόνο, αναδεικνύοντας καταστάσεις και
συναισθήματα για χρονικό διάστημα που καλύπτει ολόκληρη τη ζωή του
κεντρικού προσώπου.69
Οι έννοιες πατρίδα/ ξενιτιά εμφανίζονται συχνά να συνυπάρχουν υπό τη
μορφή της αλληλενέργειας ομοίου και ετέρου, της ταλάντευσης ανάμεσα
στο οικείο και στο ξένο. Οι έννοιες πατρίδα/ ξενιτιά δεν υφίστανται ως
ξεχωριστές κατηγορίες, ώστε η μία να συμβάλει στη διαφοροποίηση της
άλλης, αλλά αναπαρίσταται η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις κατηγορίες
66 Ιδ., σ. 12.
67 Ιδ., σ. 168.
68 Άρης Φακίνος, «Η γλώσσα μας κινδυνεύει!», (συνέντευξη στον Νίκο Λαγκαδινό),
Εξόρμηση, 16-17/7/1983, <http://dytikosanemos.blogspot.com/2008/01/blog-post_28.
html>.
69 Βενετία Μπαλτά, «Εκπατρισμός, ετερότητα και αναζήτηση ταυτότητας σε κείμενα της
σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας της διασποράς στη Γαλλία», Ρούλα Τσοκαλίδου,
Μαρίτα Παπαρούση (επιμ.), Θέματα ταυτότητας στην ελληνική διασπορά. Γλώσσα και
λογοτεχνία, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005, σ. 195-196.
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πατρίδα και ξενιτιά.70 «Τι πάει να πει, άραγε, να είσαι από ένα μέρος ή από
κάποιο άλλο; […] Ξένος είσαι όταν δε νιώθεις ποτέ την ανάγκη να τρέξεις,
να βιαστείς, να παραμερίσεις κάποιον που σου κόβει το δρόμο. Ξένη είναι
η γη όπου ο χρόνος ανήκει σε άλλους».71
Ο εκπατρισμένος «έχει εκείνη την ιδιαίτερη έκφραση που θυμίζει εξορία,
[…] που αφήνει την εντύπωση μιας αρρώστιας όπως η ευλογιά ή η λέπρα».72
Εκτός από την ταυτότητα του εξόριστου, και ο χρόνος έχει κάτι το επίπλαστο, παγώνει στην ξένη χώρα, εκεί «ο χρόνος ανήκει σε άλλους»,73 αποκτά
την αίσθηση του προσωρινού και την οδυνηρή αίσθηση της ετερότητας:
«Μια φορά τον είχαν ρωτήσει τι πάει να πει εξορία. «Να κάθεσαι κάτω από
την τέντα ενός κλειστού μαγαζιού», είχε πει, «να κάθεσαι και να περιμένεις να τελειώσει η βροχή»».74 Ο Άρης Φακίνος δεν απεμπόλησε ποτέ τη
διασπορική του συνείδηση. Αντίθετα, όπως και οι άλλοι Έλληνες εκπατρισμένοι συγγραφείς που μελετήσαμε υπηρέτησαν μέσα από τις επιλογές
τους αυτές ως διασπορά, την πατρίδα τους.
Ένα ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν το αφήγημα της μετανάστευσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κανόνα μίας εθνοτικής λογοτεχνίας
ή αν είναι απλώς μία θεωρητική κατασκευή που επιζητά να επιβάλλει ένα
εξελικτικό μοντέλο για τις εθνοτικές λογοτεχνίες. Υπάρχει μια τάση η μεταναστευτική λογοτεχνία να προσεγγίζεται περισσότερο με κριτήρια κοινωνιολογικά και όχι αισθητικά.75 Μπορούμε να αποφύγουμε μια κοινωνιολογικής υφής προσέγγιση, να μην έχουμε τη διάθεση αφομοίωσης, να μην
νιώθουμε τη μεταναστευτική λογοτεχνία ως λογοτεχνία που συμπληρώνει
την εθνική λογοτεχνία; Διότι, αφενός αποτελεί πραγματική πρόκληση για
τη λογοτεχνική κριτική η μεταναστευτική λογοτεχνία καθώς και οι μηχανισμοί της κριτικής αυτής, από τη στιγμή που ο λόγος γύρω από τη λογοτεχνία κατασκευάζει έναν τρόπο αντίληψης στενά συνυφασμένο με την ιδέα
της εθνικής ταυτότητας.76 Αφετέρου, η μεταναστευτική λογοτεχνία δεν
μπορεί να χωρά «στο εθνοκεντρικό ερμηνευτικό σύστημα, επειδή λειτουρ70 Αγλαΐα Μπλιούμη, «Διαπολιτισμικά στοιχεία στη μεταναστευτική λογοτεχνία της
Γερμανίας : Θεωρία και διαπολιτισμική πράξη», όπ.π., σ. 81.
71 Άρης Φακίνος, όπ.π., σ. 49-50.
72 Ιδ., σ. 171.
73 Ιδ., σ. 50.
74 Άρης Φακίνος, Τα παιδιά του Οδυσσέα, όπ.π., σ. 84.
75 Πρβλ. Αγλαΐα Μπλιούμη, «Οι σχέσεις λογοτεχνίας και εθνικής ταυτότητας μέσω της
πρόσληψης μεταναστευτικών κειμένων στη Γερμανία», Δια-Κείμενα, Νο 10, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας, σ. 32.
76 Βενετία Αποστολίδου, «Λογοτεχνία και Ιδεολογία: το ζήτημα των αξιών κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας», Βενετία Αποστολίδου – Ελένη Χοντολίδου, Λογοτεχνία και
Εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. τυπωθήτω/Δαρδανός, Αθήνα, 1999, σ. 335-347.
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γεί με τους δικούς της λογοτεχνικούς λόγους, θέτει καινούργιες ερωτήσεις
που με καινούργιες μεθόδους οδηγούν σε καινοτομικές απαντήσεις».77
Οι συγγραφείς που μελετήσαμε δεν διαθέτουν μια ελληνικότητα που
να προσανατολίζεται απλώς στις ελλαδικές πολιτισμικές νόρμες.78 Στα
σύγχρονα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας,
η λογοτεχνία του εκπατρισμού μετατρέπεται σε μεικτή λογοτεχνία όπου ο
συγγραφέας δεν μιλά πια μόνο για τις ρίζες του αλλά και για την ιστορία
και τη ζωή των συμπατριωτών του στο εξωτερικό και φτάνει στο σημείο
να συγχέει τους χώρους —πατρίδα και χώρα υποδοχής—, αναδεικνύοντας στοιχεία της δικής του κουλτούρας, συχνά ήδη μεικτής, τα οποία
εισάγει στο ξένο λογοτεχνικό τοπίο. Η ελληνική λογοτεχνία της μετοικεσίας φαίνεται να αποτελεί το αποτέλεσμα μιας λογοτεχνίας της εξορίας
όπου το ουσιαστικό δεν είναι πια να ζεις στο παρόν ένα παρελθόν που ο
χρόνος έχει καταστήσει συγκεχυμένο, αλλά να δρας με τέτοιον τρόπο που
το παρελθόν να ξαναζωντανεύει στο παρόν, με την αρχετυπική μορφή του
ταξιδιώτη Οδυσσέα, να συνεχίζει το ταξίδι της αποδημίας.

•
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Die Fremde ist herrlich,
solange es eine Heimat gibt, die wartet...
(Η ξενιτιά είναι υπέροχη
όσο υπάρχει μια πατρίδα που περιμένει...)
Marcel Reich Ranicki

Το ταξίδι αυτό του Κεμάλ οριοθετεί το τέλος ενός μέρους ζωής και σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας, διαποτισμένης από τη βεβαιότητα πως η αναζήτηση της ταυτότητάς του δεν τελειώνει ποτέ, γιατί η ταυτότητα διαμορφώνεται από τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του ανθρώπου ως
στο τέλος της, γράφει στην εισαγωγή τού αδημοσίευτου ακόμη βιβλίου του
«Mit dir allein» (Με σένα μόνον) ο Κύρο Πόντε, alias Κυριάκος Σιδηρόπουλος (1972) από το Esslingen της Νότιας Γερμανίας.
Πρόκειται για μια μυθιστορηματική βιογραφία ενός σκηνοθέτη κινηματογράφου τουρκικής καταγωγής, του Sakin, που τη γράφει αυτός, ο ελληνικής καταγωγής συγγραφέας, θέλοντας να καταδείξει πόσο λεπτά είναι τα
όρια ανάμεσα σ’ αυτό που αισθανόμαστε ως ‘ξένο’ και σ’ αυτό που θεωρούμε
‘δικό’ μας, ενθαρρύνοντας να δεχτούμε το ‘ξένο’ ως υπαρξιακό κομμάτι του
‘δικού’ μας και να το θεωρήσουμε ως πηγή ανανέωσης.
Έλληνες και Γερμανοί γιόρτασαν μαζί και γιορτάζουν όλον τον φετινό
χρόνο την πεντηκοστή επέτειο από την υπογραφή στις 30 Μαρτίου 1960
της διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Δυτικής, τότε, Γερμανίας
«περί μεσολαβήσεως προς τοποθέτησιν Ελλήνων εργαζομένων εις την
Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν της Γερμανίας» σε όλες τις πόλεις, τα χωριά,
αλλά και σε ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές, όπως στην Περιοχή του
Ρουρ. Εκεί δηλαδή όπου κατέφθασαν ή προωθήθηκαν Έλληνες εργάτες
και ζουν σήμερα ακόμη οι ίδιοι, τα παιδιά, τα εγγόνια, και τα δισέγγονά
τους, ενσωματωμένοι κατά το μάλλον ή ήττον στην τοπική κοινωνία. Οι
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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γιορτές αυτές —από σωστά πανηγύρια ως εκλεπτισμένες πολιτιστικές
εκδηλώσεις— συνέπεσαν με τη σκληρή εποχή της μεγάλης οικονομικής
κρίσης στην Ελλάδα, με πρώτον απόηχο τη γνωστή λαϊκή, και όχι μόνον,
κατακραυγή στη Γερμανία εναντίον του «ανέμελου» ως «ανεύθυνου» τρόπου
ζωής των Ελλήνων, από αγωνία —άλλοι το ονόμασαν ζηλοφθονία— για το
ότι η ελληνική κρίση θα μπει επώδυνα και στο πορτοφόλι του Γερμανού
εργαζομένου, καθώς η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε τελικά τα «δανεικά
κι αγύριστα», όπως λέγανε, τα οποία χρειάζεται επειγόντως η Ελλάδα για
να επιζήσει ως ευρωπαϊκή, τουλάχιστον, χώρα.
Η επέτειος αυτή καθώς και οι σθεναρές, γραπτές ή προφορικές, αντιδράσεις και αντιστάσεις των Ελλήνων της Γερμανίας στα διάφορα μίντια
συνετέλεσαν τα μέγιστα στην καταστολή του κύματος των διαμαρτυριών
και στην ομαλοποίηση της ειρωνικής ως εχθρικής ατμόσφαιρας που είχε
κυριαρχήσει τον πρώτο καιρό σχεδόν απειλητικά στις ελληνογερμανικές
σχέσεις. Για πρώτη φορά εδώ και πενήντα χρόνια προκλήθηκε έτσι και
μια σοβαρή κρίση ταυτότητας των μεταναστών Ελλήνων που οφειλόταν
σε εξωτερικά, λίγο πολύ, γεγονότα και προς την κατεύθυνση της πρώτης
τους πατρίδας: Εμείς τι σχέση έχουμε με τους Έλληνες και τον τρόπο ζωής
τους στην Ελλάδα; Εμείς εδώ ζούμε, εδώ δουλεύουμε, εδώ πληρώνουμε τους
φόρους μας και μάλιστα κανονικά. Οι αντιδράσεις αυτές έφτασαν ακόμη
και σε αυστηρή κριτική του τρόπου ζωής των ελλαδικών Ελλήνων, συσσωρευμένη εσωτερική αγανάκτηση εξ αιτίας τής όχι πάντα φιλικής αντιμετώπισης των μεταναστών από την πατρίδα, που βρήκε τώρα την έκφρασή της
με τον τρόπο αυτόν. Μήπως τελικά δεν ήταν και αυτή η ίδια η, προ πεντηκονταετίας, μαζική μετανάστευση αποτέλεσμα ανάλογων λαθών και συνέπεια των ιστορικών δεδομένων; Η Ελλάδα τότε δεν πούλησε μεν ούτε τον
Παρθενώνα της ούτε το λιμάνι του Πειραιά της, «πούλησε» όμως την αγροτική νεολαία της και το καλύτερο εργατικό δυναμικό της σε ξένα χέρια,
επαναπαύθηκε στη συνέχεια αγνοώντας ή παραβλέποντας τα προβλήματά
τους, καρπούμενη ωστόσο τα συναλλάγματα και τα εμβάσματά τους, που
είχαν αναστήσει την τότε οικονομία της.
Δεν έχω βέβαια ούτε κατά διάνοιαν σκοπό, αλλά ούτε τη δυνατότητα, να
κάνω κοινωνιολογική ανάλυση αυτής της μάλλον άγνωστης στην Ελλάδα
φάσης του ρόλου των Ελλήνων μεταναστών — τα γεγονότα είναι εξ άλλου
πολύ πρόσφατα για κάτι τέτοιο και ακόμη εν εξελίξει. Εκτός απ’ αυτό: Τι
σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με το θέμα μας «Ταυτότητα, Λογοτεχνία
και Γλώσσα»;
Όπως μάλλον μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί, οι Έλληνες ή, όπως
καθιερώθηκε πια στη Γερμανία να λέγονται οι μειονότητες που ζουν χρόνια
εκεί, «οι ελληνικής καταγωγής» συγγραφείς1 έπαιξαν σοβαρό και εποικο1

Στην πρώτη –και μοναδική– Ανθολογία που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με έργα
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δομητικό ρόλο, ειδικά τον χρόνο που διανύουμε, τόσο κατά τις διάφορες
εορταστικές εκδηλώσεις για τα πενηντάχρονα της μετανάστευσης, παρουσιάζοντας και συζητώντας το πιο πρόσφατο έργο τους, αλλά και στις εκδηλώσεις συμπαράστασης προς την Ελλάδα και διαφώτισης του γερμανικού
κοινού, τόσο μέσα από την «Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων της Γερμανίας», που έχει επανιδρυθεί το 2006 ύστερα από μερικά χρόνια αδράνειας,
όσο και μεμονωμένα. Κι αυτοί οι «θαρραλέοι» ήσαν που με τον τρόπο τους
σταθεροποίησαν και πάλι την πεποίθηση των Ελλήνων μεταναστών της
Γερμανίας ότι, όσο κι αν προχώρησε η προσαρμογή τους στη Γερμανία,
η σχέση τους με την Ελλάδα είναι πολύ βαθιά κι ένα μεγάλο μέρος της
ταυτότητάς τους.
Χαρακτηριστικά αναφέρομαι στο «Γράμμα σ’ έναν Γερμανό φίλο» του
ποιητή και πεζογράφου Μιχάλη Πατένταλη από το Ντύσσελντορφ, προέδρου της Εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στα ελληνικά και στα γερμανικά:2
Αγαπητέ φίλε,
τον τελευταίο καιρό σίγουρα θα έπεσε στην αντίληψή σου κάποιο δημοσίευμα σε εφημερίδες ή περιοδικά που να αναφέρεται στα κακώς κείμενα της ελληνικής οικονομίας. Κάποια από αυτά τα άρθρα μπορεί να
σου δημιούργησαν την εντύπωση πως στη χώρα αυτή επικρατεί ένα
άναρχο και φθαρμένο σύστημα διαπλοκής, που χρόνια τώρα καταχράται το δημόσιο χρήμα, αυθαιρετώντας απέναντι στα συμφέροντα τόσο
της δικής του χώρας όσο και της δικής σου. Αν είναι έτσι, τότε αυτή σου η
εντύπωση είναι πέρα για πέρα σωστή και καλά κάνεις και δυσανασχετείς
ενάντια σε μια τέτοια Ελλάδα.
Μερικά όμως από αυτά τα δημοσιεύματα προσπάθησαν να σου παρουσιάσουν έναν ολόκληρο λαό ως απατεώνες που ζούν σε βάρος όλης της
Ευρώπης, πίνοντας ούζο και τρώγοντας σουβλάκια σε βάρος της δικής
σου ευημερίας. Αυτή η άποψη, εκτός από το ότι σε αποπροσανατολίζει
από τα πραγματικά προβλήματα, είναι και πέρα για πέρα ρατσιστική.
Είναι σαν να στιγματίζεις όλους τους Ιταλούς ως μαφιόζους και τους
Γερμανούς ως ναζιστές. Οι απόψεις αυτές στοχεύουν στο να δημιουργήσουν αποδιοπομπαίους τράγους, ώστε να μην μπορέσεις να δεις τη

2

συγγραφέων της Γερμανίας Ανάμεσα σε δύο κόσμους, Καστανιώτης, Αθήνα 1995, ο
επιμελητής της Γιώργος Ματζουράνης τους ονομάζει συγγραφείς με ελληνικό διαβατήριο, πράγμα που με τα χρόνια δεν ισχύει ή ισχύει μόνον κατά μέρος, διότι οι περισσότεροι έχουν πια γερμανικό ή και γερμανικό διαβατήριο, χωρίς αυτό να έχει αλλάξει την
ελληνική τους διάθεση.
Π.χ. στο περιοδικό Εξάντας του Βερολίνου και στις δυο γλώσσες, τ. 12, Ιούν.-Ιούλ.
2010, σελ.101 και στη δίγλωσση μηνιαία εφημερίδα Ταχυδρόμος, τ. Φεβρουαρίου 2010,
καθώς και στο διαδίκτυο.
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φύση του προβλήματος που είναι τα αδιέξοδα του συστήματος, το οποίο
αποφασίζει μέσα από διεθνή γραφεία στοιχημάτων για το αν μια χώρα
επιτρέπεται να ζήσει ή πρέπει να πεθάνει. Αυτές οι απόψεις είναι ίδιες
με αυτές που στιγματίζουν τους ανέργους στην Γερμανία ως τεμπέληδες
που δεν θέλουν να δουλέψουν, καθιστώντας τους συνυπεύθυνους για την
οικονομική κρίση. Είναι οι ίδιες απόψεις που προσπαθούν να μας πείσουν
πως η κοινωνία της υπερκατανάλωσης, της ποσότητας και της ταχύτητας είναι η μόνη διέξοδος, καταστρέφοντας έτσι τον ανθρώπινο ψυχισμό
μας.
Φίλε Γερμανέ. Ας δείξουμε με την κοινωνική μας συμπεριφορά
προς όλες αυτές τις απόψεις πως η γνώση είναι ισχυρότερη από την
ανθρώπινη βλακεία, αμφισβητώντας και ανατρέποντας τα γρανάζια ενός
συστήματος που μας οδηγεί στην καταστροφή. Γιατί, όπως έλεγε και ένας
Έλληνας Νομπελίστας ποιητής, ο Οδυσσέας Ελύτης:
Ο χωρίς φίλον κανένα μήτε οπαδό, που εμπιστεύεται μόνον το σώμα
του και το μέγα μυστήριο στ’ αγκαθόφυλλα μέσα του ήλιου αναζητεί,
αυτός είναι ο απόβλητος από τις αγορές του αιώνος.

Όπως αμέσως διαισθάνεται κανείς, και το ύφος και η γλώσσα του
κειμένου διαφέρει σημαντικά από διάφορα άλλα, ανάλογα δημοσιεύματα.
Εκτός από τον τίτλο, ο οποίος παραπέμπει κατευθείαν στο γνωστό «Γράμμα
σ’ ένα ξένο φίλο» του Γιώργου Σεφέρη3 ο συντάκτης του συνδέει τα
πρακτικά προβλήματα με τη λογοτεχνία στοχεύοντας όχι μόνο στη λογική,
αλλά και στο συναίσθημα του αναγνώστη. Ήδη τα δεκεμβριανά γεγονότα
των Αθηνών και η δολοφονία του έφηβου Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008
είχαν εμπνεύσει έναν άλλον νέο, λογοτέχνη της Γερμανίας, τον Αλέξιο
Μάινα, να γράψει μεταξύ άλλων ένα ποίημα, πολύ πιο αφηρημένο ασφαλώς, που εκφράζει ωστόσο όλη την αγωνία της νεολαίας του καιρού μας,
αλλά και την εν πολλοίς ανεύθυνη στάση των ενηλίκων. Το ποίημα αυτό
έχει, εκτός των άλλων προτερημάτων, μια ιδιαίτερη ποιητική αρετή, γιατί
διαπνέεται από μια γνήσια νεανική ατμόσφαιρα ειρωνικής «αδιαφορίας»,
όπως αυτή που συχνά και απερίσκεπτα επιρρίπτουμε παγκοσμίως στους
νέους:
Δυο όνειρα μέσα σε δυο γυάλες που δεν ανοίγουν
Κάτω απ’ τις προτομές των συνοδοιπόρων
σαστισμένων στα κύματα των βουνοσειρών
3

Δημοσιεύτηκε στον τιμητικό τόμο T.S. Eliot, A Symposium, σε αγγλική μετάφραση Ν.
Βαλαωρίτη.
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είχε γίνει ο κονιορτός του μονοπατιού λασπουριά·
έβρεχε εδώ και ώρες,
τις ώρες της αναζήτησης μιας εξόδου
απ’ τα τείχη του οροπεδίου αυτής της ζωής,
τη θέα του μπλε ματιού που σκύβει
πάν’ απ’ το πέλαγο και τον χυμό των πλοίων,
τη θέα πάν’ απ’ τη μυρωδιά της ομίχλης
που πιάνει με το δίχτυ της τον ψαμμίτη,
τη θέα της πλαγιάς που δέχεται τη νύχτα με υπομονή
αναπνέοντας το φασκόμηλο μες στα
λακτίσματα της βροχής
και τραγουδώντας ύμνους των ανταρτών
που γονατίζουν στις ρυτίδες των αμαξών
που πέρασαν ψάχνοντας για πυγολαμπίδες.
Αύριο θα ήταν Χριστούγεννα, θα πηγαίναμε θέατρο.
Εσύ, η αγωνία, θα ερχόσουν
με το αμάξι σου να με πάρεις.
Θα κόρναρες
να κατέβω. —

Ο Αλέξιος Μάινας, γόνος ελληνογερμανικού γάμου —ανήκει δηλαδή
στην όχι αμελητέα ομάδα που επίσης αναζητά διακαώς την ταυτότητά
της— πλαισίωσε με την ποίησή του μιαν εκπομπή στον παγγερμανικό
ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandradio,4 ο οποίος είχε αφιερώσει μιαν
ολόκληρη ώρα στην ελληνική νεολαία «των 700 Ευρώ» και στη στάση της,
πρώτα σημάδια της κρίσης που θα επακολουθούσε. Η επιλογή αυτή από
μέρους των συντελεστών της εκπομπής δεν έγινε ασφαλώς τυχαία, ούτε
από άποψη ποιότητας ούτε λόγω της γερμανικής γλώσσας των ποιημάτων, επειδή δηλαδή δεν θα χρειαζόταν μετάφραση, ενώ ο νεαρός ποιητής, γράφοντας στα γερμανικά, δεν αποποιήθηκε ποτέ την ελληνική του
υπόσταση.
Στην πρόσκληση που στέλνεται στους ενδιαφερόμενους γράφοντες
να γίνουν μέλη η θέση της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας ως
προς τη γλώσσα είναι άλλωστε σαφής:
Εμείς στην Εταιρεία μας, απορρίπτοντας τη θέση ότι «ελληνική λογοτεχνία είναι μόνον η λογοτεχνία που γράφεται στα ελληνικά» ενισχύουμε
την ελληνική ψυχή του συγγραφέα στη διασπορά, κατά τη διαδικασία των
διαφοροποιήσεων που υφίσταται και αυτός και το έργο του ανάμεσα στους
4

Εκπομπή: Gesichter Europas, 12.12.2009, 11:05–12:00.
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δύο κόσμους όπου ζει και δημιουργεί θεληματικά ή αυτόματα, ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία βρίσκει έκφραση ο ποιητικός του λόγος.
Για μας Έλληνας συγγραφέας είναι αυτός που σκέφτεται ελληνικά. Τα μέλη
μας, ανεξάρτητα από το σε ποια γλώσσα γράφουν, ελληνικά ή γερμανικά,
λειτουργούν σαν λογοτεχνικά συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ της ελληνικής
και της γερμανικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα για τη σημερινή γερμανική πραγματικότητα η ύπαρξη μιας τέτοιας οργάνωσης είναι πολύ σημαντική, γιατί
προσφέρει μέσω της λογοτεχνίας τη δυνατότητα μιας καλύτερης κατανόησης της πολυπολιτισμικότητας που επικρατεί στη χώρα αυτήν.
Αλλά τι θα πει εδώ: Έλληνας συγγραφέας είναι αυτός που σκέπτεται
ελληνικά; Αφοριστικά σχεδόν διατύπωσε ο Σεφέρης στον καιρό του τη
γνώμη του περί Ελληνικότητας;5 Στα νιάτα μου γίνονταν ατέλειωτες συζητήσεις γύρω στο πρόβλημα να μάθουμε ή να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι είναι ελληνικό και τι δεν είναι ελληνικό, εξυμνώντας το ένα ως ελληνικό και καταδικάζοντας το άλλο ως μη ελληνικό: προσπαθούσαμε με λίγα
λόγια να καθορίσουμε «την αληθινή» ελληνική παράδοση. Κι εγώ έγραψα
«ελληνικότητα είναι το σύνολο των αυθεντικών έργων που θα γίνουν από
Έλληνες». Δεν μπορούμε να πούμε πως υπάρχουν μερικά έργα που δημιουργούν τη συνείδηση της Ελλάδας.(...)
Και φυσικά δεν μου διαφεύγει ότι πριν από λίγα χρόνια η συζήτηση περί
του θέματος είχε ανάψει για τα καλά.
Ώσπου όμως να φτάσουμε σ’ αυτήν τη διαπίστωση και προπαντός
στην απόφαση από μέρους και των ίδιων των συγγραφέων σχετικά με
τη γλώσσα, χρειάστηκε να περάσουν χρόνια και να χυθεί πολύ μελάνι,
ακόμη και μεταξύ εκείνων που χειρίζονται πολύ καλά ως άριστα τη γερμανική γλώσσα, γιατί κι αυτοί αγωνιούν και αγκιστρώνονται στην ελληνική,
προσπαθώντας να μεταφέρουν τα γερμανικά γραπτά τους μόνοι τους στα
ελληνικά. Στη Γερμανία η δεύτερη μεταναστευτική γενιά των συγγραφέων
παρουσιάζεται ώριμη, συγκροτημένη, με σαφή την προβληματική της,
φαινομενικά τουλάχιστον αποστασιοποιημένη από θέματα του τύπου: Για
ποιον γράφω, σε ποιον απευθύνομαι· με τη βεβαιότητα, κατά το στάδιο της
δημιουργίας, ότι γράφω πρωτίστως για τον εαυτό μου και η στιγμή είναι
εκείνη που θα καθορίσει τη γλώσσα στην οποία θα εκφραστώ, συχνά μάλιστα και στις δύο γλώσσες, ελληνικά και γερμανικά, συγχρόνως μέσα στο
ίδιο κείμενο.6
5
6

Edmund Keeley, Συζήτηση με τον Γιώργο Σεφέρη, Αθήνα, Άγρα, 1986, σ. 133.
Βλ. διάφορες μελέτες μου πάνω σε ανάλογα θέματα, συγκεντρωτικά στο μικρό βιβλιαράκι: «Οικεία ξένη. Έλληνες συγγραφείς – απόδημοι στην καρδιά της Ευρώπης»,
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Στη μεγαλύτερη κατηγορία, ωστόσο, ανήκουν αυτοί που και την
ικανότητα έχουν και το απέδειξαν ότι μπορούν να εκφραστούν πολύ
καλά και στις δύο γλώσσες, γράφοντας διαφορετικά κείμενα στη μία
και στην άλλη γλώσσα ή μεταγράφοντάς τα οι ίδιοι από τη μία γλώσσα
στην άλλη ή —αν η συναισθηματική φόρτιση δεν τους το επιτρέπει—
αφήνοντας άλλους να τους τα μεταφράσουν. Και στις δύο περιπτώσεις
ωστόσο η γλώσσα τους είναι πολύ προχωρημένη — και εδώ δεν πρόκειται
για την ορθογραφία ή τη στίξη, αλλά για τον πλούτο των εκφράσεων, την
ακριβολογία και τη μεταφορά ιδεών που πρωτογνώρισαν στη λογοτεχνία
της μιας ή της άλλης χώρας, για όλον αυτόν τον εμπλουτισμό του οργάνου
έκφρασης, της γλώσσας δηλαδή, που συμβαίνει, όταν μετέχεις εκών άκων
σε δυο τόσο διαφορετικούς πολιτισμικούς χώρους και αντλείς από δυο,
σχεδόν αντικρουόμενες, παραδόσεις. Να θεωρήσουμε καθησυχαστική τη
διαπίστωση ότι οι μετανάστες λογοτέχνες κατέχοντας δυο γλώσσες έχουν
εξασφαλίσει και τη βεβαιότητα ότι ζουν και κινούνται άνετα και σε δυο
πατρίδες; Αυτό όμως δεν μπορεί να απαντηθεί ανεπιφύλακτα θετικά, όχι
τουλάχιστον για την πρώτη γενιά των μεταναστών, από την οποία κατάγονται και Έλληνες λογοτέχνες, όπως η Ντάντη Σιδέρη:
Ειπώθηκε
Η αγλωσσία μου
ασκείται
σε μια γλώσσα
που δεν είναι
η γλώσσα μου.
Γλωσσοτεχνήματα
παγιδευμένα πουλιά
πετιούνται από όχθη
σε όχθη
ένα ρούχο
ζητώντας.
Η γλώσσα
ματωμένο λουλούδι
κλείνει
Θεσσαλονίκη, τα τραμάκια, 2006. Η προηγούμενη παράγραφος ανήκει στην μελέτη
μου: «Έλληνες, Ελληνίζοντες ή Ελληνικοί», γραμμένη για τον τόμο Ευτυχισμός – Τιμή
στον Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο, (επιμ. Γ. Λαδογιάννη, Α. Μπενάτσης, Κ. Νικολουδάκη),
Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2010, σ. 149 κ.ε.
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προσφέρει έναν τοίχο·
τρίβονται πληγωμένες
οι λέξεις.7
Ενώ άλλοι της ίδιας γενιάς, όπως ο Τούρκος Γιουκσέλ Παζάρκαγια: η
γερμανική γλώσσα/ που την αγαπώ χωρίς επιφυλάξεις/ που είναι η δεύτερη
πατρίδα μου/ που μου χάρισε μεγαλύτερη αισιοδοξία/ καταφυγή κι ασφάλεια/ και πολύ πιο πολλά/ απ’ ό,τι αυτοί που δήθεν τη μιλούν... ή η Ελληνίδα
Εύα Μπούρα: οι λέξεις μου είναι ο τόπος μου/ κοντά τους είμαι στο σπίτι
μου, μας δίνουν μιαν άλλη εικόνα του συγχρωτισμού τους με τη γερμανική, τη δεύτερη γλώσσα τους, θεωρώντας την σαν ένα έπαθλο της νίκης
τους επί των άλλων αντιξοοτήτων που πολλαπλά συνάντησαν. Το θέμα
της γλώσσας πάντως απασχολεί επώδυνα τους συγγραφείς της διασποράς
και δεν θα πάψει να τους απασχολεί για πολύν καιρό ακόμα, όσο αισιόδοξα
κι αν ακούγονται τα παραπάνω. Το αν οι δυο γλώσσες και η επιτυχής
χρήση της μιας ή και των δύο αποτελεί ένδειξη διπλής «ταυτότητας» ή όχι
νομίζω ότι μόνον σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους θα μπορούσε να
απαντηθεί θετικά ή αρνητικά.
Εδώ έχει θέση ίσως μια άλλη άποψη περί «πατρίδας», άρα περί ταυτότητας, ενός ανθρώπου που κάλυψε με τη ζωή και τη δράση του έναν σχεδό
αιώνα σύγχρονης γερμανικής ιστορίας και κοινωνικών ανακατατάξεων.
Πρόκειται για τον Πωλονοεβραίο Μαρσέλ Ράιχ Ρανίτσκι,8 κριτικό, τον
πάπα της γερμανικής λογοτεχνίας, όπως τον αποκαλούν εχθροί και φίλοι.
Σε μια συνέντευξη, κατά την οποία ρωτήθηκε ποια γνώμη έχει ο ίδιος
ύστερα από τα όσα τράβηξε στο εβραϊκό γκέτο της Βαρσοβίας και μετά,
για την πολιτιστική ταυτότητά του, απάντησε: Πατρίδα μου είναι η λογοτεχνία, που την κουβαλάω στον χαρτοφύλακά μου. Μεγάλος λόγος φυσικά
με ακαθόριστο περιεχόμενο. Κατά πόσο μπορεί η λογοτεχνία, έτσι γενικώς
και αορίστως να αποτελέσει αντικατάστατο μιας συγκεκριμένης πατρίδας,
αν με τον όρο αυτόν δεν εννοούμε βέβαια απλουστευτικά τον γενέθλιο
τόπο. Οι Έλληνες συγγραφείς της Γερμανίας είναι σαν να διαισθάνονται
τη σημασία που προσδίδει ο Ρανίτσκι στον αφορισμό του και να βλέπουν
στην τέχνη του λόγου ένα σταθερό σημείο αναφοράς καθώς και την τοπιογραφία τους. Στο βιβλίο της Mira-Mare9 η Θάλεια Ανδρώνη απορεί: Γιατί
με παίρνουν από τον τόπο μου; Το παιδί αντιστέκεται με τα δικά του όπλα
στην οπωσδήποτε καλόβουλη «αρπαγή» του από την ζεστή και μυρωδάτη
αγκαλιά της γιαγιάς και του νησιού της, γιατί: Θα πάει στο σχολείο στη
7
8
9

Δημοσιεύτηκε σε μετάφραση της Τζένης Μαστοράκη στο: Dadi Sideri, Hinter dem
Schlaf höre ich mich besser. Gedichte und Prosa, Κολωνία, Romiosini, 2001.
Die Literatur eine Heimat, Reden-über und von Marcel Reich Ranicki. DVA 2008.
Th. Andronis, Mira-Mare, Κολονία, Sonderlich, 2001, σ. 22.
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Γερμανία, είχε εξηγήσει ο πατέρας στη γιαγιά, προτού έρθει να με πάρει. Θα
πάει στη Γερμανία στο πανεπιστήμιο. Η γιαγιά δεν ήθελε ποτέ τίποτε άλλο
για μένα. Σχολείο και πανεπιστήμιο την έπειθαν χωρίς άλλη συζήτηση. Και
μ’ αφήνει να φύγω... Σε ποιον δίνεται τελικά τόσο απλόχερα μια τέτοια
ευκαιρία!
Αλλά η αποδοχή της Γερμανίας ως πατρίδας «επιλογής», μιας και τα
πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι στο κάτω κάτω ευρύτερης σημασίας,
ευρωπαϊκής ασφαλώς, αλλά και παγκόσμιας, αποτελεί για τη γιαγιά Ελένη
Τσακμάκη προτροπή στην εγγονή της Έλενα10 να ζήσει εκεί και να δρέψει
όλες τις ευκαιρίες που της προσφέρονται. Η ίδια, κουρασμένη από μια
ζωή γεμάτη μόχθο, καθημερινά σε δύσκολες δουλειές, γεμάτη πόνο, που
αναγκάστηκε να μείνει τον πρώτο καιρό χωρίς τα παιδιά της στην ξένη
χώρα με τα γνωστά επακόλουθα, αλλά και με πολλές χαρές κι επιτυχίες,
από την ώρα που, εξηντάχρονη, αποφάσισε να αφιερωθεί στη συγγραφή,
επιστρέφει οριστικά στην πρώτη πατρίδα, όπως ήταν το όνειρο του νεαρού
ζευγαριού από την ημέρα της αποδημίας του, διχασμένη ωστόσο και
ανασφαλής, τη στιγμή που όλη η οικογένεια που αυτή δημιούργησε, παιδιά,
νύφες, γαμπροί, εγγόνια και δισέγγονα έχουν εγκατασταθεί περίφημα στη
χώρα της εξέλιξής τους: Μου λείπεις, γλυκιά μου Έλενα, μου λείπετε όλοι.
Το ήξερα πως ο επαναπατρισμός είναι πάντα ένας δεύτερος ξεριζωμός και
αυτή τη φορά ίσως χειρότερος από τον πρώτο, γιατί τώρα το παρελθόν είναι
πολύ μεγαλύτερο από το μέλλον και ο καιρός μικρότερος για να προσαρμοστώ από την αρχή σ’ αυτά που προσφέρει η πατρίδα...
Η Ελλάδα σταθεροποιείται στη συνείδηση ακόμη και των Ελλήνων της
πρώτης γενιάς ως χώρα διακοπών πια, επίσκεψης στους παππούδες και
ως ανάμνηση παρελθόντων χρόνων, ενώ η Γερμανία με την εντωμεταξύ
αδιαμφισβήτητη πολυπολιτισμικότητά της αποτελεί το μέλλον της νέας
γενιάς. Ό,τι περισώθηκε στις αναμνήσεις της γιαγιάς είναι για την εγγονή
«μακρινή μητέρα, ρόδον της αμάραντο», που ίσως βγάλει παραφυάδες
και αγγίξει με την ευωδιά της την όσφρηση και τη γεύση των βλασταριών
της διασποράς. Σε πολλούς η αγωνία της λεγόμενης «γερμανοποίησης»
των παιδιών τους είναι ασίγαστη και γι’ αυτό αντιδρούν ακόμα σθεναρά
στο γερμανικό σχολείο ακόμη και με εντεταγμένο μάθημα της μητρικής
γλώσσας. Τα λίγα που απέμειναν ελληνικά γυμνάσια και λύκεια αγωνιούν
για την εισαγωγή στην πρώτη τάξη πολλών Ελληνόπουλων ώστε να
συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός για την επιβίωσή τους. Για ποια
ταυτότητα των παιδιών αυτών να μιλάμε;
10 Ε. Δεληδημητρίου-Τσακμάκη, «Σαράντα χρόνια μετανάστευση – Γράμμα στην εγγονή
μου Έλενα...», δημοσιευμένο στα γερμανικά στο: N. Eideneier – Sophia Kallifatidou
(Hrsg.), Altwerden ist ein köstlich Ding...? – Altwerden in der Fremde, Κολονία,
Romiosini, 2000, σ. 175 κ.ε.
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Είναι άρα ουτοπική η άποψη των συγγραφέων ότι η νέα γενιά πρέπει
να παραδεχτεί τη διπλή της ταυτότητα, δίνοντας βάρος σ’ εκείνην της
χώρας που δεν τους «φιλοξενεί» πια, αλλά τους προτείνει και επιμένει στην
τέλεια ενσωμάτωσή τους; Intergration total, είναι ο μοντέρνος όρος. Πόσο
ουτοπική είναι η λογοτεχνία, που κατά τ’ άλλα βγήκε και βγαίνει απ’ «τα
κόκκαλα» εκείνων «τα ιερά», τη στιγμή που η πραγματικότητα τη θέτει υπό
αμφισβήτηση ή και την αναιρεί ακόμη;
«Eν κινήσει/bewegt» θα είναι ο τίτλος μιας δίγλωσσης ανθολογίας
διηγήματος που ετοιμάζεται αυτήν τη στιγμή και πρόκειται να έχει εκδοθεί
ως στην φετινή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης στον νεόδμητο
εκδοτικό οίκο της Φραγκφούρτης «Größenwahn – Grafo» του επίσης
Έλληνα συγγραφέα της Γερμανίας Σεβαστού Σαμψούνη, ο οποίος με ένα
ασύλληπτο θάρρος θέλει να τον αφιερώσει στις εκδόσεις των έργων των
συναδέλφων του. Γιατί αυτός ο τίτλος: Η κίνηση είναι ούτως ή άλλως
χαρακτηριστικό της ζωής των πρώην Gastarbeiter και νυν μελών όλης της
νέας κοινωνίας της Γερμανίας, που αναγκάστηκε να παραδεχτεί από τα
γεγονότα, ότι είναι τελικά χώρα υποδοχής μεταναστών. Αλλά και οι ίδιοι
ελληνικής καταγωγής διαφόρων γενεών πολίτες της βρίσκονται συνεχώς
στο δρόμο, ρεαλιστικά αλλά και ιδεαλιστικά, μια εδώ, μια εκεί, πότε στα
ελληνικά, πότε στα γερμανικά, ο τρόπος ζωής τους, η επίπλωση των σπιτιών
τους, η παιδεία τους, η συμπεριφορά τους, η γλώσσα τους, αυτή κυρίως,
αλλά και ο τρόπος σκέψης τους δεν είναι στάσιμα, δεν είναι καθιερωμένα,
βρίσκονται «αεί εν κινήσει» με άγνωστο τέρμα, με αβέβαιο μέλλον ακόμη,
με διπλή ευθύνη και για τις δυο πατρίδες — «bewegt» από την άλλη μεριά,
ενώ είναι η ακριβής απόδοση του ‘εν κινήσει’ στα γερμανικά, σημαίνει και
την συγ-κίνηση, το αίσθημα αυτό που προκαλούν τα γνήσια λογοτεχνικά
κείμενα, όταν δρουν εκτός στενής λογικής, αλλά προφητικά, αισιόδοξα και
αληθινά. Γιατί, όπως λέει και πάλι ο Σεφέρης: ...η μόνη δουλειά στην οποία
δεν μπορεί κανείς να πει ψέματα είναι η ποίηση.11

•

11 E. Keeley, Συζήτηση με τον Γιώργο Σεφέρη. A Conversation with George Seferis, Αθήνα,
Άγρα, 1986, σ. 137.

Το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας των ελλήνων μεταναστών
στην ελληνική λογοτεχνία. Δημήτρη Χατζή, Το Διπλό βιβλίο
Maka Kamushadze

Στην ιστορία της ανθρωπότητας διάφοροι λαοί ή αντιπρόσωποι διαφόρων
λαών αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους και να βρουν καταφύγιο σε άλλες χώρες. Πριν αυτοί οι άνθρωποι ριζώσουν στις ξένες χώρες,
έπρεπε να ξεπεράσουν τον πόνο της απομάκρυνσης από τη χώρα τους. Στο
γεγονός αυτό η χώρα υποδοχής πρέπει να διαδραματίσει το σημαντικότερο ρόλο.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με το ζήτημα της μετανάστευσης. Γενικά οι μετανάστες εκδηλώνουν δύο λανθασμένες τάσεις:
πρώτη τάση, όταν τα πρόσωπα που μετανάστευσαν θεωρούν ότι η χώρα
υποδοχής είναι ένα έρημο μέρος και μπορούν να εγκατασταθούν εκεί
χωρίς να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στο παραμικρό. Η δεύτερη
τάση είναι να θεωρείται ότι η χώρα υποδοχής για τον μετανάστη είναι
διαμορφωμένη από την άποψη των πολιτιστικών αξιών, της νομοθεσίας
και της θρησκείας και ότι αυτός πρέπει να δεχτεί τη νέα κατάσταση και να
την αφομοιώσει χωρίς καμιά εξαίρεση. Καμία από αυτές τις τάσεις δεν έχει
τα επιθυμητά αποτελέσματα ούτε για τους μετανάστες ούτε για τον αυτόχθονα πληθυσμό με τον τοπικό πολιτισμό.
H διέξοδος από την αντίθεση μεταξύ του απόδημου και τοπικού πληθυσμού μπορεί να βρεθεί. Όσο περισσότερο αγαπήσει ο μετανάστης τον
πολιτισμό της χώρας υποδοχής τόσο περισσότερο θα μπορέσει να προβάλει τον δικό του πολιτισμό σ’ αυτήν και συνάμα όσο περισσότερο αισθανθεί ότι υπάρχει σεβασμός από την πλευρά της χώρας υποδοχής απέναντι
στη δική του πολιτιστική παράδοση τόσο θα προσπαθήσει και αυτός να
ανταποδώσει την αγάπη προς την κουλτούρα αυτής της χώρας και να τη
συνταιριάξει με την εθνική του ταυτότητα — με τα γνωρίσματα που δημιουργούν την εθνική του ταυτότητα.
Για τον ελληνικό λαό η μετανάστευση και η εγκατάσταση στην καινούρια χώρα δεν είναι άγνωστο γεγονός. Σε διάφορες περιόδους της ιστορίας
του οι αιτίες της απομάκρυνσης των Ελλήνων από την πατρίδα τους και της
εγκατάστασης σε ξένες χώρες ήταν διαφορετικές. Η ζωή των απόδημων
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Ελλήνων στην ξενιτιά έγινε πηγή έμπνευσης πολλών ελλήνων συγγραφέων. Η εισήγησή μου αφορά το πώς αντικατοπτρίζεται το θέμα της μετανάστευσης και του ξεριζωμού των Ελλήνων στην ελληνική λογοτεχνία και
συγκεκριμένα στο έργο του Δημήτρη Χατζή, Το Διπλό βιβλίο. Πώς καταφέρνουν οι απόδημοι Έλληνες στη Γερμανία να διατηρήσουν την εθνική
τους ταυτότητα; Ποια από τα στοιχεία που την ορίζουν αποκτούν βαρύτητα στην ξενιτιά και γίνονται αυτά αιτία αντίθεσης μεταξύ των Ελλήνων και του ντόπιου πληθυσμού; Κατά πόσο καταφέρνουν οι ήρωες του
έργου να συνταιριάζουν τη δική τους εθνική ταυτότητα με τον αυτόχθονα
πληθυσμό της χώρας υποδοχής; Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα για το
ζήτημα της εθνικής ταυτότητας σε σχέση με τους απόδημους Έλληνες στη
Γερμανία;
Θα αναφερθώ στους δύο ήρωες του έργου του Δημήτρη Χατζή, τον
πρωταγωνιστή Κώστα και το φίλο του Σκουρογιάννη.
Ο Κώστας, Έλληνας από τη Σούρπη, πήγε στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη, για να βρει καλύτερη ζωή, όπως λέει ο ίδιος, δεν τη διάλεξε τη
Στουτγκάρδη, του ’λαχε. Ο πρωταγωνιστής ψάχνει να βρει καινούριο τρόπο
ζωής, επειδή δεν του αρέσει η ζωή στην Ελλάδα και προσπαθεί να βρει
καινούρια πατρίδα. Όμως αντιλαμβάνεται ότι ο καινούριος τρόπος ζωής
στη Γερμανία και η νοοτροπία των ανθρώπων τους οποίους συνάντησε εκεί
δεν του ταιριάζουν. Έφυγε από την Ελλάδα για να ξεφύγει από τη φτώχεια,
από την κλεψιά και την ατιμία, την αταξία και την αναρχία που συνάντησε
στο ξυλάδικο του Βόλου, όπου εργαζόταν για κάποιο χρονικό διάστημα.
Ήθελε να φύγει από την Ελλάδα σε οποιονδήποτε άλλο τόπο. Περιμένοντας ότι οπουδήποτε αλλού θα ζούσε καλύτερα. «Έτσι λέω, γίνεται το σκόρπισμά μας αυτός ο ξεριζωμός ο δικός μας»,1 λέει ο Κώστας. Βρισκόμενος
στη Γερμανία, στο εργοστάσιο Άουτελ – που θα πει άουτο ελέκτρικα, όπου
ο Κώστας δουλεύει ως χαμάλης και όπου έμαθε και αγάπησε τη νόρμα, την
τάξη, τα κανονισμένα πράγματα. Αλλά μαζί με όλα αυτά έμαθε πώς ζουν
οι άνθρωποι με αδιαφορία προς τους άλλους ανθρώπους που είναι δίπλα
τους. Ο πρωταγωνιστής αναρωτιέται: «[…] στο ξυλάδικο τότε του Βόλου
τα ξέραμε όλοι μας όλα. Εξαιτίας εκεί το χαμηλό μας επίπεδο. Εδώ δεν
ξέρουμε τίποτα – Εξαιτίας βέβαια το ψηλό μας επίπεδο. Και ψηλό επίπεδο,
λοιπόν, αυτό θα πει – να ξέρουμε μόνο την πληρωμή που θα πάρουμε –
και τους άλλους που στέκονται γύρω μας να τους βλέπουμε σαν να μην
έχουνε πρόσωπο. Έπρεπε να ’ρθω, τέσσερις χιλιάδες χιλιόμετρα από τη
Σούρπη ίσαμε ’δώ, για να το μάθω. Να μάθω πως αυτός είναι ο δικός μας
ο κόσμος, ο σημερινός ο κόσμος, που λένε».2 Ο Κώστας καταλαβαίνει ότι
1
2

Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα, 1977, 51.
Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα, 1977, σ. 28.
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σ’ αυτόν τον καινούριο κόσμο τις ανθρώπινες σχέσεις τις κανονίζουν οι
νόρμες. Σύμφωνα με τον Δ. Τζιόβα ο Χατζής στο έργο του αντιπαραθέτει
δύο κόσμους, από τη μία πλευρά έναν κόσμο καινούριο, ανελέητο της εκβιομηχάνισης, του πραγματισμού, και από την άλλη πλευρά τον ανθρώπινο,
ονειρεμένο, ιδεώδη, παλιό κόσμο. Ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι και στους
δύο κόσμους κυριαρχεί μοναξιά και αλλοτρίωση. Οι ήρωες του Χατζή δεν
έχουν ρίζες και ο αμείλικτος κοσμοπολιτισμός είναι η μοίρα τους.3
Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Κώστα, σχετικά με το αν νιώθει
τον εαυτό του Έλληνα; Έχει ο Κώστας την ελληνική ταυτότητα; Αν όχι,
ποια είναι η εθνική του ταυτότητα; Πού χάνονται τα γνωρίσματα της εθνικής του ταυτότητας;
Τι είναι η εθνική ταυτότητα; Σύμφωνα με το Anthony D. Smith τα κύρια
στοιχεία της εθνικής ταυτότητας είναι τα εξής:
1. Ιστορικό έδαφος, δηλαδή πατρίδα.
2. Κοινοί μύθοι και ιστορική μνήμη.
3. Κοινός κοινωνικός πολιτισμός.
4. Για όλα τα μέλη κοινές νομικές ευθύνες–δικαιώματα.
5. Κοινή οικονομία.4
Πολλοί επιστήμονες δε συμπεριλαμβάνουν στα γνωρίσματα της εθνικής ταυτότητας την κοινή μνήμη και τους κοινούς μύθους, επειδή θεωρούν
ότι ο εθνικός μύθος, όπως και η εθνική μνήμη, μπορεί να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας και να χαθεί μετά τις δύο γενιές. Όμως η εθνική ταυτότητα περιλαμβάνει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά, το κοινό παρελθόν (ιστορία) και το κοινό μέλλον, που αποτελεί τη συνέχεια του κοινού
παρελθόντος.5
Από αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε πιο πάνω, ποια ορίζουν την εθνική
ταυτότητα του Κώστα; Πολλές φορές οι σχέσεις και οι συνειρμοί της πατρίδας είναι πιο σημαντικοί παρά το να ζει κανείς σ’ αυτό το έδαφος. Είναι
το μέρος στο οποίο ανήκουμε, η νοσταλγία και ο πνευματικός δεσμός μ’
αυτό το έδαφος, ό,τι βοηθάει να αντέξει κανείς την απομάκρυνση από
την Πατρίδα. Ο πρωταγωνιστής όμως του έργου δεν είχε ποτέ νοσταλγία
για την πατρίδα. Θεωρεί ο ίδιος ότι δεν έχει πατρίδα: «είμαι ένας άνθρωπος χωρίς πατρίδα». Ο Κώστας δε θέλει να γυρίσει ούτε να ξαναπάει στην
Ελλάδα. Καταλαβαίνει ότι ένας εξόριστος θα είναι μέσα στον δικό του
3
4
5

Dimitris Tziovas, The other self: selfhood and society in Modern Greek fiction, Lexington
Books, 2003, σ. 210.
Anthony D. Smith, National Identity, University of Nevada Press, 1993.
Peter Mackridge, Language and National Identity in Greece, 1766-1976, Oxford
University Press, σ. 11.
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τόπο, θα νιώθει σαν πρόσφυγας.6 Μερικές φορές σκέφτεται ότι ο μεγάλος
ο κόσμος αυτός μπορεί να είναι η πατρίδα του και λέει «να το, λοιπόν πως
έχω κι εγώ μια πατρίδα. Μια καινούργια πατρίδα. Είναι μέσα στο μεγάλο
κόσμο». Συλλογιζόμενος όμως αντιλαμβάνεται ότι αυτόν τον μεγάλο
κόσμο τον δημιουργούν πολλοί μικρούτσικοι κόσμοι που μπορεί να είναι η
Σούρπη (το χωριό του), το Ντομπρίνοβο (το χωριό του Σκουρογιάνη) ή το
χωριό των Σπανιόλων που εργάζονται μαζί του στο Άουτελ. Όμως αυτούς
τους μικρούς κόσμους και τις πατρίδες δεν τα αναγνωρίζει ο πρωταγωνιστής μας, δηλαδή μένει χωρίς την πατρίδα. Ψάχνει έναν καινούριο κόσμο,
μία καινούρια πατρίδα. Όπως λέει ο ίδιος, «Θρησκεία, πατρίς, οικογένεια –
τίποτα δεν έχω… Αδέσποτος με τα όλα μου»·7 «τίποτα ρομέικο δεν έμεινε
μέσα μου. Είμαι ένας άνθρωπος δίχως πατρίδα».8 Και όταν απευθύνεται στο
συγγραφέα: «τίποτα δεν έχω. Και μπορεί, λοιπόν, να μου πεις εσύ, ποιος
είμαι, ποιος μπορεί να ’μαι – ένας άνθρωπος που δεν έχει τίποτα;»9
Παράλληλα με τον πρωταγωνιστή, τον Κώστα, στο έργο του ο Χατζής
μας παρουσιάζει και έναν άλλο ήρωα, τον Σκουρογιάννη από το Ντομπρίνοβο, ο οποίος σε αντίθεση με τον πρωταγωνιστή πέρασε στη Γερμανία
είκοσι χρόνια, έχοντας στην καρδιά του την πατρίδα. Ζούσε στην ξενιτιά
μόνο με τις αναμνήσεις και τις εικόνες του τόπου του και με την ελπίδα
ότι κάποτε θα γυρίσει. Παρόλο που έμεινε είκοσι χρόνια στη Γερμανία, δε
κατάφερε να συνηθίσει εκείνο τον ξένο, μεγάλο, ψυχρό κόσμο. Όπως λέει
ο συγγραφέας, «αυτός απόμεινε όλα τα χρόνια της Γερμανίας Ντομπρινοβίτης».10 Γυρίζοντας όμως στην Ελλάδα, αντιλήφθηκε ότι κι αυτός ο
κόσμος στην Ελλάδα έγινε ξένος γι’ αυτόν. Κατάλαβε ότι αυτός ο ονειρεμένος τόπος του φάνηκε λίγο παράξενος, ένιωσε την αποξένωση και στην
πατρίδα του, όπως την ένιωθε και στη Γερμανία. Σ’ αυτή την απελπιστική
κατάσταση τον βοήθησαν τα αχνάρια της αρκούδας της Πίνδου, που συνάντησε στο δάσος. «Η λύπη του σκόρπισε μονομιάς – η καρδιά του χτύπησε
δυνατά, τον παλμό της βουνίσιας του ράτσας, της δικής του της γης. Σαν
τώρα μονάχα να ’φτασε εκεί, τώρα μονάχα να ’χε γυρίσει».11 Ο Σκουρογιάννης, λοιπόν, ζούσε με τη νοσταλγία της πατρίδας όλα αυτά τα χρόνια
και δεν έχασε την ελληνικότητά του.
Εκτός από τους ήρωες για τους οποίους μιλήσαμε στην εισήγησή μας, ο
Χατζής παρουσιάζει στο έργο του τους Έλληνες του ελληνικού καφενείου
6
7
8
9
10
11

Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα 1977, σ. 194.
Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα 1977, σ. 77.
Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα 1977, σ. 85.
Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα 1977, σ. 87.
Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα 1977, σ. 130.
Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα 1977, σ. 138.
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της Στουτγκάρδης, τους οποίους ονομάζει Ρομιούς. «Ένα μικρό ρομέικο,
σαράντα χιλιάδες ψυχές, είμαστε ’δώ σε τούτη την πόλη. Περισσότεροι
δηλαδή κι απ’ όλο το Βόλο».12 Οι Έλληνες αυτοί στην ξενιτιά, όπως και
ο Σκουρογιάννης, προσπαθούν να ζήσουν όπως στο χωριό τους και περιμένουν να ακούσουν τα κοκόρια κάθε πρωί, όμως στη Στουτγκάρδη δεν
βρίσκουν αυτόν τον ανθρώπινο κόσμο. Μόνο άσφαλτο, σίδερα και γυαλιά
είναι γύρω τους. Ζουν με τις αναμνήσεις για τα χωριά τους, έχουν κουβαλήσει στη Γερμανία τον τόπο τους.
Από τους δύο ήρωες του έργου, ο πρωταγωνιστής παρόλο που αρνιέται την ελληνική του ταυτότητα, αναφέροντας την Ελλάδα χρησιμοποιεί
την κτητική αντωνυμία «δική μας». Λέει ο Κώστας: «στην Ελλάδα τη δική
μας».13 Κατά τη γνώμη μου μ’ αυτό τον τρόπο ο συγγραφέας δίνει τρυφερότητα στην έκφραση και δείχνει επίσης την αγάπη του Κώστα για την
Ελλάδα. Ακόμα μία έκφραση του πρωταγωνιστή: «Τους μισώ πολύ τους
δημαγωγούς αυτούς. Τόσο πολύ, που λέω καμιά φορά – δεν ξέκοψα, λοιπόν,
ολότελα από το ρομέικο».14 Δηλαδή, ό,τι τίμιο έχει μείνει μέσα του σχετίζεται με την ελληνική του καταγωγή, με το ρομέικο. Ο πρωταγωνιστής την
ελληνική διασπορά στη Γερμανία την ονομάζει το μικρό ρομέικο και τους
Έλληνες στη Γερμανία τους ονομάζει Ρομιούς. Μιλώντας για το παρελθόν
του στην Ελλάδα πάλι χρησιμοποιεί το επίθετο ρομέικη ιστορία, ρομέικη
ρίζα. Θέλει να γίνει το κράτος του ρομέικο, ενώ το σύγχρονο κράτος του,
αυτό που έχει αφήσει το ονομάζει Ελλάδα. «Ρομέικο Κώστα, θα το μάθεις
κάποτε, δεν είναι τόπος, δεν είναι κόσμος, εργοστάσια, ξυλάδικα, τίμιες
δουλειές που θέλεις εσύ – είναι καημός μονάχα.»,15 λέει η αδελφή του
Κώστα. Ώστε μπορούμε να πούμε ότι τη λέξη ρομέικο ο συγγραφέας τη
χρησιμοποιεί με την έννοια της εθνικής ταυτότητας. Όλα τα γνωρίσματα
που αποτελούν την έννοια της εθνικής ταυτότητας τα συγκεντρώνει στο
σημαινόμενο της λέξης.
Σύμφωνα με τον Δ. Τζιόβα, οι ήρωες του έργου Το Διπλό βιβλίο είναι
κοσμοπολίτες, αυτή η άποψη πρώτ’ απ’ όλα αφορά τον Κώστα. Όπως
προαναφέραμε, σύμφωνα με τα λόγια του πρωταγωνιστή, αυτός δεν έχει
πατρίδα, δεν έχει θρησκεία, όμως βεβαιωνόμαστε από το κείμενο ότι ο
Κώστας δεν μπορεί να ξεχάσει το κοινό παρελθόν, την κοινή πολιτιστική
κληρονομιά με τους Έλληνες, κατά τη γνώμη μου, τα πιο σημαντικά γνωρίσματα της εθνικής ταυτότητας. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο πρωταγωνιστής είναι πολύ προσεκτικός όσον αφορά το ζήτημα του ρομέικου. Καμιά
12
13
14
15

Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα 1977, σ. 62.
Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα 1977, σ. 77.
Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα 1977, σ. 191.
Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα 1977, σ. 56.
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φορά απορρίπτει την πατρίδα του, την ελληνικότητά του, αλλά καμιά
φορά θεωρεί τον εαυτό του ως ένα μέρος του ρομέικου. Στον διάλογο με
τον συγγραφέα ο Κώστας λέει: «Το ρομέικο ζητάς να βρεις από μένα; Τον
άνθρωπο, λες, το σημερινό; Κολοκύθια τούμπανα άνθρωπος είμαι ’γώ. Και
κολοκύθια τούμπανα συγγραφέας μου φαίνεται να ’σαι και συ».16 Για τον
Κώστα η ελληνικότητά του, και γενικά του σύγχρονου ανθρώπου, του
προκαλεί αμφιβολία.
Παρόλο που το έργο γράφτηκε στη δεκαετία του εβδομήντα, τα
προβλήματα που περιγράφονται στο βιβλίο δεν χάνουν την επικαιρότητά
τους, αντίθετα αποκτούν βαρύτητα στο σύγχρονο κόσμο.
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Ταυτότητα και μετανάστευση:
Διασπορικές ταυτότητες

Από την Αλεξάνδρεια του «αίματος» στην Αίγυπτο του Νάσσερ:
συνέχειες και ρήξεις στην ταυτότητα της αιγυπτιώτικης παροικίας
Μανώλης Μαραγκούλης

«Ο αποικιακός κόσμος είναι ένας κόσμος μανιχαϊκός»
Frantz Fanon, Οι κολασμένοι της γης
«Ότι έμαθαν οι Αιγύπτιοι απ’ τους ξένους, το έμαθαν όχι με τη
θέληση των ξένων αλλά ενάντια σ’ αυτήν»
Οδυσσέας Παναγιώτου, Σκέψεις για την «εκπολιτιστική» αποστολή των αποδήμων στις παροικίες

Με την παρούσα εργασία επιχειρούμε να διερευνήσουμε μια σειρά από
ποικίλες αναπαραστάσεις των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων
του αιγυπτιακού λαού από το 1882 έως το 1956, τις οποίες παράγουν και
αναπαράγουν οργανικοί διανοούμενοι των θεσμικών κέντρων εξουσίας,
ή υποβάλλουν σε κριτική ανασκόπηση ετερογενείς κοινότητες λόγιων,
λογοτεχνών, διανοητών και δημοσιογράφων της ελληνικής παροικίας
στην Αίγυπτο· η εξέτασή τους καταδεικνύει την ιδιάζουσα θέση της στο
αποικιακό σύστημα καταμερισμού εξουσίας και γνώσης, τη συγκρότηση
του ιδρυτικού ιδεολογήματος και την κλίμακα των μεταβολών τής συλλογικής ταυτότητάς της.
Για να διαλευκανθούν τα μέσα και οι τρόποι με τους οποίους προσλαμβάνουν και υποδέχονται τα κινήματα αντίστασης των Αιγυπτίων οι
διαμορφωτές της ιδεολογίας της παροικίας, οι επίσημοι φορείς της οποίας
την τοποθετούν στη Δύση, έχοντας την πεποίθηση ότι τα μέλη της είναι
πρωτοπόρα της ευρωπαϊκής «εκπολιτιστικής αποστολής», πρόκειται να
αξιοποιήσουμε, αναπροσαρμόζοντας στα ιδιαίτερα συμφραζόμενα του
αντικειμένου εξέτασης, ορισμένες από τις μεθόδους ανάλυσης του αποικιακού τύπου Λόγου που έχει επεξεργαστεί ο Edward Said στις μελέτες του
για τον Οριενταλισμό, την αποικιακή και αντι-αποικιακή κουλτούρα, και οι
οποίες τροφοδοτούνται ανελλιπώς από τις μετα-αποικιακές και τις subaltern σπουδές.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Η συγκρότηση της ταυτότητας της ελληνικής παροικίας, του «μικρού
λευκού» στο αποικιακό έδαφος, συναρτάται και εξαρτάται, σε διαφορετικό
κατά περίπτωση βαθμό, από ένα πλέγμα τριών παραγόντων: τη βρετανική
αποικιοκρατία, το αιγυπτιακό αντι-αποικιακό κίνημα και την εμπλοκή του
μητροπολιτικού κέντρου. Οι δυο πρώτοι συνιστούν το κατεξοχήν δίπολο
αντιπαλότητας στο χώρο όπου εδαφικοποιείται και δραστηριοποιείται η
παροικία. Κατά συνέπεια η κατασκευή της εικόνας του ενός από τους δυο
πόλους εμπεριέχει υπόρρητα ή φανερά και την εικόνα του άλλου: ανάμεσα
στα δυο κυρίαρχα πορτρέτα μπορούμε να διακρίνουμε ευκρινώς το κοσμοείδωλο της αλληλεξαρτημένης, αλληλένδετης και διιστάμενης, συνάμα,
παροικιακής ταυτότητας. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι το ευρύ χρονικό
άνυσμα των ανταποκρίσεων ξεκινά από τις απαρχές εγκαθίδρυσης του
αγγλικού αποικιακού συστήματος στην Αίγυπτο, συνεχίζει με την κορύφωση, την κλιμακούμενη φθορά και φτάνει μέχρι την κατάρρευσή του,
θα επιχειρήσω να τις συνεξετάσω αντιστικτικά για να συσχετιστούν με το
εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο αναφοράς και να διαλευκανθούν τα δίκτυα των
θυγατρικών ή διιστάμενων σχέσεών τους.
Το ρεύμα εγκατάστασης στο αιγυπτιακό έδαφος Ελλήνων από διάφορες περιοχές του ελλαδικού κράτους και από εκείνες των οθωμανικών
κτήσεων κλιμακώνεται με αυξητικούς ρυθμούς κατά τη δεκαετία του 1860,
γεγονός που συμβαδίζει με ανάλογο φαινόμενο ευρωπαϊκού χαρακτήρα.
Από το 1863, εξάλλου, ξεκινά η αποκαλούμενη ‘χρυσή εποχή’ του χεδίβη
Ισμαήλ, ο οποίος διακηρύσσει θριαμβευτικά ότι επί των ημερών του «η
Αίγυπτος δεν ανήκει πλέον στην Αφρική, αλλά είναι τμήμα της Ευρώπης». Στα 1869 οργανώνονται μεγαλειώδεις τελετές για να εορταστούν
τα εγκαίνια της διώρυγας του Σουέζ. Μερικά χρόνια αργότερα, στα 1876,
εξαιτίας της ανεξέλεγκτης σπατάλης, της διαφθοράς της Αυλής και των
υπέρογκων υψηλότοκων δανείων, μεγάλο μέρος των οποίων, ωστόσο, δεν
είχε εισπραχθεί, επιβάλλεται στη χώρα αγγλο-γαλλικός οικονομικός έλεγχος με σκοπό να διασφαλιστεί η εξόφληση των χρεών στους Ευρωπαίους
πιστωτές. Με παρέμβαση των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών, ο μέχρι πρότινος εξυμνούμενος ως πεφωτισμένος ανατολίτης ηγεμόνας Ισμαήλ, εκθρονίζεται στα 1879. Το αξίωμα παραχωρείται στο γιο του Tawfiq, ο οποίος
αποδεικνύεται πιο πειθήνιος στις εντολές της επιτροπής οικονομικού
ελέγχου.
Παράλληλα, όμως, εκδηλώνονται αντιδράσεις από τμήματα νεαρών
διανοουμένων, φιλελεύθερων πασάδων διεκδικώντας τη σύσταση αντιπροσωπευτικής Βουλής ως μέσον περιορισμού της απολυταρχικής χεδιβικής διακυβέρνησης και αξιωματικών του στρατού, που επιζητούν την
αντικατάσταση των Τουρκο-Κιρκάσιων στρατιωτικών από Αιγύπτιους.
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Έτσι σχηματίζεται ένα εθνικο-απελευθερωτικού τύπου κίνημα με κεντρικό
σύνθημα: «Η Αίγυπτος στους Αιγύπτιους». Του αντιπολιτευτικού αυτού
ρεύματος ηγείται ο αντισυνταγματάρχης Ahmed Urabi. Τον Σεπτέμβριο
του 1881 ο Urabi απαιτεί από τον Tawfiq την παραίτηση του Υπουργού των
Στρατιωτικών και την υλοποίηση του αιτήματος για ανακήρυξη Συντάγματος. Τις εσωτερικές διαφορές ανάμεσα στον Tawfiq και στο κίνημα του
Urabi υποθάλπουν συστηματικά οι διπλωματικοί εκπρόσωποι της Αγγλίας
και της Γαλλίας προς όφελος των στρατηγικών συμφερόντων των κυβερνήσεών τους. Κρίσιμο γεγονός αυτής της δραστηριότητας είναι ο κατάπλους αρκετών πλοίων του αγγλικού και γαλλικού στόλου, ανάμεσά τους
και δυο ελληνικών θωρηκτών, στην Αλεξάνδρεια τον Μάιο του 1882, με
το πρόσχημα ότι ενδιαφέρονται να προστατεύσουν τη ζωή και τις περιουσίες των Ευρωπαίων κατοίκων από ενδεχόμενη εξέγερση των Αιγυπτίων.
Στις 11 Ιουνίου ο διαπληκτισμός ενός Μαλτέζου με έναν ιθαγενή, ο οποίος
κατέληξε στο μαχαίρωμα και τον θάνατο του δευτέρου, λειτούργησε σαν
θρυαλλίδα για να ξεσπάσει η συσσωρευμένη οργή ποικίλων στρωμάτων
του αιγυπτιακού λαού. Αμέσως επακολούθησαν πολύωρες ταραχές με
αρκετούς τραυματίες και νεκρούς και από τις δύο πλευρές.
Για τις αιτίες και την αφορμή που οδήγησαν στα αιματηρά γεγονότα της
11ης Ιουνίου, τις συμπλοκές μεταξύ Ευρωπαίων και Αιγυπτίων, τη μαζική
φυγή των Ελλήνων παροίκων, τον βομβαρδισμό της Αλεξάνδρειας από τον
αγγλικό στόλο στις 11 Ιουλίου και την πυρπόληση της ευρωπαϊκής συνοικίας, παράγεται από την επαύριον των γεγονότων κιόλας ένα εξαιρετικά
πλούσιο, ιδεολογικά συνεκτικό και ποικιλόμορφο ειδολογικά κειμενικό
corpus, το οποίο συμπεριλαμβάνει χρονογραφικού τύπου μονογραφίες,
δημοσιογραφική αρθρογραφία, απομνημονεύματα, δημώδες κυπριακό
τραγούδι, διπλωματικές εκθέσεις και αναφορές.
Αυτό το πρωτογενές αρχείο λόγων αποτελεί την, θεωρούμενη ως αξιόπιστη, πηγή άντλησης πληροφοριών και τεκμηρίων για ανάλογου περιεχομένου μεταγενέστερα κείμενα, οι συγγραφείς των οποίων αναδημοσιεύουν επιλεκτικά κάποια αποσπάσματά του, τα ενσωματώνουν στη δική
τους αφήγηση, τα επικαλούνται ή επικυρώνουν το περιεχόμενό τους με
δικές τους κρίσεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο το ιδρυτικό «καθεστώς αλήθειας»
επικαιροποιείται, κάθε φορά που το αντι-αποικιακό αιγυπτιακό κίνημα
προκαλεί παροικιακές ανταποκρίσεις, επαληθεύεται και επανεδραιώνεται η ισχύς του λειτουργώντας, ταυτόχρονα, πολλαπλασιαστικά, αφού το
καινούριο υλικό που απλώνεται και σε άλλα είδη λόγου, για παράδειγμα
περιηγητικά κείμενα, πολιτικές πραγματείες, σχολικά εγχειρίδια,1 προστί1

Βλ. ενδεικτικά το εγχειρίδιο ιστορίας της Έκτης Δημοτικού των κοινοτικών εκπαιδευτηρίων. Χατζηπέτρου Μιχαήλ Χ., Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος μετά συνοπτικής ιστο-
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θεται στο ήδη υπάρχον. Η ανθεκτική αυτή αλυσίδα συνέχειας πρόκειται να
διαρραγεί κατά τη μεταπολεμική περίοδο, η οποία νοηματοδοτείται από το
μετα-αποικιακό σκηνικό, μέσα από τη συνολική επανεξέταση της γενεαλογίας της δεσπόζουσας παροικιακής ιδεολογίας.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το κείμενο, στο οποίο
προσφεύγουν συχνότερα όσοι ασχολούνται κατά περιόδους με την επανάσταση του Urabi αξιολογώντας το ως «περισπούδαστον έργον»2 για το
θέμα που πραγματεύεται, είναι η εκατόν ενενήντα μιας σελίδων ιστοριογραφικού τύπου μονογραφία του Νικολάου Σκωτίδη με τίτλο Η εν Αιγύπτω κρίσις εν έτει 1881 και 1882, η συγγραφή της οποίας ολοκληρώθηκε
στην Αλεξάνδρεια στις 5 Οκτωβρίου 1882 και εκδόθηκε στην Αθήνα στα
1883. Στο περιεχόμενο του έργου επικεντρώνουν την κριτική τους και οι
πιο αντιπροσωπευτικοί από την κοινότητα της μεταπολεμικής αριστερής
διανόησης επιχειρώντας μια αναστοχαστική αναδίφηση των περασμένων.
Ο Νικόλαος Σκωτίδης υπογράφει το κείμενό του ως «Υποπρόξενος
Γραμματέας του εν Αλεξανδρεία Πολιτικού Πρακτορείου και Γενικού
Προξενείου της Ελλάδος». Στη θέση αυτή υπηρέτησε από το 1879 έως το
1883. Κατά συνέπεια, τόσο από τα διαθέσιμα βιογραφικά στοιχεία, όσο και
από τη δήλωση του ίδιου στον πρόλογο, αλλά και από το περιεχόμενο,
συνάγεται ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων και ότι ομιλεί
ως φορέας αντιλήψεων ενός θεσμικού κέντρου εξουσίας.3 Λαμβάνοντας
υπόψη όλες τις προαναφερόμενες παραμέτρους πρόκειται να διεξέλθω το
θέμα εστιάζοντας στη μελέτη και ανάλυση της αφήγησης των προαναφερόμενων επεισοδίων, που διατρέχει το κείμενο αυτό, συνεξετάζοντας το
λεξιλόγιό του με άλλους ομόλογους ή αντιπαραθετικούς τύπους Λόγου.
Η προλογική δήλωση του συγγραφέα ότι «παρέστην απ’ αρχής μάρτυς
των περιπετειών του αιγυπτιακού δράματος» και μάλιστα από διπλωματική θέση, γεγονός που του προσδίδει υψηλό κοινωνικοπολιτισμικό κεφάλαιο και πρόσβαση στη γνώση ενός μεγάλου φάσματος εμπιστευτικών

2
3

ρίας της νεωτέρας Αιγύπτου, Αλεξάνδρεια 1941, σ. 114: «…κατά το 1882 εξερράγησαν
εις την Αλεξάνδρειαν αιματηρόταται ταραχαί υπό την αρχηγίαν του Αραμπή πασά, αι
οποίαι κατέληξαν εις σφαγάς των Ευρωπαίων. Οι στρατιώται του Αραμπή αφού ηνώθησαν και με τον ιθαγενή όχλον, εχύθησαν εις όλας τας συνοικίας της Αλεξανδρείας
και ήρχισαν να λεηλατούν, να πυρπολούν τα καταστήματα και να κατασφάζουν τους
Ευρωπαίους…».
Βλ. Μιχαηλίδης Ευγένιος, «Ο αιγυπτιώτης ελληνισμός εν τη νεωτέρα ιστορία», Εκκλησιαστικός Φάρος, τόμ. 28ος, Αλεξάνδρεια 1929, σ. 278.
Βλ. Καζαμίας Αλέξανδρος, «Το ιμπεριαλιστικό “φρόνημα του έθνους”. Η εκστρατεία
του Τρικούπη στην Αίγυπτο, Μάιος-Ιούνιος 1882», Δημάδης Κων. Α. (επιμ.), Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, τόμ. Β΄,
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σ. 101.
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εγγράφων, καθώς και η απεύθυνση προς «τοις συνδεομένοις στενώς μετά
της εν Αιγύπτω μεγάλης ημών αποικίας», δηλ. τους κύκλους ιθυνόντων,
συνιστούν μια ισχυρή βάση αξιόπιστης αφήγησης για το προσφερόμενο
«ενδιαφέρον ανάγνωσμα».4 Έτσι, οι τυχόν αντιρρήσεις του υποψιασμένου
αναγνωστικού κοινού κάμπτονται χωρίς πολλές αντιστάσεις.
Στην εισαγωγή, επιχειρώντας μια σε βάθος χρόνου αναδρομή στην
ιστορία της Αιγύπτου, ο Σκωτίδης σκιαγραφεί το αρχέγονο πορτρέτο του
Αιγύπτιου ως «αγαθού άγριου», το οποίο αλλοιώνεται από τη στιγμή που
ασπάζεται το Ισλάμ και επανέρχεται στην αρχική του μορφή με την έλευση
των Ευρωπαίων:
«Εν γένει δε ο Αιγύπτιος παρίσταται…ως φίλος μεν του κέρδους, πράος
δε τον χαρακτήρα και φιλήδονος, υπήκοος τοις Νόμοις και ταις Αρχαίς,
και φίλος των ξένων, της εργασίας και της προόδου…
Αφ’ ης εποχής το του Μωάμεθ θρήσκευμα επεκράτησεν εν Αιγύπτω,… ο χαρακτήρ και τα έθιμα του αιγυπτιακού λαού μετεβλήθησαν.
Εγένετο φανατικός, αρειμάνιος και άξενος. Βαθμηδόν όμως και κατ’
ολίγον διά της μετά Ευρωπαίων…επιμιξίας, ήρξατο επανερχόμενος εις
τας παλαιάς αυτού έξεις, αποβάλλων το αρειμάνιον αυτού ήθος»5.
Στη συνέχεια διαπιστώνει με θλίψη ότι η θετική επίδραση του ευρωπαϊκού στοιχείου εξανεμίστηκε με ταχείς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα. Η
ευθύνη για την μεταστροφή επιρρίπτεται στον Urabi και στους υποστηρικτές του, τους αποκαλούμενους φανατικούς ισλαμιστικούς κύκλους με τα
«δηλητηριώδη και εξεγερτικά…διδάγματα εν τοις Τζαμίοις και καφενείοις».6 Τόσο γρήγορα αποφλοιώθηκε το επίπλαστο πολιτισμένο προσωπείο
και επανεμφανίστηκε στη θέση του το ‘βάρβαρο’ πρόσωπο του αιγυπτιακού λαού.
Η αποκαλυπτική ημέρα για την επιβεβαίωση της διαδεδομένης από
καιρό «φήμη[ς] περί σφαγής των εν Αλεξανδρεία Ευρωπαίων υπό του
ιθαγενούς όχλου»7 γίνεται η 11η Ιουνίου 1882. Την αφορμή της θεωρούμενης προμελετημένης «επιθέσεως»8 έδωσε το προαναφερόμενο επεισόδιο, το οποίο ο Σκωτίδης νοηματοδοτεί διαφορετικά μιλώντας αόριστα για
κάποια έριδα μεταξύ «Ευρωπαίων τινών και Φελλάχων», κατά την οποία
4
5
6
7
8

Βλ. Σκωτίδης Νικόλαος, Η εν Αιγύπτω κρίσις εν έτει 1881 και 1882, τυπ. Παρνασσός,
Αθήνα 1883.
Ό.π., σ. 7-8.
Ό.π., σ. 44.
Ό.π., σ. 49.
Ό.π., «Περί την 1 μ.μ της Κυριακής 11/23 Ιουνίου, όμιλοι διάφοροι φελλάχων απετελούντο εν διαφόροις συνοικίαις της Αλεξανδρείας…συσκεπτόμενοι περί της ώρας της
κατά των Ευρωπαίων επιθέσεως, ην προ πολλών ημερών εμελέτων», σ. 50.
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σκοτώθηκαν ένας Μαλτέζος και ένας ιθαγενής. Συνεχίζοντας παρατηρεί
ότι «εντός ημισείας ώρας» εισόρμησαν στον ευρωπαϊκό τομέα της πόλης
«χιλιάδες ιθαγενών [οι οποίοι] εξωπλίσθησαν διά ροπάλων (ναμπούτ),
άτινα προυνόησε να προμηθευθή προ τινων ημερών ο φανατικός κληρικός
Μούσα ελ-Ακάτ».9
Το εξεγερμένο ιθαγενές υποκείμενο εμφανίζεται να αποτελείται από
«ρακένδυτο[υς] το πλείστον και γυμνο[ύς] τους πόδας, ανήκον[τες] εις
την εσχάτην τάξιν της κοινωνίας».10 Και ακολουθεί διεξοδικά η περιγραφή
της «σφαγής» από την οποία παραθέτουμε το εξής ενδεικτικό απόσπασμα:
«Οι Κανίβαλοι ούτοι διηρέθησαν εις διάφορα στίφη, και διεχύθησαν
βαθμηδόν και κατ’ ολίγον εις άπασαν την πόλιν, εξεμούντες τας αισχροτέρας των ύβρεων κατά των χριστιανών, και κραυγάζοντες «θάνατος
εις τους απίστους» […]
Μόλις εκραύγαζον αγρίως «κτυπάτε τους απίστους» και τα ρόπαλα
έπιπτον σωρηδόν επί των θυρών και των παραθύρων των καταστημάτων· τα άγρια στίφη εισήρχοντο εις αυτά, κατέθραυον τας κεφαλάς των
ευρισκομένων εν αυτοίς αόπλων Ευρωπαίων και εξήρχοντο φέροντα
την λείαν».11
Λίγες σελίδες πιο πριν, ωστόσο, αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι το αμέσως
προηγούμενο διάστημα «δεν έπαυσαν εξοπλιζόμενοι».12 Την πληροφορία αυτή επιβεβαιώνει και ο Αλφρέδος Μπότσης στο πολυσέλιδο κείμενό
του Η επανάστασις της Αιγύπτου εν έτεσι 1881-1882,13 δημοσιευμένο δέκα
χρόνια ύστερα από εκείνο του Σκωτίδη, από το οποίο δανείζεται τις περιγραφές της «σφαγής» και των λεηλασιών, ενώ συχνά παραπέμπει και στη
γαλλική έκδοσή του.14
Το ακραίο ρατσιστικό και οριενταλιστικό λεξιλόγιο για τα υποτελή
αιγυπτιακά στρώματα, στα οποία επιρρίπτεται συλλήβδην και η κατηγορία για την, θεωρούμενη ότι καθοδηγήθηκε από τον Urabi, πυρπόληση των
ευρωπαϊκών συνοικιών της Αλεξάνδρειας15 ύστερα από τον βομβαρδισμό
του αγγλικού ναυτικού, διασταυρώνεται, διανθισμένο και εμπλουτισμένο
9
10
11
12
13

Ό.π., σ. 51.
Ό.π., σ. 51.
Ό.π., σ. 51.
Ό.π., σ. 43.
Βλ. Μπότσης Αλφρέδος Ν., Η επανάστασις της Αιγύπτου εν έτεσι 1881-1882, Φέξης,
Αθήνα 1893, σ. 87: «Ουχ ήττον μεθ’ όλας τας διαβεβαιώσεις ταύτας οι εν Αλεξανδρεία
ιδίως Ευρωπαίοι ήρξαντο…οπλιζόμενοι… Εντός τριών ημερών άπαντα τα οπλοπωλεία
ήσαν κενά αγορασθέντων πάντων των πιστολίων, τυφεκίων και περιστρόφων».
14 Βλ. Σκωτίδης Νικ., L’ Egypte contemporaine et Orabi Pasha, Paris, 1888.
15 Βλ. Σκωτίδης Νικ., ό.π., σ. 113 και εξής.
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με παραπλήσιους επιθετικούς προσδιορισμούς, με εκείνο του Αλφρέδου
Μπότση, του Γεωργίου Μαρμαρά στο έργο του Η καταστροφή της Αλεξάνδρειας και της Πηνελόπης Δέλτα στο αυτοβιογραφικό της κείμενο Πρώτες
Ενθυμήσεις.
Η Πηνελόπη Δέλτα ήταν οχτώ χρονών το καλοκαίρι του 1882. Οι
Πρώτες Ενθυμήσεις γραμμένες «γύρω στα 1931-1932 ή και αργότερα»,
σύμφωνα με τον επιμελητή τους Παύλο Ζάννα, αναφέρονται σε περιστατικά της παιδικής της ηλικίας. Αναπλάθοντας τις απόψεις για τους εγχώριους κατοίκους που πρυτανεύουν ανάμεσα στους κύκλους των μεγαλοαστικών αλεξανδρινών οικογενειών, επώνυμα μέλη των οποίων αναλαμβάνουν
την ηγεσία της κοινότητας, σημειώνει:
«Για τους φελλάχους είχαμε τη μεγαλύτερη περιφρόνηση, εμείς όλοι οι
«άσπροι». Τους θεωρούσαμε σχεδόν κτήνη. Ένας άσπρος έβαζε εμπρός
δεκάδες μαύρους και τους έτρεπε σε φυγή. Το να δείρεις Αράπη όχι
μόνο επιτρέπουνταν, αλλά κ’ επιβάλλουνταν… Ήταν κτήνη. Γι’ αυτό
κάθε τους ξύπνημα, σαν του Άραμπη, ήταν κτηνώδες.»16
Σ’ αυτόν τον μανιχαϊκά διαιρεμένο χώρο σε λευκούς πολιτισμένους
έποικους και σε σκουρόχρωμους ή «μαύρους» απολίτιστους ιθαγενείς
«…η γλώσσα του άποικου, όταν μιλάει για τον αποικιοκρατούμενο, είναι
μια γλώσσα ζωολογική»,17 παρατηρεί ο Frantz Fanon. Βάσιμα συνάγεται
ότι με το παραπάνω γλωσσικό υλικό κατασκευάζεται μια ακραίας μορφής
απαξιωτική και αμαυρωμένη εικόνα του ίδιου του Urabi και των αιγυπτιακών υποτελών στρωμάτων σχηματίζοντας κατ’ αντανάκλαση το εναντιόμορφο είδωλό της, εκείνο της πολιτισμένης ελληνικής παροικίας. Η
εδαφικότητά της εμφανίζεται να απειλείται θανάσιμα και αναιτιολόγητα
—κάποιοι μιλούν ακόμη και για συμπεριφορές ακραίας αγνωμοσύνης των
Αιγυπτίων18— δεδομένου ότι σε αυτό το συνεκτικό αφηγηματικό σχήμα
αποσιωπάται επιμελώς το θεμελιακό προνομιακό καθεστώς ύπαρξής της,
ενώ υπερτονίζεται ο εκπολιτιστικός και προοδευτικός της χαρακτήρας. Το
τελευταίο σκέλος αυτής της συλλογιστικής διαλέγεται με αντίστοιχη του
16 Βλ. Δέλτα Πηνελόπη Σ., Πρώτες ενθυμήσεις, Ερμής, Αθήνα 2000, σ. 78.
17 Βλ. Fanon Frantz, Οι κολασμένοι της γης, μτφρ. Αγγ. Αρτέμη, Κάλβος, Αθήνα 1982, σ.
16.
18 Βλ. Προκοπίου Σωκράτης Α., Νεοέλληνες στην Ασία και Αφρική, πρωτοπόροι του πολιτισμού, τυπ. Ι. Δ. Σοφιανόπουλου, Αθήνα 1930, σ. 182-83: «…το έργο των Ελλήνων
της Αιγύπτου, που σαν ζωογόνος και ανανεωτική ένεση μπήκε στις φλέβες της άρρωστης χώρας και συνετέλεσε στη σημερινή ανθηρότητα και ευρωστία της, πράγμα που
τους επιφύλαξε κάποτε, στην επανάσταση του Αραμπή το 1882 – αντί του μάνα χολή –
δηλαδή διωγμούς άγριους, σφαγές, εμπρησμούς, διαρπαγές και θηριωδίες αφάνταστες
από τον όχλο της Αλεξάνδρειας…».
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Cromer, του πρώτου Άγγλου Αρμοστή, ο οποίος διατηρεί την ελπίδα οι
μελλοντικές γενιές των Φελλάχων, σε πείσμα της «άγνοιας και της υποτιθέμενης αγνωμοσύνης των Αιγυπτίων», να θυμούνται την πρωταρχικής
σημασίας συμβολή της «αγγλο-σαξωνικής φυλής» στο να ακολουθήσουν
τελικά το δρόμο του «πραγματικού Δυτικού πολιτισμού».19
Αναμενόμενη, λοιπόν, είναι η προσδοκία της σωτήριας καταστολής της
αιγυπτιακής ανταρσίας. Το κλίμα πανικού και φόβου ανάμεσα στους λιγοστούς Ευρωπαίους που τόλμησαν να παραμείνουν αποκλεισμένοι σε μια
βίλα του Ραμλίου αφηγείται στα Απομνημονεύματα οικογένειας προσφύγων ο Φερδινάνδος Φ. Όδδης, σημαίνων λόγιος της εποχής,20 ο οποίος
αναπαριστά τις σκηνές σχεδιαζόμενης σφαγής τους από το αποκαλούμενο
«πλήθος των πιθήκων».21 Μια ισλαμιστική αντιχριστιανική διάσταση στο
κίνημα του Urabi δίνει το δημώδες κυπριακό τραγούδι Άσμα του βομβορδισμού της Αλεξανδρείας που έχει ανθολογήσει ο Αθανάσιος Σακελλαρίου:22
«Αρκίζει ο Αραβήμπεης φωτιάν της πολιτείας
Και καίει τους χριστιανούς χωρίς καμμίαν αιτίαν».
Ο Σκωτίδης, αφού επιβιβάζεται σε ένα από τα δύο ελληνικά πολεμικά
πλοία, «ανυπομόνως και εν αγωνία» περιμένει «την ανατολήν της αυγής
της 11 Ιουλίου, καθ’ ην αι άτακται δυνάμεις της Αιγύπτου ήθελον δώσει
λόγον των διαπραχθέντων προ ενός ακριβώς μηνός κατά αόπλων…Ευρωπαίων».23 Το πρωί της 11ης Ιουλίου λήγει το τελεσίγραφο του Άγγλου
ναυάρχου Seymour προς τον Urabi να παραδώσει τα φρούρια και να
εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια. Ο Urabi αρνείται να συμμορφωθεί και το
αγγλικό ναυτικό αρχίζει σφοδρό βομβαρδισμό. Αξίζει να παρακολουθήσουμε, όμως, ορισμένα σημεία από το κείμενο του Σκωτίδη:
«…ην εκ των ωραιοτέρων ημερών, ας βλέπει τις εν Αιγύπτω· ο ορίζων
φαιδρός και διαυγής· το αχανές Λιβυκόν πέλαγος γαληνιαίον και
ήρεμον· μόνον απόγειός τις αύρα εσχημάτιζε ρυτίδας τινάς επί της
επιφανείας της θαλάσσης. Ο ήλιος ανέτειλε στίλβων και μεγαλοπρεπής· διά των ακτίνων του δε διέλυσεν αμέσως μικρά τινά νέφη ατμών
φαινομένων εν τοις απωτάτοις σημείοις του ορίζοντος…
19 Βλ. Cromer, The Earl of, Modern Egypt, Macmillan & Co., London, 1911, σ. 612-13.
20 Βλ. αναλυτικές βιογραφικές πληροφορίες στο: Ανωνύμου, «Φερδινάνδος Φ. Όδδης
(Οδυσσεύς)», Εικοστός Αιών, τχ. 22-23, Αλεξάνδρεια 7 και 16 Οκτωβρίου 1895, σ. 2-3.
21 Βλ. Όδδης Φ. Φ., Απομνημονεύματα οικογένειας προσφύγων, τυπ. Αν. Βιτάλη, Αλεξάνδρεια 1884.
22 Βλ. Σακελλαρίου Αθ. Α., «Άσμα του βομβορδισμού της Αλεξανδρείας», Τα κυπριακά,
τόμ. 2ος, Αθήνα 1891, σ. 183-84.
23 Βλ. Σκωτίδης Νικ., ό.π., σ. 100.
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Ακριβώς την 7ην ώραν της πρωΐας μέγας κρότος πυροβόλου αντήχησεν εν τω κενώ. Ήτο το σύνθημα του βομβαρδισμού εκπεμφθέν εκ της
Ναυαρχίδος… Μυριάδες πτηνών περιδεών και φωναζόντων απεμακρύνοντο της ξηράς…
Από της 3ης ώρας…οι πυροβολισμοί…ηλαττώθησαν επαισθητώς,
περί την 4ην δε ώραν, ότε προσήλθεν εις βοήθειαν των τριών θωρηκτών
ο «Παράβολος», εσίγησεν εντελώς… Εν μιά και μόνη ημέρα η θαλασσοκράτωρ Δύναμις απέδειξεν, ότι η κατά τα τελευταία έτη μακροθυμία
αυτής δεν ήτο ένδειξις αδυναμίας.»24

Η αγγλική επέμβαση, με τη «μεγαλοπρεπή εικόνα του βομβαρδισμού
των φρουρίων της Αλεξάνδρειας»,25 που οδήγησε στην εδαφική κατοχή
της Αιγύπτου, αναπαρίσταται όχι μόνο νομιμοποιημένη αλλά και προσδοκώμενη· εμφανίζεται ως σύμβολο της κατίσχυσης του δυτικού πολιτισμού στην αναμέτρησή του με την ανατολική βαρβαρότητα. Υποτίθεται
ότι έγινε για να προστατεύσει τα συμφέροντα της ελληνικής παροικίας και
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πληθυσμών, για να αποκαταστήσει τη διασαλευθείσα τάξη και νομιμότητα και για να αναλάβει το αγγλικό έθνος το
υψηλό ηθικό χρέος ώστε «η Αίγυπτος…και πάλιν να χρησιμεύση…ως
σπουδαία εστία πολιτισμού εν τη Αφρική».26 Ο αυτοαναφορικός αφηγητής
στο κείμενο του Όδδη, αφού διαφύγει τον κίνδυνο, συναντά στο δρόμο
τον πρώτο Άγγλο στρατιώτη. Ενθουσιασμένος αναφωνεί και δηλώνει σε
πρώτο πληθυντικό πρόσωπο:
«— Ζήτω η γηραιά και φιλάνθρωπος Αλβιών!
Κατά τας τρομεράς εκείνας στιγμάς πάντες ήμεν Αγγλόφιλοι.»27
Ο Ιωάννης Λαμπρίδης στην αποκαλούμενη πολιτική μελέτη του Ο εν
Αιγύπτω σύγχρονος ελληνισμός, τυπωμένη στην Αθήνα στα 1904, υποστηρίζει ότι οι Έλληνες οφείλουν να είναι «θερμότατοι ευχέται της επί μακρόν
παγιώσεως των Άγγλων εν ταις νυν αφρικανικαίς αυτών κτήσεσι» καθότι
υπό την προστασία τους «προάγονται και θα προαχθώσιν έτι μάλλον ποικίλα
και ύψιστα συμφέροντα του Ελληνισμού καθ’ όλην την Αφρικήν…».28 Κατά
συνέπεια η αγγλική κατοχή δε συμβάλλει μόνο στον εκπολιτισμό της αιγυπτιακής κοινωνίας, αλλά δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον που ευνοεί
24
25
26
27
28

Ό.π., σ. 100-7.
Ό.π., σ. 122.
Ό.π., σ. 191.
Βλ. Όδδης Φ. Φ., ό.π., σ. 94.
Βλ. Λαμπρίδης Ι. , Ο εν Αιγύπτω σύγχρονος ελληνισμός, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα
1904, σ. 25.
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και ενθαρρύνει την ανάλογη αποστολή της παροικίας· η δεσπόζουσα ιδεολογία της γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του αποικιακού Λόγου και μάλιστα
στην πιο ακραία εκδοχή του, δεδομένου ότι απομιμείται με υπερβάλλοντα
ζήλο το αποικιακό ιδίωμα του κυρίαρχου.

Η συνέχεια της δεσπόζουσας ιδεολογίας και οι απαρχές της αμφισβήτησης
Ο ιδρυτικός μύθος, που κατασκευάζει μια σκοτεινή εικόνα για το εθνικοαπελευθερωτικό αιγυπτιακό κίνημα του Urabi και μια ακηλίδωτη για το
αποικιακό σύστημα, συμβάλλει θεμελιακά στη δόμηση της δεσπόζουσας
παροικιακής ταυτότητας· συνεχίζει να τροφοδοτεί με συναφές λεξιλόγιο
και τις αφηγήσεις για τη thawra (επανάσταση) του Saad Zaghloul, που
εκδηλώθηκε στα 1919 διεκδικώντας το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και
αυτοκυβέρνησης.
Παραλείποντας να επεκταθούμε στην εξαιρετικά πλούσια πρωτογενή
βιβλιογραφία της εποχής, περιοριζόμαστε να αναφερθούμε ενδεικτικά στο
πολυσέλιδο κεφάλαιο «Η Αλεξάνδρεια του τρόμου και του αίματος» από
το κείμενο του δημοσιογράφου Ηρακλή Λαχανοκάρδη Παλαιά και νέα
Αλεξάνδρεια που δημοσιεύτηκε στα 1927.29 Ο συντάκτης του επιχειρεί
να συνδέσει σε μια γραμμική, σειριακή ακολουθία τα γεγονότα του 1882
με τις «σφαγές» του 1921. Για την περιγραφή των πρώτων χρησιμοποιεί
το βιβλίο του Σκωτίδη, θεωρώντας ότι είναι «εκ των πλέον αυθεντικών
συγγραμμάτων»30 από όσα γράφτηκαν για το ζήτημα, από το οποίο αναδημοσιεύει αυτούσια τα σχετικά κεφάλαια. Για «τας αιματηράς… σελίδας
της συγχρόνου αλεξανδρινής ιστορίας»,31 που παρουσιάζονται με αρκετές λεπτομέρειες κάτω από τον χαρακτηριστικό υπότιτλο «Η ανθρωποσφαγή του 1921», ομιλεί ο ίδιος από τη θέση του αυτόπτη μάρτυρα χρησιμοποιώντας ανάλογες εκφράσεις με εκείνες του Σκωτίδη. Οι οργανωμένες
αντιδράσεις των Αιγυπτίων στα σχέδια της βρετανικής αποικιακής αρχής
να επιβάλει μονομερώς τη μορφή διακυβέρνησης της χώρας τους μετά το
πέρας του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου αποδίδονται στα «άτοπα εθνικιστικά κηρύγματα… και τον τυφλόν φανατισμόν…ανευθύνων ροπαλοφόρων και χαμινίων του κατωτάτου όχλου».32
29 Βλ. Λαχανοκάρδης Ηρακλής, Παλαιά και νέα Αλεξάνδρεια, Πατριαρχικό τυπογραφείο,
Αλεξάνδρεια 1927, σ. 33-48.
30 Ό.π., σ. 33.
31 Ό.π., σ. 47.
32 Ό.π., σ. 48.
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Ωστόσο, κατά τον Μεσοπόλεμο, εξαιτίας της ωριμότερης ανάπτυξης
του αιγυπτιακού κινήματος, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο διεθνές
γεωπολιτικό περιβάλλον, για παράδειγμα την επικράτηση της μπολσεβίκικης επανάστασης και την εξάπλωση των αντι-αποικιακών κινημάτων σε
πολλές περιοχές της Αφρικής και της Ασίας, η αποικιοκρατία αρχίζει να
εισέρχεται σε περίοδο κρίσης αντιπροσώπευσης, η οποία αντανακλάται και
στον παροικιακό μικρόκοσμο, όπου, υπό το κράτος της αγωνίας για τις
επικείμενες μεταρρυθμίσεις, όπως την κατάργηση του προνομιακού καθεστώτος των διομολογήσεων και των Μικτών Δικαστηρίων, όλο και συχνότερα ακούγεται η έκκληση από πολλούς για υποβολή ρεαλιστικών σχεδίων
και για επείγουσα υλοποίηση προγραμμάτων αναπροσαρμογής στις μεταβαλλόμενες αιγυπτιακές συνθήκες.
Η πιο προωθημένη φωνή στο πλαίσιο αυτού του ρεύματος αναπροσανατολισμού κατευθύνσεων είναι του Σακελλάρη Γιαννακάκη, ηγετικής
προσωπικότητας της μαρξιστικής διανοητικής κοινότητας. Παραμονές του
Συνεδρίου του Montreux (Απρίλιος–Μάιος 1937) προσκαλεί τους ομοεθνείς του να «αποδείξουμε εμπράκτως (όχι με λόγια) στους Αιγυπτίους ότι
είμαστε ειλικρινείς τους φίλοι. Ότι είμαστε έτοιμοι να υποστούμε μαζύ τους
τες χαρές και τες λύπες τους…μέσα στα κάδρα των νόμων της ανεξαρτήτου πατρίδας τους…».33 Από τότε, λοιπόν, αρχίζει να γίνεται εμφανής
η παρουσία ενός αντιρρητικού αριστερού ρεύματος σκέψης, το οποίο θα
ωριμάσει μεταπολεμικά συστήνοντας τη δική του «δομή αίσθησης», όπου
το διακριτό λεξιλόγιο των φορέων του εντάσσεται σε μια στρατευμένη
γραμματική αμφισβήτησης και ανασκευής του ιδρυτικού και ηγεμονικού
«καθεστώτος αλήθειας», το οποίο κυριάρχησε επί μακρόν χάρη και στη
συναίνεση που του παρείχαν σιωπηρά ή φανερά τα εξαρτημένα στρώματα
της παροικίας. Στο βαθμό που τα αναλογούσε ήσαν ευνοημένα από τον
αποικιακό καταμερισμό εργασίας συγκρινόμενα με τα ιθαγενή υποτελή
στρώματα.

Η αντι-αφήγηση του αποικιακού παρελθόντος
Το μεταπολεμικό μετα-αποικιακό σκηνικό, όπως είναι εύλογο, επηρεάζει αποφασιστικά τις συνθήκες διαβίωσης της παροικίας. Η αποκληθείσα
επανάσταση της 23ης Ιουλίου 1952, καθοδηγημένη από το κίνημα των Ελεύθερων Αξιωματικών, ανατρέπει το παλιό εξαρτημένο καθεστώς. Ο Gamal
Abdel Nasser, ως πρόεδρος της αιγυπτιακής κυβέρνησης, το καλοκαίρι του
33 Βλ. Γιαννακάκης Σ. Μ., «Ενόσω δεν είνε ακόμη αργά», Παναιγύπτια, τχ. 419-20, Αλεξάνδρεια 24 Απριλίου–1 Μαΐου 1937, σ. 431.
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1956 αναγγέλλει την εθνικοποίηση της διώρυγας του Σουέζ. Ακολουθεί
η κήρυξη του πολέμου από τον συνασπισμό Αγγλίας–Γαλλίας–Ισραήλ και
η αποτυχία τους να επιβάλουν τη θέλησή τους. Στο μεταξύ ο αντι-βρετανικός αγώνας των Ελληνοκυπρίων έχει τους δικούς του μάρτυρες, ενώ
το ελλαδικό μητροπολιτικό κέντρο, με τη συνέργεια των διπλωματικών
αρχών και των κοινοτικών ηγεσιών, επεμβαίνει απροκάλυπτα στα εσωτερικά της παροικίας επιχειρώντας να καταστείλει το αριστερό κίνημά της.
Η ηγεσία του διεκδικεί τον εκδημοκρατισμό της κοινοτικής διοίκησης και
ταυτόχρονα επικροτεί τις νίκες του εθνικού αντι-αποικιακού αιγυπτιακού
κινήματος συμμετέχοντας ενεργά στις λαϊκές κινητοποιήσεις και συστήνοντας ελληνικά τμήματα πολιτοφυλακής κατά τον πόλεμο του Σουέζ.
Η μαρξιστική διανοητική κοινότητα της γενιάς του Στρατή Τσίρκα,
ανάμεσα σε άλλα ζητήματα, εστιάζει τον αντίλογό της, ιδιαίτερα κατά τη
δεκαετία ’50, και στην αποκατάσταση της «αλήθειας» όσον αφορά στο
αιγυπτιακό εθνικο-απελευθερωτικό κίνημα αναλαμβάνοντας το εγχείρημα
να το εξιστορήσει εξ αρχής από την οπτική των υπάλληλων παροικιακών
στρωμάτων. Με άλλα λόγια, επιδιώκει να χαρτογραφήσει και να αποκαλύψει τις λανθάνουσες και αποσιωποιημένες ως τότε σχέσεις αλληλεγγύης,
τα συγγενικά οράματα και τις παραπλήσιες συνθήκες διαβίωσης αποσκοπώντας στην ανακατασκευή της παροικιακής συλλογικής ταυτότητας, με
την προϋπόθεση ότι θα συντελείται ταυτόχρονα η απο-αποικιοποίηση της
συνείδησης. Τα μέλη της, εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, δικηγόροι, ιατροί, υπάλληλοι και στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων
κ.λπ., αξιοποιούν εκ παραλλήλου ετερογενείς μορφές λόγου που συμπεριλαμβάνουν προκηρύξεις, διαλέξεις, μελέτες, πυκνή αρθρογραφία από τα
δημοσιογραφικά έντυπα της Φωνής και του Πάροικου, αφιερώματα στους
ηγέτες και στην ιστορική διαδρομή του αιγυπτιακού κινήματος, μεταφράσεις κειμένων Αιγύπτιων διανοητών, λογοτεχνών και πολιτικών. Δημοσιεύονται αποσπάσματα από την αυτοβιογραφική τριλογία του Taha Hussein
El-Ayam (Μέρες), σελίδες από το μυθιστόρημα Ημερολόγιο ενός δικαστή
του Tawfiq al-Hakim, ενώ κυκλοφορεί σε αυτοτελή έκδοση το πολιτικό
μανιφέστο Η φιλοσοφία της επαναστάσεως του Gamal Abdel Nasser.34 Η
λογοτεχνική γραφή γίνεται, σε αρκετές περιπτώσεις, το αντηχείο του αντιαποικιακού διανοητικού κλίματος· ο επώνυμος συγγραφέας αναλαμβάνει να αρθρώσει, διαθλασμένες στο λογοτεχνικό πεδίο, τις αγωνίες και τις
προσδοκίες μιας καταπιεσμένης συλλογικότητας.35 Το συλλογικό όραμα
γίνεται αναπόσπαστο στοιχείο της ατομικότητας και αντίστροφα.
34 Βλ. Γκαμάλ Άμπντ Ελ-Νάσερ, Η φιλοσοφία της επαναστάσεως, μετάφρ. Ε. Σ. Δημητριάδη, Κάιρο 1954.
35 Βλ. ενδεικτικά Βοΐσκου Ελένη, Ο παλμός της ζωής μας, Κάιρο 1956.
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Στο πλαίσιο αυτό ο Τσίρκας, αξιοποιώντας ποικίλους τύπους λόγου,
ξεκινά το δικό του ‘voyage in’ στο καταγωγικό παρελθόν. Στη φιλολογική μελέτη Ο Καβάφης και η εποχή του παραθέτει κάποιες χαρακτηριστικές περιγραφές για το κίνημα του Urabi, τις σχολιάζει και αφορμάται για
την υπονόμευση του δεσπόζοντος «καθεστώτος αλήθειας» αποβλέποντας
στην αντικατάστασή του με ένα καινούριο:
«“…στις 11 Ιουνίου 1882, ο όχλος σκότωσε ξένους υπηκόους στην
Αλεξάνδρεια. Αγγλία και Γαλλία, που ενδιαφέρονταν ιδιαιτέρως για
την προστασία των ξένων, επεμβαίνουν…”. “Η κατάστασις προσέλαβε χαρακτήρα ξενηλατικόν, επήλθον σφαγαί και λεηλασίαι εις Αλεξάνδρειαν, οι Άγγλοι απεβιβάσθησαν…”. Όποιο ελληνικό βιβλίο κι αν ανοίξεις, θα βρεις αυτή την εκδοχή. Επί ολόκληρες γενιές, τα ελληνόπουλα
της Αιγύπτου αυτά διδάσκονταν κι αυτά κατάντησαν να πιστεύουν. Μα
ιδού ποια είναι η αλήθεια…».36
Αμέσως παρακάτω υποστηρίζει ότι η «σφαγή» ήταν ένα «μεγάλο ψέμα
για να δικαιολογηθεί ο βομβαρδισμός και η κατοχή»37 ενώ, αντ’ αυτού,
επρόκειτο για μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση του χεδίβη στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη διατήρηση της εξουσίας του. Ο Τσίρκας, για
να τεκμηριώσει τις απόψεις του, επικαλείται τα αποδεικτικά στοιχεία που
συγκέντρωσε ο φίλος του Urabi Άγγλος ποιητής Wilfred Scawen Blunt.
Ανάλογες αντιλήψεις συμμερίζονται, εξάλλου, πολλά μέλη της αριστερής
διανοητικής κοινότητας τόσο για τα γεγονότα του 188238 όσο και για βίαια
επεισόδια κατά την επανάσταση του 1919,39 αλλά και για την πυρκαγιά που
ξέσπασε στις 25 Ιανουαρίου του 1952 στο Κάιρο,40 κατά την οποία καταστράφηκε, ανάμεσα σε άλλα κτήρια, το ξενοδοχείο Shepherd, προσφιλής
χώρος διαμονής για τους Ευρωπαίους περιηγητές και ταξιδιώτες.
36 Βλ. Τσίρκας Στρ., Ο Καβάφης και η εποχή του, Κέδρος, 8η έκδ., Αθήνα 1987, σ. 105.
37 Ό.π., σ. 105.
38 Βλ. Ξένος Πάνος Ν., Οι εθνικο-απελευθερωτικοί αγώνες του αιγυπτιακού λαού, Αλεξάνδρεια 1957, σ. 20: «Και να θυμηθή κανείς ότι και ο καυγάς για τις σφαγές…έπρεπε να
προκληθή (τι σύμπτωση!) από ένα Βρεττανόν υπήκοο, ένα Μαλτέζο!...Τις “σφαγές της
Αλεξάνδρειας”,… τις προετοίμασε με πράκτορές του ο Άγγλος Πρόξενος Έντουαρντ
Μάλετ».
39 Βλ. Τσίρκας Στρ., «Μηδέν άγαν, Αύγουστε!», Η Αυγή, 25 Ιανουαρίου 1962: «Η αγγλική
πολιτική, καταχθόνια και ύπουλη, προκάλεσε με πράκτορές της μια κίνηση διωγμού της
αρμένικης μειονότητας, για να παραστρατήσει την επαναστατική ορμή του λαού και να
συκοφαντήσει το κίνημά του».
40 Βοΐσκου Ελ., ό.π., σ. 73: «Η πυρκαϊά, γνωστό παιχνίδι για να πείσει τον κόσμο ότι
τέτοιος λαός χρειαζόταν “πυγμή και ξένη κατοχή που να φέρει την τάξη”. Όμως ο
κόσμος δεν πείστηκε. Πολλοί προείδαν το κακό. Άλλοι το κατάλαβαν αμέσως. Κι οι πιο
δύσπιστοι δεν άργησαν να πειστούν για τ’ αντίθετο».
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Η αντίληψη ότι οι μυστικές υπηρεσίες των κατασταλτικών μηχανισμών της αποικιακής αρχής σε συνεργασία με εκείνες της τοπικής εξουσίας
εφαρμόζουν στρατηγικές δυσφήμισης και υπονόμευσης του αιγυπτιακού
αντιστασιακού κινήματος, εκμεταλλευόμενες για δικό τους όφελος οργανωτικές αδυναμίες του ή εξωθώντας τεχνηέντως τις εσωτερικές διχογνωμίες στα άκρα, διαθλάται στο μυθιστορηματικό πρόσωπο του Μπρουκς
στη Νυχτερίδα του Τσίρκα.
Ο Ζακ, ο Ελβετός μεσήλικας εραστής της Μαρί-Κλωντ, φίλης της
Νάνσυ, αφηγείται το περίπλοκο δίκτυο δυσκολιών που αντιμετώπιζε ο
Άγγλος δικαστής, αρμόδιος να συλλέξει το πραγματολογικό υλικό για
τις βιαιοπραγίες του Μαΐου 1921. Για να εξιχνιάσει τις περιστάσεις και να
οδηγηθεί σε αντικειμενικά συμπεράσματα, σύμφωνα με τον αφηγητή, ο
δικαστής: «Έβαλε το στοιχειώδες ερώτημα της εγκληματολογίας: Ποιόν
ωφέλησαν οι ταραχές;».41
Υιοθετώντας ανάλογου περιεχομένου ερωτήματα η αριστερή διανοητική κοινότητα αμφισβητεί και υπονομεύει την αφηγηματική στρατηγική
των φορέων της δεσπόζουσας ιδεολογίας αποκαθιστώντας το ανεστραμμένο είδωλο της αιγυπτιακής αντίστασης. Στο προτεινόμενο καινούριο
κάδρο της αιγυπτιώτικης ταυτότητας τα πρώην ηρωοποιημένα σύμβολα
των Βρετανών αποικιακών αξιωματούχων και των ιθυνόντων της παροικίας, όπως του Γεωργίου Γούσιου, του Νικολάου Σκωτίδη, του Ναυάρχου
Seymour, του Προξένου Malet, του Ύπατου Αρμοστή Λόρδου Cromer, του
Λόρδου Kitchener, του Στρατηγού Allenby κ.ά., αποκαθηλώνονται και
ανυψώνονται στη θέση τους, αγιοποιημένες τώρα, οι εικόνες των δυσφημισμένων Αιγύπτιων ηγετών, του Ahmed Orabi, του Mustafa Kamil, του
Saad Zaghloul, του Gamal Abdel Nasser, ενώ δίπλα τους τοποθετούνται
σε μια γραμμική σειρά τα πορτρέτα των μουσουλμάνων διανοητών του
εθνικο-απελευθερωτικού κινήματος και της Nahda (Αναγέννησης) της
Αραβικής Γραμματείας, του Jamal ed-Din al-Afghani, του Mohammad
Abduh, του Taha Hussein, του πολιτικού συντρόφου του Ahmed Urabi και
ποιητή Samy el-Baroudi κ.ά. Κοντά στους Αιγύπτιους παίρνουν θέση και
οι Άγγλοι επικριτές της αποικιοκρατίας, όπως ο ποιητής Wilfred S. Blunt, ο
δικηγόρος υπεράσπισης του Urabi Alexander M. Broadley κ.ά. Την προοπτική του επικής σύνθεσης πίνακα δίνουν οι ελληνικοί πληθυσμοί που ζουν
στις εξαθλιωμένες αιγυπτιακές συνοικίες της Γκαμαλίγια και του Μούσκι
στο Κάιρο, του Μεξ και του Γκαμπάρι στην Αλεξάνδρεια.
Διαβιώντας ανάμεσα στο αποικιακό και στο αντι-αποικιακό διπολικό
περιβάλλον, η παροικία εισέρχεται στη μετα-αποικιακή εποχή της αιγυπτι41 Βλ. Τσίρκας Στρ., Η Νυχτερίδα, Κέδρος, 23η έκδ., Αθήνα 1991, σ. 186.
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ακής κοινωνίας με το χειραφετικό πρόταγμα της απο-αποικιοποίησης της
συλλογικής συνείδησης, όπως αυτή εκπορεύεται από την αριστερή διανοητική κοινότητα. Οι φορείς της υπερασπίζονται την ιδέα ότι για να επαναποκτήσει η παροικία την εδαφικότητά της θα χρειαστεί να συμφιλιωθεί με
τις καινούριες συνθήκες και να συμμορφωθεί με τους νόμους που θεσπίζει το μέχρι πρότινος αποικιοκρατούμενο ιθαγενές υποκείμενο, θεωρούμενο τώρα πλέον ως κυρίαρχο στο νεοσύστατο ανεξάρτητο αιγυπτιακό
έθνος-κράτος.
Ωστόσο, η βολονταριστική και μεταιχμιακή αυτή χειρονομία μεταστροφής της συλλογικής ταυτότητας, η οποία εμπεριέχει στον πυρήνα της τόσο
την προσδοκία να αποτραπεί ο θρυμματισμός και η απεδαφικοποίηση της
παροικίας, όσο και την ηθική ευθύνη να ανταποδοθούν τα «τροφεία»42 στη
«μητέρα» Αίγυπτο, αδυνατεί μάλλον να διαγνώσει επαρκώς ή να αποδεχτεί, αποφεύγοντας ουτοπικού τύπου πολιτικές, τη μετα-αποικιακή ιστορική πραγματικότητα κατά την οποία, σύμφωνα με την κατηγορηματική
απόφανση του Frantz Fanon:
«η αποαποικιοποίηση είναι πάντα ένα βίαιο φαινόμενο…η αποαποικιοποίηση είναι απλούστατα η αντικατάσταση ενός “είδους” ανθρώπων με
ένα άλλο “είδος” ανθρώπων. Χωρίς μεταβατικό στάδιο, υπάρχει γενική,
πλήρης, απόλυτη αντικατάσταση…».43
Μέσα σ’ αυτό το χωροχρόνο, η φωνή του Αντουάνου, μυθοπλαστικού προσώπου της Νυχτερίδας και φορέα των περιθωριοποιημένων ελληνικών στρωμάτων, μολονότι χρονολογείται από την παρελθοντική εποχή
του Urabi εντούτοις κατορθώνει να ακουστεί στο μετα-αποικιακό παρόν
της δεκαετίας του ’60. Ο απόηχός της έρχεται καθυστερημένος έχοντας
απωλέσει, στο μεταξύ, τον δραστικό χαρακτήρα του προειδοποιητικού
πολιτικού μηνύματος προς τους ομοεθνείς:
«…Βάλτε το καλά στο κακάρι σας. Μουσαφιραίοι είσαστε. Ο λαός αυτός
ξύπνησε και γυρεύει να γίνει αφέντης στο σπίτι του. Μην τους εμπιστεύεστε, μωρέ, τους εγγλέζους, που σας κάνουν τον προστάτη…».44

•

42 Βλ. Τσίρκας Στρ., Ο πολιτικός Καβάφης, Κέδρος, 5η έκδ., Αθήνα 1984, σ. 93.
43 Βλ. Fanon Frantz, ό.π., σ. 9.
44 Βλ. Τσίρκας Στρ., Η Νυχτερίδα, ό.π., σ. 195.
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Τυπολογίες της ελληνικής μετανάστευσης και στερεοτυπικές
απεικονίσεις των Ελλήνων μεταναστών στην Αίγυπτο
στη στροφή του 20ού αιώνα
Μάριος Παπακυριακού

Σε ένα δημοσίευμα στον αθηναϊκό τύπο ο «Αιγυπτιώτης Ελληνισμός»
περιγραφόταν ως ένα «από τα τελευταία δείγματα της εκτός κρατικών
ορίων κοσμοπολίτικης ελληνικότητας», ενώ ο «Ελληνισμός της Αμερικής» ως ένα «τυπικό έκγονο του σύγχρονου ελλαδικού έθνους-κράτους».
Η αντιπαραβολή αυτή, με αφορμή δύο ταινίες (την «Αλεξάνδρεια» και το
«Γάμος αλά Ελληνικά»), είναι συνέπεια των ανησυχιών του αρθρογράφου
αναφορικά με την πρόσληψη του κυρίαρχου «δυτικού παραδείγματος» του
«εκσυγχρονισμού». Σύμφωνα με τον Γιανναρά, ο «Αιγυπτιώτης» αποτέλεσε τμήμα αυτού «δίχως ίχνος μειονεξίας», αφού στην Αίγυπτο «ακόμα
και ο μετριότερος οικονομικά είχε επίγνωση πολιτιστικής υπεροχής, αρχοντικής (λόγω πολιτισμού) καταγωγής και μιλούσε [πέρα από τη μητρική
του] δύο ή και τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες. Αλλά δίχως τον κομπασμό ή
την επιτήδευση του τάχα σπουδαίου φραγκολεβαντίνου επαρχιώτη»· οι
επιδράσεις της «Ευρώπης» στον τρόπο ζωής του δε μείωναν ούτε αλλοίωναν τη «συνειδητή και έκδηλη, θαρρετά προβαλλόμενη, ελληνικότητά
του», αντίθετα με την «προγονολαγνεία» και τον «εθνικιστικό επαρχιωτισμό» που αποδίδονται στους «γηγενείς Ελλαδίτες». Όσο για τους «απόδημους Ελλαδίτες» στην Αμερική, που περιγράφονται ως έχοντες μια «κιτς»
αισθητική, «το ευρωπαϊκό ένδυμα […] είναι μίμηση, αναγκαία υπεραναπλήρωση μειονεξίας».1
Αν οι περιγραφές που παρουσιάστηκαν μπορεί να αποδοθούν σε υπερβολές του αρθρογράφου, που προσπαθεί να δικαιολογήσει την κριτική του
στο παρόν μέσα από επιλεγμένα γενικευτικές οπτικές του παρελθόντος,
μια ανάλογη αντιπαραβολή είναι πάντως αρκετά διαδεδομένη σήμερα. Η
εικόνα των πάμφτωχων μεταναστών, στοιβαγμένων στο κατάστρωμα ενός
πλοίου για την Αμερική, με όνειρα για μια γρήγορη οικονομική επιτυχία,
1

Χρήστου Γιανναρά, «Ελληνισμός της Αλεξάνδρειας και του Σικάγου», <http://www.
ekathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_11/05/2008_269485>.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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ή των «Μπρούκληδων», των νεόπλουτων «Ελληνοαμερικάνων», που όταν
επέστρεφαν από κάποια επίσκεψή τους στην Ελλάδα (στη δεύτερη θέση,
βέβαια) επιδείκνυαν τον (όποιο) πλούτο τους,2 είναι κυρίαρχη για την
υπερατλαντική μετανάστευση. Ο επιτυχημένος οικονομικά Έλληνας στην
Αμερική απεικονίζεται συνήθως στο πρότυπο του κύριου «Παραλή», του
επιδεικτικά νεόπλουτου «Ελληνοαμερικάνου» με τα σπασμένα ελληνικά
στους «Απάχηδες των Αθηνών», τη διάσημη επιθεώρηση του Μεσοπολέμου, που μεταπολεμικά έγινε και ταινία. Από την άλλη, οι Έλληνες από
την Αίγυπτο αναγνωρίζονται συχνά ως πλούσιοι (αλλά όχι νεόπλουτοι)
και καλλιεργημένοι άνθρωποι, κάποτε μάλιστα σε σύγκριση ακριβώς με
τους Έλληνες της Αμερικής.3 Ακόμα και σε ένα περιοδικό των κοινωνικών
επιστημών, όπως τα «Ιστορικά», η αποθανούσα Έρα Σιγάλα-Βρανούση
παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος για μια «συλλογική ιδιοτυπία του αιγυπτιακού ελληνισμού», που συνίσταται σε «γλωσσομάθεια, πνευματική
πειθαρχία, κοσμοπολιτικούς ορίζοντες, ευρύτητα ενδιαφερόντων» κ.ο.κ.4
Οι Έλληνες της Αιγύπτου, σε αντίθεση με τους ανώνυμους (ή τους κύριους
«Παραλήδες») της Αμερικής, είναι συνήθως επώνυμοι, «κοσμοπολίτες» και
μορφωμένοι, είναι οι «Καβάφηδες» και οι «Μπενάκηδες».
Στο κείμενο αυτό θα επικεντρωθώ στη χρονική συγκυρία του τέλους
του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, περίοδο όπου εστιάζει και η διδακτορική διατριβή μου.* Η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούσαν τους δύο σημαντικότερους προορισμούς για τους Έλληνες μετανάστες
εκείνης της εποχής, με τον αριθμό των Ελλήνων στη στροφή του αιώνα
να ξεπερνά τις 100.000 σε κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις. Αναφορικά
με τους όρους που χρησιμοποιώ στο παρόν κείμενο, αφενός υπάρχει το
πρόβλημα του προσδιορισμού κάποιου ως Έλληνα, ζήτημα που δεν αφορά
μόνο τα υπαρκτά ή επιδιωκόμενα όρια ενός ελληνικού κράτους. Εφόσον
δεν θεωρώ χρήσιμη ή ικανοποιητική μια ουσιοκρατική εκδοχή προσδιορισμού του Έλληνα, ένα βασικό ερώτημα της διατριβής μου συνιστά η ιστορι2

3
4
*

Μπάμπης Ι. Μαρκέτος, Οι Ελληνοαμερικάνοι. Ιστορία της ελληνικής ομογένειας των
Η.Π.Α., Παπαζήσης, Αθήνα 2006 [1976], σ. 34· Theodore Saloutos, They remember
America: the story of the repatriated Greek-Americans, University of California Press,
Μπέρκλεϋ και Λος Άντζελες 1956, σ. 63-64.
Theodore Saloutos, ό.π., σ. 130.
Τα Ιστορικά, «Χρονικό: Έρα Σιγάλα-Βρανούση (1932-2006)», Τα Ιστορικά, Τόμος 23 –
τεύχος 44, Ιούνιος 2006, σ. 218.
Το κείμενο αυτό προέκυψε μέσα από ερωτήματα και ευρήματα της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2007, με θέμα τους Έλληνες στην αποικιακή Αίγυπτο. Η έρευνα,
η οποία εκπονείται στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
του Βερολίνου, υποστηρίζεται από το 2008 με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών.
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κοποίηση της διαδικασίας μέσα από την οποία προσδιορίζεται κάποιος ως
Έλληνας ή όχι στη συγκεκριμένη συγκυρία και σε μια διαδικασία που, στη
δική μου αντίληψη, δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε τελεολογική. Ωστόσο,
η διαδικασία αυτή στους μετανάστες δεν θα με απασχολήσει περισσότερο
στο κείμενο αυτό, αφού η εστίαση είναι αλλού, οπότε η χρήση του «Έλληνας» στην Αίγυπτο ή την Αμερική της εποχής συνειδητά γίνεται χαλαρά
και ακολουθώντας τις αναφερόμενες πηγές. Όσον αφορά τον όρο «μετανάστης», δεν έχουμε να κάνουμε απλά ή υποχρεωτικά με τη μετακίνηση
ανθρώπων από μια χώρα σε μιαν άλλη, με στόχο τη μόνιμη εγκατάσταση·
ακόμα και αν αυτή είναι η πρόθεσή τους, κάτι που δεν ισχύει πάντοτε, στην
πράξη συχνά έχουμε επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή μετακίνηση σε μια
τρίτη χώρα. Υπάρχουν επιπλέον άλλα ζητήματα που θέτουν προβλήματα,
όπως από ποιο χρονικό σημείο και μετά ή μέχρι πότε μπορεί να περιγραφεί κάποιος ως «μετανάστης» ή τι γίνεται με όσους μεταφέρουν την έδρα
κατοικίας και το επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους σε άλλα μέρη μέσα
σε ένα κράτος, όπως συνέβαινε συχνά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία της
εποχής αυτής, τμήμα της οποίας αποτελούσε ακόμα, τυπικά έστω, η Αίγυπτος. Θα χρησιμοποιήσω εδώ έναν επίσης κατά το δυνατόν χαλαρό ορισμό
του «μετανάστη», έχοντας πάντα στο μυαλό την πολυπλοκότητα των
δικτύων, πολύ πιο χρήσιμη από ένα απλοϊκό σχήμα απώλειας / αφομοίωσης από το ένα «έθνος-κράτος» στο άλλο.
Έχει γίνει αναφορά σε μια «ενδιάμεση μορφή ελληνικής μετανάστευσης», ανάμεσα στις κλασικές εμπορικές παροικίες και τη μαζική υπερατλαντική μετανάστευση. Αυτή η «ενδιάμεση» μορφή μετανάστευσης αφορούσε
και άλλες ομάδες πέρα από τους εμπόρους των κλασικών «παροικιών»,
όπως για παράδειγμα μορφωμένους επαγγελματίες, υπαλλήλους, μικροϊδιοκτήτες κ.ο.κ., οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς διάφορα αστικά κέντρα
της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.5 Σε πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια ή η Σμύρνη «η παρουσία μιας δυναμικής εμπορικής ελίτ και τα ειδικά
προνόμια, που τους παρέχονταν μέσω του συστήματος των διομολογήσεων, προσέδιδαν στους έλληνες μετανάστες σημαντικό κοινωνικό κύρος
και πολιτική ασφάλεια», αντίθετα με την «εντελώς διαφορετική εμπειρία»
της μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Έλληνες μετανάστες
έφθαναν «πουλώντας την εργατική τους δύναμη κυρίως ως ανειδίκευτοι
εργάτες». Ο Κιτροέφ συμπεραίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις στην Αμερική,
αν και αρχικά συγκροτήθηκε ένα «μεταναστευτικό προλεταριάτο», μακροπρόθεσμα σημειώθηκε μια «θεαματική κοινωνική κινητικότητα», ενώ από
5

Αλέξανδρος Κιτροέφ, «Η υπερατλαντική μετανάστευση», στο: Χρήστος Χατζηιωσήφ
(επιστημονική επιμέλεια), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Οι Απαρχές, 1900-1922,
Α΄ Τόμος, Μέρος 1ο, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002, σ. 124.
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την άλλη η κοινωνική διαστρωμάτωση «στις παλαιού τύπου ελληνικές
παροικίες» ήταν πιο «στατική».6 Δεν επιθυμώ να αναιρέσω πλήρως αυτές
τις διαπιστώσεις και διαχωρισμούς. Από την ώς τώρα έρευνά μου, έχω την
αίσθηση ότι δεν υπάρχουν δύο εντελώς άσχετοι μεταξύ τους κόσμοι, αυτός
των στατικών «παλαιού τύπου παροικιών» και αυτός της υπερατλαντικής
μετανάστευσης ενός «προλεταριάτου». Ακόμα και αν η αναφορά όμως σε
μια «ενδιάμεση μορφή» αναγνωρίζει ότι, στην περίπτωση για παράδειγμα
της Αιγύπτου, αυτή η τυπολογία είναι προβληματική, μια «εντελώς διαφορετική εμπειρία» του «υπερατλαντικού» μοντέλου μετανάστευσης εξακολουθεί να αντιπαραβάλλεται σε αυτήν.
Στη χρονική συγκυρία της στροφής του 20ού αιώνα συναντάμε μια ιδιαίτερη κοινωνική κινητικότητα και στις λεγόμενες «παλαιού τύπου παροικίες». Σημαντικός αριθμός Ελλήνων φτάνει στην Αίγυπτο «πουλώντας
την εργατική του δύναμη». Αλλά και στην Αμερική η κοινωνική άνοδος
για μεγάλο αριθμό Ελλήνων μεταναστών δεν υπήρξε τόσο θεαματική, ενώ
ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς την εγκατέλειψαν σε μικρό χρονικό
διάστημα.7 Επιπλέον, η αυξημένη κινητικότητα των Ελλήνων της στροφής του αιώνα στον χώρο, όταν δηλαδή με σχετική ευκολία επέλεγαν να
εγκατασταθούν στην Αίγυπτο, από εκεί στην Αμερική, πίσω στη Σμύρνη,
μετά στην Αθήνα, ξανά στην Αίγυπτο κ.ο.κ., ανάλογα με τις επαγγελματικές ευκαιρίες, τους γνωστούς τους και την εκτίμησή τους ως προς
την πιθανή επιτυχία τους στη συγκυρία, είναι ένας πρόσθετος παράγοντας που δυσχεραίνει τη διάκριση σε δύο μεγάλα σύνολα, τους «προλετάριους» μετανάστες και τις «εμπορικές παροικίες», όπως άλλωστε και
την άλλη συνηθισμένη διάκριση ανάμεσα σε δύο ομοιογενή και άσχετα
μεταξύ τους σύνολα, τους Έλληνες του ελληνικού κράτους και τους «Έξω
Έλληνες». Η τελευταία εξάλλου περιγραφή μετέφερε μαζί της συχνά μια
παραπλανητική, ομογενοποιητική εικόνα επιτυχημένου (εφόσον ήταν σε
άλλο κράτος, από το διεφθαρμένο ελληνικό), πατριώτη (εφόσον έστελνε
λεφτά στο ελληνικό κράτος) Έλληνα, με μόρφωση και αντιλήψεις ιδιαίτερες. Χωρίς να επιθυμώ να καταλήξω σε έναν απόλυτο σχετικισμό, μου
φαίνεται εύλογη η επισήμανση της Σκοπετέα ότι μεταξύ των κατοίκων του
ελληνικού κράτους και των «Έξω Ελλήνων» στις αρχές του 20ού αιώνα δεν
υπήρχαν ούτε ορατά στεγανά, «ούτε μια γενικευμένη και συνεπής συνεί6
7

Στο ίδιο, σ. 125-126.
Μόνο στην περίοδο 1908-1930, υπολογίζεται ότι το 60% των Ελλήνων μεταναστών
στις Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στους τόπους προέλευσής τους: Ιωάννα Λαλιώτου, Διασχίζοντας τον Ατλαντικό. Η ελληνική μετανάστευση στις ΗΠΑ κατά το πρώτο
μισό του εικοστού αιώνα, (Μετάφραση: Πελαγία Μαρκέτου), Πόλις, Αθήνα 2006 [2004],
σ. 148.
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δηση διαφορετικότητας, πέρα από ορισμένα περιστασιακώς απαντώμενα
αμοιβαία στερεότυπα, στο σιωπηρό αναμάσημα της παλαιάς διαμάχης
αυτοχθονισμού–ετεροχθονισμού».8
Η «ανθεκτικότητα» των μεταναστών και ο κίνδυνος «απώλειάς» τους για
το έθνος
Μια συνήθης οπτική στη στροφή του αιώνα ανακάλυπτε στην Αίγυπτο μιαν «άλλη» Ελλάδα που «συμπαγής, ομογενής, ακατάβλητος […]
κληρονόμος του αρχαίου εκπολιτιστικού πνεύματος», κατακτούσε τότε
«ό,τι άλλοτε έκτισε ή κατέκτησε διά της σπάθης»· στην ίδια επιχειρηματολογία η Αίγυπτος, αλλά και τα ενδότερα της Αφρικής, προτείνονταν ως
«ευρύ πεδίον ενεργείας δι’ όλους μας», αντίθετα με τη μετανάστευση πέρα
από τον ωκεανό, όπου ο Έλληνας «δυστυχεί και εξαμερικανίζεται», όταν
στην Αφρική μπορούσε να «πλουτίζει και εξελληνίζει».9 Η Αίγυπτος δεν
θεωρούνταν ούτε «ο Αμερικανικός λαβύρινθος, ούτε η αδηφάγος Ρωσσική
χοάνη των λαών» και η «αφομοίωση» των «ομογενών» σε αυτήν, επιπλέον
και για θρησκευτικούς λόγους, υποστηριζόταν ότι ήταν ένα πολύ περιορισμένο φαινόμενο.10 Σε κατοπινές αφηγήσεις Ελλήνων της Αιγύπτου σημειώνεται, σε αντιπαραβολή μάλιστα με την Αμερική, ο σπάνιος «εξαραβισμός» ή «λεβαντινισμός» των Ελλήνων στην Αίγυπτο, με τη γλώσσα να
επισημαίνεται ως ένας ακόμα καθοριστικός παράγοντας, πέρα από τη
θρησκεία·11 η θρησκευτική διαφορά μάλιστα περιγράφεται ακόμα και ως
ένα «ανυπέρβλητο τείχος».12 Μια άλλη διαπίστωση, ενδεικτική της εικόνας
που έχει διατηρηθεί για τους Έλληνες στην Αίγυπτο μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, είναι ότι αυτοί ήταν μια λιγότερο πορώδης και ανοιχτή στον κόσμο γύρω της κοινότητα, σε σχέση για παράδειγμα με τους
Έλληνες στην Οδησσό.13
Τέτοιες διαπιστώσεις προκύπτουν από το, προβληματικό κατά τη
γνώμη μου, σχήμα που θέλει τους Έλληνες της Αιγύπτου μια ομοιογενή
8
9
10

11
12
13

Έλλη Σκοπετέα, «Οι Έλληνες και οι εχθροί τους, Η κατάσταση του έθνους στις αρχές
του εικοστού αιώνα», στο: Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π., Α΄ Τόμος, Μέρος 2ο, σ. 30.
Τανάγρας Άγγελος, «Από το ταξείδι της μοίρας: η Αλεξάνδρεια», Εμπρός, Αθήνα 31
Οκτωβρίου 1904.
Μιχαήλ Α. Δένδια, Αι ελληνικαί παροικίαι ανά τον κόσμον. Μελέτη ιστορική και πολιτική
καταρτισθείσα επί τη βάσει επισήμων εκθέσεων και ιδιωτικών πληροφοριών, δημοσιογραφικών ειδήσεων, βιβλίων, στατιστικών κ.λ.π., Αθήνα 1919, σ. 78.
Τίμος Μαλάνος, Αναμνήσεις ενός Αλεξανδρινού, Μπουκουμάνης, Αθήνα 1971, σ. 360.
Μανώλης Γιαλουράκης, Η Αίγυπτος των Ελλήνων, συνοπτική ιστορία του ελληνισμού
της Αιγύπτου, Καστανιώτης, Αθήνα 2006 [1967], σ. 388.
Patricia Herlihy, «The Greek Community in Odessa, 1861-1917», Journal of Modern
Greek Studies, Τόμος 7, Αριθμός 2, Οκτώβριος 1989, σ. 247.
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από θρησκευτικής απόψεως ομάδα ορθόδοξων χριστιανών σε μια αμιγώς
μουσουλμανική χώρα. Δεν υποτιμώ τη σημασία της θρησκευτικής διαφοράς ανάμεσα σε πολλούς Έλληνες στην Αίγυπτο και στην πλειονότητα των
Αιγυπτίων, κάτι που, ειδικά στην περίοδο του «Ανατολικού Ζητήματος»,
μπορούσε να έχει ακόμη και πολιτικές συνεπαγωγές. Ωστόσο, αναφορές σε
μια αντίστοιχη «ανθεκτικότητα» των Ελλήνων στην Αμερική, ως «νότιων»
και με έντονο «πνεύμα παροικισμού»,14 θα έπρεπε ίσως να προβληματίσουν για τον βαθμό που τα δύο μοντέλα μετανάστευσης θα έπρεπε να
εξετάζονται ως αντίθετα. Ακόμα, στην υπό εξέταση περίοδο ελάχιστοι από
τους Έλληνες που ζούσαν στην Αίγυπτο είχαν μάθει αραβικά, ωστόσο δεν
ήταν ιδιαίτερα πολλοί και οι Έλληνες μετανάστες που γνώριζαν αγγλικά
στα πρώτα χρόνια παρουσίας τους στην Αμερική· μάλιστα, η απροθυμία
των τελευταίων να μάθουν αγγλικά αναφέρεται και ως παράγοντας που
εξήπτε τα εκεί πάθη κατά των Ελλήνων.15
Όπως προκύπτει από τον τοπικό τύπο της εποχής, οι Έλληνες αρθρογράφοι στην Αίγυπτο, όταν ασχολούνταν με την αιγυπτιακή επικαιρότητα, ενδιαφέρονταν κυρίως για τη διαφύλαξη των διομολογήσεων και
τη διασφάλιση της συνέχισης των ελληνικών οικονομικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ασφαλείς. Αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
την ίδια εποχή, αν οι πολιτικές συνθήκες διέφεραν από αυτές της αποικιακής Αιγύπτου, υπήρχε ωστόσο μια ανάγκη διασφάλισης δικαιωμάτων ή
προστασίας από επιθέσεις του «όχλου» κατά ελληνικών καταστημάτων σε
αμερικανικές πόλεις, με τις περιγραφές τέτοιων περιστατικών στον αιγυπτιακό ελληνικό τύπο να μην διαφέρουν σημαντικά από τις περιγραφές
αντίστοιχων περιστατικών βίας στην ίδια την Αίγυπτο.16 Για τη συμμετοχή
των Ελλήνων στους αμερικανικούς θεσμούς η αποφασιστική καμπή δεν
υπήρξε παρά μόνο ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, με τους Έλληνες που έγιναν
μαζικά Αμερικανοί υπήκοοι, συχνά κατόπιν υπηρεσίας τους στον αμερικανικό στρατό·17 μόνο τότε εντείνεται μια διαδικασία που οδηγεί στη διαμόρφωση του «Ελληνο-αμερικάνου», ενός Αμερικάνου ελληνικής καταγωγής, ως μιας λύσης που θα διασφάλιζε τη μακροπρόθεσμη παραμονή στις
14 Ιωάννου Τουρνάκη, Μετανάστευσις και μεταναστευτική πολιτική εν Ελλάδι, Αθήνα
1923, σ. 15-16.
15 Dan Georgakas, «The Greeks in America», Journal of the Hellenic Diaspora, Τόμος XIV,
Αριθμός 1-2, άνοιξη - καλοκαίρι 1987, σσ. 22, 27· Theodore Saloutos, ό.π., σσ. 14-15, 19·
Μπάμπης Ι. Μαρκέτος, ό.π., σ. 34.
16 «Επίθεσις κατά των Ελλήνων εις την Αμερικήν», Ταχυδρόμος, Αλεξάνδρεια, 7 / 20
Ιουλίου 1907· «Αι καταστροφαί των εν Ομάχα Ελλήνων», Τηλέγραφος, Αλεξάνδρεια 18
/ 1 Μαΐου 1909.
17 Μπάμπης Ι. Μαρκέτος, ό.π., σ. 127.
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Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη διατήρηση μιας μορφής ελληνικότητας.18
Στην Αίγυπτο, πάλι, η διαμόρφωση στην ίδια περίοδο όχι ενός αντίστοιχου
«Ελληνο-αιγύπτιου», ενός Αιγύπτιου ελληνικής καταγωγής, αλλά ενός
«Αιγυπτιώτη [ούτε καν Αιγύπτιου] Έλληνα», μπορεί να εξηγηθεί μεν με
τις ανάλογες ανάγκες «προσαρμογής» στις πιέσεις και στους μετασχηματισμούς της αιγυπτιακής εθνικής ιδεολογίας, αλλά φανερώνει και τη διατήρηση μιας σταθερής απόστασης από τους Αιγύπτιους, γεγονός που εξηγεί
εν μέρει και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη συνέχεια οι πλείστοι
Έλληνες της Αιγύπτου. Η επιλογή πάντως δεν υπήρξε αυτονόητη ή τελεολογικά προσδιορισμένη, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στην Αίγυπτο, αλλά καθορίστηκε τόσο από τις πολιτικές των ίδιων των κρατών, όσο
και από τις στρατηγικές που επικράτησαν στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα
στους μετανάστες.
Οικονομικές προσδοκίες και ενδείξεις νεοπλουτισμού στην Αίγυπτο
Κάποιοι άλλοι κοινοί τόποι αναφορικά με τους Έλληνες της Αιγύπτου ήδη
στη στροφή του 20ού αιώνα σχετίζονταν με την οικονομική τους επιτυχία.
Σύμφωνα με μιαν ενδεικτική περιγραφή, οι Έλληνες στην Αίγυπτο, «ολιγαρκείς, δραστήριοι, ευφυείς, κατορθούσι να επιβάλλωνται και να προτιμώνται. Πολύγλωσσοι υπό της ανάγκης και των περιστάσεων γινόμενοι […]
κατορθούσι πολλά». Ο Έλληνας στην Αίγυπτο, «κατέχων θέσιν επίζηλον,
τιμά εαυτόν και το έθνος του. Εν δειναίς δε της πατρίδος περιστάσεσιν
[στη συγκυρία μετά από τον πόλεμο του 1897] εκπληροί ενθουσιωδώς το
προς την πατρίδα καθήκον».19 Πέρα από την αναγωγή ατομικών επιτευγμάτων σε «τιμή για το έθνος», συχνή ήταν και η αναφορά στην προοπτική
απόκτησης μεγάλων περιουσιών κατά το παράδειγμα του Αβέρωφ, προοπτική που προβαλλόταν και στον τοπικό τύπο νησιών, από τα οποία προέρχονταν αρκετοί μετανάστες.20 Ενδιαφέρον είναι ακόμα πως το πρότυπο της
οικονομικής επιτυχίας στην Αίγυπτο ή στη Μαύρη Θάλασσα υποστηρίζεται πως υπήρχε στο μυαλό και μεταναστών προς την Αμερική, που ονειρεύονταν «Έλληνας Άστορ και Βάνδερμπιλτ και Ροκφέλερ, νέους Σίνας και
18 Για τη διαμόρφωση του «Ελληνο-αμερικάνου» στον Μεσοπόλεμο, έστω και αν υπήρχε
ακόμη ένα ζήτημα ως προς την έμφαση στο ένα ή το άλλο στοιχείο προσδιορισμού,
βλέπε: Αλέξανδρος Κιτροέφ, ό.π., σ. 165-170.
19 Σταυρουλάκης Ν., «Οδοιπορικαί σημειώσεις – γ΄ μέρος», Αναγέννησις, Ρέθυμνο 20
Φεβρουαρίου 1899.
20 Γιώργος Μουτάφης, «Η παρουσία Σαμίων στη Μικρά Ασία και Αίγυπτο κατά την
ηγεμονική περίοδο 1875-1912: Κίνητρα και καταστάσεις», στο: Πρακτικά Συνεδρίου,
Η Σάμος από τα Βυζαντινά Χρόνια μέχρι σήμερα, Τόμος Β΄, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου
«Νικόλαος Δημητρίου», Αθήνα 1998, σ. 122.

774

Μάριος Παπακυριακού

Ζάππας και Αβέρωφ και Συγγρούς»,21 ενώ οι πόλεις της Αμερικής έμοιαζαν
στη φαντασία τους με «το Γαλάζιον, την Βραΐλαν, την Οδησσόν, το Κάιρον,
την Αλεξάνδρειαν, φυτώρια τόσων εθνικών ευεργετών».22
Πέρα από την προσδοκία της οικονομικής επιτυχίας και την αίγλη του
«ευεργετισμού», όμως, συχνά συναντάται και η περιγραφή, ειδικά των
Αλεξανδρινών, ως νεόπλουτων και επιδειξιών· ήδη μάλιστα στα μέσα
του 19ου αιώνα μια τέτοια συμπεριφορά θεωρούνταν ως επικρατούσα.23
Σύμφωνα με ένα συχνά εμφανιζόμενο στερεότυπο, που θα μπορούσε να
ξενίσει όποιον έχει υπόψη του τις άφθονες μεταγενέστερες αναφορές στην
«πόλη του Καβάφη», οι Έλληνες της Αλεξάνδρειας «θύουσι κατά προτίμησιν ήδη εις τον Κερδώον, ως άλλοτε έθυον εις τον Λόγιον Ερμήν»,24 ενώ
σύμφωνα με μιαν άλλη ανάλογη περιγραφή για τους πλούσιους στην Αίγυπτο «Το χρήμα είνε ο Θεός, όπερ μετά του Βάκχου και της Αφροδίτης,
αποτελεί την λατρευομένην Τριάδα».25 Ένας επισκέπτης από την Ελλάδα
προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις, όταν δημοσίευσε τις εντυπώσεις του,
με περιγραφές για την Αλεξάνδρεια ως «βρωμερή» και με έντονο τον
«υλισμό». Πιο ειδικά, περιέγραψε τους εκεί Έλληνες ως κυρίως τοκογλύφους και χρηματιστές «εις βάρος του σκλάβου αυτού λαού», στην Αίγυπτο,
έναν τόπο «μπακάληδων και μεσιτών, τραπεζιτών και χρηματιστών [όπου]
όταν ομιλούν περί λογίων, το πράττουν μετά του μεγαλειτέρου οίκτου διά
τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι τους ενοχλούν ενίοτε με τα βιβλία των».
Μια αλεξανδρινή εφημερίδα, πάντως, παραθέτοντας αυτές τις περιγραφές,
σχολίαζε ότι «αληθώς δ’ εχρειάζετο άνθρωπος εντελώς ανεξάρτητος όπως
περιγράψη μετά πάσης ακριβείας τα κακά και τας ελλείψεις της Αλεξανδρείας και των Αλεξανδρέων».26 Σε αυτές τις περιγραφές, που αποδίδουν
συλλογικά αρνητικές ιδιότητες με την ευκολία που άλλα κείμενα έβλεπαν την ατομική επιτυχία ως τιμή για το έθνος, μπορούν να προστεθούν
επικρίσεις για τους «παραδόπιστους» Έλληνες της Αιγύπτου, τους «φυγόστρατους βαμβακοπατριώτες», με την «πρόστυχη», φιλοχρήματη προέλευση, χωρίς καμιά οικογενειακή ή άλλη παράδοση να συγκρατεί τα πιο
21 Εμμανουήλ Λυκούδης, Οι μετανάσται, Πρόσκοπος, Νέα Υόρκη 1919 [Αθήνα 1903], σ.
27.
22 Στο ίδιο, σ. 48.
23 Γεωργίου Κ. Τυπάλδου (υιού), Ανατολικαί Επιστολαί, Σμύρνη, Αίγυπτος, Παλαιστίνη,
Αθήνα 1859, σ. 59.
24 Ραγκαβής Α[λέξανδρος] Ρ[ίζος], «Εκδρομή εις Αίγυπτον – α΄ μέρος», Εστία Εικονογραφημένη, Αθήνα 31 Ιουλίου 1888, σ. 482.
25 Φιλάδελφος ο νεώτερος, «Επιστολαί εξ Αιγύπτου», Ακρόπολις Φιλολογική, Τεύχος 9,
Αθήνα 27 Μαρτίου 1888, σ. 130.
26 Ομόνοια, Αλεξάνδρεια 23 / 4 Ιουνίου 1895.
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ταπεινά τους ελατήρια.27 Περιγράφοντας μια εκκλησία στο Κάιρο, ο Φίλιππος Δραγούμης σχολίαζε επιπλέον ότι «ο χαραχτήρας της επίδειξης των
νεόπλουτων Ρωμιών του Καΐρου δεν μπορούσε να φανεί πιο καθαρά»,28
ενώ άλλες μαρτυρίες της εποχής αναφέρονται στην επιδεικτική γαλλοφωνία —με πολλά λάθη μάλιστα— των εκεί νεόπλουτων Ελλήνων, με την
επισήμανση, πάντως, ότι αντίστοιχα φαινόμενα μπορούσε να συναντήσει
κανείς και στην Αθήνα.29
Όπως όλες οι αναπαραγόμενες στερεοτυπικές απεικονίσεις, αυτού του
είδους οι περιγραφές απηχούν εν μέρει και το τι περίμενε κανείς να δει,
έχοντας στο μυαλό του μιαν εικόνα, την οποία μπορούσε να γενικεύσει
σε κάθε αφορμή που του παρουσιαζόταν, ειδικά αν ήθελε να στηρίξει με
αυτήν και πολιτικά επιχειρήματα, όπως στην περίπτωση του Δραγούμη.
Εξαρτάται ακόμα από το με ποιους ανθρώπους ερχόταν σε επαφή ο καθένας πηγαίνοντας στην Αίγυπτο, κάτω από ποιους όρους και σε ποιες περιστάσεις βρισκόταν εκεί. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Τσοκόπουλος είχε
ακούσει ότι «καλαμαράδες [όπως περιφρονητικά χαρακτηρίζονταν οι
άνθρωποι των γραμμάτων] δεν θα εύρης εδώ [στην Αίγυπτο]», ωστόσο
στην πορεία διαπίστωσε ότι «μεθ’ όλην την σημερινήν της επίδοσιν εις
την λατρείαν του Ερμού του Κερδώου, [η Αλεξάνδρεια] διατηρεί πάντοτε
εκλεκτήν ομάδα λογίων».30 Από την άλλη, η Πηνελόπη Δέλτα θυμάται ότι
στο παιδικό της μυαλό υπήρχε μια εικόνα διαφορετικότητας των Ελλήνων της Αιγύπτου από τους Αθηναίους, μιας ανωτερότητας ως προς τον
πολιτισμό, τον πατριωτισμό, την ευγένεια, εικόνα που άλλαξε όταν αργότερα έφυγε και επέστρεψε στην Αίγυπτο ως επισκέπτρια.31 Η εικόνα που
είχε σχηματίσει, πάντως, η κόρη του Μπενάκη, δεν ήταν άσχετη και με τα
όσα θυμόταν από τον οικογενειακό της κύκλο και το ελληνικό κράτος, με
ενδεικτικό ένα παράδειγμα που αναφέρει, όπου ο πατέρας της συναντήθηκε με τον «πραγματικό βασιλέα της Αιγύπτου» Κρόμερ, για ένα ζήτημα
που αφορούσε τους Έλληνες της Αιγύπτου, πολύ πριν ζητήσει ακρόαση ο
γενικός πρόξενος της Ελλάδας· όπως συμπέραινε η Δέλτα, «Η ελληνική
κοινωνία μετρούσε. Το ελληνικό κράτος, καθόλου».32
27 Φιλίππου Στεφ. Δραγούμη (εισαγωγή-επιμέλεια-σχόλια Γιώργος Ι. Ιωάννου), Ημερολόγιο. Αλεξάνδρεια 1916, Δωδώνη, Αθήνα / Γιάννινα 1984, σσ. 54-55 και 165-166.
28 Στο ίδιο, σ. 127.
29 Ραγκαβής Α[λέξανδρος] Ρ[ίζος], ό.π., σ. 482-483.
30 Γ[εωργίου] Β. Τσοκοπούλου, Αιγυπτιακαί αναμνήσεις. Μέρος Α΄. Η Ελληνική Αλεξάνδρεια. Πρόσωπα–Πράγματα–Τύποι, Αθήνα 1896, σ. 47-48.
31 Π. Σ. Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Αρχείο της Π. Σ. Δέλτα (επιμέλεια Π. Α. Ζάννας),
Ερμής, Αθήνα 1991, σσ. 68-70, 93, 152-153.
32 Στο ίδιο, σ. 151-152.
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Η εικόνα του πλούτου, που μπορούσε να ερμηνευτεί ως νεοπλουτισμός και επίδειξη ή άλλοτε ως δείγμα πατριωτισμού και παράδειγμα του
Έλληνα που, μακριά από το ελληνικό κράτος, επιτυγχάνει, δεν αφορούσε
το σύνολο των Ελλήνων της Αιγύπτου. Η «ελληνική κοινωνία» που αναφέρει η Δέλτα ήταν μια ομάδα αστών, από την οποία προερχόταν και με την
οποία σχετιζόταν και η ίδια, ενώ τα δείγματα νεοπλουτισμού που αφθονούν στις πηγές μπορεί να συνιστούν, πέρα από την υποκειμενική αντίληψη περί αισθητικής του εκάστοτε περιγράφοντος, μιαν ένδειξη ως προς
την κοινωνική άνοδο και τον εύκολο και γρήγορο πλουτισμό μικροαστικών στρωμάτων. Στον τύπο και σε άλλες πηγές υπάρχουν ακόμα αρκετές
αναφορές σε Έλληνες εργάτες στην Αίγυπτο, που δεν μιλούσαν 5-6 ή έστω
2-3 γλώσσες δίχως κομπασμό ή επιτήδευση, που έζησαν ακόμα και δούλεψαν σε συνθήκες που περιγράφονται εξίσου ή και περισσότερο ζοφερά με
τις αντίστοιχες της εποχής για τους Έλληνες στην Αμερική, για να μην
αναφερθώ στις «ιστορίες από τη σκοτεινή πλευρά», σύμφωνα με μιαν
πετυχημένη περιγραφή για τους πέρα από τον ιστοριογραφικό κανόνα
του «επιτυχημένου» και «νομοταγούς» μετανάστες,33 ιστορίες που συναντά κανείς σε αφθονία και στην Αίγυπτο. Οι περισσότεροι πάντως Έλληνες
στην Αίγυπτο στη στροφή του αιώνα, όπως προκύπτει και από τη δική μου
ώς τώρα έρευνα, φαίνεται πως θα μπορούσαν να περιγραφούν, ακριβώς
όπως και στην Αμερική της ίδιας περιόδου,34 μάλλον ως προερχόμενοι από
μεσαία κοινωνικά στρώματα, σε ένα σχήμα που θα προσομοίαζε περισσότερο με ρόμβο.35
Μερικές ερμηνευτικές προτάσεις
Στόχος αυτού του κειμένου δεν ήταν να αναλύσει την προέλευση και την
κοινωνική διαστρωμάτωση των Ελλήνων μεταναστών στην Αίγυπτο ή στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ λιγότερο είχε σκοπό να αναπαραγάγει στερεότυπα, προχωρώντας σε γενικευτικές κρίσεις, ηθικής ή αισθητικής φύσεως.
Περισσότερο επιχειρήθηκε να τεθεί ένας περαιτέρω προβληματισμός για
τις προτεινόμενες τυπολογίες της ελληνικής μετανάστευσης στη στροφή
33 Thomas W. Gallant, «Tales from the Dark Side: Transnational Migration, the Underworld
and the “Other” Greeks of the Diaspora», στο: Dimitris Tziovas (επιμ.), Greek Diaspora
and Migration since 1700. Society, Politics and Culture, Ashgate, Λονδίνο 2009, σ. 17-29.
34 Σωκράτης Δ. Πετμεζάς, «Δημογραφία. Η δημογραφική συγκυρία: η δεύτερη φάση της
διαδικασίας “Δημογραφικής Μετάβασης” και η Υπερατλαντική Μετανάστευση», στο:
Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π., Α΄ Τόμος, Μέρος 1ο, σ. 49.
35 Κατερίνα Τρίμη, «Μια “αστική μετανάστευση”: από τις κοσμοπολίτικες πόλεις της
Αιγύπτου στις πόλεις της Ελλάδας του ’60», στο: Επιστημονικό Συμπόσιο, Ελληνικός
Αστικός Χώρος, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας
(Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 2003, σ. 206.
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του 20ού αιώνα. Συγκεκριμένα, η συχνή διάκριση ανάμεσα σε «εμπορικές
παροικίες» και «προλεταριακή» μετανάστευση, ως δύο φαινόμενα γεωγραφικά προσδιορισμένα (στην «καθ’ ημάς Ανατολή» και πέραν του Ατλαντικού, αντίστοιχα), δεν είναι ικανοποιητική και χωρίς προβλήματα· επιπλέον,
η προσθήκη μιας «ενδιάμεσης» μορφής μετανάστευσης δεν λύνει το
πρόβλημα, ειδικά εφόσον τίθεται και πάλι σε αντιπαραβολή με την «εντελώς διαφορετική εμπειρία» της Αμερικής. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη
στροφή του 20ού αιώνα, ακόμα και σε αστικά κέντρα, όπου παλαιότερα
η ελληνική παρουσία αποτελείτο κυρίως από ορισμένες εύπορες οικογένειες που ασχολούνταν με το εμπόριο, συχνά η μετανάστευση γίνεται πιο
μαζική και ξεφεύγει από αυτό το στενό πλαίσιο, ενώ η κοινωνική κινητικότητα είναι σημαντική. Επιπλέον, η συγκυρία της έντονης μετανάστευσης
στη στροφή του 20ού αιώνα ίσως είναι προβληματικό να εξετάζεται και να
ταξινομείται τυπολογικά στη βάση κατοπινών εξελίξεων και επιλογών των
μεταναστών.
Ένας ακόμα στόχος αυτού του κειμένου ήταν η εξέταση και, κυρίως, η
ερμηνεία κάποιων αντιλήψεων για τους Έλληνες της Αιγύπτου, οι οποίοι
εξετάζονται σε αντιπαραβολή με αυτούς της Αμερικής. Συνήθως, οι γενικεύσεις είναι μεν προβληματικές, αλλά όχι και απόλυτα αυθαίρετες, αφού
στηρίζονται σε κάποιες εμπειρικές παρατηρήσεις και μιαν επιλογή ανάμεσα
σε διάφορες πληροφορίες. Ο λόγος, για τον οποίο επιλέγεται να δοθεί
έμφαση στο ένα ή στο άλλο στοιχείο, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο
γίνεται αυτό, με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, συνιστούν πιθανά ερωτήματα
μιας ιστορικής έρευνας. Έχω ήδη υπαινιχθεί ορισμένες υποψίες μου για τα
αίτια της επικράτησης, στη στροφή του 20ού αιώνα, συγκεκριμένων στερεοτυπικών απεικονίσεων του Έλληνα μετανάστη. Θα προσπαθήσω καταληκτικά να εισηγηθώ κάποιες ακόμα πιθανές εξηγήσεις για τα στερεότυπα
που κυριαρχούν σήμερα σε σχέση με τους Έλληνες μετανάστες εκείνης της
εποχής, με την κυρίαρχη εικόνα του «πατριώτη» αλλά και «κοσμοπολίτη»
Έλληνα της «καθ’ ημάς Ανατολής» να προβάλλεται σε αντιπαραβολή με
την πιο «προλεταριακή» εικόνα του «κιτς» μετανάστη στην Αμερική.
Ένας σημαντικός παράγοντας είναι το ειδικό βάρος που διατήρησε η
παρουσία Ελλήνων στην Αίγυπτο, εξαιτίας ορισμένων σημαντικών λογοτεχνών και «ευεργετών» που έζησαν και έδρασαν εκεί. Η εξιδανίκευση
μιας «χρυσής εποχής», με την έμφαση να αποδίδεται στα —πιο ορατά έτσι
κι αλλιώς— παραδείγματα των «επιτυχημένων», μπορεί να εξαργυρωθεί
σήμερα είτε χρησιμοποιούμενη ως «προηγούμενο» για τις σημερινές φιλοδοξίες επιχειρηματιών, που αναζητούν μια μορφή συνέχειας στο παρελθόν,36 είτε συμβάλλοντας στην ύπαρξη μιας θετικής εικόνας για τους «Αιγυ36 Lina Venturas, «“Deterritorializing” the Nation: the Greek State and “Ecumenical
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πτιώτες», που βρέθηκαν στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα στην Ελλάδα
και ήθελαν να ενταχθούν στην κοινωνία της και στην αγορά εργασίας,
χωρίς να βιώσουν αντίστοιχα αρνητική αντιμετώπιση με τους «Μικρασιάτες» πρόσφυγες του Μεσοπολέμου.37 Ένας επιπλέον παράγοντας είναι και
η συνεχιζόμενη παρουσία Ελλήνων στην Αμερική, σε αντίθεση με τους
λιγοστούς Έλληνες που έμειναν στην Αίγυπτο· η φυσιολογική νοσταλγία και εξιδανίκευση του παρελθόντος εντείνεται όταν πρόκειται για μιαν
εν πολλοίς απολεσθείσα κοινωνία. Θα προσέθετα, πέρα από την αναδιαπραγμάτευση της μνήμης για τη διεκδίκηση μιας πιο θετικής αντιμετώπισης ή απλά και για λόγους μόδας (με τις εμπορευματοποιημένες «έθνικ»
και «οριένταλ» αναζητήσεις), την κριτική του «ελλαδικού» παρόντος, με
την οποία άλλωστε ξεκίνησε αυτό το κείμενο· κριτική που δύσκολα θα
μπορούσε να πείσει με όχημα τους «Ελληνοαμερικάνους», επιπλέον εξαιτίας της αρνητικής εικόνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του ρόλου τους
(μαζί και ορισμένων «Ελληνοαμερικάνων») στη νεότερη πολιτική ιστορία
της Ελλάδας.
Σε ταινίες και βιβλία, πτυχές από την ιστορία αστικών κέντρων όπως
η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη ή η Αλεξάνδρεια, από την πολυγλωσσία μέχρι την πλούσια και πικάντικη κουζίνα, προβάλλονται ως δείγματα
ενός χαμένου «κοσμοπολιτικού» παραδείσου της «καθ’ ημάς Ανατολής»,
που καταστράφηκε από έναν ανεξήγητο εθνικισμό. Οπτική που συχνά και
κάπως αυθαίρετα παραγνωρίζει τη γεωγραφική κινητικότητα αυτής της
περιόδου ή την έντονη κινητοποίηση στο όνομα του έθνους ανάμεσα σε
σημαντικά τμήματα του πληθυσμού ακόμα και αυτών των «κοσμοπολίτικων» αστικών κέντρων. Οπτική ακόμα, η οποία είτε θεωρεί ξεκάθαρα είτε
υπονοεί μιαν κοινωνία εντός του τότε ελληνικού κράτους, η οποία είναι
στο σύνολό της ομογενοποιημένη, «υπανάπτυκτη» και κινητοποιημένη σε
κάθε περιπέτεια του έθνους. Ίσως πρόκειται και για μια παθογένεια της
κοινωνίας, η οποία απαιτεί επιλεκτικά εξιδανικευμένα (ή και δαιμονοποιημένα, σε άλλες περιπτώσεις) μοντέλα από το παρελθόν, προκειμένου να
στηρίξει τις πολιτικές προτάσεις για το παρόν και το μέλλον, όπως εμφανίζονται σε κάθε συγκυρία. Ωστόσο, δεν είναι μικρή και η ευθύνη της ιστοριογραφίας, η οποία σε κάποιο βαθμό συνεχίζει να ασχολείται πρωτίστως
με τους «μεγάλους άνδρες», ειδικά όσον αφορά την «καθ’ ημάς Ανατολή»,
κάτι που περισσότερο από προϊόν της εξιδανικευμένης εικόνας που κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο, μπορεί να οφείλεται και σε μεθοδολογικές επιλογές, σίγουρα όμως δεν έχει ως αποκλειστική αιτία τις διαθεσιμότητες των
πηγών. Μια συμβολή των ιστορικών θα μπορούσε να είναι η καλύτερη
Hellenism”», στο: Dimitris Tziovas, ό.π., σ. 134-135.
37 Κατερίνα Τρίμη, ό.π., σ. 212-219.

Στερεοτυπικές απεικονίσεις των Ελλήνων μεταναστών στην Αίγυπτο

779

και πληρέστερη κατανόηση του παρελθόντος μέσα από τη διεύρυνση των
ενδιαφερόντων τους και την πιο κριτική ματιά στα παραδεδεγμένα της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας.

•

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Τοπική ταυτότητα και θρησκευτική ετερότητα
(18ος-20ός αι.)

Ο μουσουλμάνος υπήκοος στις αντιλήψεις των φορέων
της ελληνικής διοίκησης την περίοδο 1912-1922
Γιάννης Γκλαβίνας

Η εδαφική επέκταση του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1912–
1922 το έθεσε αντιμέτωπο με το πρόβλημα της διοίκησης ενός συμπαγούς
μουσουλμανικού πληθυσμού, πρόβλημα που ετίθετο για πρώτη φορά με
τέτοια ένταση, αφού η προηγούμενη εμπειρία της Θεσσαλίας δεν ήταν
συγκρίσιμη από πλευράς πληθυσμιακών μεγεθών. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε το
1920, οι μουσουλμάνοι υπήκοοι του ελληνικού βασιλείου ανέρχονταν σε
περίπου 480.000, αν και στην πραγματικότητα ήταν περισσότεροι, αφού
η απογραφή απέτυχε σε πολλές περιοχές να αποδώσει ακριβή πληθυσμιακά δεδομένα1. Από το σύνολο αυτό των μουσουλμάνων οι 316.300 κατοικούσαν στη Μακεδονία, 26.100 στην Ήπειρο, 105.600 στη Δυτική Θράκη,
8.850 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 19.181 στην Κρήτη και 3.500
στη Θεσσαλία. Η πλειονότητά τους είχε μητρική γλώσσα την τουρκική,
ωστόσο υπήρχαν σλαβόφωνοι, βουλγαρόφωνοι, ελληνόφωνοι, αλβανόφωνοι και βλαχόφωνοι μουσουλμάνοι, ενώ σε αυτούς θα πρέπει να
προστεθούν οι μουσουλμάνοι Αθίγγανοι και οι Ντονμέδες, οι εξισλαμισμένοι, δηλαδή, Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
μουσουλμάνων μπορεί να ήταν Σουνίτες, αλλά υπήρχαν και σημαντικοί
πληθυσμοί Μπεκτασήδων και Μεβλεβήδων2.
1

2

Η απογραφή του 1920 περιλάμβανε στοιχεία για την εθνική συνείδηση, τη μητρική
γλώσσα και τη θρησκεία των κατοίκων, τα οποία όμως δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Η
αρχειακή έρευνα ωστόσο έφερε στο φως στατιστικά δεδομένα της απογραφής τουλάχιστον για τον μουσουλμανικό πληθυσμό, βλ. Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών
(στο εξής ΙΑΥΕ), Κεντρική Υπηρεσία (στο εξής Κ.Υ.), 1923, φ. 6, υποφ. 7, Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Στατιστικής, Αθήνα 12.4.1923, «αποστολή πίνακος
με τον αριθμό των μουσουλμάνων στην ελληνική επικράτεια κατά νομούς και μητρική
γλώσσα» και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Στατιστικής, Πληθυσμός του
Βασιλείου της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 19ης Δεκεμβρίου 1920, εν Αθήναις 1921,
για τα δημοσιευμένα στοιχεία της απογραφής.
Αναλυτικά για τα στατιστικά δεδομένα, τη γεωγραφική κατανομή, τη μητρική γλώσσα
και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των μουσουλμάνων της Ελλάδας βλ. Γ. Γκλαβίνας,
Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912-1923): Αντιλήψεις και πρακτικές
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Πώς αντιλαμβάνονταν οι φορείς της ελληνικής κεντρικής και τοπικής διοίκησης τη θέση των νέων αυτών μουσουλμάνων υπηκόων στην
οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας; Ποια εικόνα είχαν γι’
αυτούς; Ποιες πολιτικές πρακτικές θεωρούνταν κατάλληλες απέναντι στο
μουσουλμανικό πληθυσμό της ελληνικής επικράτειας από τους εκπροσώπους των ελληνικών αρχών; Σε ποιο βαθμό οι παραπάνω αντιλήψεις αναφορικά με τη θέση των μουσουλμάνων στις δομές του ελληνικού κράτους
εφαρμόστηκαν τελικά στην πράξη; Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα αυτόματα αποκαλύπτουν και τους βασικούς άξονες που ακολούθησαν οι ελληνικές αρχές στη διοίκηση επαρχιών οι οποίες κατοικούνταν από
ένα μωσαϊκό μειονοτήτων, όπως ήταν και το μεγαλύτερο μέρος των περιοχών που ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος μετά το 1912.
1. Η εικόνα για τους νέους υπηκόους
Όταν στο ελληνικό Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 1913 διεξαγόταν η συζήτηση για την κύρωση της συνθήκης ειρήνης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Ελευθέριος Βενιζέλος διατύπωνε την άποψή του όσον αφορά τη
σημασία του μουσουλμανικού στοιχείου για το ελληνικό κράτος: «έχουμε
συμφέρον υπέρτατον να συγκρατήσωμεν τον μουσουλμανικόν πληθυσμόν
των ανακτηθεισών χωρών. Είναι άριστον στοιχείον, γεωργικόν στοιχείον
πρώτης τάξεως, πολίται λαμπροί και υπάκοοι»3. Οι ιδιότητες των εργατικών, των φιλόπονων και των προσκολλημένων στη γη που καλλιεργούσαν αποδίδονταν στους μουσουλμάνους όχι μόνο από τον Βενιζέλο, αλλά
και από πληθώρα εκπροσώπων της κεντρικής και τοπικής εξουσίας. Ο
μουσουλμανικός αγροτικός πληθυσμός, ιδιαίτερα οι καπνοκαλλιεργητές
της Ανατολικής Μακεδονίας, ήταν πολύτιμος για την αγροτική οικονομία των Νέων Χωρών, γεγονός που δικαιολογούσε και την ανησυχία των
ελληνικών αρχών από τις επιπτώσεις της συνεχούς μετανάστευσης των
μουσουλμάνων. Στον Αλέξανδρο Πάλλη, για παράδειγμα, που το 1913 είχε
διοριστεί οικονομικός έφορος της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, προξενούσε λύπη η σκέψη πως με την αναχώρηση των μουσουλμάνων μετά τους
Βαλκανικούς Πολέμους η Μακεδονία έχανε ένα πολύτιμο γεωργικό στοιχείο, έναν πληθυσμό εργατικό, νομιμόφρονα και αφοσιωμένο στη γη που
καλλιεργούσε, απόψεις με τις οποίες συμφωνούσε και ο μητροπολίτης
Σμύρνης Χρυσόστομος4.

3
4

της ελληνικής διοίκησης – σχέσεις με χριστιανούς γηγενείς και πρόσφυγες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Διδακτορική
Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 8-48.
Εθνικός Κήρυξ, Αι αγορεύσεις του ελληνικού Κοινοβουλίου 1909 -1956, τ. Γ΄, Αθήναι
1957, σ. 46.
Αλ. Πάλλης, Ξενητεμένοι Έλληνες. Αυτοβιογραφικό Χρονικό, Αθήνα 1954, σ. 200) και Α.
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Αν και πρώην κατακτητές και υπαίτιοι «για τα σκοτεινά χρόνια της
δουλείας του ελληνικού έθνους», η εικόνα που σχημάτιζαν οι φορείς της
ελληνικής διοίκησης, για τους μουσουλμάνους υπηκόους του ελληνικού κράτους είχε αρκετές θετικές προσλήψεις. Σκιαγραφώντας την ιδιοσυγκρασία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των νέων
αυτών υπηκόων αποδίδονταν στους μουσουλμάνους ιδιότητες όπως αυτές
του τίμιου, του φιλήσυχου, του νομοταγούς, του υπάκουου, του αθώου και
του άκακου. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, μαζί με αυτό της εργατικότητας, μπορούσαν να τους καταστήσουν άριστους Έλληνες πολίτες.
Επιπλέον, στην αντίληψη διαφόρων Ελλήνων πολιτικών παραγόντων η
υπάκουη αυτή μάζα των μουσουλμάνων χωρικών σε Μακεδονία και Θράκη
συνιστούσε σημαντικό εμπόδιο για τον βουλγαρικό επεκτατισμό5. Οι ιδιότητες βέβαια του υπάκουου και του νομοταγούς ταυτίζονταν από τους
περισσότερους εκπροσώπους των ελληνικών αρχών με τη μοιρολατρία των
μουσουλμάνων. Έτσι, για τον γενικό διοικητή της Δυτικής Μακεδονίας οι
μουσουλμάνοι «γνωρίζουν απλώς ούτοι, ότι από κατακτηταί έγιναν κατακτηθέντες και ότι οι κατακτηταί των έχουν το δικαίωμα να φέρωνται προς
αυτούς ως και αυτοί έπραττον»6. Η τυφλή υπακοή στους φορείς της εξουσίας είχε αντίκτυπο και στην εκλογική συμπεριφορά των μουσουλμάνων,
η οποία χαρακτηριζόταν από τον «ντοβλετισμό», δηλαδή την εκλογική
υποστήριξη του κυβερνητικού κόμματος, αφού, όπως ανέφερε στέλεχος
του κόμματος των Φιλελευθέρων, «παρ’αυτοίς μη υπαρχούσης δημοσίας
γνώμης η ψήφος των δίδεται πάντοτε εις την Κυβέρνησιν»7.
Οι θετικές αναφορές για τους μουσουλμάνους έφτασαν στο αποκορύφωμά τους μετά το 1918, αφού η νέα εδαφική επέκταση και η ενσωμάτωση στην Ελλάδα νέων μουσουλμανικών μειονοτήτων προϋπέθεταν τη
δημιουργία συνεκτικών δεσμών με το ελληνικό κράτος. Σε μια τέτοια περίοδο εθνικής ανάτασης και στο παραπάνω πλαίσιο, στο ελληνικό Κοινοβούλιο οι μουσουλμάνοι χαρακτηρίζονταν «αδελφοί εν πλήρει αλληλεγ-

5
6

7

Αλεξανδρής (επιμ.), Το αρχείον του εθνομάρτυρος Σμύρνης Χρυσοστόμου όπως διεσώθη
από τον Μητροπολίτη Αυστρίας Χρυσόστομο Τσίτερ, τ. 2, Αθήνα 2000, σσ. 46-48.
B. Clark, Twice a stranger. How mass expulsion forged modern Greece and Turkey,
Λονδίνο 2006, σ. 8, 161.
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα – Κέντρο Έρευνας Μακεδονικού Αγώνα (στο εξής
ΜΜΑ-ΚΕΜΑ), Αρχείο Παύλου Καλλιγά (στο εξής ΑΠΚ), Γενική Διοίκηση ΚοζάνηςΦλώρινας προς υπουργείο Στρατιωτικών, Κοζάνη 16/29.1.1918 και Γενικά Αρχεία του
Κράτους (στο εξής ΓΑΚ), Κ.Υ., Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού (στο εξής
ΑΠΓΠ), φ. 95, κυβερνητικός αντιπρόσωπος Κοζάνης-Φλώρινας προς πρόεδρο Υπουργικού Συμβουλίου, Κοζάνη 18/31.10.1917, αρ. 5359.
Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη (στο εξής ΙΑΜΜ), Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου
(στο εξής ΑΕΒ), φ. 412, Καρβωνίδης προς Ηλιάκη, Θεσ/νίκη 7/20.3.1915.
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γύη και αγάπη», επισημαίνονταν ακόμη η κοινή φυλετική καταγωγή με τον
ελληνικό πληθυσμό και το γεγονός ότι αποτελούσαν κομμάτι του ελληνικού έθνους, ιδιαίτερα για τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους8. Μάλιστα
σε μια προσπάθεια αμφισβήτησης της αριθμητικής υπεροχής των Τούρκων
στη Μικρά Ασία ήρθαν στο προσκήνιο θεωρίες περί ελληνικής καταγωγής μουσουλμανικών πληθυσμιακών ομάδων, όπως Αλεβήδων, Τζερκέζων,
Γιουρούκων κ.ά., θεωρίες ιδιαίτερα προσφιλείς στους κόλπους των αντιβενιζελικών «ανατολιστών»9. Παρόμοιους χαρακτηρισμούς και την ίδια
αντίληψη για τη φυλετική καταγωγή των μουσουλμάνων διατύπωνε και
ο Βενιζέλος ήδη από την πολιτική δράση του την περίοδο της Κρητικής
Πολιτείας υπογραμμίζοντας ότι «οι Μουσουλμάνοι συμπολίται μας παρά
τας αντιθέσεις και τας θρησκευτικάς και τας εθνικάς είναι γνησιώτεροι αντιπρόσωποι της Ελληνικής φυλής από πολλούς εκ των κατοίκων της Στερεάς
Ελλάδος και τινάς εκ των Νήσων»10.
Στον αντίποδα των παραπάνω θετικών προσλήψεων, στο μουσουλμανικό στοιχείο αποδιδόταν μια σειρά αρνητικών ιδιοτήτων. Διαδεδομένη στους εκπροσώπους της ελληνικής διοίκησης ήταν η εικόνα του
αγροίκου, αμόρφωτου, αγράμματου και χαμηλής πολιτισμικής στάθμης
μουσουλμάνου11. Παράλληλα, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ταυτιζόταν με το συντηρητισμό και την εχθρότητα απέναντι στον εκσυγχρονισμό
και την πρόοδο. Ο συντηρητισμός, η αμάθεια και ο θρησκευτικός φανατισμός των μουσουλμάνων θεωρούνταν ότι τους έθεταν στο περιθώριο των
προσπαθειών εκσυγχρονισμού του κράτους και της κοινωνικής οργάνωσης. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και ο συντηρητισμός, για παράδειγμα,
των μουσουλμάνων του Νομού Κοζάνης εμπόδισαν τη διεξαγωγή εμβολιασμού στα χωριά τους, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, ευθύνονταν και για την
πληθώρα των κρουσμάτων σύφιλης12.
Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, συνεδρία 21ης Μαρτίου 1916, 26ης Ιανουαρίου
και 8ης Απριλίου 1921.
9 Μ. Κοκολάκης, «Έλληνες Εθνικιστές και Τούρκοι Αλεβήδες», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15 (2008), 373-435.
10 Ν. Ανδριώτης, «Η στάση του Ελευθερίου Βενιζέλου απέναντι στους Μουσουλμάνους
επί Κρητικής Πολιτείας», 90 χρόνια από την ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα,
Συμπόσιο, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και
Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Ρέθυμνο 2007, σσ. 157-158.
11 Ενδεικτικά για την ταύτιση αυτή: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (στο εξής ΙΑΜ), Αρχείο
Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας (στο εξής ΑΓΔΜ), φ. 13, έκθεση διοικητικού αντιπροσώπου Μαγιαδάγ, Μαγιαδάγ (Φανός Γουμένισσας) 10/23.12.1914. Στο ίδιο αρχείο,
φ. 14, έκθεση υποδιοικητή Κιλκίς, Κιλκίς 14/27.12.1914 και φ. 16, έκθεση επάρχου
Λαγκαδά προς νομάρχη Θεσσαλονίκης, Λαγκαδάς 12/25.1.1914.
12 ΓΑΚ Νομού Κοζάνης, Αρχείο Νομαρχίας Κοζάνης, φ. 1206, νομάρχης Κοζάνης προς
υποδιοικητή Σιάτιστας, Κοζάνη 12/25.10.1921, αρ. 7461 και προς Διοίκηση Χωροφυλα-
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Η χαμηλή πολιτισμική στάθμη δεν αποδιδόταν μόνο στους μουσουλμάνους κατοίκους, αλλά και στα μνημεία του οθωμανικού παρελθόντος.
Τζαμιά, νεκροταφεία, μουσουλμανικές γειτονιές και αγορές ήταν ταυτόσημα της οπισθοδρομικότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εμπόδιζαν τις πόλεις των Νέων Χωρών να αποκτήσουν σύγχρονο ευρωπαϊκό
χαρακτήρα. Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 1917 και η
συνακόλουθη ριζική αλλαγή της μορφής του πολεοδομικού ιστού έδωσαν
την ευκαιρία στην κυβέρνηση των Φιλελευθέρων να απαλλαγεί από μια
πόλη που δεν συμβάδιζε με το όραμα της μετατροπής της Ελλάδας σε
ένα σύγχρονο κράτος13. Στην Κρήτη, από την άλλη, ο γενικός διοικητής
θεωρούσε απαραίτητη την απαλλοτρίωση των οθωμανικών νεκροταφείων
σε Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο «ίνα εξαλειφθή τριών πόλεων Κρήτης
ρυπαρότης και ασχήμια»14.
Το στοιχείο όμως εκείνο της συμπεριφοράς των μουσουλμάνων που
στηλιτευόταν ιδιαίτερα από τους φορείς της ελληνικής διοίκησης ήταν η
τυφλή υπακοή στην ηγετική τους τάξη: μουφτήδες, ιμάμηδες, τσιφλικάδες και άλλοι μουσουλμάνοι με οικονομική δύναμη ή ανώτερο μορφωτικό
επίπεδο. Η τυφλή υπακοή της μουσουλμανικής μάζας στα κελεύσματα της
ηγετικής τάξης της σε συνδυασμό με το θρησκευτικό φανατισμό και την
αμάθεια μετέτρεπαν το φιλήσυχο και υπάκουο πληθυσμό σε επικίνδυνο
στοιχείο για την ελληνική διοίκηση και σε ρυθμιστή των εκλογικών αποτελεσμάτων στις Νέες Χώρες15. Η ηγετική τάξη του μουσουλμανικού πληθυσμού ήταν εκείνη που συγκέντρωνε πληθώρα αρνητικών χαρακτηρισμών.
Η ενεργός ανάμειξή της στη νεοτουρκική ή κεμαλική προπαγάνδα και η
συνακόλουθη δράση της που στρεφόταν εναντίον της ελληνικής κυριαρχίας καθώς και τα προσκόμματα που έθετε στην προσπάθεια ενσωμάτωσης του μουσουλμανικού στοιχείου στις δομές του ελληνικού κράτους,
την καθιστούσαν ανεπιθύμητη από τους φορείς της κεντρικής και τοπικής
εξουσίας.
κής, Κοζάνη 21.6/2.7.1921, αρ. 4778.
13 Μ. Mazower, Salonica, city of ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430-1950, Λονδίνο
2004, σσ. 324, 329, 351-355 και Β. Χαστάογλου – Αλ. Καραδήμου-Γερόλυμπου,
«Θεσσαλονίκη 1900-1940: από τις αντιφάσεις του κοσμοπολιτισμού στην ομοιογένεια
της νεοελληνικής πόλης», Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912, Συμπόσιο, Κέντρο Ιστορίας
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 456-469.
14 ΓΑΚ, Κ.Υ., ΑΠΓΠ, φ. 232, γενικός διοικητής Κρήτης προς πρωθυπουργό, Χανιά
27.2/12.3.1918, αρ. 384.
15 Ενδεικτικά: ΙΑΜ, ΑΓΔΜ, φ. 13, έκθεση διοικητικού αντιπροσώπου Μαγιαδάγ, Μαγιαδάγ 10/23.12.1914. ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1914, φ. Β/150, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας προς
υπουργείο Εσωτερικών, Θεσ/νίκη 6/19.3.1914, αρ. 1260. ΙΑΜΜ, ΑΕΒ, φ. 27, Σαχτούρης
προς Βενιζέλο, Αδριανούπολη 9/22.8.1920, αρ. 99 και Κ.Δ.Κ., «Το μέλλον του μουσουλμανικού τιμαριωτισμού εν Μακεδονία», Πολιτική Επιθεώρηση, 29 (1920), 477-479.
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2. Μουσουλμάνοι υπήκοοι και ενδεδειγμένες πολιτικές πρακτικές
Τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα που προέκυψαν από την εδαφική επέκταση
της Ελλάδας μετά το 1912 ανάγκαζαν την ελληνική διοίκηση να υιοθετήσει τέτοιες πολιτικές πρακτικές, ένα νέο σύστημα διοίκησης, αλλά και μια
νέα πολιτική θεωρία που θα συνυπολόγιζαν την εθνική, θρησκευτική και
γλωσσική πανσπερμία της διευρυμένης εδαφικά Ελλάδας και θα προωθούσαν την ενσωμάτωση και τελικά αφομοίωση των μειονοτήτων στις δομές
του ελληνικού κράτους. Έπρεπε, συνεπώς, να δημιουργηθεί το ιδεολογικό
υπόβαθρο που θα ερμήνευε τη συνύπαρξη των μη ελληνικών πληθυσμών
εντός της επικράτειας του ελληνικού κράτους και παράλληλα θα οικοδομούσε αμφίδρομους συνεκτικούς δεσμούς. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι
παραδόσεις του βυζαντινού οικουμενισμού και η κληρονομιά του ανώτερου ελληνικού πολιτισμού, του θεμελιωμένου στις αρχές της δημοκρατίας,
της ελευθερίας και της ισοπολιτείας, δημιουργούσαν το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο και κυριαρχούσαν στον πολιτικό λόγο της εποχής. Επομένως, οι μουσουλμάνοι γίνονταν υπήκοοι ενός κράτους που πιστό στην
κληρονομιά του θα σεβόταν τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις θρησκευτικές παραδόσεις τους και θα ασκούσε μια διοίκηση ισονομίας χωρίς να
διακρίνει τους πολίτες βάσει των θρησκευτικών πιστεύω τους, της εθνικής
ταυτότητάς τους ή της μητρικής τους γλώσσας. Συμπυκνώνοντας τα παραπάνω ο δήμαρχος Σερβίων απευθυνόμενος στους μουσουλμάνους δημότες του επ’ ευκαιρία των εορτών για την κατάληψη της Σμύρνης από τον
ελληνικό στρατό έκανε λόγο για απελευθέρωση των μουσουλμάνων από
ένα απολυταρχικό καθεστώς και για «την αγκαλιά μιας πολιτείας δίκαιης,
προοδευτικής, πεπολιτισμένης στην οποία θέλουν να ευδοκιμήσουν όλα τα
υγιή στοιχεία ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος»16.
Ένθερμος υποστηρικτής αυτών των αντιλήψεων ήταν ο Βενιζέλος, που
την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας θεωρούσε ότι «η Ελλάς είναι προωρισμένην ημέραν τινά να καταστή δύναμις Μουσουλμανική εν η οι μουσουλμάνοι να ζώσι τελείως ευχαριστημένοι, παρέχοντες εις αυτούς πλήρη ισοπολιτείαν και προστασίαν»17. Οι παραπάνω αντιλήψεις εντάσσονταν άλλωστε
στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας του βενιζελισμού που πρέσβευε
τη δημιουργία ενός σύγχρονου, φιλελεύθερου αστικού κράτους. Για το
βενιζελισμό της ανόρθωσης στόχος ήταν η οικοδόμηση μιας σύγχρονης
διοίκησης που θα λειτουργούσε με αμεροληψία και ισονομία έναντι όλων
των Ελλήνων πολιτών, καλλιεργώντας έτσι συνεκτικούς δεσμούς και μία
ενιαία ταυτότητα του Έλληνα πολίτη18. Ο Βενιζέλος, μάλιστα, συνέδεε
16 Εφημ. Ηχώ της Μακεδονίας, 12.5.1919.
17 Ν. Ανδριώτης, ό.π., σσ. 151-161.
18 Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Οι φόβοι ενός αιώνα, Αθήνα 2008, σσ. 196-201, 235-239.
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άμεσα την εκπλήρωση των εθνικών πόθων και τη διατήρηση των εδαφικών κεκτημένων με τον τρόπο που θα αντιμετώπιζαν οι ελληνικές αρχές το
μουσουλμανικό στοιχείο. Πληροφορούμενος, λοιπόν, το 1914 ότι Έλληνες
πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν βίαια σε σπίτια μουσουλμάνων της Θεσσαλονίκης προειδοποιούσε ότι «αν το ελληνικόν κράτος απεδεικνύετο ως μη
ιστάμενον εις ανωτέραν βαθμίδα πολιτισμού από το τουρκικόν, τούτο θα
ήτο ολέθριον για το μέλλον μας»19, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, με αφορμή
παρόμοιο περιστατικό, υπογράμμιζε ότι «είναι αδύνατον να βαδίση προς τα
εμπρός η Ελλάς εάν τα δικαιώματα των διαφόρων στοιχείων πληθυσμού και
προ πάντων των αλλογενών δεν παραμείνουν σεβαστά και αν τα στοιχεία
ταύτα δεν πεισθούν εκ των πραγμάτων περί του σεβασμού ημών τούτου»20.
Τις αντιλήψεις του Βενιζέλου για τη θέση των μουσουλμάνων στις
δομές του ελληνικού κράτους επικροτούσαν και αρκετοί άλλοι εκπρόσωποι της ελληνικής διοίκησης. Ο Ιωάννης Ηλιάκης —κυβερνητικός αντιπρόσωπος της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης στη Δυτική Μακεδονία και αργότερα γενικός διοικητής στην ίδια περιοχή— θεωρούσε ότι
η πολιτική προστασίας της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των μη ελληνικών πληθυσμών της Μακεδονίας ήταν το πρώτο βήμα μετατροπής τους
σε πιστούς Έλληνες υπηκόους και μακροπρόθεσμα της αφομοίωσής τους.
Ο Ηλιάκης είχε παράδειγμα, όσον αφορά τη συνύπαρξη πληθυσμών με
διαφορετικές εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές καταβολές, τις ΗΠΑ και
πίστευε ότι και στην Ελλάδα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ανάλογοι
δεσμοί ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και τις μειονότητες, εφόσον οι διοικητικές αρχές ακολουθούσαν την προαναφερθείσα πολιτική. Ειδικότερα
για τους μουσουλμάνους θεωρούσε ότι οι ελληνικές αρχές θα μπορούσαν
πολύ εύκολα να τους μετατρέψουν σε ευπειθείς υπηκόους εάν προστάτευαν
τη ζωή, την τιμή και την περιουσία τους, εάν επιδείκνυαν τον απαραίτητο
σεβασμό στις θρησκευτικές παραδόσεις τους, δεν τους αντιμετώπιζαν ως
πολίτες δεύτερης κατηγορίας και αν χορηγούσαν μια σχετική αυτονομία
στη διαχείριση των κοινοτικών δικαιωμάτων τους21.
Ανάλογες απόψεις διατυπώνονταν και από στελέχη της αντιβενιζελικής παράταξης. Ο Γεώργιος Μπούσιος, για παράδειγμα, επαναλάμβανε,
από το βήμα της Βουλής, την άποψη του Βενιζέλου ότι η Ελλάδα προορι19 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1914, φ. Α/19δ, Βενιζέλος προς Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, Αθήνα
6/19.5.1914.
20 ΙΑΜΜ, ΑΕΒ, φ. 101, Βενιζέλος προς γενικό διοικητή Ανατολικής Μακεδονίας, Αθήνα
19.1/1.2.1920, αρ. 436.
21 ΜΜΑ-ΚΕΜΑ, ΑΠΚ, Γενική Διοίκηση Κοζάνης–Φλώρινας προς Πρόεδρο Υπουργικού
Συμβουλίου, Κοζάνη 19.10/1.11.1918, αρ. 7861 και ΓΑΚ, Κ.Υ., ΑΠΓΠ, φ. 228, γενικός
διοικητής Κοζάνης–Φλώρινας προς Πρόεδρο Κυβερνήσεως, Κοζάνη 24.2/9.3.1918, αρ.
819.
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ζόταν να γίνει μουσουλμανική δύναμη με την εδαφική της επέκταση προς
Ανατολάς και κατά συνέπεια θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα
ζητήματα που αφορούσαν τους μουσουλμάνους. Αλλά και οι Δημήτριος
Γούναρης, Νικόλαος Στράτος, Δημήτριος Ράλλης και άλλοι αντιβενιζελικοί βουλευτές επιβεβαίωναν με κάθε ευκαιρία ότι το ελληνικό κράτος
ακολουθούσε και επιβαλλόταν να ακολουθεί πολιτική ισονομίας, ισοπολιτείας και σεβασμού των δικαιωμάτων του μουσουλμανικού πληθυσμού22.
Βέβαια οι θετικές αναφορές των αντιβενιζελικών για τους μουσουλμάνους
δεν είχαν τα ιδεολογικά ερείσματα των Φιλελευθέρων, αλλά σχετίζονταν
περισσότερο με την προσπάθεια να μη δυσαρεστηθεί μια σημαντική δεξαμενή ψηφοφόρων.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής πρακτικής απέναντι στο μουσουλμανικό στοιχείο ιδιαίτερη μέριμνα έπρεπε να ληφθεί από την ελληνική διοίκηση ώστε να αποδεσμευτεί η μεγάλη μάζα του μουσουλμανικού πληθυσμού από την επιζήμια επιρροή της ηγετικής της τάξης. Για κάποιους ο
παραπάνω στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί ευνοώντας τη συμμετοχή
όλων των μουσουλμάνων στη διαδικασία εκλογής των θρησκευτικών
ηγετών τους θεσπίζοντας με νόμο τόσο την εκλογή των μουφτήδων με
καθολική ψηφοφορία όσο και τη δημοκρατική οργάνωση των μουσουλμανικών κοινοτήτων. Έτσι, θα καλλιεργούνταν η ατομική πρωτοβουλία των
μουσουλμάνων και θα προσαρμόζονταν στο συνταγματικό ρόλο τους ως
Ελλήνων πολιτών χειραφετούμενοι, παράλληλα, από την τυφλή υπακοή
στην ηγεσία τους23.
Ωστόσο για να ευδοκιμήσει η παραπάνω πολιτική ήταν πολλοί εκείνοι
που πίστευαν ότι στις Νέες Χώρες θα έπρεπε να εφαρμοστεί ένα διοικητικό
σύστημα εντελώς διαφορετικό από εκείνο της Παλαιάς Ελλάδας προσαρμοζόμενο στις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούσε η ύπαρξη ποικίλων μειονοτικών πληθυσμών. Αμέσως μετά την απελευθέρωση προκρίθηκε ένα αποκεντρωτικό διοικητικό σύστημα με την εισαγωγή του θεσμού
των γενικών διοικήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών
Εμμ. Ρέπουλη δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των
αλλογενών πληθυσμών24.
Παράλληλα, από πολλές πλευρές διατυπωνόταν η άποψη ότι για να
ενταχθούν οι μουσουλμάνοι και οι υπόλοιπες μειονότητες στις δομές του
ελληνικού κράτους και να αφομοιώσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώ22 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, συνεδρία 21ης Μαρτίου 1916, 26ης Ιανουαρίου, 8ης
Απριλίου και 20ής Μαΐου 1921.
23 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1914, φ. Β/150, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας προς Κεντρική Υπηρεσία, Θεσ/
νίκη 6/19.3.1914, αρ. 1260 και Γενική Διοίκηση Κρήτης προς υπουργείο Εσωτερικών,
Χανιά 27.2/12.3.1914, αρ. 1053.
24 G. Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936, τ. 2, Αθήνα 2004, σ. 811.
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σεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του Έλληνα πολίτη θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ως προσωπικό από την ελληνική διοίκηση. Ο Βενιζέλος τόνιζε
το πολιτικό συμφέρον της διατήρησης στις θέσεις τους των μουσουλμάνων
υπαλλήλων και δημοτικών συμβούλων της Δυτικής Θράκης25. Αλλά και
στη Μακεδονία, στελέχη των Φιλελευθέρων επισήμαιναν την ανάγκη της
χρησιμοποίησης των μουσουλμάνων σε διάφορες διοικητικές υπηρεσίες ή
στη Χωροφυλακή26. Το ίδιο ίσχυε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι ελληνικές αρχές έπρεπε να εμπιστευτούν τη διοίκηση των κοινοτήτων στο ντόπιο
μουσουλμανικό στοιχείο σε όσα χωριά αυτό αποτελούσε την πλειονότητα.
Ο Ηλιάκης, για παράδειγμα, παρά τις έντονες επιφυλάξεις του, προτιμούσε
την αυτοδιοίκηση των κοινοτήτων από τον ντόπιο σλαβόφωνο ή μουσουλμανικό πληθυσμό, παρά την επιβολή Ελλήνων κοινοταρχών οι οποίοι με
την τυραννική συμπεριφορά τους αναιρούσαν κάθε προσπάθεια αφομοίωσης των μειονοτήτων27.
Υπήρχαν όμως και διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τη θέση των
μουσουλμάνων στον ελληνικό διοικητικό μηχανισμό και τις αρχές που
έπρεπε να διέπουν τη συμπεριφορά των κρατικών αρχών απέναντι όχι
μόνο στη μουσουλμανική, αλλά και στις υπόλοιπες μειονότητες των Νέων
Χωρών. Το δίλημμα που ετίθετο ήταν μέχρι ποιο σημείο μπορούσαν να
γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των μειονοτικών πληθυσμών, ώστε να μην απειληθούν η εθνική ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Στην προσπάθεια να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία συγκρατούνταν οι προθέσεις ίσης αντιμετώπισης των μειονοτικών πληθυσμών και
όσο προβαλλόταν το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας —για το οποίο η
κάθε αρχή ή υπάλληλος δεν είχε μια ενιαία διαμορφωμένη αντίληψη— οι
παραχωρήσεις δικαιωμάτων που αφορούσαν τις μειονότητες ήταν ολοένα
και πιο φειδωλές.
Αναζητώντας αυτή την ισορροπία, ο γενικός διοικητής Κοζάνης–
Φλώρινας θεωρούσε ότι δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα ψήφου οι
μουσουλμάνοι, ώστε μη μπορώντας να εκφράσουν την άποψή τους για την
πολιτική κατάσταση της χώρας να κατανοήσουν την επιβολή του κράτους
και να πάψουν να χρησιμοποιούν το δικαίωμα αυτό εναντίον των εθνικών
συμφερόντων28. Η επίτευξη της παραπάνω ισορροπίας επέβαλλε ενίοτε,
25 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1920, φ. 153.2, Βενιζέλος προς Βαμβακά, Παρίσι 26.5.1920, αρ. 6296.
26 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1919, φ. Α/5(10β), σημείωμα Βαμβακά «περί μουσουλμάνων Μακεδονίας»
προς Διομήδη, Θεσ/νίκη 21.7/3.8.1919 και ΓΑΚ, Κ.Υ., ΑΠΓΠ, φ. 316, γενικός επιθεωρητής 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας και Ανατολικής Μακεδονίας προς Πρόεδρο Κυβερνήσεως, Θεσ/νίκη 24.7/6.8.1919, αρ. 825.
27 ΜΜΑ-ΚΕΜΑ, ΑΠΚ, Γενική Διοίκηση Κοζάνης-Φλώρινας προς υπουργείο Εσωτερικών,
Κοζάνη 13/26.5.1919 και 16/29.7.1919.
28 ΜΜΑ-ΚΕΜΑ, ΑΠΚ, κυβερνητικός αντιπρόσωπος Κοζάνης-Φλώρινας προς Προσω-

792

Γιάννης Γκλαβίνας

κατά την αντίληψη φορέων της διοίκησης, και την επίδειξη στους μειονοτικούς πληθυσμούς της πυγμής του κράτους. Η Πολιτική Διοίκηση Θράκης
λοιπόν σε εγκύκλιό της προς τους μουφτήδες ξεκαθάριζε ότι μπορεί το
ελληνικό κράτος να διέπεται υπό απεριορίστου πνεύματος ισοπολιτείας και
ανεξιθρησκείας ωστόσο δεν είναι δυνατόν στο όνομα αυτού του πνεύματος να καταλογισθή εγκληματική αδιαφορία και αδυναμία επιβολής και
διοικήσεως»29.
Περιφρουρώντας τα εδαφικά κέρδη που αποκτήθηκαν μετά το 1912,
τα οποία επιβουλεύονταν διάφοροι μνηστήρες, στελέχη των ελληνικών
αρχών ήταν ιδιαίτερα δύσπιστα όσον αφορά την ελεύθερη αυτοδιοίκηση
κοινοτήτων όπου επικρατούσαν οι μη ελληνικοί πληθυσμοί. Ο Πέτρος
Λεκκός —στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών— σε έκθεσή του προς
τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας αναγνώριζε τα προτερήματα ενός αποκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης, αλλά στην περίπτωση της Μακεδονίας αυτοδιοίκηση και αποκέντρωση εκλαμβάνονταν από τους μειονοτικούς πληθυσμούς ως εθνική χειραφέτηση. Επομένως, εφόσον στις Νέες
Χώρες το ζητούμενο ήταν η διαφύλαξη των κεκτημένων, επιβαλλόταν η
υιοθέτηση ενός μοντέλου διοίκησης που θα εξασφάλιζε την έντονη παρουσία του κράτους μέσω μιας διοικητικής ιεραρχίας άμεσα εξαρτώμενης από
το κέντρο30.
3. Εφαρμόζοντας τις αντιλήψεις: μουσουλμάνοι και ελληνική διοίκηση
στην πράξη
Από όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, καθίσταται φανερό ότι στους σχεδιασμούς της εκάστοτε ηγεσίας της κεντρικής εξουσίας δεν τέθηκε ζήτημα
οργανωμένης πολιτικής απομάκρυνσης ή αφομοίωσης με βίαια μέσα του
μουσουλμανικού πληθυσμού της Ελλάδας. Αντίθετα, οι απόψεις για τη
σύσταση ενός διοικητικού μηχανισμού που θα λειτουργούσε βασιζόμενος
στη δικαιοσύνη, την ισονομία και το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων έγινε προσπάθεια να εφαρμοστούν στην πράξη.
Ωστόσο, οι μουσουλμάνοι και οι άλλες μειονότητες αντιλαμβάνονταν τις προθέσεις και τις πρακτικές της ελληνικής διοίκησης αξιολογώντας τη συμπεριφορά των μοναδικών εκπροσώπων των ελληνικών αρχών
στα χωριά τους, οι οποίοι δεν ήταν άλλοι από τους τηρητές της δημόσιας
ασφάλειας (χωροφύλακες, αγροφύλακες και πολιτοφύλακες), τους κοινορινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης, Κοζάνη 11/24.11.1916.
29 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1922, φ. 91, Πολιτική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Υποθέσεων Ετεροδόξων, Αδριανούπολη 12/25.2.1922, αρ. 47.
30 ΓΑΚ, Κ.Υ., ΑΠΓΠ, φ. 737, Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού προς υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα 28.4.1923, αρ. 105 όπου συνημμένη έκθεση του Λεκκού προς τον γενικό
διοικητή Μακεδονίας, Θεσ/νίκη 31.3.1923.
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τάρχες, τους δασκάλους, τους κατώτερους υπαλλήλους και τα διερχόμενα
στρατιωτικά αποσπάσματα. Λαμβάνοντας για την ελληνική διοίκηση ως
μέτρο αξιολόγησης τη συμπεριφορά των παραπάνω υπαλλήλων, το χάσμα
μεταξύ των αντιλήψεων της κεντρικής διοίκησης και των πρακτικών που
ακολουθούσαν τα κατώτερα όργανα της διοικητικής ιεραρχίας αποδεικνυόταν τεράστιο και αγεφύρωτο. Για τον μουσουλμάνο ή τον σλαβόφωνο δεν
είχε και ιδιαίτερη σημασία ποια ήταν η αντίληψη του Βενιζέλου για την
πολιτική που έπρεπε να ακολουθηθεί απέναντι στις μειονότητες, αφού η
βίαιη συμπεριφορά του χωροφύλακα του χωριού του αναιρούσε τις όποιες
καλές προθέσεις της κεντρικής εξουσίας και ήταν αυτή τελικά που επηρέαζε άμεσα την καθημερινότητά του.
Τα κείμενα της εποχής σκιαγραφούσαν μια εικόνα καθημερινών βιαιοτήτων, πιέσεων και προσβολών από τα κατώτερα όργανα του διοικητικού
μηχανισμού εις βάρος των μειονοτικών πληθυσμών, γεγονός που υποδεικνυόταν ως η βασική αιτία αποτυχίας του προγράμματος ένταξης των
πληθυσμών αυτών στις δομές του ελληνικού κράτους. Ο Ρέπουλης λοιπόν
απέδιδε τα πενιχρά αποτελέσματα του αφομοιωτικού έργου στη Μακεδονία στο γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του κράτους απείχαν παρασάγγας από
το να θεωρούνται προσηνείς και πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους πολίτες ανεξαρτήτως θρησκευτικών πιστεύω, εθνικής συνείδησης ή μητρικής
γλώσσας, ενώ πολύ συχνά καταγγέλλονταν ότι επιδείκνυαν νοοτροπία
αποικιοκρατών, δημιουργώντας έτσι ένα διοικητικό μηχανισμό όπου κυριαρχούσε η αυθαιρεσία31.
Στις παλινωδίες της πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στο μουσουλμανικό στοιχείο δεν συνέβαλαν μόνο ενέργειες μεμονωμένων υπαλλήλων, αλλά και οι αντικρουόμενες πρακτικές διαφόρων
υπηρεσιών του κρατικού μηχανισμού. Κυρίως οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές των Νέων Χωρών είχαν μια διαφορετική προσέγγιση όσον
αφορά την ενδεδειγμένη πολιτική απέναντι στο μουσουλμανικό πληθυσμό. Οι στρατιωτικοί, επιφορτισμένοι με την περιφρούρηση της ασφάλειας
του κράτους, σε μια δεκαετία στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας η Ελλάδα
βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση, αντιμετώπιζαν τους μουσουλμάνους
και τις άλλες μειονότητες ως συνεργάτες του εχθρού και ως απειλή για
την εθνική ασφάλεια, έχοντας βέβαια και σχετικές ενδείξεις. Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος που συνεπαγόταν η έντονη παρουσία των μειονοτήτων σε
ελληνικό έδαφος επιβαλλόταν η λήψη σκληρών μέτρων, όπως απελάσεις,
φυλακίσεις, τρομοκράτηση μέσω επιχειρήσεων στρατιωτικών αποσπασμά31 Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φ. 7, γενικός
διοικητής Μακεδονίας προς Βενιζέλο, Θεσ/νίκη 1914. Π. Αργυρόπουλος, Απομνημονεύματα, τ. Α΄, Αθήναι 1970, σ. 132 και εφημ. Νέα Αλήθεια, 28.3.1915.
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των κ.λπ. Τα μέτρα αυτά συχνά έβρισκαν αντίθετες τις διοικητικές αρχές,
οι οποίες εξέφραζαν έντονα παράπονα για τις ενέργειες των στρατιωτικών που αναιρούσαν τις εξαγγελίες για φιλελεύθερη και φιλοδίκαιη πολιτική. Για παράδειγμα, ο ύπατος αρμοστής Θράκης Σαχτούρης έμεινε εκτεθειμένος, αφού, ενώ είχε υποσχεθεί ότι δεν θα διώκονταν οι μουσουλμάνοι
χωρικοί που στρατολογήθηκαν βίαια από το κίνημα του Τζαφέρ Ταγιάρ,
η Στρατιά Θράκης προχωρούσε σε αθρόες συλλήψεις και απελάσεις στην
Κρήτη32.
Διαφορετικές απόψεις γύρω από τη μειονοτική πολιτική του ελληνικού κράτους δεν είχαν μόνο οι στρατιωτικές ή οι αστυνομικές αρχές,
αλλά ανάλογα φαινόμενα χαρακτήριζαν και τη συνεργασία διαφορετικών φορέων του διοικητικού μηχανισμού των Νέων Χωρών. Οι αλληλοσυγκρουόμενες ενέργειες διοικητικών αρχών ή εκπροσώπων της ίδιας υπηρεσίας προδίδουν την απουσία σχεδιασμού από την κεντρική εξουσία μιας
οργανωμένης πολιτικής απέναντι στις μειονότητες με προκαθορισμένους
τους στόχους και τα μέσα επίτευξής τους. Ακόμη και ο ίδιος ο Βενιζέλος
δεν μπορούσε να επιβάλλει τον πολιτικό του σχεδιασμό όσον αφορά τους
μουσουλμάνους της ελληνικής επικράτειας, αντιμετωπίζοντας την αδιαφορία ή τον κακώς νοούμενο πατριωτισμό των εκπροσώπων του κρατικού
μηχανισμού και την αδυναμία τους να αντιληφθούν τη σχέση των επιδιώξεων της εξωτερικής πολιτικής με την καλή συμπεριφορά τους απέναντι στο μουσουλμανικό στοιχείο. Η διαταγή λοιπόν του Βενιζέλου για
επιστροφή των κτημάτων των μουσουλμάνων της Ανατολικής Μακεδονίας το 1919 στην οποία προσέδιδε μέγιστη σημασία για την πραγματοποίηση των εθνικών βλέψεων στη Θράκη εφαρμοζόταν μετ’ εμποδίων από τις
κατά τόπους αρμόδιες αρχές, αναγκάζοντας τον Έλληνα πρωθυπουργό να
κάνει λόγο για «αθεράπευτον τύφλωσιν της ελληνικής διοικήσεως»33.
Οι καλές προθέσεις των φορέων της κεντρικής εξουσίας απέναντι στο
μουσουλμανικό στοιχείο προσέκρουαν και στην αδυναμία ή αδιαφορία του
ελληνικού κράτους να υλοποιήσει τις εξαγγελίες για ανάπτυξη των περιοχών όπου συγκεντρωνόταν ο μειονοτικός πληθυσμός με την κατασκευή
έργων υποδομής ή με τη στελέχωση του διοικητικού μηχανισμού με επαρκές και ικανό προσωπικό στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονταν υπάλληλοι
από τις τάξεις των μουσουλμάνων και των άλλων μειονοτήτων. Και ενώ
όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής διοίκησης συμφωνούσαν ότι
η αφομοίωση των μειονοτικών πληθυσμών συνεπαγόταν το ενδιαφέρον
32 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1920, φ. 152.2., Ύπατη Αρμοστεία Θράκης προς Κεντρική Υπηρεσία και
υπουργείο Στρατιωτικών, Αδριανούπολη 30.8/12.9.1920, αρ. 359.
33 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1919, φ. Α/5(10α), Βενιζέλος προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι 13/26.8.1919,
αρ. 8459.
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του κράτους για την ανάπτυξη των περιοχών τους, ελάχιστα έγιναν προς
αυτή την κατεύθυνση κατά τα έτη 1912-1922, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται ότι τη χρονική αυτή περίοδο η Ελλάδα δοκιμαζόταν από πολεμικές συγκρούσεις, μετακινήσεις πληθυσμών και το νοσηρό πολιτικό κλίμα
του Εθνικού Διχασμού. Ο Κωνσταντίνος Καραβίδας, για παράδειγμα,
θεωρούσε ότι τα ερείσματα των θιασωτών της αυτονομίας της Μακεδονίας τα προσέφερε η ελληνική διοίκηση με την αδιαφορία της, την έλλειψη
σχεδιασμού και υλοποίησης ενός οργανωμένου προγράμματος διοίκησης
καθώς και με την αδυναμία εξουδετέρωσης του οικονομικού ζυγού που
επέβαλαν οι τσιφλικάδες στον αγροτικό πληθυσμό34.
Παράλληλα, το ελληνικό κράτος, παρά τις παραινέσεις, δεν εμπιστεύτηκε δημόσιες θέσεις σε μουσουλμάνους κατοίκους της ελληνικής επικράτειας. Η μοναδική εξαίρεση ήταν ο Τουρκοκρητικός Αλή Ναΐπ Ζαδέ που
διορίστηκε νομάρχης Δράμας από την κυβέρνηση Φιλελευθέρων35. Στη
Θράκη οι προτροπές του Βενιζέλου και η αναγκαιότητα της έξωθεν καλής
μαρτυρίας συνέβαλαν ώστε να στελεχωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η ελληνική διοίκηση με μουσουλμάνους υπαλλήλους από ό,τι στη Μακεδονία.
Ο Αλή Ναΐπ Ζαδέ διορίστηκε αυτή τη φορά νομάρχης Αδριανούπολης36.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση με βάση το νόμο του 1913 «περί διοικήσεως
των στρατιωτικώς κατεχομένων χωρών» διατηρήθηκαν οι μουσουλμάνοι
δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι σε αρκετές πόλεις των Νέων Χωρών,
όπως ο Ντονμές δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Οσμάν Σαΐντ Μπέης.
Ωστόσο, το δικαίωμα της ελεύθερης εκλογής τοπικών αρχόντων από τους
μουσουλμάνους και τις άλλες μειονότητες δεν ήταν πάντα αυτονόητο.
Οι ελληνικές αρχές θεωρούσαν εθνικά επικίνδυνη την ύπαρξη μειονοτικών προέδρων κοινοτήτων και για να αποφευχθεί ο παραπάνω κίνδυνος
ανέβαλλαν συνεχώς τις κοινοτικές εκλογές και διόριζαν απευθείας κοινο34 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Αρχείο Φίλιππου
Δραγούμη, φ. 6, Κ. Καραβίδας, «υπόμνημα περί των αιτιών και πιθανοτήτων ενδεχομένου αυτονομιστικού Μακεδονικού κινήματος», Αδριανούπολη, Νοέμβριος 1921.
35 Ο Αλή Ναΐπ Ζαδέ ήταν προσωπικός φίλος του Βενιζέλου και παρέμεινε στην Ελλάδα
μετά την Ανταλλαγή Πληθυσμών. Συμμετείχε στην οργάνωση της διοίκησης της
Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης αναλαμβάνοντας το Τμήμα Μουσουλμανικών Υποθέσεων, λίγο αργότερα διορίστηκε νομάρχης Αδριανούπολης και το 1923 νομάρχης Λασιθίου. Βλ. Δ. Νησιώτης, «Ο πρώτος νομάρχης Καβάλας της ελληνικής διοικήσεως ήταν
Τούρκος», Έρευνα, 9 (1952), 19 και Μ. Llewellyn Smith, Το όραμα της Ιωνίας. Η Ελλάδα
στη Μικρά Ασία 1919-1922, Αθήνα 2004, σ. 183.
36 Α. Σακτούρης, Αναμνήσεις εκ του διπλωματικού μου σταδίου (1897-1933), εν Καΐρω
1951, σ. 173. Κ. Γέραγας, Αναμνήσεις εκ Θράκης 1920-1922, εν Αθήναις 1925, σσ.
124-126 και Αχ. Μάντζαρης, Σελίδες για την Ιστορία. Από τα πενήντα χρόνια της υπηρεσίας μου στην ελληνική κρατική διοίκηση και στην ελληνική καπνική οικονομία, Αθήνα
1959, σσ. 63, 73-74.
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τικούς άρχοντες πρόσωπα εμπιστοσύνης37.
Οι προθέσεις λοιπόν των φορέων της κεντρικής εξουσίας για την εφαρμογή μιας πολιτικής απέναντι στους μουσουλμάνους με γνώμονα το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και την ισότιμη αντιμετώπισή τους απέτυχαν να υλοποιηθούν στην πράξη. Τίθεται όμως το ερώτημα κατά πόσο
μπορούσε να εφαρμοστεί η παραπάνω πολιτική στις συνθήκες που είχαν
διαμορφωθεί την περίοδο 1912–1923. Η εδαφική επέκταση της Ελλάδας
μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και η πληθυσμιακή πανσπερμία των
Νέων Χωρών καθιστούσαν δύσκολο το έργο της διοίκησής τους και της
ενσωμάτωσής τους στις δομές της κρατικής οργάνωσης του ελληνικού
βασιλείου, έργο που γινόταν δυσκολότερο εξαιτίας των πολεμικών περιπετειών της περιόδου, της πολιτικής αστάθειας και των συνεχών πληθυσμιακών μετακινήσεων. Στις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες φαίνεται ότι δεν ανταποκρίθηκε ένα τμήμα του ελληνικού διοικητικού μηχανισμού, μη έχοντας
άλλωστε προηγούμενη εμπειρία στη διοίκηση εδαφών με συμπαγείς μειονοτικούς πληθυσμούς. Παράλληλα, η διατήρηση των εδαφικών κεκτημένων δεν ήταν δεδομένη. Μπροστά στην απειλή της εδαφικής ακεραιότητας αυξανόταν και η καχυποψία των ελληνικών αρχών, ιδιαίτερα των
στρατιωτικών και των αστυνομικών, απέναντι στο μειονοτικό πληθυσμό
και κρινόταν απαραίτητη η λήψη σκληρών μέτρων τα οποία θα υπογράμμιζαν την αποφασιστικότητα του ελληνικού κράτους να επιβάλει την κυριαρχία του. Τα μέτρα αυτά μπορεί συνήθως να βασίζονταν σε πληροφορίες
που δεν αντικατόπτριζαν τις πραγματικές διαστάσεις της απειλής ή ακόμη
να επιβάλλονταν επί δικαίους και αδίκους, αφορούσαν όμως μια υπαρκτή
απειλή38. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, τη συμπεριφορά αυτή των ελληνικών αρχών απέναντι στους μειονοτικούς πληθυσμούς ο Βρετανός πρόξενος Θεσσαλονίκης την απέδιδε «στο γεγονός ότι η Ελλάδα, μια μικρή χώρα,
κατέλαβε μια τεράστια περιοχή και τείνει να καταστείλει κάθε απόπειρα
αμφισβήτησης της εξουσίας της. Η απειρία της δικαιολογεί σε ένα βαθμό
την αλαζονεία και το σοβινισμό της»39.
37 ΓΑΚ, Κ.Υ., ΑΠΓΠ, φ. 316, γενικός επιθεωρητής 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας και
Ανατολικής Μακεδονίας προς Πρόεδρο Κυβερνήσεως, Θεσ/νίκη 24.7/6.8.1919, αρ. 825
και Βλ. Βλασίδης, Η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση και η δράση της
στην ελληνική Μακεδονία στον Μεσοπόλεμο 1919-1928, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 190-191.
38 ΙΑΜ, ΑΓΔΜ, φ. 78Α, μηνιαίες εκθέσεις Νομαρχίας Κοζάνης (Ιούνιος-Αύγουστος 1914)
προς Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια, όπου αναφορές
σε συλλήψεις και εκτοπίσεις μουσουλμάνων οι οποίοι κατηγορούνταν για αντεθνικές
ενέργειες, συνωμοσία εναντίον του καθεστώτος και ύποπτες κινήσεις.
39 Τhe National Archives, Foreign Office, 371/1997b, προξενείο Μ. Βρετανίας προς
πρεσβεία Κωνσταντινούπολης, Θεσ/νίκη 20.6.1914, αρ. 30299.
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Το οριστικό πλήγμα στα σχέδια φορέων της κεντρικής διοίκησης να
ενσωματώσουν τους μουσουλμάνους και τις άλλες μειονότητες ως ισότιμα
μέλη στις δομές του ελληνικού κράτους αποτέλεσε η Μικρασιατική Καταστροφή. Το μέγεθος της ήττας, το επισφαλές μέλλον Θράκης και Μακεδονίας, η ανάληψη της εξουσίας από τους στρατιωτικούς δικαιολογούσαν
την υπερβολική καχυποψία και τη σκληρότητα των μέτρων εναντίον των
μειονοτήτων. Η Μικρασιατική Καταστροφή θα αλλάξει άρδην τις αντιλήψεις των φορέων της ελληνικής διοίκησης απέναντι στο μουσουλμανικό
στοιχείο. Η προσπάθεια δημιουργίας ενός κράτους που θα στηριζόταν στις
αρχές της ισονομίας, της ισοπολιτείας και του σεβασμού των δικαιωμάτων
αλλοεθνών και αλλοθρήσκων απέτυχε παταγωδώς. Η εθνική ομοιογένεια
ήταν αυτή που εξασφάλιζε την εδαφική ακεραιότητα και την ευημερία της
χώρας και αυτή ακριβώς η αντίληψη καθιστούσε αναγκαία την απόφαση
για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών.
•
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Ελληνική ταυτότητα – «ιονική» και «επτανησιακή» ταυτότητα*
Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης

Με την εισήγηση αυτή επιχειρώ να αναδείξω όψεις πολιτισμικών ταυτοτήτων, που βαθμιαία εισχώρησαν και εγχαράχθηκαν στους κατοίκους των
νησιών του Ιονίου πελάγους όπως επίσης, με διακριτές διαφορές, και στους
πληθυσμούς πλησιόχωρων προς αυτά τα νησιά ηπειρωτικών περιοχών, που
αναγνωρίζονταν ως ηπειρωτικά εξαρτήματά τους, δηλαδή του Βουθρωτού,
της Πάργας, της Πρέβεζας και της Βόνιτσας αλλά και των Κυθήρων και των
Αντικυθήρων, νησιά που βρίσκονται μετά τις παρυφές του Ιονίου πελάγους προς νότια. Το νέο πολιτισμικό φαινόμενο κυοφορείται στη στροφή
του 18ου προς το 19ο αιώνα, στη συγκεκριμένη ενότητα νησιωτικού χώρου,
με καινοφανή ονοματικό προσδιορισμό («Επτάνησος»), που επινοήθηκε
αυτήν την περίοδο και επικράτησε με βάση τα επτά μεγαλύτερα νησιά της
ευρύτερης περιοχής του Ιονίου πελάγους. Από τότε η περιοχή ορίζεται
με συγκεκριμένη γεωγραφική ταυτότητα, φέροντας επίσης την ιστορική
ονομασία «Ιονικαί Νήσοι», που προηγείται της ονομασίας «Επτάνησος»
και που οι δύο ονομασίες, όπως θα δηλωθεί κατωτέρω, χρησιμοποιούνταν
για να δηλώνουν κατά περίπτωση κάτι το διαφορετικό.
Οι διεργασίες διαμόρφωσης νέων ταυτοτήτων συνυφαίνονται με μια
ανανεούμενη ιστορικότητα του χώρου αυτού, που, με πρωταγωνιστές την
ξένη και εγχώρια διοίκηση και δευτεραγωνιστές τους ίδιους τους κατοίκους του, συγκροτείται στο πλαίσιο βαθμιαίων κοινωνικών, πολιτικών και
πολιτισμικών αλλαγών. Τα δομικά στοιχεία συγκρότησης νέων ταυτοτήτων στην περιοχή, αναδεικνύουν νεωτερικά στοιχεία της ιστορικότητας
του Ιόνιου, θαλάσσιου και νησιωτικού, χώρου, κατά την περίοδο δημιουργίας και σταδιακής ενσωμάτωσης σε ένα ανανεούμενο πολιτικό και
κοινωνικό οικοδόμημα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, που καθίστανται ευδιάκριτα περίπου από το έτος 1780 κ.ε. (ύστερη φάση του νεοελληνικού Διαφωτισμού). Διαμορφώνουν αυτά νέες πολιτισμικές ταυτότητες


Στο κείμενο αυτό, συντομευμένο για τις ανάγκες του Συνεδρίου και της έκδοσης των
Πρακτικών του, δεν παρατίθενται βιβλιογραφικές υποσημειώσεις παρά μόνον σε δύο
περιπτώσεις που υπάρχουν παραθέματα. Αυτές θα παρατεθούν προσεχώς κατά τη
δημοσίευση ενός περισσότερο εκτεταμένου κειμένου.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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(«ιονική» και «επτανησιακή» ταυτότητα), που συγκροτούνται από εγγενή
τοπικά (γεωγραφικά), ελληνικά–εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά στοιχεία και,
ως ένα βαθμό, διαφοροποιούν την εθνο-πολιτισμική υπόσταση των πληθυσμών της περιοχής αυτής.
Μέσα από μια πολλαπλότητα παραγόντων που συγκρότησαν τις ταυτότητες αυτές, σύμφυτες με έναν πολιτισμό, που αποκλήθηκε «επτανησιακός», εντοπίζονται νέα δομικά χαρακτηριστικά που τα αναδεικνύει η ιστορική συγκυρία (δυτικές και ευρωπαϊκές κυριαρχίες) και η εγγενής δυναμική
του Ιόνιου νησιωτικού χώρου. Επιτόπια έρευνα, σε συνδυασμό με πλούσια
αρχειακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση, αναδεικνύουν την αξία και της
προφορικής μαρτυρίας, η οποία επιβεβαιώνει την μέχρι σήμερα από τους
πληθυσμούς των νησιών του Ιονίου συνείδηση επιπρόσθετων προσωπικών
ταυτοτήτων, οι οποίες συνδέονται με το συγκεκριμένο χώρο και με μια νέα
πολιτισμική ιδιοσυστασία και φυσιογνωμία του. Η αίσθηση από τους κατοίκους της γεωγραφικής αυτής περιοχής με τη γεωστρατηγική της σημασία και με ιδιαίτερες πολιτισμικές αναφορές ότι αποτυπώνονταν σ’ αυτήν
νέα χαρακτηριστικά, προσδιορίζεται και κατανοείται στο πλαίσιο μελέτης
και κριτικής προσέγγισης του συγκεκριμένου γεωγραφικού και ιστορικού
χώρου με τις ονομασίες «Ιονικαί νήσοι» και «Επτάνησος».
Θέτω ως στόχο να αναδειχθούν γεωγραφικά, πολιτισμικά και ιστορικά
κριτήρια με τα οποία ο τόπος αυτός την περίοδο της νεωτερικότητας
βαθμιαία αυτοπροσδιορίζεται με το υπόβαθρο της νέας πολιτικής
συγκυρίας και με εκδηλώσεις απόρριψης από τους πληθυσμούς των
νησιών των δομών του παλαιού καθεστώτος. Αναδεικνύονται συνθήκες
και νέοι όροι (πολιτικοί, κοινωνικοί και γεωστρατηγικής σημασίας), που
προκαλούν τους πληθυσμούς των νησιών να αποδεχθούν, στηρίξουν και
υιοθετήσουν επικείμενες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές.
Εναλλασσόμενες κουλτούρες θέτουν τη σφραγίδα της παρουσίας τους
στην περιοχή, διαφοροποιώντας το παρελθόν (παλαιό καθεστώς) με
στοιχεία της νεωτερικότητας, που αποτυπώνονται κυρίως κατά την
περίοδο 1780 – 1821 σε νέους θεσμούς, στη διοίκηση και στην πολιτική
και κοινωνική συμπεριφορά των κατοίκων. Γι’ αυτό προβαίνω κατωτέρω
σε κριτική προσέγγιση της ιστορικότητας της περιοχής, αναδεικνύοντας
τα δομικά χαρακτηριστικά του παλαιού καθεστώτος αναφορικά με τις
κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που επέρχονται και διαμορφώνουν τη
συλλογική ταυτότητα του «ιόνιου και «επτανήσιου» πολίτη.
Το υπόβαθρο της επερχόμενης νεωτερικότητας
Τα νησιά του Ιονίου (με την ονομασία, για την περίοδο που αναφερόμαστε, «Ιονικαί νήσοι» και «Επτάνησος») είναι η περιοχή που, καθώς βρέθηκε
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διαδοχικά υπό εναλλασσόμενες δυτικές ευρωπαϊκές κυριαρχίες σ’ αυτήν,
ανέδειξε πτυχές κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής οργάνωσης, που
της διαμόρφωσαν νέα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Τα
γνωρίσματα αυτά την διαφοροποιούν από άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα
του ελληνικού χώρου, εγχαράσσοντας στη σκέψη και στο συναίσθημα
των κατοίκων τους κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά
που συγκροτούν, παγιώνουν και αναδεικνύουν ένα διαφοροποιημένο από
το παρελθόν μείγμα πολιτισμικών στοιχείων. Το νέο φαινόμενο ακολούθησε την εξελικτική πορεία αλληλοδιάδοχων διεργασιών, οι οποίες και το
ανέδειξαν στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, η περίοδος της βενετικής κυριαρχίας δημιούργησε και
παγίωσε μέχρι το έτος 1797 πολιτικές και κοινωνικές δομές στα νησιά του
Ιονίου με συνέπεια να διαμορφωθούν νέα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοπικής ταυτότητας. Ιστορικά, τα νέα αυτά δεδομένα αποδόθηκαν στο γεγονός της επί μακρόν χρόνον σύνδεσης της περιοχής με τη Δύση (δυτικές
ευρωπαϊκές κυριαρχίες σ’ αυτήν). Τη συγκυρία αυτήν οι ιστοριογράφοι του
19ου αιώνα προσεγγίζουν συγκριτικά με την άλλη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα που «τουρκοκρατείται». Ενώ ωστόσο επιχειρούν να επισημάνουν και να αναφερθούν στις επιπτώσεις στην κοινωνία των νησιών του
Ιονίου από τα δεδομένα μιας λίαν επαχθούς ξένης κυριαρχίας κατά την
περίοδο αυτήν, στην οποία εγχαράχθηκαν φεουδαλικού και άλλου τύπου
δομικά χαρακτηριστικά, εντούτοις μια αόριστη από τους ίδιους και με
χωρίς τεκμηριωτικά στοιχεία μιας ιστορικής έρευνας αναγνώριση ανώτερων πολιτισμικών στοιχείων της Δύσης έναντι της Ανατολής αποδίδει
πλεονεκτική θέση στους κατοίκους της περιοχής αυτής έναντι των ελληνικών πληθυσμών, που τελούσαν υπό οθωμανική κυριαρχία.
Διαμορφώνεται μια παράδοση ρητορικής με χαρακτηριστικό γνώρισμα
την πολιτισμική ανωτερότητα του «ιόνιου» (μετγν. «επτανησιακού») πολιτισμού, αντίληψη που κληρονομείται στις επόμενες γενιές. Στα σχολικά
εγχειρίδια ιστορίας και λογοτεχνίας και στα πανεπιστημιακά συγγράμματα, στη λογοτεχνία, στη διδασκαλία και διαχρονικά στην κοινή γνώμη
προβάλλεται η πολιτισμική διαφορά μεταξύ δυτικοκρατούμενου και τουρκοκρατούμενου (οθωμανοκρατούμενου) ελληνικού χώρου. Προβάλλεται έκδηλα μια αίσθηση στους «Ιόνιους» για δήθεν πολιτισμική υστέρηση
των πληθυσμών των τουρκοκρατούμενων περιοχών, λόγω απαγορευτικών
μέτρων κατά της παιδείας και της εκπαίδευσης των πληθυσμών που τελούσαν υπό οθωμανική κυριαρχία. Το ίδιο όμως καταλογίζεται και για τους
πληθυσμούς των Ιονίων νησιών, που την ίδια περίοδο τελούσαν υπό βενετική κυριαρχία.
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Καλλιεργούνται στις συνειδήσεις όχι μόνον των «ιόνιων» αλλά και των
άλλων Ελλήνων όπως και στους Έλληνες της Διασποράς και στους ξένους
περιηγητές, με πολλές αντιφάσεις και ασαφείς διατυπώσεις, εντυπώσεις
περί της ανωτερότητας του πολιτισμικού βάθρου αυτής της περιοχής των
νησιών του Ιονίου, που είχαν την τύχη να τελούν υπό δυτικές ευρωπαϊκές
κυριαρχίες. Το επιχείρημα είναι σχηματικό και υπεραπλουστευτικό. Αναδύεται από το ιδεολόγημα στην πιο απλουστευτική του μορφή, που αναφέρεται στην πολιτισμική διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Νεοέλληνες διαφωτιστές, που το είχαν αναδείξει, είχαν παράλληλα προβληματιστεί
πάνω σε αυτό το ερώτημα, με το να δίνουν όμως απαντήσεις, σχετίζοντάς
το με τη θέση της Ελλάδας ευρισκόμενης γεωγραφικά μεταξύ «Ανατολής
και Δύσης».
Σχολιάζω ωστόσο γιατί οι αντιφάσεις στα επιχειρήματα ιστοριογράφων, λογίων, λογοτεχνών, πολιτικών, ξένων περιηγητών και ελλήνων της
Διασποράς είναι εμφανείς. Τα «δεινά», κατ’ αυτούς, των κατοίκων από το
«αριστοκρατικοβενετικό καθεστώς», όπως οι νησιώτες στη στροφή του
18ου προς τον 19ο αιώνα επικριτικά γι’ αυτό αναφέρονται, ήταν πολλά και
δυσβάστακτα. Οι αντιλήψεις για την πλεονεκτική θέση των νησιών του
Ιονίου διατυπώθηκαν και εμπεδώθηκαν στους πληθυσμούς των νησιών
κατά την περίοδο της νεωτερικότητας με κριτήριο διαφοροποίησης τις
πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, που σταδιακά επήλθαν στην περιοχή
από την εποχή των «Δημοκρατικών Γάλλων» και της «Επτανήσου Πολιτείας» (1797 κ.ε.) και είχαν εκκολαφθεί κατά την περίοδο του Διαφωτισμού. Βέβαια η μακρά περίοδος της βενετικής κυριαρχίας, που λήγει το
έτος 1797 κρίνεται ως σκοταδιστική όπως όμως αντίστοιχα και η περίοδος
της οθωμανικής κυριαρχίας στον άλλο ελληνικό χώρο. Η κοινή όμως αυτή
διαπίστωση απορροφάται από την κινητικότητα που επέρχεται στην περιοχή από τις αρχές του 19ου αιώνα (περίοδος «Δημοκρατικών Γάλλων» και
«Επτανήσου Πολιτείας»), μια κινητικότητα (κοινωνική, πνευματική, πολιτική, οικονομική) που την ίδια περίοδο όμως εμφανίζεται και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο (περίοδος νεοελληνικού Διαφωτισμού και Ελληνικής
Επανάστασης).
Στη μεταβατική αυτή περίοδο από το «παλαιό καθεστώς» στις απαρχές της νεωτερικότητας εντοπίζονται γενικά οι διεργασίες διαμόρφωσης
νέων εθνοτοπικών ταυτοτήτων. Για τα νησιά του Ιονίου η περάτωση του
παλαιού καθεστώτος είναι δυνατόν να ορισθεί μεταξύ της περιόδου της
γαλλικής διοίκησης (κατάλυση βενετικής κυριαρχίας, 1797) και των αρχών
της Βρετανικής Προστασίας σε αυτά (1809/1815). Από τη δεύτερη μάλιστα
φάση της Ρωσοτουρκικής Προστασίας των νησιών του Ιονίου (1803 κ.ε.)
διαφαίνονται ευκρινέστερα τα στοιχεία εκείνα που διαχωρίζουν την παλαιά
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τάξη πραγμάτων από τις νέες μορφές πολιτικής διοίκησης που επιβάλλονται. Παρατηρούμε ωστόσο ότι υπό τις νέες αυτές συνθήκες είχαν κινηθεί
από ηγετικά στρώματα του συντηρητικού χώρου της περιοχής διαδικασίες
επαναφοράς σε μορφές κοινωνικής οργάνωσης του παλαιού καθεστώτος.
Πράγματι ένα μέρος από τα θεσμικά στοιχεία, που είχαν θεαματικά καταλυθεί με την άφιξη των Γάλλων στα Ιόνια νησιά, επανέρχονται, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι δεν είναι εφικτή η διάκριση, κατά την περίοδο αυτή, μιας
διαχωριστικής γραμμής μεταξύ του παλαιού και του νέου καθεστώτος.
Ο εθνοτοπικός χαρακτήρας των ελληνικών περιοχών και η αίσθηση που
έχουν οι πληθυσμοί τους γι’ αυτές είναι γενικά έκδηλος, ανεξάρτητα από
το εάν αυτός διαθέτει ίδια γεωγραφικά χαρακτηριστικά που αφορούν στον
κάθε τόπο χωριστά, ηπειρωτικές περιοχές (π.χ. Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά
Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη) ή νησιωτικές περιοχές (π.χ. Ζάκυνθος, Χίος,
Μυτιλήνη, Σύρος, Κύθηρα κ.ά.). Η αίσθηση που έχουν, π.χ., οι κάτοικοι
της Ζακύνθου για το γεωγραφικό και πολιτισμικό τους προσδιορισμό
είναι ότι είναι «Ζαντιώτες» και με αυτόν αυτοπροσδιορίζονται, μολονότι η
ευρύτερη περιοχή στην οποία το “Zante” ανήκει είναι το «Ιόνιο πέλαγος»,
που παραδίδεται, με μια ευρύτερη γεωγραφική ταύτιση, από τους βυζαντινούς χρόνους. Το περιεχόμενο ωστόσο από μια αφομοιωμένη αίσθηση
της έννοιας «Ρωμιός» είναι ριζωμένο στη συνείδηση των κατοίκων, όμως η
εθνοτοπική διάσταση της ταυτότητας των κατοίκων των επιμέρους ηπειρωτικών και νησιωτικών ελληνικών περιοχών ή της Διασποράς προηγείται
σε επιμέρους καθημερινές τοπικές αναφορές.
Στον καθημερινό λόγο η εθνοτοπική διάσταση δεν προηγείται όπως,
π.χ., στην περίπτωση που απαιτείται να γίνει διάκριση μεταξύ «Ρωμιών»
από διαφορετικές ελληνικές περιοχές και «ξένων» (αλλοδαπών) ή οσάκις
δεν καθίστατο δυνατόν να εξακριβώνεται, π.χ., από τις αρχές του τόπου
η τοπική προέλευση προσώπων από άλλες ελληνικές περιοχές ή από τη
Διασπορά. Μια από τις περιπτώσεις που γίνεται ανάλογη αναφορά είναι
όταν καταγράφονται, π.χ., σε διοικητικά έγγραφα των λιμενικών αρχών
μετακινούνται «Ρωμιοί» σε μια περιοχή από άλλη. Η φραστική διατύπωση
στις καταγραφές π.χ. είναι: «Πέρασαν την σήμερον πέντε ρωμιοί και δύο
ξένοι», ενώ στις περιπτώσεις που καταγράφονται μόνον «ρωμιοί», ενδεικτική φραστική διατύπωση έχει ως εξής: «Κατέφθασαν την σήμερον τρεις
“Ζαντιώτες”, δυο “Κορφιάτες”, τρεις “Κρητικοί” και πέντε “ρωμιοί”» —
προφανώς για τους τελευταίους δεν είχε προσδιοριστεί η τοπική προέλευση, επειδή δε διέθεταν αποδεικτικά στοιχεία. Από κείμενα ιδιωτικής αλληλογραφίας, χρονογράφων, περιηγητών και της ξένης διοίκησης
πιστοποιείται ευρύτατα αυτό.
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Σε κάθε περίπτωση η συλλογική ταυτότητα του «Ιόνιου» ή «Επτανήσιου» πολίτη εκκολάπτεται αυτήν την περίοδο (στροφή 18ου προς 19ο
αιώνα). Ύστερα, για πρώτη φορά οι κάτοικοι των νησιών, προσφωνούνται
από τις γαλλικές αρχές, π.χ. ως «πολίτες» των Κυθήρων, της Ζακύνθου, της
Κεφαλονιάς κ.ο.κ. Η διαφορά με το παρελθόν αναφαίνεται από τη στιγμή
κατά την οποία παγιώνονται νέοι γεωγραφικοί προσδιορισμοί. Αυτοί σηματοδοτούν περισσότερο πολιτισμικές αναφορές, επικαλύπτοντας πλέον τον
ευρύτερο νησιωτικό χώρο του Ιονίου πελάγους με τη συλλογική αναφορά
μιας αυτόνομης γεωγραφικής ενότητας με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά («Ιονικαί νήσοι» - «Επτάνησος»). Είναι κυρίως η περίοδος μιας
πολιτισμικής στροφής προς το νεωτερικό που συντελείται στην καμπή του
18ου προς τον 19ο αιώνα. Η συγκυρία της αλλαγής ενισχύεται, όταν κατακτούν τα νησιά οι «Δημοκρατικοί Γάλλοι» (1797-1799) και ιδρύεται στη
συνέχεια η διάδοχος αυτών «Επτάνησος Πολιτεία». Μπορούμε δηλαδή να
αναφερόμαστε σε έδαφος που συγκροτήθηκε από ενδογενή και εξωγενή
(ευρωπαϊκά) χαρακτηριστικά, στήριξε και επικρότησε πολιτικές με νέους
θεσμούς και με άλλο κοινωνικό προβληματισμό.
«Ιονική», «επτανησιακή» ταυτότητα και «επτανησιακός πολιτισμός»
Τα δομικά υλικά του βενετικού συστήματος διοίκησης με τους θεσμούς,
που αυτό ανέδειξε, κλονίζονται στη στροφή του 18ου προς τον 19ο αιώνα. Η
κατάληψη των νησιών από τους Γάλλους δίνει τη χαριστική βολή. Η προετοιμασία μεγάλου μέρους του πληθυσμού για κοινωνικές και πολιτικές
αλλαγές είναι πρόδηλη. Ο χρόνος που αυτές συντελούνται αποκτά, με ίδια
χαρακτηριστικά, ιστορική διάσταση. Ένας οιονεί «επτανησιακός» πολιτισμός, όπως αποκλήθηκε, δε θα μπορούσε να λάβει αυτήν την προσωνυμία χωρίς τη βαρύτητα της αλλαγής, που συντελείται στο πλαίσιο αυτού
του κοινωνικού και πολιτικού χρόνου. Οι αλλαγές σ’ αυτήν την κρίσιμη
καμπή του χρόνου διαφοροποιούν την κοινωνική και πολιτική σκέψη του
εγχώριου πληθυσμού και τα ενδιαφέροντά του για τη ζωή, τον άνθρωπο,
την κρατική πρόνοια και τη διοίκηση. Συνειδητοποιείται η διαφορά με το
παρελθόν, το οποίο συνδέουν με το «σκότος» τη «δουλεία» και την απραξία του λαού (φτωχού πόπολου), στο πλαίσιο, όπως ομολογούν, μιας
μορφής μακροχρόνιας τύφλωσης του ανθρωπίνου πνεύματος από τα
δεσμά μιας κοινωνικής ιεραρχίας που τους διατηρούσε στο «σκότος» και
στην «αμάθεια» και μιας επαχθούς συνδιοίκησης των ξένων αρχών με την
τοπική «αριστοκρατικοβενετική» ολιγαρχία.
Ιδέες του Διαφωτισμού έχουν εισχωρήσει στις συνειδήσεις της πλειοψηφίας των κατοίκων και αυτές ζυμώνονται κατά την τελευταία περίοδο
του παλαιού καθεστώτος (ύστερη βενετική περίοδο – 18ο αιώνα). Η διακί-
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νηση των ευρωπαϊκών ιδεών στον ευρύτερο ελληνικό χώρο φέρει οπωσδήποτε τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Όμως αυτή στο χώρο των
νησιών του Ιονίου με τον ερχομό των Γάλλων (1797), που γίνεται κατ’ αρχάς
ενθουσιωδώς αποδεκτός από τους πληθυσμούς των νησιών και συνδυάζεται με την κατάλυση της βενετικής κυριαρχίας, δρα γι’ αυτό αμεσότερα και
αποκτά συλλογική ταυτότητα. Με σημείο αναφοράς τη δράση των γαλλικών προξενείων και υποπροξενείων που είναι ιδρυμένα στα νησιά, γάλλοι
πράκτορες διακινούνται μετά το 1789, επιτελώντας προπαγανδιστικό
έργο. Προσεγγίζουν ηγετικά πρόσωπα με πολιτική επιρροή στο προοδευτικό σώμα της κάθε κοινωνίας των νησιών όπως και πρόσωπα της διανόησης, επιχειρώντας τη διάδοση των γαλλικών ιδεών και τον υπερτονισμό
του γαλλικού εκστρατευτικού εγχειρήματος στην Ευρώπη.
Η στιγμή είναι αποφασιστική. Το πολιτικό εγχείρημα της δημιουργίας
εντυπώσεων πλήρους ανατροπής του παλαιού «αριστοκρατικοβενετικού καθεστώτος», όπως επικριτικά το αποκαλούσαν την περίοδο αυτήν
οι νησιώτες, συναντά πρόσφορο έδαφος. Η σύγχυση όμως που προκαλείται στο ευρύτερο κοινωνικό σώμα είναι έκδηλη, καθώς αυτή προβάλλει
με αναξιόπιστες, κατά τους κατοίκους, πολιτικές πρακτικές των γαλλικών
διοικήσεων. Εντόπιοι, επιδέξιοι εκφραστές των γαλλικών κηρυγμάτων και
μιμητές των προπαγανδιστικών ενεργειών των γαλλικών αρχών και των
πρακτόρων τους στην περιοχή οικειοποιούνται πρακτικές της Γαλλικής
Επανάστασης, παρασύροντας ευρέα κοινωνικά στρώματα, σε επαναστατικές κινητοποιήσεις με επικριτικές αναφορές στα δομικά χαρακτηριστικά
του προηγούμενου καθεστώτος. Παρασυρμένοι επίσης από τις γαλλικές
διοικήσεις των νησιών, που οικειοποιούνται το νόημα της ελληνικής αρχαιότητας, προάγουν με υπερβολές τον ελληνικό εθνισμό. Σε τοπικό επίπεδο
φαίνεται να αναδύονται νέες συνειδήσεις που ευελπιστούν στη δημιουργία
ενός καινούριου κόσμου, μιας «ευτυχισμένης κατάστασης», που κατά το
παρελθόν ομολογούσαν ότι το «αριστοκρατικό καθεστώς» την απέτρεπε.
Όμως ο συνδυασμός εγγενούς δυναμικής και ξένων επιρροών που
αμεσότερα την περίοδο αυτήν δρουν στην περιοχή, επηρεάζουν το αξιολογικό περιεχόμενο της κοινωνικής και πολιτικής σκέψης των κατοίκων. Η
σημασία δηλαδή που αποδίδεται την περίοδο αυτήν στους όρους “πατρίδα”
και “Ελλάδα”, όροι που συνδέονται με το περιεχόμενο της ελληνικής εθνικής ελευθερίας και τις αρετές του ελληνικού έθνους, είναι απλώς λίγο –
πολύ συγκρίσιμη με ό,τι προσδιόριζε με τους όρους «έθνος» και “patrie” η
Γαλλική Επανάσταση και η πολιτική θεωρία του Διαφωτισμού. Ομιλητής
την ημέρα ύψωσης του δένδρου της ελευθερίας στα Κύθηρα διερωτάται
με έμφαση:
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«[…] Ημπορούμεν, ναι ημπορούμεν να ιδούμεν ανάμεσόν μας, φθάνει να
αφήσωμεν τα κακά, οπού μας έχουν κυριευμένους, και οπού μας εκατάστησαν αμελείς εις το καλόν, δυνάστας, και ακολούθως μισητούς και
ημπορούμεν λέγω να ιδούμεν να φυτρώσουν και κοντά εις ημάς με τον
καιρόν, και με την επίσκεψιν της κραταιοτάτης διαυθεντεύσεώς μας, και
μιλτιάδαι, και αριστείδαι, και θεμιστοκλείς, και κίμωνες, και ωσάν εκείνους όλους τους περιβόητους άνδρας άλλοι παρόμοιοι και από ημάς, και
πώς; δεν ήσαν τάχα και εκείνοι γεννημένοι εις την ελλάδα; αλλ’ η καλή
ανατροφή, αλλ’ η δικαιοσύνη, αλλ’ η αρετή, αλλ’ ο ζήλος εις την πατρίδα
τους έκαμαν να αφανισθούν όλα εκείνα τα πολυάριθμα στρατεύματα των
περσών, και να φθάση η ελλάδα εις τον υψηλότερον βαθμόν της δόξης,
οπού ημπορούσε να δοθή […]».1

Το παράθεμα αυτό μαζί με άλλα ενδεικτικά αποσπάσματα, που θα επιλέξουμε, δίνουν το στίγμα της αλλαγής.
Η μελέτη περαιτέρω της κοινωνικής και της εθνικής επαναστατικής
δραστηριότητας του ελληνικού πληθυσμού αποτελεί συμπληρωματική και
αναγκαία πηγή για τη διαλεύκανση ζητημάτων του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ύστερα, η εξέταση της εγγενούς κοινωνικής και εθνικής δυναμικής των ελληνικών πληθυσμών γενικότερα είναι δυνατόν να αποδειχθεί
αποφασιστικός παράγοντας διαμόρφωσης του ιστορικού γίγνεσθαι αυτήν
την περίοδο. Μονόπλευρες και μονοσήμαντες αναφορές σε ξένες με καθοριστικό χαρακτήρα επιδράσεις στον ελληνικό χώρο συμβάλλουν στην
υποτίμηση της σημασίας των εγχωρίων κοινωνικών δυνάμεων. Αναφορικά
με τα νησιά του Ιονίου λόγια και πολιτικά κείμενα της εποχής σε συνδυασμό με τις σωζόμενες αρχειακές και άλλες πηγές και μαρτυρίες γύρω από
την κοινωνική και την εθνική δραστηριότητα των κατοίκων συμβάλλουν
στην αποκάλυψη μεγάλου μέρους της εθνικής ταυτότητας του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Είναι, άλλωστε, πολύ φυσικό οι διακινούμενες ιδέες
να ενισχύουν ίδιες κοινωνικές ανησυχίες και προβληματισμούς, φαινόμενο
που παρατηρείται γενικά στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου η εθνική κατά περίπτωση ιδιαιτερότητα, ως προς το πνευματικό κίνημα του Διαφωτισμού,
έχει γενικά επισημανθεί.
Οι κοινωνίες των νησιών του Ιονίου δρομολογούν μια νέα πολιτική και
κοινωνική κατάσταση στην περιοχή τους. Διαμορφώνουν από την περίοδο
αυτήν (1797 κ.ε.) και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων
του «Ιόνιου» πολίτη. Παρά την επαναφορά σε ορισμένου τύπου παλαιές
μορφές διοίκησης και κοινωνικών δομών, ο ανανεωτικός χαρακτήρας είναι
1

Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης, Κεντρ.
διάθεση εκδ. «Ινστιτούτο του Βιβλίου» Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 20045, σ. 111-112.
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εμφανής. Μεμονωμένες αλλά κυρίως συλλογικές φωνές το επιβεβαιώνουν
καθημερινά, ορίζοντας τη διαχωριστική τομή. Το εγχείρημα εδραιώνεται
σε πολιτική βάση. Η ίδρυση της «Επτανήσου Πολιτείας» (ή «Ιονίου Πολιτείας») αποβαίνει καθοριστική, καθώς νέα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας των νησιών του Ιονίου πελάγους διαμορφώνονται, κυρίως
κατά τους δύο τελευταίους αιώνες της ξένης κυριαρχίας (18ος-19ος αι.) και
η ονομασία «Επτάνησος» ανάγεται στις αρχές της περιόδου της «Ρωσοτουρκικής Προστασίας» επί των νησιών του Ιονίου Πελάγους (Διοίκηση ρώσου ναυάρχου Θεόδωρου Θεοδώροβιτς Ουσακώφ). Οι πολιτικές
εξελίξεις ορίζουν όμως τη νέα πορεία σε πολλούς τομείς της κοινωνικής
δραστηριότητας.
Στην «ιονική» ατμόσφαιρα πλανάται η αίσθηση ότι ο Ουζακώφ συγκροτούσε μιαν πλήρως ανεξάρτητη δημοκρατία με την προστασία της Ρωσίας
με βάση και τη συμμαχία της με την Οθωμανική Αυτοκρατορία την περίοδο μάλιστα που ο εγχώριος πληθυσμός τον υποδεχόταν ως «σωτήρα» και
απελευθερωτή από τους μισητούς πλέον για τους νησιωτικούς πληθυσμούς
Γάλλους. Αναφέρω χαρακτηριστικό απόσπασμα τοπικού λογίου των Κυθήρων από πολιτικό του λόγο που εκφωνήθηκε στις 15 Αυγούστου του έτους
1797 στα Κύθηρα κατά την πανηγυρική ύψωση του «Δένδρου της Ελευθερίας» στην πλατεία του Εσταυρωμένου Χριστού της Χώρας (πρωτεύουσας) με πρωτοστατούσες τις γαλλικές αρχές, που ενθουσιωδώς μεγάλο
μέρος του πληθυσμού αποδέχεται: «[…] Περιττόν είναι να αναφέρω εδώ
τους ορισμούς, οπού έδωσαν οι μεταφυσικοί εις τον όρον της ελευθερίας,
τουτέστιν: της ελευθερίας εις το θέλειν, και της ελευθερίας εις το πράττειν,
οπού την μίαν ονομάζουσιν απόλυτον εξ ανάγκης, και την άλλην απόλυτον
εκ στενοχωρίας. Αυτά όλα τα παρατρέχω, και λέγω μόνον, πως η εδική μας
ελευθερία είναι εκείνο, με το οποίον ημπορεί ο καθένας πολίτης να έχη και να
χαίρεται ελευθέρως αδιάσειστον την θρησκείαν του, απείρακτον την τιμήν
της φαμελίας του, και ανενόχλητον την εξουσίαν του εις τα υποστατικά του,
και εις κάθε άλλην του περιουσίαν, οπού ή εδιαδέχθη νομίμως από κληρονομίαν ή απόκτησε δικαίως με τους κόπους του ο ίδιος, και τούτο πάλι έτσι το
διορίζουσιν οι νόμοι της ορθής δημοκρατικής πολιτείας».2
Το ενοποιητικό πολιτικό σχήμα και την κινητικότητα της κοινωνίας
της «Επτανήσου Πολιτείας» ενισχύουν ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά
γεγονότα, στα οποία με συντομία θα αναφερθώ για να δειχθούν οι πολιτικές δομές της «ιονικής» πολιτείας με τον «επτανησιακό» της πολιτισμό.
Η μαζική επαναστατική δραστηριότητα του πληθυσμού είναι κύριο χαρα2

Στο ίδιο, ό.π., σ. 109-110.
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κτηριστικό γνώρισμα της περιόδου που εξετάζεται (1780-1817 περίπου).
Έχει στο ενεργητικό της το αστικοαγροτικό κίνημα του έτους 1780 στα
Κύθηρα, που θεωρείται ως το προανάκρουσμα της σύγκρουσης των κοινωνικών τάξεων στη στροφή του 18ου προς το 19ο αιώνα στα νησιά του Ιονίου,
τη γενική στη συνέχεια κινητοποίηση της επαναστατικής δραστηριότητας του πληθυσμού με την ευκαιρία της παρουσίας σ’ αυτά των «Γάλλων
Δημοκρατικών» (1797-1798), το αστικοαγροτικό κίνημα των Κυθήρων
κατά την περίοδο της Ρωσοτουρκικής Προστασίας που διαρκεί δύο χρόνια
(1799-1800) και έχει ως συνέπεια την προσωρινή ανατροπή των δομών
του παλαιού καθεστώτος (Καταστατικός Χάρτης της Πολιτικής Διοικήσεως των Κυθήρων), τις επαναστάσεις της Κεφαλονιάς (1801-1802), την
κίνηση των αστών της Κέρκυρας [Σύνταγμα της Εντίμου Αντιπροσωπείας
της πόλεως, των προαστείων και των χωρίων της Κέρκυρας (Onoranda
deputazione delle Cita, Borghi e ville di Corfu)], που αποσκοπούσε στην
απεμπόληση των παραδοσιακών δομών του παρελθόντος, το αγροτικό
κίνημα του έτους 1812 στα Κύθηρα, το ριζοσπαστικό κίνημα των Επτανησίων για την ένωση των νησιών τους με τον κορμό του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
Η δυναμική αυτή του επαναστατικού φαινομένου είχε ως κυρίαρχο
στοιχείο την πολιτική και κοινωνική εκείνη δραστηριότητα του επτανησιακού πληθυσμού που οδήγησε στην απόφαση ίδρυσης του πρώτου ημιανεξάρτητου ελληνικού κράτους της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807)
και υλοποιήθηκε με τη συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως το έτος 1800.
Κατά τη γαλλική, εξάλλου, περίοδο και την περίοδο της Ρωσοτουρκικής Προστασίας (1797-1807) πραγματοποιήθηκαν θεσμικές αλλαγές στο
κοινωνικό και το πολιτικό στερέωμα της επτανησιακής κοινωνίας. Η πραγματικότητα αυτή είχε ως συνέχεια τον αγώνα και την πολλαπλή συμμετοχή
του επτανησιακού πληθυσμού στην Ελληνική Επανάσταση (1821-1827),
συμμετοχή που ήταν ταυτόχρονα και διαμαρτυρία απέναντι στην ξένη
διοίκηση και το καθεστώς της Βρετανικής Προστασίας στα Επτάνησα.
Κύριο, τέλος, γνώρισμα της επαναστατικής δραστηριότητας, κοινωνικής και εθνικής, που εντάσσεται στην περίοδο που εξετάζουμε και περιλαμβάνεται περίπου στα όρια της Βρετανικής Προστασίας στα Επτάνησα
(1817-1863), είναι ότι το εθνικό ζήτημα της Επτανήσου συμπορεύεται τώρα
με τα κοινωνικά προβλήματα των κατοίκων. Η υπόθεση της ανεξαρτησίας
του ελληνικού έθνους (πολλαπλή συμμετοχή των κατοίκων των νησιών
του Ιονίου στην Ελληνική Επανάσταση) και οι αγώνες στη συνέχεια για
την ένωση της Επτανήσου με τον κορμό του απελευθερωμένου τμήματος
της κεντρικής και της νησιωτικής Ελλάδας (Ριζοσπαστικό Κίνημα) ταυτίζονται με το αίτημα για κοινωνική χειραφέτηση και την πάλη των ευρύτε-
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ρων κοινωνικών στρωμάτων εναντίον της ξένης κυριαρχίας και της τοπικής πολιτικής και κοινωνικής ιεραρχίας. Γι’ αυτό ο αγώνας των ευρύτερων
κοινωνικών δυνάμεων είναι ταυτόχρονα και πάλη για βαθιές κοινωνικές
αλλαγές με την οποία πρόβαλλαν προσδοκίες να συνδυασθούν με την
επίλυση των εθνικών και των κοινωνικών προβλημάτων της Επτανήσου.
Το καθεστώς της ξένης κυριαρχίας γνωρίζει βαθιά κρίση, η αγροτική κινητοποίηση λαμβάνει μεγαλύτερη διάσταση, ενώ η εθνική συνείδηση, χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής και με ρόλο αποφασιστικού ιστορικού
παράγοντα, δρα συνδυαστικά και με το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων εναντίον της παλαιάς τάξης πραγμάτων και με ορίζοντες την πολιτισμική παράδοση του Ελληνισμού και την πίστη του στις φιλελεύθερες
ιδέες της εποχής.
Αυτήν την περίοδο διαμόρφωσης συλλογικής μνήμης για τα γεγονότα που συγκλονίζουν τις συνειδήσεις των κατοίκων και που το ένα, ως
αλυσίδα εξελίξεων, επικάθεται πάνω στο άλλο γεννώνται και οι συλλογικές, με πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο ονομασίες: «Ιονικαί νήσοι» με διάσταση περισσότερο γεωγραφική και πολιτική και «Επτάνησος» με έμφαση όμως περισσότερο στο πολιτικό και πολιτισμικό βάρος
της έννοιας του όρου. Την τελευταία ονομασία επιλέγουν έναντι της
ονομασίας «Ιονικαί νήσοι» κατεξοχήν ιστορικοί, λόγιοι και άλλοι επιστήμονες για να προσδιορίσουν με επιθετικό προσδιορισμό τα πολιτιστικά
επιτεύγματα της περιοχής, μολονότι η ονομασία «Επτάνησος» γεωγραφικά
προσδιορίζει τα επτά μεγαλύτερα νησιά του Ιονίου πελάγους και το «Ιονικαί νήσοι» το σύνολο των νησιών του.
Σημειώνω εδώ και παρεπόμενους επιθετικούς προσδιορισμούς για
πρόσωπα, πράγματα και γεγονότα, ως αποτέλεσμα των αναγκών που
προέκυψαν για χρήση μιας κοινής – συλλογικής πολιτικής και πολιτειακής
γλώσσας από τη διοίκηση και τους κατοίκους. «Ιόνιος Πολιτεία» παράλληλα με την ονομασία «Επτάνησος Πολιτεία», «Ιόνιος Γερουσία», «ιόνια
υποκείμενα» (Ionian Subjects), «ίονες» και κάποτε «Ίωνες» (sic) πολίτες,
«ιονικά» χώματα, «ιονικά» πλοία, «Ιονική» γλώσσα και κάποτε γλώσσα
των «Ιώνων» (sic), «ιονικά διαβατήρια», «ιονική ουδετερότητα» («από
τον πόλεμο Ελλήνων και Τούρκων»), «ιονικά» συντάγματα της Επτανήσου Πολιτείας και άλλα συναφή επίθετα που χρησιμοποιούνταν στο λόγο
για να προσδιορισθούν ονόματα και πράγματα. Η ονομασία «Επτάνησος»
περιορίζεται αρχικά για πολιτειακή χρήση. Το ελληνικό αίσθημα ενστερνίζεται όμως αργότερα το πολιτισμικό οικοδόμημα που λεκτικά σηματοδοτήθηκε ως «επτανησιακό» και όχι ως «ιονικό» με το λεκτικό δηλαδή περίβλημα μιας οιονεί «επτανησιακότητας», που προβάλλεται έκτοτε έντονα
στον κύκλο των λογίων και των ιστορικών. Μια όμως οιονεί «ιονικότητα»
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σύμφυτη με τη φυσική γεωγραφική θέση της περιοχής, θα διατηρηθεί μέχρι
σήμερα, προσδιορίζοντας τη γεωγραφική ενότητα των νησιών του Ιονίου
πελάγους (Ιόνια νησιά) παράλληλα και με τον όρο «Επτάνησα», γεωγραφικοί προσδιορισμοί όμως στους οποίους κατά κανόνα δεν περιλαμβάνονται τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, υπακούοντας πλέον σε έναν ακριβή
γεωγραφικό προσδιορισμό που στο παρελθόν δεν είχε ακολουθηθεί.
Σήμερα, π.χ. ως τουριστικοί προσδιορισμοί τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, που αυτοί, ούτως ή άλλως, είναι εκτός της γεωγραφικής ενότητας
των νησιών του Ιονίου πελάγους, δεν κρίνεται εφικτό να συγκαταριθμούνται σ’ αυτά. Το γεγονός αυτό κατίσχυε της κοινής ιστορικής ονομασίας
μέχρι το έτος 1864. Τότε η κοινή πολιτική συγκυρία παραγνώριζε διαδοχικά τη γεωγραφική τους θέση. Την περίοδο μάλιστα των «Δημοκρατικών Γάλλων» η πολιτική του Ναπολέοντα για επεκτατικούς λόγους είχε
εντάξει τη Ζάκυνθο και τα Κύθηρα σε μια αφύσικη γεωγραφική περιφέρεια που της δόθηκε το όνομα «Νομός του Αιγαίου Πελάγους». Επί Ουζακώφ επίσης τα Ιόνια νησιά αποκαλούνται ενίοτε και «αιγαιοπελαγίτικα»
νησιά. Οι δύο όμως ονομασίες «Ιονικαί νήσοι» και «Επτάνησα» περιλαμβάνουν αναφορές με κοινά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από τον ακριβή ή μη
γεωγραφικό τους προσδιορισμό. Κάθε περίπτωση ονοματισμού διαθέτει το
ξεχωριστό του νόημα. Και τους δύο ωστόσο ονοματικούς προσδιορισμούς
συντηρούν οι νέες πολιτικές ηγεσίες.
Οι Κυθήριοι σήμερα, παραγνωρίζοντας —κάποτε και από άγνοια—
τη γεωγραφική θέση του νησιού τους, εκλαμβάνουν τον, κατ’ αυτούς,
«εξοστρακισμό» τους από τον γεωγραφικό χώρο της Επτανήσου, ως πράξη
που τους υποβαθμίζει έναντι των άλλων “Επτανησίων”. Καθώς όμως από
την ακαδημαϊκή και την επιστημονική κοινότητα αυτό δε συμβαίνει για τις
περιόδους που τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα ήταν, κατά περίπτωση, ενταγμένα στις πολιτικές ενότητες των διαδοχικών ευρωπαϊκών κυριαρχιών, οι
κάτοικοι αισθάνονται ικανοποιημένοι και «περήφανοι» που τους συγκαταριθμούν στην ενότητα των “Επτανήσων”, σημειώνοντας με έπαρση ότι
το νησί τους δε γνώρισε την “τουρκική” κυριαρχία (αυτήν εντούτοις την
«γνώρισε», αλλά μόνο για τρία περίπου χρόνια, 1715-1718, περίοδο που
κάποτε αγνοούν ή και δεν αναφέρονται σ’ αυτήν την περίοδο όταν, ακόμη
και στο σχολείο, αναλαμβάνονται προγράμματα τοπικής ιστορίας).
Επιλογικά
Συμπερασματικά θα αναφερθώ σε κύρια χαρακτηριστικά της ιστορικότητας της περιοχής των Ιονίων νησιών, που δίνουν το στίγμα απόρριψης από τους πληθυσμούς των νησιών παραδοσιακών γνωρισμάτων της
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κοινωνικής και πολιτικής τους οργάνωσης με βαθμιαία υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, ιδεών και αντιλήψεων που διαμόρφωσαν νέες συλλογικές ταυτότητες. Οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, που προάγουν και
νέα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής, είναι καθοριστικές, καθώς
κατισχύουν και διαφοροποιούν την περιοχή από άλλες ελληνικές περιοχές. Η ονομασία «Ιονικαί νήσοι» υπήκουσε στην ανάγκη ένταξης της
γεωγραφικής ενότητας συγκεκριμένων «πρώην βενετικών κτήσεων» μετά
την πτώση της Πελοποννήσου (1718 κ.ε., συνθήκη Passarovich) στους
Οθωμανούς Τούρκους οι μόνες κτήσεις που είχαν απομείνει στο πολιτικό
περιβάλλον της περιοχής των νησιών του Ιονίου και διαμορφώθηκε από
τις επόμενες δυτικές ευρωπαϊκές κυριαρχίες (1797 κ.ε.), ενώ η ονομασία
«Επτάνησος», επιλογή του ναυάρχου Ουζακώφ υπήκουσε σε μια ονομασία που ξεχώριζε για πολιτικούς λόγους τα επτά μόνον μεγαλύτερα νησιά
του Ιονίου πελάγους, που περιλαμβάνονταν σ’ αυτά και τα Κύθηρα, με
την πρόβλεψη κάλυψης του κενού αυτού με την πολιτική εξάρτηση και
υπαγωγή των πλησιόχωρων προς αυτά μικρότερων νησίδων στις τοπικές
κυβερνήσεις των μεγαλύτερων επτά νησιών. Η πολιτική και διοικητική
οργάνωση των επτά νησιών υπό μιαν ισχυρή κεντρική κυβέρνηση ήταν για
τη ρωσική πολιτική μεγάλης σημασίας, καθώς τα νησιά αυτά αξιολογήθηκαν γι’ αυτήν από τον Ουζακώφ ως νησιά με ιδιαίτερη γεωστρατηγική
σημασία (προσδιορίζονταν να αποβούν πρώτος «δορυφόρος» της Ρωσίας
στη Μεσόγειο) ή όπως δύο χρόνια πριν ο αυτοκράτωρ της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης εκτιμούσε ότι η κατάκτηση των Ιονίων νησιών ήταν γι’
αυτόν πιο σημαντική και από την κατάκτηση όλης της Βόρειας Ιταλίας.
Η επτανησιακή ταυτότητα των «Ιόνιων» σχηματοποιείται με το νέο
πολιτειακό καθεστώς, που εισάγεται και δομείται με τη διάσταση μιας
συνταγματικής κατοχύρωσης του πολιτεύματος των Επτανήσων. Η «δημοκρατική» διακυβέρνηση των Γάλλων και η επακολουθήσασα «Επτάνησος
Πολιτεία» (πρώτο ημιανεξάρτητο ελληνικό κράτος, 1800-1807) ανανεώνουν εγγενή χαρακτηριστικά της περιοχής, καθιστώντας τα σημεία πολιτικής αναφοράς για τους Ιόνιους, καθώς οι νέες αυτές πολιτικές εξελίξεις
διέθεταν ευρεία λαϊκή βάση και στήριξη. Η βραχεία περίοδος των «Αυτοκρατορικών Γάλλων» επηρεάζει ελάχιστα την περιοχή, ενώ η περίοδος
της «Βρετανικής Προστασίας (1809-1864)» συνεχίζει την παράδοση της
συνταγματικότητας του πολιτεύματος με αποτελέσματα κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης σε πολλά επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Δημόσια
έργα που γίνονται σε πολλούς τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και για την
οικονομική ανάπτυξη των νησιών αφήνουν περιθώρια και για μια παράλληλη πνευματική ανάπτυξη της Επτανήσου. Οι «Ιόνιοι» αισθάνονται ότι
πολιτικά πρόσωπα της περιοχής τους πολιτεύονται κατ’ αξίαν, προβαίνο-
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ντας σε επιλογές που τους εκφράζουν, ενώ το πολιτισμικό υπόστρωμα του
τόπου τους προωθείται από τη νέα πολιτική συγκυρία.
Η παιδεία και η εκπαίδευση ενισχύονται. Πολιτικοί, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, ιστορικοί, λόγιοι και άλλοι επιστήμονες δραστηριοποιούνται στο χώρο διαμονής τους αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά
του «επτανησιακού πολιτισμού», ενός πολιτισμού που εκκολάπτεται με
ωθήσεις από τις επιπτώσεις του κινήματος του νεοελληνικού Διαφωτισμού
και την εγγενή δυναμική της περιοχής, τα επιτεύγματα της «δημοκρατικής διακυβέρνησης» επί Γάλλων Δημοκρατικών, της Επτανήσου Πολιτείας
και της ιδιαιτέρως αποδοτικής για τα Επτάνησα περιόδου της Βρετανικής
Προστασίας. Το κίνημα του Ριζοσπαστισμού στα Επτάνησα για την ένωσή
τους με τον κορμό του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους διευρύνει την
πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική κινητικότητα των κατοίκων της Επτανήσου. Η «επτανησιακή» ταυτότητα παραμερίζει γι’ αυτό μέρος της «ιονικότητάς» της, που αυτή όμως αποδιδόταν περισσότερο με γεωγραφικούς
και πολιτικούς όρους, αν και οι δύο ονομασίες στο ουσιαστικό τους μέρος
νοηματικά ταυτίζονται. Η ιδιότητα του Ιόνιου πολίτη («ιονικού υποκειμένου») αποδίδεται εμφαντικά με το νόημα της γεωγραφικής συνέχειας, ενώ
η ιδιότητα του Επτανήσιου πολίτη νοηματοδοτεί επίσης τη συγκεκριμένη
ίδια γεωγραφική περιοχή με έμφαση περισσότερο σε πολιτισμικές αναφορές του πολιτικού και κοινωνικού οικοδομήματος της περιοχής.

•

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Πολιτικές ταυτότητες στην Ελλάδα
του 20ού και του 21ου αι.

Συσχετισμοί και αλληλεπιδράσεις προσφυγικής και πολιτικής
ταυτότητας στον απόηχο των δραματικών γεγονότων
του Διχασμού στη Χαλκιδική
Χριστίνα Αραμπατζή

Η εθνοτική ταυτότητα
Μια σημαντική διάσταση των σύγχρονων πλουραλιστικών κοινωνιών
είναι η εθνοτικότητα. Οι εθνοτικές ομάδες, οι μεγαλύτερες συνενώσεις
ατόμων μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία, σχετίζονται με κοινά πολιτισμικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, συνιστώντας μάλιστα κατάλληλη
συμπεριφορά ως αποτέλεσμα των υφισταμένων δομικών χαρακτηριστικών
της προσωπικότητας και του κοινωνικού ρόλου των ατόμων – μελών τους1.
Οι ομαδοποιήσεις αυτές συνέχουν και συγκρατούν τα άτομα ενάντια στις
πιέσεις για ενοποίηση και εξομοίωση στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας. Η ένταση δε των τάσεων που οι εθνοτικές ομάδες είναι δυνατό καμιά
φορά να εκφράζουν για τη διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων τους θεωρείται
αποτέλεσμα των πιέσεων που προαναφέρθηκαν, καθώς και αντιστάθμισμα
σε αυτές2.
Η εθνοτικότητα, η εθνοτική ταυτότητα δηλαδή, είναι μια κοινωνική
ταυτότητα. Διαφέρει όμως από τις άλλες κοινωνικές ταυτότητες στην
πίστη σε μια κοινή καταγωγή, κοινή ιστορία και πολιτισμική κληρονομιά,
συμπεριλαμβανόμενης και της γλώσσας και της θρησκείας3. Ο όρος εθνοτική ταυτότητα δηλώνει τη συμμετοχή του ατόμου σε μια εθνοτική ομάδα,
γεγονός που καθορίζει τις αντιλήψεις και τη γενικότερη συμπεριφορά
του4. Την ένταξη δε στην ομάδα εντείνει η κοινωνική κατηγοριοποίηση,
η διαφοροποίηση δηλαδή του «εμείς» (που ανήκουμε στην ομάδα) από
1
2
3
4

Βλ. Theodore Schawrtz, “Cultural Totemism: Ethnic identity. Primitive and Modern”,
Ethnic Identity, Cultural continuities and change, 1975, σσ. 115,116.
Βλ. De Vos George – Romanucci Lola, “Introduction”, Ethnic identity, Cultural
continuities and change, 1975, σσ. vii, viii.
Βλ. Hans Vermeulen – Trees Pels, “Ethnic identity and young migrants in the
Netherlands”, Prospects, vol.xiv, 2, 1984, σ. 278.
Βλ. Rothetam & Phinney, “Introduction: definitions and perspectives in the study of
children’s ethnic socialization”, Children’s ethnic socialization: Pluralism and Development, California, 1987.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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«αυτούς» (που δεν ανήκουν στην ομάδα). Αυτή η διαφοροποίηση προϋποθέτει κοινωνική σύγκριση, από την οποία προκύπτει ο αυτοπροσδιορισμός
του ατόμου ως μέλους της ομάδας, που ενισχύει αφενός τη θετική του
αυτοαντίληψη, και αφετέρου τις προκαταλήψεις σε βάρος των «άλλων»5.
Η εθνοτική ταυτότητα έχει 2 διαστάσεις: μια αντικειμενική ή κοινωνική, που αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις των μελών της ομάδας μεταξύ
τους αλλά και με άτομα άλλης ομάδας, και μια υποκειμενική ή ψυχο-πολιτισμική, που αφορά στην κατανομή των χαρακτηριστικών των ομάδων,
στις εικόνες και στα στερεότυπα, καθώς επίσης και στην ιδεολογία6. Στη
διαμόρφωση μάλιστα της εθνοτικής ταυτότητας υπεισέρχονται λογικά και
μη λογικά στοιχεία ως αποτέλεσμα συνειδητών και ασυνείδητων επιλογών
του ατόμου κατά τη διαδικασία της ένταξής του στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο7.
Η προσφυγική ταυτότητα
Στην υποκειμενική διάσταση της εθνοτικότητας και στην αυτοαντίληψη
που έχει κάποιος ως μέλος εθνοτικής ομάδας οφείλεται ο τρόπος με τον
οποίο ξεχωρίζουμε «εμείς» από «αυτούς», όπως για παράδειγμα η διάκριση
«εμείς οι πρόσφυγες – αυτοί οι ντόπιοι». Η παραπάνω κατηγοριοποίηση, η τόσο έντονη στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης στην Ελλάδα
των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής, εξέφραζε την ιδιαιτερότητα των τελευταίων και συνιστούσε την προσφυγική τους ταυτότητα,
που ήταν φορτισμένη συναισθηματικά με τις εμπειρίες και τα βιώματα από
την πατρική γη της Μικράς Ασίας, το διωγμό, την εγκατάσταση και την
ένταξη στην Ελλάδα.
Η διάκριση αυτή επίσης είχε, από την επαφή και τη γνωριμία των
προσφύγων με την ελλαδική κοινωνία, αποκρυσταλλωμένες απόψεις για
τους ίδιους και για τους «άλλους», σχηματοποιημένες εικόνες και στερεότυπα, που περιείχαν αναφορές στον ιδιαίτερο χαρακτήρα και στην κουλτούρα των δύο εθνοτικών ομάδων. Έχοντας δε συγκεκριμένο ιδεολογικό
προσανατολισμό και κοινωνικό χαρακτήρα ήταν άρρηκτα συνδεμένη με
την κοινωνική σύγκριση, καθώς συντελούσε στον αυτοπροσδιορισμό των
προσφύγων σε αντιδιαστολή με τους άλλους, τους ντόπιους. Οι «ντόπιοι»
και οι «πρόσφυγες» λοιπόν αποτελούσαν από το 1922 έως το 1940 δύο
βασικές κατηγορίες αντιθέσεων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα
τεκταινόμενα στην ελληνική κοινωνία, επηρεάζοντας τις οικονομικές και
5
6
7

Βλ. Turner & Tajfel, “The social identity of inter-group behavior”, Psychology of
Intergroup Relations, Chicago, 1986.
Βλ. Hans Vermeulen – Trees Pels, ό.π., σ. 278.
Βλ. De Vos George – Romanucci Lola, ό.π., σ. xii.
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πολιτικές εξελίξεις8.
Σχέσεις προσφυγικής και πολιτικής ταυτότητας
Η Μικρασιατική καταστροφή υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός στη
Νεοελληνική Ιστορία. Από τη μια ήταν οι οδυνηρές συνέπειες της συρρίκνωσης του ελληνισμού με την προσφυγοποίηση του ελληνικού στοιχείου
της Μικράς Ασίας και από την άλλη το πλήθος των κοινωνικο-οικονομικών
προβλημάτων που ζητούσαν άμεση επίλυση. Ενάμιση εκατομμύριο ήταν οι
ξεριζωμένοι από τις εστίες τους Έλληνες, τους οποίους έπρεπε το κράτος
να περιθάλψει, να στεγάσει, να τονώσει ηθικά και να εντάξει κοινωνικά.
Το ένα τέταρτο δηλαδή του τότε ελλαδικού πληθυσμού ήταν οι πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Ελλάδα, μια χώρα ρημαγμένη από ένα δεκαετή
πόλεμο, έναν εσωτερικό διχασμό και μια μεγάλη εθνική καταστροφή9.
Οι αλλαγές που έγιναν με την προσέλευση και την εγκατάσταση των
προσφύγων στις διάφορες περιοχές της χώρας ήταν μεγάλες και αναφέρονται στο δημογραφικό, στο οικονομικό, στο κοινωνικό αλλά και στο πολιτικό πεδίο. Τονώθηκε λοιπόν το ελληνικό στοιχείο σε περιοχές παραμεθόριες, αυξήθηκε η καλλιεργήσιμη γη, αναζητήθηκαν νέες αποδοτικότερες
καλλιέργειες, χρησιμοποιήθηκαν νέες μέθοδοι παραγωγής, αναπτύχθηκε
ο κλάδος της μεταποίησης, γνώρισε μεγάλη άνθηση το εμπόριο και έγιναν
μεγάλα έργα, όπως τα εγγειοβελτιωτικά και τα αρδευτικά, η διάνοιξη
δρόμων και η αποξήρανση ελών. Σημαντικές επίσης ήταν και οι κοινωνικές αλλαγές, όπως οι σχετικές με την εγκατάσταση και αποκατάσταση των
προσφύγων σε εκτάσεις μοναστηριακές που απαλλοτριώθηκαν, η αύξηση
με την προσέλευση των προσφύγων της εργατικής δύναμης, αλλά και της
τάξης των μικροϊδιοκτητών.
Εμφανείς ιδιαίτερα ήταν και οι πολιτικές ανακατατάξεις, καθώς οι δύο
βασικές κατηγορίες αντιθέσεων, οι δύο εθνοτικές ομάδες, οι «ντόπιοι»
δηλαδή και οι «πρόσφυγες», ενίσχυσαν τις πολιτικές κατηγορίες «βασιλικών» και «βενιζελικών», αφού η εθνοτική διαφοροποίηση έγινε πολιτική αντίθεση με φανερά ενδυναμωμένο το κόμμα των «βενιζελικών». Τα
αποτελέσματα μάλιστα των αλλαγών αυτών ήταν ευκρινή και άμεσα σε
περιοχές όπως η Χαλκιδική, όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα του Διχασμού
με τις συγκεκριμένες δραματικές τους εξελίξεις και τον έντονο απόηχό
8

9

Βλ. Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, «Τρεις γενιές προσφύγων. Η σημασία της προφορικής
μαρτυρίας», Symposium on Greece and Asia Minor, American College Anatolia, Θεσσαλονίκη, 1985.
Βλ. Αλέξανδρος Πάλλης, «Αναδρομή στο Προσφυγικό», Μακεδονικά Χρονικά, 11
(1964), σσ. 22-36 και Χριστίνα Α. Αραμπατζή, Προσφυγικοί οικισμοί στη Χαλκιδική κατά
το πρώτο μισό του 20ού αιώνα (διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη, 2005, σσ.20-23.
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τους και κατά τη δεκαετία του ’20, μέσα στην οποία έγινε και ολοκληρώθηκε η προσέλευση και η εγκατάσταση των προσφύγων10.
Τα ψυχολογικά και συγκινησιακά συστατικά της εθνοτικής ταυτότητας και ο κοινωνικός της χαρακτήρας, όταν διασταυρωθούν με οικονομικές, κοινωνικές και ταξικές διεκδικήσεις είναι δυνατό να καταλήξουν
σε πολιτικά κινήματα που στοχεύουν σε αλλαγές στη δομή του κοινωνικού συστήματος11. Έτσι λοιπόν η προσφυγική ταυτότητα, ως εθνοτική
που είναι, μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες διαμόρφωσής της, τις σχετικές δηλαδή με την έλευση, την εγκατάσταση και την ένταξη στην ελλαδική κοινωνία, συνδέθηκε με κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις και, ως
πολιτική πλέον ταυτότητα, απέκτησε συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά που αφορούσαν στην πλειονότητα των προσφύγων, οι οποίοι είχαν
ως επί το πλείστον προσκολληθεί στο κόμμα των βενιζελικών, ενώ αρκετοί, ιδιαίτερα εκείνοι που είχαν εγκατασταθεί στις παρυφές των μεγάλων
πόλεων, εντάχθηκαν στο εργατικό κίνημα και διακρίθηκαν αργότερα στο
συνδικαλισμό καθώς και στους αγώνες της εργατικής τάξης.
Αποδίδοντας άλλωστε τις συμφορές τους οι πρόσφυγες στον Κωνσταντίνο και στους αντιβενιζελικούς ψήφισαν το 1924 αβασίλευτη δημοκρατία. Η ψήφος εκείνη είχε μεγάλη βαρύτητα, αφού στις εν λόγω εκλογές
αυτοί που ψήφισαν υπέρ της δημοκρατίας ήταν διπλάσιοι από τους υπέρμαχους της μοναρχίας, 758.472 ήταν οι ψήφοι υπέρ της δημοκρατίας, ενώ
υπέρ της μοναρχίας ήταν οι 325.32212. Ενίσχυσαν μάλιστα τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, κι όταν ακόμη εκείνος διαπραγματευόταν το ελληνοτουρκικό
σύμφωνο φιλίας (1929 -1930) που έκλεισε οριστικά κάθε ελπίδα επανόδου
τους ή αποζημίωσης για τις εγκαταλειμμένες περιουσίες13.
Προσφυγική και πολιτική ταυτότητα στις δεκαετίες του ’20 και του ’30
στη Χαλκιδική
Στη Χαλκιδική του 1ου μισού του 20ού αιώνα η έλευση των προσφύγων
σημειώθηκε μέσα σε ιδιαίτερες πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες, σε
ένα κλίμα έντονου αντιβενιζελισμού. Εξάλλου από τους 4 ανεξάρτητους,
στις εκλογές του 1915, βουλευτές Χαλκιδικής οι 3 είχαν ταχθεί στο κόμμα
του Γούναρη και μόνο ο ένας, ο Ν. Γερμανός, κρατούσε αποστάσεις χωρίς
βέβαια και να προσχωρήσει στο κόμμα των Φιλελεύθερων του Βενιζέλου14.
10
11
12
13

Βλ. Κυριακίδου-Νέστορος, ό.π.
Βλ. De Vos George – Romanucci Lola, ό.π., σ. xi.
Βλ. Ελληνικές Βουλετικές εκλογές, <http://el.wikipedia.org/>
Βλ. Αραμπατζή, ό.π., σσ. 45-50 και Ι. Αναστασιάδου, Ο Βενιζέλος και το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας του 1930, Αθήνα, 1982, Ελληνικές Βουλετικές εκλογές 1928, 1932,
<http:// el.wikipedia.org/>.
14 Βλ. Γ.Κ. Αικατερινάρης, «Χαλκιδική στον εθνικό διχασμό (1916-1917), Επίσημα

Συσχετισμοί και αλληλεπιδράσεις προσφυγικής και πολιτικής ταυτότητας 819

Κατά το διάστημα μάλιστα 1916-1918 είχε εκδηλωθεί μια κίνηση αντίδρασης προς την επικράτηση του Κινήματος της Εθνικής Άμυνας αρχικά
και του βενιζελισμού στη συνέχεια, η οποία είχε προκαλέσει μεγάλη
αναστάτωση στην περιοχή15. Πρόκειται για το κίνημα των επιστράτων, για
οργανωμένη αντίδραση εναντίον της επιστράτευσης στρατιωτών, που είχε
κηρύξει η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης με στόχο τη δημιουργία εθνικού
στρατού και την είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο στο
πλευρό της Αντάντ.
Οι διαστάσεις που είχε λάβει η αντίδραση εκείνη ήταν μεγάλες, και
παρά τα σκληρά μέτρα καταστολής επικράτησε στους περισσότερους οικισμούς της κεντρικής Χαλκιδικής. Αρκετοί από τους κατοίκους αρνούνταν την επιστράτευση και κρύβονταν στα βουνά, ενώ οι περισσότεροι
από εκείνους που επιστρατεύονταν αυτομολούσαν, γύριζαν στη Χαλκιδική και ενώνονταν με τους πρώτους, οργανώνοντας ένοπλα σώματα που
είχαν καταφύγει στον ορεινό όγκο του Χολομώντα. Ως εκ τούτου επικράτησε επαναστατικός αναβρασμός στην περιοχή με επίκεντρο πολυπληθείς
οικισμούς, όπως ο Πολύγυρος και η Γαλάτιστα. Έδινε δε την εντύπωση
κινήματος που είχε την αμέριστη συμπαράσταση του λαού. Άλλωστε τα
προβλήματα της περιοχής ήταν πολλά και μεγάλα. Πέρα από την έλλειψη
καλλιεργήσιμης γης, αρρώστιες επιδημικές μάστιζαν τον πληθυσμό, ενώ η
περίθαλψη ήταν σε άθλιες συνθήκες και η σύνδεση με το κέντρο του νομού
Θεσσαλονίκης, όπου ως υποδιοίκηση υπαγόταν η περιοχή, ήταν προβληματική, αφού το οδικό δίκτυο ήταν σε κακή κατάσταση. Γι’ αυτό εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, οι κάτοικοι των ορεινών χωριών στα βουνά
των οποίων είχαν καταφύγει οι ανυπότακτοι συμπαραστέκονταν πιο πολύ
στους τελευταίους, αρκετοί από τους οποίους είχαν ηρωοποιηθεί, παρά
στις δυνάμεις της χωροφυλακής και του εθνικού στρατού. Το 1917 μάλιστα
μετά την πρώτη φάση της εν λόγω κίνησης και παρά τα μέτρα καταστολής που είχαν ληφθεί, οι λιποτάκτες από την επιστράτευση είχαν σχηματίσει στρατό 1.000 περίπου ατόμων. Τελικά χρειάσθηκε η επέμβαση των
Αγγλο-Γάλλων, οπότε και κατεστάλη το κίνημα των επιστράτων. Η κατάσταση όμως άργησε να ομαλοποιηθεί16. Οι βιαιότητες, οι εκτελέσεις και τα
σκληρά μέτρα που είχαν επιβληθεί και είχαν για μεγάλο διάστημα μείνει
χαραγμένα στη μνήμη, καθώς και τα κοινωνικά ζητήματα της περιοχής,
αλλά και η μεγάλη επιδημία γρίπης κατά το χειμώνα του 1916 είχαν ως
έγγραφα και μαρτυρίες», Πολύγυρος, 16 (2003), 21-26.
15 Βλ. Γ. Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910 -1920, τ. 2ος, Αθήνα, 1970, σσ. 325-328.
16 Βλ. Ι.Α.Μ., Γ.Δ.Μ, φ. 20, Βεντήρης ό.π., σσ. 325-328, και Αικατερινάρης, ό.π., Πολύγυρος, 10 (2002) σσ. 10-12, 12 (2002) σσ. 19-24, 13 (2002) σσ. 24-27, 14 (2003) σσ. 22-27,
15 (2003) σσ. 19-28, 16 (2003) σσ. 21-26.

820

Χριστίνα Αραμπατζή

αποτέλεσμα σημαντική, της τάξης του 7%, μείωση του πληθυσμού στο
τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα17.
Στα προβλήματα που προαναφέρθηκαν οφείλεται και ο μικρός αριθμός προσφύγων που είχε δεχθεί η Χαλκιδική κατά το πρώτο προσφυγικό
ρεύμα του 1913 – 192018. Πέρα από τον επαναστατικό αναβρασμό και τα
συνεπακόλουθά του, το κακό οδικό δίκτυο, οι δυσχέρειες στην αντιμετώπιση προβλημάτων πρωταρχικής ανάγκης εξαιτίας της έλλειψης συντονισμού και οργάνωσης καθιστούσαν δύσκολη τόσο την προσέλευση όσο και
την παραμονή προσφύγων στην περιοχή. Από την αλληλογραφία μάλιστα
της τοπικής επιτροπής περίθαλψης με το Υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται αδυναμία να ανταποκριθεί στο έργο της, αυτό της σίτισης δηλαδή, της
στέγασης και της εκπαίδευσης των προσφύγων, καθώς και της καταβολής επιδόματος, αφού η μειωμένη παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων καθιστούσε την όλη κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ ο αποκλεισμός των παραλίων από τους συμμάχους δεν επέτρεπε τον εφοδιασμό σε
είδη πρώτης ανάγκης. Είχε δε επωμισθεί η Υποδιοίκηση Χαλκιδικής, ιδιαίτερα μάλιστα οι τοπικές αρχές, και τη φροντίδα των οικογενειών όσων
επιστρατεύονταν στον εθνικό στρατό19. Έτσι και όσοι πρόσφυγες είχαν
προσέλθει στην περιοχή, στα δυτικά και βορειοανατολικά του νομού,
γρήγορα αποχώρησαν.
Ωστόσο μέσα στην επόμενη δεκαετία τα πράγματα άλλαξαν. Η προσέλευση των 17.649 προσφύγων, που φαίνεται από επίσημα στοιχεία ότι
κατά το 1928 κατοικούσαν στην περιοχή, σε συνολικό πληθυσμό 64.799
ατόμων, και η υπαγωγή αρκετών προσφυγικών οικισμών της υποδιοίκησης
Θεσσαλονίκης στο νεοσύστατο το 1924 νομό Χαλκιδικής έφεραν ουσιαστικές μεταβολές στην όλη κατάσταση20. Από τη μια ήταν οι δημογραφικές
αλλαγές και από την άλλη οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη μείωση,
σε επίπεδο νομού, των ποσοστών της πολιτικής παράταξης των φιλοβασιλικών και αντιβενιζελικών, αλλά και οι οικονομικές ανακατατάξεις με
τα αναπτυξιακά έργα τα οποία άρχισαν στο πλαίσιο της αποκατάστασης
των προσφύγων που είχαν προσέλθει και εγκατασταθεί στην περιοχή. Τα
προαναφερθέντα μάλιστα δεν αφορούσαν μόνο στους τελευταίους, αφού
πολλά από τα μέτρα επεκτάθηκαν και στους ντόπιους.
Δόθηκε με τη διάθεση των μετοχίων (αγροκτημάτων των μοναστηριών
του Αγίου Όρους), καθώς και σημαντικών ιδιόκτητων εκτάσεων, κυρίως
17
18
19
20

Βλ. Αραμπατζή, ό.π., σσ. 67-70.
Βλ. Ι.Α.Μ., Γ.Δ.Μ., φ. 10, και Αραμπατζή, ό.π. σσ. 71-80.
Βλ. Αικατερινάρης, ό.π., 12 (2002), σσ. 20, 21.
Βλ. Μ. Μαραβελάκης – Α. Βακαλόπουλος, Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1993, σσ. 18, 279, 283, 290-291, 299-302, και Αραμπατζή, ό.π., σσ. 81-97.
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ανταλλαξίμων, γεωργικός κλήρος και στους ακτήμονες γηγενείς, που έως
τότε εργάζονταν ως κολίγοι, ενώ άνοιξαν επαγγέλματα και δημιουργήθηκαν νέα, όπως αυτά της αμπελουργίας, της αλιείας, της ελαιοκομίας και τα
σχετικά με τον τουρισμό με τον οποίο άρχισαν να καταγίνονται στο τέλος
του 1ου μισού του 20ού αιώνα στους παραλιακούς προσφυγικούς οικισμούς21. Καταπολεμήθηκαν επίσης αρρώστιες, όπως η μάστιγα της ελονοσίας, και μπήκαν οι βάσεις για υγειονομική περίθαλψη. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε, χάρη στη φροντίδα του «Συλλόγου Αμερικανίδων
κυριών», και η λειτουργία από το 1928 του πρώτου στο νομό νοσοκομείου,
του προσφυγικού, σε οίκημα του μετοχίου Αγίου Παντελεήμονος στα Νέα
Φλογητά, καθώς και η ίδρυση των 7 αγροτικών ιατρείων, που μαζί με το
νοσοκομείο προσέφεραν περίθαλψη και στους γηγενείς, οι οποίοι είχαν
μεγάλη ανάγκη, καθώς δεν υπήρχε σχετικά τίποτα22.
Αυτές οι ανακατατάξεις σε θέματα εργασίας άνοιξαν το δρόμο σε
διεκδικήσεις κοινωνικές ή ήταν ως ένα σημείο αποτέλεσμά τους. Έτσι
λοιπόν ξεκίνησαν ήδη από τον πρώτο καιρό, μέσα στη δεκαετία του ’20,
με πρωτεργάτες τους πρόσφυγες και οι πρώτες συσπειρώσεις σε συλλόγους. Οι σύλλογοι αυτοί είχαν ως πρωταρχικό τους μέλημα την επίλυση
των ζητημάτων της στέγασης και της εργασίας, καθώς και της οργάνωσης
των οικισμών. Από τους πρώτους προσφυγικούς συλλόγους, της δεκαετίας
του ’20 δηλαδή, ήταν ο Σύνδεσμος προσφύγων Μουδανιών που είχε ιδρυθεί το 1923, και ο σύλλογος των Μαδυτίων, που είχε ιδρυθεί το 1927. Αυτοί
ως κύριους στόχους τους είχαν την αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη
των μελών τους για την εξεύρεση στέγης και εργασίας, αλλά και για τη
διεκδίκηση αποζημιώσεων για τις περιουσίες τους. Στο σύλλογο δε Μαδυτίων υπήρχε και μέριμνα για εργασιακά θέματα, για τις σχέσεις εργατών και
εργολάβων στα συνεργεία μαστόρων23. Στη συνέχεια μάλιστα και μέσα στη
δεκαετία του ’30, οι σύλλογοι με το αμείωτο διεκδικητικό τους ενδιαφέρον είναι συσπειρώσεις επαγγελματιών, όπως ο σύλλογος των μαριαντζήδων (ψαράδων), των εργατών θαλάσσης, που εκφράζουν αιτήματα πλέον
ταξικά. Είχε ήδη συστηματοποιηθεί η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
και είχαν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας σε μικρά εργοστάσια, βιοτεχνίες.
21 Βλ. Ι.Α.Μ., Γ.Δ.Μ., φ. 20, και «Έκθεση του νομάρχη Χαλκιδικής Ευαγγέλου Χατζοπούλου», Φωνή της Χαλκιδικής, 1-3-1931.
22 Τα ιατρεία εκείνα που λειτουργούσαν στους προσφυγικούς οικισμούς, είχε ιδρύσει η
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Βλ. Αραμπατζή, ό.π. σσ. 170-175.
23 Βλ. Ισμυρλιάδου Αδελαΐδα, Ο σύλλογος Μαδυτίων στη Θεσσαλονίκη ως φορέας διαμόρφωση προσφυγικής συνείδησης από την ίδρυσή του το 1927 ως το 1985 (μεταπτυχιακή
εργασία), Θεσσαλονίκη, 1986, σσ. 15-17, και Ελευθερία Δέλτσιου, Παράδοση και πολιτική. Η λειτουργία δύο πολιτιστικών συλλόγων της Χαλκιδικής (μεταπτυχιακή εργασία),
Θεσσαλονίκη, 1988.
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Έτσι, πέρα από τα ελαιοτριβεία που λειτούργησαν με περισσότερη οργάνωση, έγιναν στους προσφυγικούς οικισμούς σαπωνοποιεία, εργοστάσια
κονσερβοποίησης, ταπητουργεία, όπως αυτό της Ουρανούπολης, αλευρόμυλοι, όπως ο κυλινδρόμυλος Ν. Τρίγλιας, εργοστάσια επεξεργασίας μεταξιού, όπως το μεταξουργείο των Νέων Μουδανιών. Η ίδρυση μάλιστα και η
λειτουργία του τελευταίου είναι η συνέχεια της παράδοσης από την παλιά
στη νέα πατρίδα με νεωτερικό στοιχείο για τη Χαλκιδική την εργασία των
γυναικών, όπως εξάλλου και στο προαναφερθέν ταπητουργείο24.
Μέσα επίσης από κρατικό οργανωμένο πρόγραμμα αλλά και ομαδικές
διεκδικήσεις δημιουργήθηκαν και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί με κέντρο
την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία έδρευε στα Νέα Μουδανιά, αμιγή προσφυγικό οικισμό που αναπτύχθηκε σημαντικά σε σύντομο
χρονικό διάστημα, μετατοπίζοντας με τον τρόπο αυτό το βάρος και προς
τα παράλια και μαζί και την κοινωνική και πολιτική ζωή της περιοχής. Οι
καινοτόμες οικονομικές δραστηριότητες και οι κοινωνικές αλλαγές της
περιόδου αυτής στη Χαλκιδική προέρχονταν ή οφείλονταν στη δράση των
προσφύγων. Αποτελούσαν δε τις περισσότερες φορές έναυσμα για αντίστοιχες από την πλευρά των ντόπιων. Έτσι ως αντιστάθμισμα στην ίδρυση
της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Χαλκιδικής στα Ν. Μουδανιά υπήρξε
η σύσταση του Γεωργικού Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.
Όπως ήδη προκύπτει από τα προαναφερθέντα οι ανακατατάξεις που
ακολούθησαν με την έλευση των προσφύγων στη Χαλκιδική, κυρίως όσες
σχετίζονταν με κοινωνικές διεκδικήσεις, ήταν ως ένα σημείο αποτέλεσμα
συσπειρώσεων εθνοτικών, γηγενών και προσφύγων, που έδρασαν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Είναι δε φανερή η ταύτιση για μεγάλο χρονικό
διάστημα μέσα στο 1ο μισό του 20ού αιώνα της εθνοτικής ταυτότητας με
την πολιτική. Έτσι οι πρόσφυγες και οι ντόπιοι ήταν 2 αντίθετες μεταξύ
τους εθνοτικές αλλά και πολιτικές ομάδες. Οι πρόσφυγες της Χαλκιδικής, βενιζελικοί στην πλειοψηφία τους, ήταν εκείνοι που την περίοδο αυτή
πρωτοστάτησαν σε αλλαγές κοινωνικές, αναδεικνύοντας και βοηθώντας
στην επίλυση ζητημάτων ζωτικής σημασίας, όπως η αποκατάστασή τους,
οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, η περίθαλψη και η συγκοινωνία,
συμπαρασύροντας και τους ντόπιους, από τη μνήμη των οποίων όμως δεν
είχαν τελείως σβήσει τα γεγονότα του Διχασμού, πράγμα που είχε φανεί το
1936 από τις αντιδράσεις για το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου25. Έτσι
24 Βλ. Α. Πυργάκη, Τα μεταξουργεία στα Μουδανιά (μεταπτυχιακή εργασία), Θεσσαλονίκη, 1984, και Αραμπατζή, ό.π., σσ. 154-160.
25 Στον Πολύγυρο μόνο, ίσως και λόγω της επιρροής που ασκούσε στο ποίμνιό του ο
Μητροπολίτης Ειρηναίος κατά την επιμνημόσυνη δέηση για το θάνατο του Βενιζέλου,
28 Μαρτίου 1936, δεν έγιναν, όπως σε άλλους οικισμούς, επεισόδια. Βλ. Αικατερινάρης,
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λοιπόν ο αντιβενιζελισμός των τελευταίων συνέχισε να υφίσταται ακόμη
και μέσα στη δεκαετία του ’30, συνιστώντας με τον τρόπο αυτό σημαντική
διαφοροποίηση και αντίθεση στο θέμα της πολιτικής ταυτότητας ανάμεσα
στις δύο εθνοτικές ομάδες.
Προσφυγική και πολιτική ταυτότητα στη δεκαετία του ’40 στη Χαλκιδική
Οι ντόπιοι και οι πρόσφυγες συνέχισαν την ανταγωνιστική τους δράση
στην περιοχή της Χαλκιδικής έως τις αρχές της δεκαετίας του ’40, οπότε
άρχισαν να αμβλύνονται οι μεταξύ προσφύγων και γηγενών αντιθέσεις,
καθώς τα κοινωνικο-πολιτικά και τα εθνικά ζητήματα έδρασαν καταλυτικά ανάμεσά τους. Οι συσπειρώσεις της περιόδου αυτής δεν ήταν εθνοτικές, αναφέρονταν σε θέματα κοινωνικο-οικονομικά και αφορούσαν διευρυμένα σύνολα, όπως οι εργάτες αλιείας, οι εργάτες στα εργοστάσια, οι
εργάτες μεταλλείων, έχοντας καθαρά ταξικό χαρακτήρα. Είχε εξάλλου
ολοκληρωθεί η οικονομική και κοινωνική προσαρμογή των προσφύγων,
ενώ έτεινε στην ολοκλήρωσή της και η πολιτισμική26.
Στη Χαλκιδική η πορεία της ενσωμάτωσης των προσφύγων ήταν διαλεκτική. Οι πρόσφυγες χωρίς να εκφράσουν έντονες κοινωνικές και πολιτικές
αντιδράσεις προσάρμοσαν το καινούριο περιβάλλον και προσαρμόσθηκαν
σε αυτό. Η προσαρμογή μάλιστα του πολιτικο-κοινωνικού περιβάλλοντος
φαίνεται ότι κάποιες φορές είχε φθάσει σε επίπεδα ανησυχητικά για τους
κυβερνώντες, στις περιπτώσεις που τα εκλογικά αποτελέσματα απείχαν
πολύ από τα αναμενόμενα σε επίπεδο νομού. Αυτό μαρτυρούν διοικητικές ρυθμίσεις, στη δεκαετία του ’40 και λίγο πιο πριν, αντίθετες από εκείνες που είχαν γίνει μέσα στη δεκαετία του ’20. Είχε εξάλλου αλλάξει το
πολιτικό σκηνικό στη χώρα και είχε επιβληθεί δικτατορία από το Μεταξά.
Αποσπάσθηκαν ως εκ τούτου από το νομό Χαλκιδικής και προσαρτήθηκαν στο νομό της Θεσσαλονίκης αμιγείς προσφυγικοί οικισμοί της βόρειας
Χαλκιδικής, όπως είναι ο Σταυρός και η Νέα Μάδυτος. Οι οικισμοί αυτοί
είχαν αγροτικό και εργατικό πληθυσμό και οι κάτοικοί τους, έχοντας ελάχιστη ιδιοκτησία λόγω της κατοχής των αγροτικών εκτάσεων της περιοχής
από μεγάλους γαιοκτήμονες, ασχολούνταν με την υλοτομία, την αλιεία και
τις οικοδομικές εργασίες. Με τις τελευταίες καταγίνονταν ως επί το πλείστον οι Μαδυτινοί πρόσφυγες, οι οποίοι πηγαινοέρχονταν καθημερινά στο
μεγάλο αστικό κέντρο, τη Θεσσαλονίκη, όπου συνήθως εργάζονταν ως
οικοδόμοι, συνεχίζοντας έτσι μια παράδοση που ερχόταν κατευθείαν από
την πατρίδα. Οι πρόσφυγες μάλιστα των προαναφερθέντων οικισμών, του
Σταυρού ιδιαίτερα, είχαν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και είχαν προβεί
ό.π., 15 (2003), σ. 24.
26 Αραμπατζή, ό.π., σσ. 183-186.
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σε διαμαρτυρίες και διαβήματα προς το ελληνικό κοινοβούλιο27, πετυχαίνοντας κάποιες φορές να επιλύσουν σημαντικά ζητήματα, όπως τα σχετικά
με καταπατήσεις και σφετερισμό δημόσιας γης ή ανταλλαξίμων εκτάσεων
από άλλους ιδιώτες, και κάποιες φορές όχι.
Ωστόσο εκείνο που σίγουρα επιτεύχθηκε με την προσέλευση των
προσφύγων στην περιοχή είναι η αλλαγή της κοινωνικο-οικονομικής και
πολιτικής εικόνας του νομού, απόρροια ως ένα σημείο των εθνοτικών
και πολιτικών αντιθέσεων. Είναι δε εμφανές ότι με τον καιρό οι πρώτες
μεγάλες αντιθέσεις άρχισαν να υποχωρούν, ενώ οι διεκδικήσεις μέσα από
συσπειρώσεις σε συλλόγους και σωματεία βοηθούσαν στην εγκατάσταση
και στην αποκατάσταση των προσφύγων αλλά και αρκετών γηγενών. Στο
τέλος μάλιστα της δεκαετίας του ’40, που είχαν σχεδόν εκλείψει οι ακτήμονες και τα φιλοβασιλικά φρονήματα δε χαρακτήριζαν την πλειονότητα των
κατοίκων της Χαλκιδικής ντόπιοι και πρόσφυγες συνεργάσθηκαν στους
κοινωνικούς αγώνες, γιατί η μεταξύ τους πολιτική αντίθεση εξασθένησε.
Όσοι εξάλλου τα τελευταία χρόνια του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα
κατέφυγαν στο βουνό παίρνοντας μέρος στην Αντίσταση και στο δημοκρατικό στρατό δεν ήταν άτομα μόνο προσφυγικής καταγωγής, ούτε είχαν
τις ίδιες πολιτικές πεποιθήσεις με τους ανυπότακτους της περιόδου 19161917, στους οποίους είχε προσδώσει ο Κονδύλης την προσωνυμία συμμορίτες. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές από σχετικές πηγές ότι παιδιά οικογενειών επίστρατων, οι οποίοι ως φιλοβασιλικοί είχαν αντιδράσει στην
επιστράτευση που είχε κηρύξει η Εθνική Άμυνα και είχαν μάλιστα εκτελεσθεί, αγωνίστηκαν με το δημοκρατικό στρατό και σκοτώθηκαν στα γεγονότα του Εμφυλίου πολέμου28.
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Το φαινόμενο του «αποευρωπαϊσμού»
στις σχέσεις Ελλάδας–Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αλέξανδρος Καζαμίας

Εδώ και δέκα χρόνια περίπου, μια έντονη φιλολογία έχει αναπτυχθεί γύρω
από το φαινόμενο του «εξευρωπαϊσμού» που φέρεται να υπέστη η Ελλάδα
κατά την περίοδο των κυβερνήσεων Σημίτη (1996-2004) και Καραμανλή
(2004-2009). Σύμφωνα με το αφήγημα αυτό, η άρθρωση ενός φιλοευρωπαϊκού ιδεολογικού λόγου, η προσέγγιση με την Τουρκία και η ένταξη της
χώρας στο Ευρώ υπήρξαν εκδηλώσεις μιας βαθύτερης διαδικασίας εξευρωπαϊσμού που θεωρείται ότι ξεκίνησε ουσιαστικά το 1996.1 Οι απόψεις
αυτές άρχισαν να διατυπώνονται πρώτα από κάποιους Έλληνες κυρίως
ακαδημαϊκούς, όμως πολύ σύντομα αναγορεύτηκαν σε κεντρικά μοτίβα
του επίσημου κυβερνητικού λόγου. Έτσι το Μάρτιο του 2000, ο τότε
πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, διεκήρυττε ότι «με την είσοδό μας στο
ευρώ, διασφαλίζουμε την ισότιμη θέση της Ελλάδας στην ισχυρότερη
ομάδα κρατών μελών της Ένωσης».2 Το 2002, ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Παπανδρέου, υποστήριζε στη Βουλή ότι «η κοινότητα αξιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται ως πρόκληση στην περιοχή μας» και
τόνιζε πως η Ελλάδα έχει αναλάβει τον «ιστορικό ρόλο» να διαδώσει τις
αξίες αυτές στα Βαλκάνια.3 Συμπτύσσοντας και τις δύο αυτές απόψεις σε
μια πρόταση, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατέληγε κι
αυτός το 2008 στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα κατάφερε «όχι απλώς να
1

2
3

Στις πρώτες μελέτες για τον ελληνικό εξευρωπαϊσμό συγκαταλέγονται οι εξής:
Kostas Lavdas, The Europeanization of Greece: Interest Politics and the Crises of Integration, London, Macmillan, 1998, Panagiotis Ioakimidis, «The Europeanisation of
Greece’s Foreign Policy: Progress and Problems», στο Achilleas Mitsos και Elias Mossialos. (επιμ.), Contemporary Greece and Europe, Aldershot, Ashgate, 2000, σσ.359-372,
P.C. Ioakimidis, «The Europeanization of Greece: An Overall Assessment», στο Kevin
Featherstone και George Kazamias (επιμ.), Europeanization and the Southern Periphery,
London, Frank Cass, 2001, σσ.73-94, George Pagoulatos, «Greece’s Europeanization and
the Emergence of a Stabilization State», South European Society and Politics, 5:2, 2000,
σσ.191-216.
Κωνσταντίνος Σημίτης, Για μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, Αθήνα,
Καστανιώτης, 2002, σ.43.
Πρακτικά Βουλής, Ι΄ Περίοδος, Σύνοδος Γ΄, Συνεδρίαση ΜΑ΄, 17 Δεκεμβρίου 2002.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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μετέχει στο σκληρό πυρήνα της Ένωσης, αλλά και να προωθεί ενεργά την
ευρωπαϊκή προοπτική όλων των γειτόνων της».4
Σε σύγκριση με τις πομπώδεις αυτές εξαγγελίες, η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία για τον ελληνικό εξευρωπαϊσμό υπήρξε, ομολογουμένως, πιο
συγκρατημένη. Ένα μέρος της αναγνωρίζει ότι η ίδια η έννοια του εξευρωπαϊσμού παραμένει ασαφής και δύσκολα μετρήσιμη. Άλλες αναλύσεις
τονίζουν επίσης τα «όρια», τα «προβλήματα» και τα «αντίβαρα» που αντιμετωπίζει η διαδικασία αυτή στην περίπτωση της Ελλάδας,5 ενώ υπήρξαν
και κάποιοι, όπως ο Πάνος Καζάκος, που διαπίστωναν ότι στην ελληνική
εκδοχή του ο εξευρωπαϊσμός υπήρξε «κατακερματισμένος και ασυγκρότητος, φραστικός παρά έμπρακτος».6 Σε κάθε περίπτωση όμως, το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας αυτής υποστηρίζει ότι ιδιαίτερα στο επίπεδο
της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής, των θεσμών και της κοινωνικής πολιτικής, η Ελλάδα υπέστη μια διαδικασία εσωτερικού «μετασχηματισμού» από την πολιτική και οικονομική δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, ο Σπύρος Οικονομίδης υποστήριζε το 2005 ότι «η ένταξη στην
Ε.Ε. είχε εξευρωπαϊστική επίδραση στην ελληνική εξωτερική πολιτική»
με κύριο αποτέλεσμα την ενίσχυση της «διεθνούς αξιοπιστίας της Ελλάδας»·7 ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος συμπέραινε ότι το ελληνικό κοινωνικό
κράτος εξευρωπαΐστηκε στην περίοδο Σημίτη, ιδιαίτερα στους τομείς της
απασχόλησης, των συντάξεων και της δημόσιας υγείας·8 και τέλος, ο Kevin
Featherstone, που θεωρεί την ένταξη στο Ευρώ ένα σημαντικό βήμα εξευρωπαϊσμού, κατέληγε το 2008 στο εξής εντυπωσιακό συμπέρασμα: «Η
Ελλάδα προσαρμόζεται σταδιακά, είναι πολύ λιγότερο το μαύρο πρόβατο,
και παραμένει μέρος του σκληρού πυρήνα. Δεν υφίστανται επικείμενοι
κίνδυνοι»!9
4

5

6
7
8
9

Κώστας Καραμανλής, «Συνεχής εμβάθυνση της Ένωσης. Πολιτικές προτάσεις για τη
συνέχιση του επιτυχημένου παραδείγματος», Ομιλία στο CEPS, Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2008.
Featherstone, Kevin and Papadimitriou, Dimitris, The Limits of Europeanization: Reform
Capacity and Policy Conflict in Greece, London: Palgrave Macmillan, 2008. Panayiotis
Ioakimidis, «The Europeanisation of Greece’s Foreign Policy: Progress and Problems»,
στο A. Mitsos και E. Mossialos (επιμ.), Contemporary Greece and Europe, Aldershot,
Ashgate, 2000, σ.359.
Panos Kazakos, «Europeanisation, Public Goals and Group Interests: Convergence
Policy in Greece, 1990-2003», West European Politics, 27:5, Νοέμ. 2004, σ.903.
Spyros Economides, «The Europeanisation of Greek Foreign Policy», West European
Politics, 28:2, 2005, σσ.471-2, 486.
Dimitri Sotiropoulos, «The EU’s impact on the Greek welfare state: Europeanization on
paper?», Journal of European Social Policy, 14, 2004, σσ.275-79.
Kevin Featherstone, «Greece: Suitable Accommodation?», στο Kenneth Dyson, The
Euro at 10: Europeanization, power, and convergence, Oxford, Oxford University Press,
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Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2008-09 και την υποβολή
της χώρας σε καθεστώς διεθνούς επιτήρησης, οι παραπάνω διαπιστώσεις
φαντάζουν πλέον ανεπίκαιρες και εντελώς εξωπραγματικές. Η διεθνής
εικόνα και αξιοπιστία της Ελλάδας, κατά κοινή ομολογία, βρίσκεται
σήμερα στο χαμηλότερο σημείο της για πολλές δεκαετίες.10 Η προβλεπόμενη από το ΔΝΤ άνοδος της ανεργίας στα επίπεδα ρεκόρ του 15% για την
τετραετία 2011-15,11 και οι δρακόντειες περικοπές στις συντάξεις και τους
κατώτατους μισθούς, αποστασιοποιούν την Ελλάδα ξανά από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο με το οποίο φάνηκε πως παλαιότερα συνέκλινε.
Αλλά και ο κίνδυνος χρεωκοπίας του ελληνικού κράτους από τα τέλη του
2009, μαζί με τις ταραχές που αυτός προκάλεσε στις διεθνείς χρηματαγορές και στα Συμβούλια Κορυφής της Ε.Ε., κατέστησαν τη χώρα εκ νέου το
«μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης. Ενδεικτικές από αυτήν την άποψη είναι
οι απαξιωτικές αναφορές που έκανε κατ’ επανάληψη ο Βρετανός πρωθυπουργός David Cameron εις βάρος της χώρας: «Η Ελλάδα είναι ένα μέρος
στο οποίο πρέπει να πάει κανείς για διακοπές, όχι για οικονομικές συμβουλές»· ή «η Ελλάδα προβάλλει ως προειδοποίηση γι’ αυτό που συμβαίνει σε
χώρες που χάνουν την αξιοπιστία τους».12
Οι πρόσφατες αυτές εξελίξεις εγείρουν ασφαλώς μία σειρά ερωτημάτων γύρω από την πρόσφατη βιβλιογραφία για τον ελληνικό εξευρωπαϊσμό. Από αυτά, θα μας απασχολήσουν εδώ τα εξής: α) Στο βαθμό που είναι
παρωχημένη, μπορούμε τουλάχιστο να θεωρήσουμε τη βιβλιογραφία αυτή
ως μια πετυχημένη προσπάθεια εξήγησης των αλλαγών που συντελέστηκαν πριν το 2008 ή μήπως πρέπει να την αμφισβητήσουμε ριζικότερα ως
μια ατυχή προσπάθεια εξωραϊσμού ενός επιφανειακού και νοθευμένου
φαινομένου; β) Είναι ο εξευρωπαϊσμός μια εύκολα αναστρέψιμη διαδικασία ή μήπως η αναστρεψιμότητά του σχετίζεται με το πόσο βεβιασμένα
και επιφανειακά επιχειρείται; Και γ) αν είναι πράγματι αναστρέψιμος, ποια
είναι τα ιστορικά αίτια που κατέστησαν κάτι τέτοιο δυνατό στην περίπτωση της Ελλάδας;
Το φαινόμενο του «αποευρωπαϊσμού»
Για να απαντήσουμε καλύτερα στα ερωτήματα αυτά, είναι ανάγκη να
αποσαφηνίσουμε αρχικά ορισμένα ζητήματα που αφορούν τους όρους
2008, σ.181, η έμφαση δική μου.
10 Βλ. Δημήτρης Τζιόβας, «Οι εικόνες της Ελλάδας», Το Βήμα, 6 Ιουνίου 2010.
11 IMF Country Report No. 10/110, “Greece: Staff Report on Request for Stand-By
Arrangement”, 5.5.2010, σ.11.
12 David Cameron, Hackney Telegraph, 16 Μαρτίου 2010 και Daily Telegraph, 14 Απριλίου
2010, Reuters, 8 Ιουνίου 2010.
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που χρησιμοποιούμε. Στο πεδίο των Ευρωπαϊκών Σπουδών, η έννοια του
εξευρωπαϊσμού έχει καθιερωθεί από το 1994 και μετά και συνδέεται με
τον πλατιά αποδεκτό ορισμό του Robert Ladrech που περιγράφει τον όρο
ως «μια σταδιακή διαδικασία» κατά την οποία «η πολιτική και οικονομική
δυναμική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας γίνεται μέρος της οργανωτικής
λογικής της εθνικής πολιτικής».13 Παρόλο που η χρησιμότητα του όρου
έχει από ορισμένους αμφισβητηθεί, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν προτείνει
συντομότερους ή και πιο φλύαρους ορισμούς για τον προσδιορισμό του,14
σε γενικές γραμμές υπάρχει ευρεία συναίνεση γύρω από το νόημα που του
προσέδωσε αρχικά ο Ladrech. Έτσι, λίγο ως πολύ, το μεγαλύτερο μέρος
της έρευνας στο πεδίο αυτό αποδέχεται ότι ο εξευρωπαϊσμός συνιστά μια
διαδικασία μεταβολής στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους που πραγματοποιείται από την ενσωμάτωση αντιλήψεων και πρακτικών που έχουν
καθιερωθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με έναν πιο
πρόσφατο, αλλά εξίσου πλατιά αποδεκτό ορισμό, η έννοια του Εξευρωπαϊσμού αναφέρεται σε: Διαδικασίες (α) οικοδόμησης, (β) διάδοσης, και (γ)
θεσμοποίησης επίσημων και ανεπίσημων κανόνων, διαδικασιών, πλαισίων
πολιτικής, ύφους και “τρόπων διαχείρισης πραγμάτων”, καθώς και κοινών
πεποιθήσεων και κανονικοτήτων που πρώτα ορίζονται και εδραιώνονται
στην κατασκευή των δημοσίων πολιτικών και της πολιτικής της Ε.Ε. και
μετά ενσωματώνονται στη λογική του εσωτερικού λόγου, των ταυτοτήτων,
των πολιτικών δομών και των δημοσίων πολιτικών.15
Ανάμεσα στους ερευνητές που μελέτησαν το φαινόμενο αυτό σε σχέση
με την Ελλάδα, μόνο ο Featherstone φαίνεται να έχει αναρωτηθεί ως τώρα
αν «είναι ο “Εξευρωπαϊσμός” μια μη αναστρέψιμη διαδικασία». Δυστυχώς όμως, πουθενά στο κείμενο στο οποίο θέτει αυτό το κρίσιμο ερώτημα
δεν επιχειρεί έστω και στοιχειωδώς να το απαντήσει.16 Η αδιαφορία αυτή
ωστόσο δεν εκπλήσσει, διότι η θεωρία του εξευρωπαϊσμού χαρακτηρίζεται
από έντονα εξελικτικές και δεοντολογικές αντιλήψεις οι οποίες προφανώς
θα υπονομεύονταν αν δινόταν η δέουσα προσοχή στις περιπτώσεις όπου
τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ακυρώνουν τις ευρωπαϊκές θεσμικές πρακτικές από
13 Ladrech, R., «Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of
France», Journal of Common Market Studies, 32(1), 1994, σ.69.
14 Βλ. J.P. Olsen, The Many Faces of Europeanization. Arena Working Papers, αρ.01/02,
2002, Kerry Howell, Developing Conceptualizations of Europeanization and European
Integration: Mixing Methodologies, ESRC Seminar 1, UACES Study Group 2, 29 Νοεμβρίου 2002, σσ.1-27.
15 Claudio Radaelli, «The Europeanization of Public Policy», στο Kevin Featherstone και
Claudio Radaelli (επιμ.), The Politics of Europeanization, ό.π., σ.30.
16 Kevin Featherstone, «Introduction: In the Name of ‘Europe’», στο Kevin Featherstone
και Claudio Radaelli (επιμ.), The Politics of Europeanization, ό.π., σ.3.
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το εθνικό πολιτικό τους σύστημα. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι σε όλες
σχεδόν τις περιπτώσεις, η θεωρία αυτή έχει ως τώρα εφαρμοστεί σε εμπειρικές μελέτες που καταλήγουν στο προβλέψιμο συμπέρασμα ότι το τάδε
ή δείνα κράτος έχει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό «εξευρωπαϊστεί»,
ενώ σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις έχει εφαρμοστεί σε μελέτες που καταλήγουν σε αντίθετα συμπεράσματα. Αλλά και τότε ακόμη, η ερμηνεία που
υιοθετείται δεν τονίζει ακριβώς την έμπρακτη διαδικασία αναίρεσης των
ευρωπαϊκών κανόνων και πλαισίων πολιτικής, αλλά καταλήγει στο ουδέτερο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές αυτές απλώς απέτυχαν να ενσωματωθούν στο εθνικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη για την ακύρωση
της φιλελευθεροποίησης των μεταφορών που επέβαλε η Ε.Ε. στην Ιταλία,
ο Dieter Kerwer κάνει λόγο απλώς για «αόρατο εξευρωπαϊσμό».17
Εντούτοις, ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς στο πεδίο
αυτό, ο Claudio Radaelli, έχει αφιερώσει λίγες χρήσιμες γραμμές για
την περίπτωση της αναστρεψιμότητας ή αναίρεσης του εξευρωπαϊσμού.
Σύμφωνα με αυτόν, ένα κράτος που υποβάλλεται στη θεσμική επιρροή
της Ε.Ε. ενδέχεται να αντιδράσει με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: α)
να απορροφήσει τις θεσμικές πρακτικές της Ένωσης με ήπιο τρόπο, β) να
μετασχηματιστεί σε μία δυναμική τροχιά εξευρωπαϊσμού, γ) να αδρανήσει, ή δ) να περιχαρακωθεί. Η τέταρτη περίπτωση, που μας ενδιαφέρει εδώ,
περιγράφεται από το Radaelli ως «“αρνητικός” Εξευρωπαϊσμός» και κρίνεται ως ένα «πολύ παράδοξο αποτέλεσμα, καθώς υποδηλώνει ότι η εθνική
πολιτική γίνεται ολιγότερο “Ευρωπαϊκή” από ότι υπήρξε».18 Επειδή όμως
οι όροι «περιχαράκωση» και «“αρνητικός” Εξευρωπαϊσμός» χαρακτηρίζονται από μία υφέρπουσα εξελικτική και μάλλον απαξιωτική αντίληψη που
αντιμετωπίζει το φαινόμενο ως μια οπισθοδρομική και αντικανονική αντίδραση στις ευρωπαϊκές νόρμες και πρακτικές, θα ήταν νομίζω ορθότερο να
περιγράψουμε το ίδιο φαινόμενο με τον σαφέστερο και πιο ουδέτερο όρο
«αποευρωπαϊσμός». Η λέξη αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από
τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και κρίνεται ως μια ικανοποιητική απόδοση
του κάπως πιο διαδεδομένου αγγλικού όρου «de-Europeanisation».19
Κατά συνέπεια, αν θέλουμε να συλλάβουμε την πρακτική αναίρεσης των
ευρωπαϊκών αντιλήψεων και πολιτικών στη βάση αυτού που είναι, και όχι
εκείνου που “δεν είναι”, όπως πράττει ο Radaelli, τότε χρειαζόμαστε επειγόντως να εισάγουμε την έννοια του αποευρωπαϊσμού στο επίκεντρο των
αναλύσεών μας.
17 Βλ. Dieter Kerwer, Regulatory Reforms in Italy: A Case-Study in Europeanisation,
Aldershot, Ashgate, 2001, σ.194.
18 Claudio Radaelli, «The Europeanization of Public Policy», στο Kevin Featherstone και
Claudio Radaelli (επιμ.), The Politics of Europeanization, ό.π., σσ.37-38.
19 Βλ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, «Η Αριστερά των λωτοφάγων», Το Βήμα, 4 Απρ. 1999.
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Αν τώρα δεχτούμε την υπόθεση ότι μετά το 2008, η Ελλάδα παρουσίασε εμφανή δείγματα απώλειας ευρωπαϊκών πρακτικών που φαίνεται να
είχε στο παρελθόν ενσωματώσει, τότε το κρίσιμο ερώτημα που αμέσως
προκύπτει είναι γιατί επήλθε τόσο ραγδαία αυτή η μεταστροφή. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, παρόλο που συνέβαλε σημαντικά στο να προβληθεί η μεταβολή αυτή στο πλήρες μέγεθός της, θα ήταν λάθος να θεωρηθεί
από μόνη της ως η κύρια αιτία που την προκάλεσε. Αυτό το συμπέρασμα
συνάγεται εν μέρει από το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε. που
υπέστησαν κι αυτά την ίδια οικονομική κρίση δεν παρουσίασαν ανάλογες
τάσεις αποευρωπαϊσμού όπως η Ελλάδα. Επιπλέον, αν εξετάσουμε ιστορικά ορισμένους από τους βασικούς τομείς στους οποίους παρουσιάζεται
σήμερα σαφής διάβρωση των πολιτικών και θεσμικών πρακτικών της Ε.Ε.,
όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική και οι θεσμοί, τότε θα διαπιστώσουμε ότι τα φαινόμενα αυτά είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται πολύ πριν
από το 2008. Δεν είναι τυχαίο ότι σε σχέση με την οικονομία, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας προέβη στις 30 Απριλίου 2010 στην
ασυνήθιστη έκκληση με την οποία ζητούσε «να αναγνωρίσουμε όλοι τα
λάθη που κάναμε στο παρελθόν, μηδενός εξαιρουμένου, ούτε και εμού,
γιατί κι εγώ ήμουν μέλος πολλών κυβερνήσεων», μια δήλωση που παραπέμπει στην περίοδο προ του 1996.20
Ασφαλώς, η αναζήτηση φαινομένων αποευρωπαϊσμού πριν από το
2008 δε θα πρέπει να μας οδηγήσει παράλληλα στο ακραίο συμπέρασμα
ότι όλο το αφήγημα για τον ελληνικό εξευρωπαϊσμό της περιόδου 19962008 υπήρξε εντελώς αυθαίρετο. Εξαιτίας του εξελικτικού χαρακτήρα της
όμως, η σχετική βιβλιογραφία υπήρξε υπερβολικά μονόπλευρη, με αποτέλεσμα να προβάλλει μόνο τα φαινόμενα ενσωμάτωσης ευρωπαϊκών πολιτικών, δίχως να λαμβάνει επαρκώς υπόψη ούτε τις σοβαρές αλλοιώσεις
που μεσολαβούσαν στη διαδικασία αυτή, ούτε και τις περιπτώσεις αναίρεσης των πολιτικών αυτών μετά την εσωτερίκευσή τους. Πιο συγκεκριμένα,
επειδή ακριβώς δεν υπήρξε επαρκώς κριτική, η βιβλιογραφία για τον ελληνικό εξευρωπαϊσμό δε διέθετε ποτέ τα αναλυτικά εργαλεία για να συλλάβει το ενδεχόμενο συνύπαρξης μιας δυναμικής εξευρωπαϊσμού μαζί με μία
παράλληλη τάση αποευρωπαϊσμού, όπου πολλά από τα αποτελέσματα της
πρώτης ανατρέπονταν από τη δεύτερη μέσα από μια σισύφια διαδικασία.
Ωστόσο, όπως θα δούμε παρακάτω σε σχέση με τους κεντρικούς τομείς
της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής και των θεσμών, αυτή υπήρξε
η συνήθης διαδικασία την τελευταία δεκαπενταετία στην περίπτωση της
Ελλάδας.
20 Ελευθεροτυπία, ηλεκτρονική έκδοση, 30 Απριλίου 2010, <http://www.enet.gr/?i=news.
el.article&id=157646>.
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Ο αποευρωπαϊσμός στην ελληνική οικονομία
Αν στρέψουμε την προσοχή μας στο πεδίο της ελληνικής οικονομίας, έναν
από τους βασικούς τομείς όπου θεωρείται ότι επήλθε εξευρωπαϊσμός,
μπορούμε να δούμε πιο ξεκάθαρα πώς η δυναμική αυτή υπονομευόταν από
το ξεκίνημά της από μία παράλληλη τάση αποευρωπαϊσμού. Σύμφωνα με
τη σχετική βιβλιογραφία, δύο ήταν οι σημαντικότερες όψεις του οικονομικού εξευρωπαϊσμού που γνώρισε η Ελλάδα μετά το 1996: η ένταξη της
χώρας στο Ευρώ το 2001 και, όπως υποστηρίζει ο Γιώργος Παγουλάτος, η
μεταβολή της οικονομικής λειτουργίας του κράτους από έναν «αναπτυξιακό» σε ένα «σταθεροποιητικό» ρόλο.21
Σχετικά με την πρώτη περίπτωση, όπως είναι γνωστό, η Ε.Ε. διεπίστωσε
τελικά το Νοέμβριο του 2004 ότι η κυβέρνηση Σημίτη πέτυχε τα κριτήρια
σύγκλισης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης διότι είχε συστηματικά παραποιήσει τα στατιστικά στοιχεία για το κρατικό έλλειμμα και το
δημόσιο χρέος από το 1997 μέχρι το 2003.22 Παρόλο που η περίπτωση αυτή
έχει συζητηθεί από τον Featherstone, η ανάλυσή του καταλήγει ωστόσο
στο αισιόδοξο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα ξεπεράστηκε το 2007 από τη
σταθεροποιητική δυναμική του ελληνικού εξευρωπαϊσμού.23 Εκείνο όμως
που έχει παραγνωριστεί στο μεταξύ είναι το γεγονός ότι η παραποίηση
στατιστικών στοιχείων δεν αποτελεί απλώς ένα ηθικό ή πολιτικό πρόβλημα,
αλλά επίσης μία πολύ σοβαρή περίπτωση αναίρεσης βασικών κανόνων και
πρακτικών της Ε.Ε. από το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Με άλλα λόγια, αν
δεχτούμε πως η προσχώρηση της Ελλάδας στο Ευρώ υπήρξε μια κορυφαία
εκδήλωση εξευρωπαϊσμού, τότε θα πρέπει ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε
ότι η πραγματοποίησή της οφείλεται σε μία ακραία κίνηση αποευρωπαϊσμού, που είναι η συστηματική αλλοίωση των μακροοικονομικών στοιχείων που στέλνει ένα κράτος-μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ των υστέρων, βεβαίως, τα όρια της ανάλυσης του Featherstone φαίνονται ακόμη πιο
ξεκάθαρα από το γεγονός ότι το φαινόμενο δεν ξεπεράστηκε αισίως, όπως
ο ίδιος διαπίστωνε το 2008. Ως γνωστόν, τον Ιανουάριο του 2010, έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεπίστωσε ξανά πως η κυβέρνηση Καραμανλή
προέβη σε νέα πλαστογράφηση των στοιχείων για το κρατικό έλλειμμα και
το δημόσιο χρέος για το 2009.24
21 George Pagoulatos, «Greece’s Europeanization and the Emergence of a Stabilization
State», ό.π., σ. 192-93.
22 Eurostat, Report by Eurostat on the Revision of the Greek Government Deficit and Debt
Figures, 22 Νοεμ. 2004, σσ.4, 11-12.
23 Kevin Featherstone, «Greece: Suitable Accommodation?», ό.π., σσ.167-68.
24 European Commission, Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics, COM
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Σχετικά με τη δεύτερη βασική εκδήλωση του εξευρωπαϊσμού στο οικονομικό πεδίο, δηλαδή τη μετάβαση του κράτους από έναν «αναπτυξιακό» σε ένα «σταθεροποιητικό» ρόλο, χρειάζεται να διατυπωθούν κάποιες
παρατηρήσεις. Πρώτο, υπάρχουν σοβαρά μεθοδολογικά ζητήματα γύρω
από τη χρήση των εννοιών «αναπτυξιακό» και «σταθεροποιητικό», οι
οποίες είναι αρκετά ασαφείς σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ εμπειρικά αποδεικνύονται μάλλον ακατάλληλες για να περιγράψουν ιστορικά το ρόλο του
κράτους στην ελληνική οικονομία. Για παράδειγμα, είναι πολύ αμφίβολο
αν πριν από το 1990 η Ελλάδα είχε πράγματι ένα «αναπτυξιακό κράτος».25
Δεύτερο, από το 2004 ως το 2009, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού προσέγγισε δύο χρονιές το 8% του ΑΕΠ, ενώ το 2009 ξεπέρασε
το 16%, επιδόσεις οι οποίες ελάχιστα διαφέρουν από εκείνες των προηγούμενων δεκαετιών και, εν πάση περιπτώσει, δύσκολα θα μπορούσαν να
θεωρηθούν συμβατές με ένα κράτος το οποίο θα χαρακτήριζε κάποιος ως
«σταθεροποιητικό». Παράλληλα, από το 1990 και μετά, το δημόσιο χρέος
άρχισε να κινείται στα πολύ ψηλά επίπεδα του 90-100% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μια σταθερά ανοδική πορεία, γεγονός που πάλι δεν συμβαδίζει με την πολιτική ενός «σταθεροποιητικού» κράτους. Αντιθέτως, εκείνο
που δείχνουν οι τάσεις αυτές είναι ότι η μετάβαση προς ένα «σταθεροποιητικό κράτος» μετά το 1996 υπήρξε μια ατελής και, εντέλει, αποτυχημένη διαδικασία, γεγονός που οφείλεται στη συστηματική υπονόμευσή
της από μία αντίστροφη δυναμική που διαρκώς προέκρινε την πολιτική
χρήση των δημοσίων πόρων για την εξυπηρέτηση των πελατειακών και
λαϊκιστικών λειτουργιών του κράτους. Αναπόσπαστο μέρος της δυναμικής
αυτής υπήρξε ασφαλώς και η σημαντική απώλεια πόρων εξαιτίας της εκτεταμένης διαφθοράς, αναποτελεσματικότητας και σπατάλης που ποτέ δεν
απέβαλε το ελληνικό κράτος από τον τρόπο λειτουργίας του.
Αποευρωπαϊσμός και εξωτερική πολιτική
Ανάλογες εξελίξεις παρατηρούμε και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, όπου σύμφωνα με την καθιερωμένη άποψη, υπήρξε «σταθερή πρόοδος προς τον εξευρωπαϊσμό».26 Κεντρική έκφραση της φερόμενης αυτής
«προόδου» υπήρξε, κατά κοινή ομολογία, η νέα πολιτική που εγκαινίασε ο Κώστας Σημίτης στη Σύνοδο του Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999.27
(2010) 1 final, Βρυξέλλες, 8 Ιαν. 2010, σσ.1-30.
25 George Pagoulatos, «Greece’s Europeanization and the Emergence of a Stabilization
State», ό.π., σ.205.
26 Panagiotis Ioakimidis, «The Europeanisation of Greece’s Foreign Policy: Progress and
Problems», ό.π., σ.359.
27 Stelios Stavridis, «Assessing the Views of Academics in Greece on the Europeanization

«Αποευρωπαϊσμός» στις σχέσεις Ελλάδας–Ευρωπαϊκής Ένωσης

835

Συνδέοντας την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας με
την επίλυση του Κυπριακού και των προβλημάτων του Αιγαίου, η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε, κατά το Σπύρο Οικονομίδη, να προσαρτήσει
την ελληνοτουρκική διένεξη σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.28 Όμως, μετά την
καταψήφιση του Σχεδίου Ανάν τον Απρίλιο του 2004 και την αποσύνδεση
των προβλημάτων του Αιγαίου από τις διαπραγματεύσεις Τουρκίας–Ε.Ε.
το 2005, η νέα ευρωπαϊκή δυναμική που εισήγαγε το Ελσίνκι εξανεμίστηκε. Αυτό άλλωστε παραδέχτηκε και ο ίδιος ο αρχιτέκτονας της πολιτικής αυτής, ο Κώστας Σημίτης, ο οποίος τονίζει σε βιβλίο που εξέδωσε το
2008 ότι «η λύση η οποία είχε επιλεγεί το 1999 στο Ελσίνκι ματαιώθηκε».29
Οι τάσεις αποευρωπαϊσμού που εκδηλώθηκαν στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής μετά το 2004, ποτέ δεν απασχόλησαν τη σχετική βιβλιογραφία. Αν όμως εξετάσουμε προσεκτικότερα τα αίτια που την προκάλεσαν,
είναι δύσκολο να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η διπλωματική διαδικασία που οδήγησε στις αποφάσεις του Ελσίνκι υπήρξε εξαρχής συνδεδεμένη με πρακτικές που απέκλιναν σημαντικά από το πλαίσιο δράσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η ελληνοτουρκική προσέγγιση
που απετέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε το πλαίσιο επίλυσης που υιοθετήθηκε στο Ελσίνκι στις 10-11 Δεκεμβρίου 1999, είχε ήδη
ξεκινήσει από τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου υπό την άμεση διαμεσολάβηση
και καθοδήγηση των ΗΠΑ και όχι της Ε.Ε.30 Παρομοίως, οι Ευρωπαϊκές
Σύνοδοι Κορυφής που χειρίστηκαν την τουρκική υποψηφιότητα, κυρίως
στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2002 και στο Λουξεμβούργο το 2005,
κατέληξαν στις αποφάσεις τους κατόπιν παρεμβάσεων από εξω-ευρωπαϊκά κέντρα, όπως ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το ΝΑΤΟ.
Ακόμη και το Σχέδιο Ανάν για την Κύπρο, σύμφωνα με το Βρετανό Διαμεσολαβητή, David Hannay, περιλάμβανε μυστική αμερικανική ανάμειξη στα
έτη 2001-02.31 Με άλλα λόγια, η διαδικασία του Ελσίνκι ήταν πολύ περισσότερο ένα αμερικανο-βρετανικό πλαίσιο επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών (με τη συμμετοχή διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ και
το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης), παρά το αποτέλεσμα μιας καθαρά
ευρωπαϊκής προσπάθειας. Το κύριο στοιχείο εξευρωπαϊσμού που περιείχε
η διαδικασία αυτή συνοψιζόταν στην άρση του ελληνικού βέτο από την

28
29
30

31

of Greek Foreign Policy: A Critical Appraisal and a Research Agenda Proposal»,
Discussion Paper No.11, Hellenic Observatory, LSE, Σεπτέμβριος 2003, σ.10.
Spyros Economides, «The Europeanisation of Greek Foreign Policy», ό.π., σ.484.
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υποψηφιότητα της Τουρκίας στην Ε.Ε. ως κίνητρο για μια δίκαιη επίλυση
των ελληνοτουρκικών διαφορών.
Με τον τρόπο αυτό όμως, το περιορισμένο στοιχείο του εξευρωπαϊσμού
που εμπεριείχε το Ελσίνκι παρέμενε πάντοτε εξαρτημένο από τη δυνατότητα του αμερικανο-βρετανικού πλαισίου επίλυσης να πετύχει (μέσω
της άμεσης διαμεσολάβησης και του ΟΗΕ) την αναμενόμενη πρόοδο
στο Κυπριακό και στο Αιγαίο. Ως γνωστόν, είτε λόγω κακής διαμεσολάβησης είτε εξαιτίας της εθνικιστικής αντίδρασης στο Σχέδιο Ανάν, τελικά
καμία απολύτως πρόοδος δε σημειώθηκε στο Κυπριακό. Παρομοίως, για
λόγους που παραμένουν άγνωστοι, καμία εξέλιξη δε σημειώθηκε επίσης
στα θέματα του Αιγαίου — εκτός βεβαίως από την επιτυχία της Άγκυρας
να πείσει την κυβέρνηση Καραμανλή να τα αποσυνδέσει από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε. Στα εμπόδια αυτά, ήρθε
επιπλέον να προστεθεί και η αλλαγή στάσης του γαλλο-γερμανικού άξονα
στο ζήτημα της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε., μια μεταβολή
που δεν είναι ασύνδετη από την αποτυχία επίτευξης λύσης στα προβλήματα της Κύπρου και του Αιγαίου. Έτσι, ακόμα και ο ίδιος ο Κώστας Σημίτης κατέληξε προ διετίας στο συμπέρασμα ότι μετά τη γαλλο-γερμανική
αλλαγή πλεύσης στο θέμα αυτό, η επιστροφή στην πολιτική του Ελσίνκι
δεν είναι πλέον εφικτή. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, ο τότε «σχεδιασμός
[...] της ελληνικής πλευράς δεν είναι πια ρεαλιστικός» διότι η νέα στάση
της Γαλλίας και της Γερμανίας δείχνει πως «η ένταξη της Τουρκίας δεν είναι
πιθανή».32
Νεποτισμός και διαφθορά: ο απο-ευρωπαϊσμός των εθνικών θεσμών
Η τρίτη περίπτωση που χρήζει μελέτης από τη σκοπιά του αποευρωπαϊσμού αφορά την εξέλιξη των δημόσιων θεσμών. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ιωακειμίδη, «η ελληνική περίπτωση δείχνει [...] ότι η διαδικασία του
εξευρωπαϊσμού» έπαιξε «καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στη διεύρυνση του φάσματος της δημοκρατικής διαδικασίας».33 Ως παραδείγματα αναφέρει την αποκέντρωση της Διοίκησης
μέσα από μεταρρυθμίσεις όπως το Σχέδιο Καποδίστριας και τη δημιουργία
Ανεξάρτητων Αρχών, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, κ.λπ.
Μετά το 1996 όμως, οι εθνικοί θεσμοί στην Ελλάδα υπέστησαν άλλες
σημαντικές μεταβολές που έχουν εντελώς αποσιωπηθεί από τη σχετική
βιβλιογραφία, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν την πρωτοφανή επέκταση
32 Κώστας Σημίτης, Σκέψεις για μια προοδευτική διακυβέρνηση, ό.π., σσ.82, 88.
33 Panayiotis Ioakimidis, «The Europeanization of Greece: An Overall Assessment», ό.π.,
σ.80.
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της διαφθοράς, της κακοδιαχείρισης και του νεποτισμού. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στη μέτρηση των φαινομένων αυτών, το αμερικανικό
Brookings Institution υπολόγισε το Μάρτιο του 2010 πως το ελληνικό
δημόσιο χάνει περί τα 20 δις € ετησίως, ή αλλιώς το 8% του ΑΕΠ, λόγω
ποικίλων σκανδάλων διαφθοράς, ενώ τόσο ο Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδας, όσο και ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αποδέχτηκαν
την εγκυρότητα της μελέτης αυτής με δηλώσεις τους το Μάρτιο και τον
Οκτώβριο του 2010.34 Το ίδιο ίδρυμα ωστόσο, σε άλλη έρευνά του, που
δυστυχώς δεν έλαβε ανάλογη δημοσιότητα, διαπίστωσε επιπλέον πως η
«κυβερνητική αποτελεσματικότητα» και οι θεσμικοί μηχανισμοί «ελέγχου
της διαφθοράς» μειώθηκαν αισθητά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της
περιόδου 1998-2008.35
Οξύ πρόβλημα στο επίπεδο των θεσμών παραμένει επίσης η εκτεταμένη πρακτική του διορισμού συγγενικών προσώπων αρκετών πολιτικών
σε όλες τις βαθμίδες της κρατικής μηχανής, ξεκινώντας από υπουργικές
θέσεις και θέσεις ειδικών συμβούλων, μέχρι και τα κατώτερα πόστα ορισμένων υπηρεσιών, όπως το μόνιμο προσωπικό της Βουλής, όπου σταδιοδρομούν πολλά παιδιά σημερινών βουλευτών.36 Σημαντικός αριθμός συγγενικών προσώπων πρώην και νυν βουλευτών ορίζονται επίσης τακτικά ως
υποψήφιοι στις εκλογικές λίστες των μεγάλων κομμάτων, με αρκετούς από
αυτούς να καταλαμβάνουν τελικά έναν αξιοσημείωτο αριθμό εδρών στη
Βουλή. Σύμφωνα με δημοσιογραφική έρευνα για τις εκλογές του 2009,
από τους 251 βουλευτές των δύο μεγάλων κομμάτων, οι 30 —δηλαδή το
12%— έχουν α΄ ή β΄ βαθμού συγγένεια με πρώην υπουργούς και βουλευτές
(κυρίως τέκνα και ανήψια), ενώ όλοι μαζί καταλαμβάνουν αριθμό εδρών
που αναλογεί στο ένα δέκατο του εκλογικού σώματος ή στην αντιπροσώπευση περίπου 1.000.000 ψηφοφόρων.37 Μια ακόμη περίπτωση εκτεταμένου νεποτισμού για την οποία αρχίζουν να συλλέγονται στοιχεία αφορά
την τρέχουσα έρευνα του Υπουργείου Παιδείας που δείχνει ως τώρα ότι
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας πολλά τέκνα καθηγη34 Φωτεινή Καλλίρη, «Μάστιγα η διαφθορά», Καθημερινή, 18 Μαρτίου 2010, Δικτυακός
Τόπος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, «Διακαναλική Συνέντευξη Πρωθυπουργού
Γ.Α.Π.», 25 Οκτωβρίου 2010, <www.primeminister.gr>.
35 Daniel Kaufmann, «National Disasters Teach Unorthodox Lesson on Governance»,
The Brookings Institution, 2 Μαρτίου 2010, <http://www.brookings.edu/opinions/
2010/0302_governance_disaster_kaufmann.aspx>.
36 Γρηγόρης Τζιοβάρας, «Διορισμοί μέσω Βουλής – Πώς πολιτικοί από όλα τα κόμματα
προικοδότησαν κόρες και συζύγους με προνομοιούχες θέσεις στη Βουλή και στο Δημόσιο», Το Βήμα, 11 Ιουλίου 2010.
37 Χριστίνα Παπασταθοπούλου και Μαρία Δέδε, «Οικογενειακή Υπόθεση», Ελευθεροτυπία, 26 Σεπτεμβρίου 2009.
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τών καταλαμβάνουν θέσεις σε τμήματα όπου έχουν εργαστεί για χρόνια
οι γονείς τους. Σε κάποιες σχολές μάλιστα, τα στοιχεία που αφορούν μόνο
τους γιους και τις θυγατέρες πρώην και νυν καθηγητών πλησιάζουν το
20% του διδακτικού προσωπικού.38
Είναι ανάγκη να υπογραμμιστεί ότι το Μάρτιο του 1999, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέδειξε με τρόπο αποφασιστικό πως τα φαινόμενα
της «διαφθοράς», της «κακοδιαχείρισης» και του «νεποτισμού» είναι ξένα
προς τις νόρμες, το ύφος και τις πρακτικές λειτουργίας που διέπουν τους
θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό, κατόπι έρευνας που ανέθεσε σε
ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμώνων, προέβη στην ιστορική απόφαση
απόλυσης όλων των μελών της Επιτροπής υπό τον Jacques Santer, διότι
αρκετά μέλη της, που περιλάμβαναν και πρώην πρωθυπουργούς, κρίθηκε
πως εμπλέκονταν σε υποθέσεις «διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και νεποτισμού».39 Την ίδια στιγμή, η όξυνση των φαινομένων αυτών στον τρόπο
λειτουργίας του ελληνικού κράτους, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς και το καθεστώς της συγκάλυψης και ατιμωρησίας που τα περιβάλλει, υποδηλώνει με σαφήνεια ότι στο επίπεδο των θεσμών η Ελλάδα
δεν ενσωματώνει τις κυρίαρχες πρακτικές και νόρμες της Ε.Ε. με τον τρόπο
που ισχυρίζεται η σχετική βιβλιογραφία. Αν θέλαμε μάλιστα να είμαστε
ακριβέστεροι, τα περισσότερα στοιχεία μάλλον δείχνουν ότι, παράλληλα
με κάποια δείγματα εξευρωπαϊσμού σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως
λ.χ. στην ίδρυση και λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, στο μεγαλύτερο
τμήμα τους οι ελληνικοί θεσμοί αποβάλλουν πεισματικά από τον τρόπο
λειτουργίας τους τις αρχές της αξιοκρατίας και διαφάνειας με τις οποίες
ταυτίζεται η Ε.Ε.
Συμπερασματικά
Κλείνοντας, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι το φαινόμενο του αποευρωπαϊσμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού, απαιτεί πολύ βαθύτερη και εκτενέστερη μελέτη για να καταστεί αντιληπτό στο πλήρες μέγεθός του. Για
να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο, είναι προηγουμένως απαραίτητο η έρευνα
και η σύζητηση γύρω από αυτό να αποσυνδεθεί από τις δομές της εξουσίας
που διαπερνούν ένα σημαντικό τμήμα του ακαδημαϊκού χώρου, ιδιαίτερα
στους κλάδους των πολιτικών επιστημών και της διεθνολογίας, όπου τα
ερευνητικά προγράμματα συχνά καθοδηγούνται από τις προτεραιότητες
των πολιτικών και γραφειοκρατικών ελίτ. Συνεπώς, στο βαθμό που επιθυμούμε πράγματι να συμβάλουμε στη συγκρότηση μιας γνήσια ευρωπαϊκής
38 Άννα Ανδριτσάκη, «ΑΕΙ: Σόι πάει το βασίλειο», Ελευθεροτυπία, 29 Οκτωβρίου 2010.
39 Committee of Independent Experts, First Report Regarding Allegation of Fraud,
Mismanagement and Nepotism in the European Commission, 15 Μαρτίου 1999, σσ.1-146.
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ταυτότητας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, είναι απαραίτητο πρωτίστως
να αποσυνδέσουμε όσο γίνεται περισσότερο την έννοια του εξευρωπαϊσμού από το έντονο στοιχείο της προπαγάνδας που την περιβάλλει, ιδιαίτερα όταν μελετάται σε σχέση με κοινωνίες αποτυχημένου εκσυγχρονισμού
όπως είναι η Ελλάδα. Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο όμως, είναι ανάγκη να
επανεξετάσουμε την έννοια του εξευρωπαϊσμού, βλέποντάς την μέσα από
το πρίσμα μιας κριτικής οπτικής. Αυτό βεβαίως δε σημαίνει να την απορρίψουμε, αλλά κυρίως να την επαναπροσδιορίσουμε μέσα από μία σύλληψη
που να μπορεί να την απαλλάσσει από το έντονο εξελικτικό και δεοντολογικό στοιχείο που τη διέπει.
Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατό να συνεχίζουμε να αναλύουμε τα
εθνικά πολιτικά συστήματα μόνο στη βάση του βαθμού στον οποίο έχουν
εξευρωπαϊστεί, χωρίς ταυτόχρονα να τολμούμε να πούμε λέξη για το πώς
αρκετές πτυχές τους τείνουν να αποευρωπαΐζονται, φοβούμενοι μήπως
θεωρηθεί πως έτσι αμφισβητούμε το πρόταγμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και τις μεγάλες αρετές του. Είναι εξάλλου βέβαιο πως οι Ευρωπαϊκές
Σπουδές θα είχαν πολύ καλύτερες υπηρεσίες να προσφέρουν στην υπόθεση
του εξευρωπαϊσμού αν, αντί να υπερβάλλουν ή και να φαντάζονται την
ενσωμάτωση ευρωπαϊκών πρακτικών στα εθνικά πολιτικά συστήματα,
εστίαζαν περισσότερο την προσοχή τους στην ανάδειξη των αντιστάσεων
και των υπονομεύσεων που αναχαιτίζουν τον εξευρωπαϊσμό και καθιστούν
την υλοποίησή του δυσχερή στις χώρες του «ευρωπαϊκού νότου». Υπό την
έννοια αυτή, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να είχαμε ολιγότερους πανηγυρισμούς για τις υποτιθέμενες προόδους του εξευρωπαϊσμού την τελευταία
δεκαετία και περισσότερες κριτικές μελέτες για τις αιτίες που στην ελληνική περίπτωση υποχρεώνουν τη διαδικασία αυτή να προχωρά κάνοντας
ένα βήμα μπρος και δύο πίσω.

•

Η πολιτικο-ιδεολογική ταυτότητα της εθνικοφροσύνης
στην ταραγμένη δεκαετία του ’40
Βάιος Καλογρηάς

Εισαγωγή: Η έννοια της εθνικοφροσύνης
Οι όροι «εθνικοφροσύνη» και «εθνικόφρονες» εισήχθησαν στην πολιτική
ζωή της χώρας στις αρχές του 20ού αιώνα, με την ίδρυση του «Κόμματος
των Εθνικοφρόνων» το 1913 υπό την αρχηγία του πολιτευτή της Πάτρας
Δημήτριου Γούναρη. Το 1920 μετονομάστηκε σε «Λαϊκό Κόμμα», με επικεφαλής και πάλι τον Γούναρη. Το «Λαϊκό Κόμμα» υπήρξε η κατεξοχήν πολιτική έκφραση της αντιβενιζελικής παράταξης, η οποία αποτέλεσε μια από
τις δύο βασικές πολιτικές συνιστώσες του εθνικού διχασμού. Στη διάρκεια
του μεσοπολέμου εγγυήθηκε την «έννομη πολιτική και ηθική τάξη», που
σύμφωνα με την άποψή της είχε διασαλευθεί επικίνδυνα από τα αλλεπάλληλα κινήματα των βενιζελικών αξιωματικών, ιδιαίτερα στα έτη 19171920. Για την αντιβενιζελική παράταξη η έννοια της νομιμοφροσύνης ήταν
παράλληλα συνυφασμένη με το «ζήτημα του θρόνου» και τα «λαϊκά δικαιώματα». Η βασιλεία υπερασπίστηκε ως η καταλληλότερη μορφή πολιτεύματος, ενώ η «μέση αστική τάξη» ταυτίστηκε με το «λαό». Στον αντίποδα
βρισκόταν η βενιζελική παράταξη, με κύριο εκπρόσωπό της το κόμμα των
Φιλελευθέρων, η οποία σύμφωνα με αντιβενιζελικά έντυπα ευνοούσε στο
πολιτικό πεδίο έναν «δημοκρατικό αναρχισμό» και στο οικονομικό τον
«κεφαλαιοκρατισμό», δηλαδή τα οικονομικά συμφέροντα της «μεγαλοαστικής τάξης».1
Ποιοι λόγοι και ποιες ανάγκες, όμως, συνέτρεξαν ώστε οι πολιτικές
και ιδεολογικές αξίες μιας παράταξης να αποκτήσουν κυρίαρχο νόημα
στην κοινωνία και να διαμορφώσουν μια νέα συλλογική ταυτότητα που
θα αποτελούσε μάλιστα και επίσημο κρατικό ιδεολόγημα; Ήδη στη δεκαετία του ’30 διακρίνονται οι πρώτες προϋποθέσεις για την άρση των συνεπειών του εθνικού διχασμού, δηλαδή την υπέρβαση του διπόλου βενιζελισμός–αντιβενιζελισμός, και τη συγκρότηση ενός αστικού μετώπου για
τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης. Η οικονομική κρίση, σε συνδια1

Δέσποινα Ι. Παπαδημητρίου, Από το λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967 (Αθήνα 2006), σελ. 62-63, 66, 68-70.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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σμό με την εκλογική άνοδο του κομμουνιστικού κόμματος (ΚΚΕ) και τις
οργανωμένες πια διεκδικήσεις των εργατών, η κυβερνητική αστάθεια και
τα διάφορα στρατιωτικά πραξικοπήματα και οι επεκτατικές διαθέσεις της
Ιταλίας στα Βαλκάνια είχαν προκαλέσει έντονες ανησυχίες στις ιθύνουσες
ελίτ αλλά και σε τμήματα του πληθυσμού που προβληματίζονταν από την
(άσκοπη) διαιώνιση του εθνικού διχασμού και τις παλινωδίες του ΚΚΕ στο
μακεδονικό ζήτημα.2 Ακριβώς εκείνη την περίοδο γίνεται χρήση, αν και όχι
ευρεία, των όρων «εθνικοφροσύνη» και «εθνικόφρονες», προκειμένου να
διασαφηνιστεί η αστική και αντικομμουνιστική συνείδηση των Ελλήνων,
ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης.3 Η συντηρητική εφημερίδα Εστία
για παράδειγμα διατύπωσε το αίτημα για υπερκομματική ενότητα του
αστικού κόσμου, επειδή οι δύο αντιμαχόμενες πολιτικές παρατάξεις αποτελούνταν επί το πλείστον από «εθνικόφρονες πολίτες», προσηλωμένους
στο κοινοβουλευτικό σύστημα.4 Σε αυτές δεν ανήκαν ακραίες εθνικιστικές ή «εθνικοσοσιαλιστικές» οργανώσεις —όπως το «Εθνικό Σοσιαλιστικό
Κόμμα» του Γεώργιου Μερκουρίου, η «Οργάνωσις Ελλήνων Εθνικιστών»
(ΟΕΕ), η «Σιδηρά Ειρήνη» του Νικόλαου Νικλάμπα, η «Φιλική Εταιρεία»
του Τηλέμαχου Συνοδινού, η «Οργάνωσις των Εθνικόφρονων Σοσιαλιστών» του Ιάκωβου Διαμαντόπουλου και η σημαντικότερη από αυτές, η
αντισημιτική «Εθνική Ένωσις Ελλάς» (ΕΕΕ) που αριθμούσε το 1931 7.000
μέλη—, οι οποίες κινούνταν δίχως αμφιβολία εκτός κοινοβουλευτικού–
δημοκρατικού τόξου.5
Αν και δεν έλειψαν οι φωνές που προειδοποιούσαν για τον «κίνδυνο
μπολσεβικισμού» της χώρας, ο κατεξοχήν εχθρός της αντιβενιζελικής παράταξης παρέμεινε στη δεκαετία του ’30 ο βενιζελισμός, ενίοτε σε συνδυασμό
με την επίκληση της «κομμουνιστικής απειλής» (βενιζελοκομμουνισμός).6
Το αποτυχημένο βενιζελικό κίνημα του ’35 και η παλινόρθωση εδραίωσαν τη θέση των αντιβενιζελικών ως εγγυητών της «έννομης τάξης» κατά
του βενιζελοκομμουνισμού.7 Η υπεράσπιση της «έννομης τάξης» θα αποτε2

3
4
5

6
7

Για τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στο μεσοπόλεμο, βλ.
Heinz Richter, Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution 1936-1946,
(Frankfurt am Main 1973), σελ. 32-46.
Παπαδημητρίου, Η συντηρητική σκέψη, σελ. 15, 61.
Όπ. πρ., σελ. 143-144.
Όπ. πρ., σελ. 86, 91, 97. David Close, «Conservatism, authoritarianism and fascism in
Greece, 1915-45», στο Martin Blinkhorn (επιμ.), Fascists and Conservatives. The radical
right and the establishment in twentieth-century Europe, (Routledge 1990), σελ. 203.
Παπαδημητρίου, Η συντηρητική σκέψη, σελ. 119-121.
George Th. Mavrogordatos, «The 1940s between past and future», στο John O. Iatrides,
Linda Wrigley (επιμ.), Greece at the Crossroads. The Civil War and its Legacy, (The
Pennsylvania State University 1995), σελ. 46.
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λούσε σταθερή αξία της εθνικοφροσύνης στα χρόνια της κατοχής και του
εμφυλίου, όταν η θεωρητική, στο μεσοπόλεμο, απειλή του «κομμουνιστικού κινδύνου» δεν θα είχε μόνο ρητορική σημασία, αλλά θα συνιστούσε
για τους εκφραστές της πραγματική απειλή.
Η περίοδος της μεταξικής δικτατορίας (1936-1941)
Τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών τερμάτισε προσωρινά η δικτατορία του (αντιβενιζελικού) στρατηγού Ιωάννη
Μεταξά. Το καθεστώς της «4ης Αυγούστου» (1936-1941) επέφερε θανάσιμο
πλήγμα στους ήδη εύθραυστους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και προσάρμοσε —με τη μάλλον απρόθυμη στήριξη του βασιλιά Γεωργίου Β´— την
εσωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας στα δεδομένα των αυταρχικών
και ολοκληρωτικών καθεστώτων στην Ιταλία και τη Γερμανία. Έτσι απαγόρευσε τα πολιτικά κόμματα, φυλάκισε ή εξόρισε τους ιδεολογικούς του
αντιπάλους —ιδιαίτερα τους κομμουνιστές αλλά και φιλελεύθερους— και
ανέστειλε την ελευθερία του Τύπου. Ο αντικομμουνισμός, θεσμικά οργανωμένος ήδη από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του στρατηγού
Θεόδωρου Πάγκαλου, έγινε πλέον η επίσημη κρατική ιδεολογία.8
Ο άλλοτε επικεφαλής του κόμματος των «Ελευθεροφρόνων»9 προσέδωσε ή καλύτερα επέβαλε στον όρο «εθνικοφροσύνη» ένα περιεχόμενο
που κάλυψε ιδεολογικά τον αντικοινοβουλευτικό και αντιφιλελεύθερο,
γενικά, χαρακτήρα του καθεστώτος της «4ης Αυγούστου». Οι ηθικές αστικές αξίες που συνοψίζονταν στο γνωστό τρίπτυχο «πατρίδα – θρησκεία –
οικογένεια» και χρησιμοποιήθηκαν για την πολιτική και ιδεολογική νομιμοποίηση του Νέου Κράτους, εμπλουτίστηκαν με τις αρχές που πρέσβευαν
ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Κατά το παράδειγμα του Γ´ Ράιχ η «4η Αυγούστου» αποτέλεσε τον Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό, μετά τον Χρυσό Αιώνα του
Περικλή και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην
εθνική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, με κύριο στόχο την αναζωπύρωση
του θρησκευτικού αισθήματος, την εξύψωση του εθνικού φρονήματος και
την αντίδραση κατά των αυξανόμενων τάσεων «εκφυλισμού».10 Αιχμή του
8

Σχετικά με την εγκαθίδρυση της μεταξικής δικτατορίας, βλ. John V. Kofas, Authoritarianism in Greece. The Metaxas-Regime, (New York 1983).
9 Το κόμμα των «Ελευθεροφρόνων» ιδρύθηκε από τον Μεταξά το 1921. Το Νοέμβριο του
1922 δημοσιεύθηκαν οι προγραμματικές του θέσεις και εξαγγέλθηκε επίσημα η συγκρότησή του. Πήρε μέρος στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο μεσοπόλεμο. Στις
εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 1926 κέρδισε 54 έδρες με ποσοστό 15,78 % – η μεγαλύτερη
εκλογική επιτυχία του. Στις εκλογές του Ιανουαρίου 1936 κέρδισε 7 έδρες με ποσοστό
3,94 %. Στη διάρκεια της δικτατορίας (αυτο)διαλύθηκε όπως και τα υπόλοιπα κόμματα.
10 Παπαδημητρίου, Η συντηρητική σκέψη, σελ. 170-171. Andre Gerolymatos, Red
Acropolis, Black Terror. The Greek Civil War and the Origins of Soviet-American Rivalry,
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δόρατος στη συστηματική προσπάθεια του καθεστώτος για την εθνική
«διαφώτιση» της κοινωνίας ήταν, ελλείψει μαζικού πολιτικού φορέα, η
«Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας» (ΕΟΝ).11
Σε αντίθεση με τον ριζοσπαστικό φασισμό («Radikalfaschismus»)12 που
εκπροσωπούσε ο Χίτλερ, ο Μεταξάς υποστήριξε έναν συντηρητικό φασισμό, καθώς δεν προέταξε κάποιο δόγμα περί «ζωτικού χώρου» και δεν
επεδίωξε τη βίαιη αφομοίωση των εθνικών, γλωσσικών και θρησκευτικών μεονοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Οι όποιοι καταναγκασμοί επιβλήθηκαν σε βάρος των Σλαβόφωνων στη Δυτική Μακεδονία δεν οφείλονταν τόσο σε αιτίες «φυλετικής υπεροχής», αλλά στο ότι θα μπορούσαν
να αποτελέσουν μελλοντικά την «5η φάλαγγα» της Βουλγαρίας.13 Γενικά,
το καθεστώς της «4ης Αυγούστου» είχε συντηρητικό, και όχι επαναστατικό χαρακτήρα, αφού στηρίχθηκε στις παραδοσιακές κοινωνικές, στρατιωτικές και οικονομικές ελίτ.14 Η περιθωριοποίηση, ωστόσο, του πολιτικού
κόσμου που προκάλεσε, σε συνδυασμό με τη φυσική απώλεια κορυφαίων
προσωπικοτήτων των αστικών κομμάτων (όπως του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Παναγιώτη Τσαλδάρη), θα είχε σοβαρές συνέπειες στο εγγύς
μέλλον. Παρά τις συνεχείς προπαγανδιστικές προσπάθειες και τα μέσα
που κατέβαλε, η μεταξική δικτατορία δεν κληροδότησε μια νέα συλλογική
πολιτική ταυτότητα με αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Η περιορισμένη χρονικά διάρκειά της και η απουσία ισχυρών λαϊκών ερεισμάτων
δεν επέτρεψαν την κατασκευή μιας μυθικής κοινότητας (κάτι αντίστοιχο
με την εθνικοσοσιαλιστική «Volksgemeinschaft» του Γ´ Ράιχ). Ως ιδεολογική «παρακαταθήκη» της, όμως, άφησε τον αντικομμουνισμό, ο οποίος θα
αποτελούσε τον πυρήνα της εθνικόφρονης ταυτότητας στην κατοχή αλλά
και μεταπολεμικά.
Η κατοχική περίοδος (1941-1944)
Η τριπλή κατοχή από τα γερμανικά, ιταλικά και βουλγαρικά στρατεύματα (1941-1944), που οδήγησε στην απώλεια της εθνικής κυριαρχίας,
την αποσάθρωση της κρατικής μηχανής αλλά και στην κατάρρρευση της
μεταξικής δικτατορίας, με συνέπεια τη φυγή του βασιλιά και της κυβέρ1943-1949 (New York 2004), σελ. 5.
11 Για την ιδεολογία και τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς της «4ης Αυγούστου»,
βλ. Μαρίνα Πετράκη, Ο μύθος του Μεταξά. Δικτατορία και προπαγάνδα στην Ελλάδα
(Αθήνα 2006).
12 Όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον γερμανό ιστορικό Ernst Nolte για να περιγράψει
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του εθνικοσοσιαλισμού στο πλαίσιο των φασιστικών κινημάτων. Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche (München5 2000).
13 Close, «Conservatism», σελ. 208.
14 Όπ. πρ., σελ. 209-210.
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νησής του στο εξωτερικό, προκάλεσε ένα οδυνηρό κενό πολιτικής εξουσίας, το οποίο έσπευσαν να καλύψουν, λόγω της δυσχερούς θέσης στην
οποία είχε περιέλθει τώρα ο παλαιός πολιτικός κόσμος, νέοι παράγοντες
— στενά συνδεδεμένοι με την υπόθεση της ένοπλης (και μη) αντίστασης
κατά των ξένων κατακτητών. Μια σειρά από οργανώσεις και προσωπικότητες του αστικού χώρου —κυρίως βενιζελικής προέλευσης— έθεσαν εκ
νέου το πολιτειακό ζήτημα, δηλαδή αν η Ελλάδα θα έπρεπε να αποκτήσει μοναρχικό ή δημοκρατικό πολίτευμα, ενώ ορισμένα ριζοσπαστικότερα,
«σοσιαλίζοντα» στοιχεία που κινήθηκαν στις παρυφές του, όπως η νεανική
ομάδα του διακεκριμένου διανοούμενου–πολιτικού και καθηγητή Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Παναγιώτη Κανελλόπουλου, έθεσαν και
ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής φύσεως.15
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η κατοχή βρήκε τον αστικό κόσμο διαιρεμένο σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς — παρά τη δυσάρεστη εμπειρία
της μεταξικής δικτατορίας. Η διαιρετική αυτή τομή αντανακλούσε ή και
συντηρούσε ακόμη, σε συνθήκες μάλιστα ξένης στρατιωτικής κατοχής, τα
εμφυλιοπολεμικά πάθη του εθνικού διχασμού. Ο σχηματισμός «φιλογερμανικών» κυβερνήσεων στην Αθήνα (Γεωργίου Τσολάκογλου, Κωνσταντίνου
Λογοθετόπουλου, Ιωάννη Ράλλη) και εξόριστων κυβερνήσεων στο Κάιρο
(Εμμανουήλ Τσουδερού, Σοφοκλή Βενιζέλου, Γεωργίου Παπανδρέου), οι
οποίες διεκδικούσαν το αποκλειστικό μονοπώλιο της νόμιμης εκπροσώπησης του έθνους και ασπάζονταν ως ένα βαθμό τις ίδιες συντηρητικές
ιδέες,16 επέτεινε τη σύγχιση και όξυνε περισσότερο τις ήδη υπάρχουσες
αντιθέσεις. Επίσης στο εσωτερικό των δύο αστικών παρατάξεων εκδηλώθηκαν έντονες διαφωνίες σχετικά με το πολιτειακό ζήτημα: τη βενιζελική εκπροσωπούσαν οι Θεμιστοκλής Σοφούλης, Σοφοκλής Βενιζέλος και
Γεώργιος Παπανδρέου. Στην αντιβενιζελική ξεχώριζαν οι Κωνσταντίνος
Τσαλδάρης, Ιωάννης Ράλλης, Γεώργιος Στράτος, Ιωάννης Θεοτόκης και
Περικλής Ράλλης. Με εξαίρεση τον τελευταίο οι υπόλοιποι τάχθηκαν υπέρ
της βασιλείας.17
Η δήλωση στήριξης πολλών αστών πολιτικών (π.χ. των Παναγιώτη
Κανελλόπουλου, Γεωργίου Παπανδρέου, Γεωργίου Μόδη, Στέφανου
Στεφανόπουλου, Νίκου Τζερμιά κλπ.) προς την κυβέρνηση Τσολάκογλου
τον Μάιο του 194118 αντικαταστάθηκε σταδιακά (υπό την επίδραση και
των πολεμικών εξελίξεων) από τη συμπαράσταση προς τις κυβερνήσεις
15 Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης
1941-1944, τόμ. 1 (Αθήνα χ.χ.), σελ. 160-161.
16 Close, «Conservatism», σελ. 213.
17 Mavrogordatos, ‘The 1940s», σελ. 33-35.
18 Σπ. Β. Μαρκεζίνη, Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος (1936-1975), τόμ. 1 (Αθήνα
1994), σελ. 277.
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του εξωτερικού. Η πρώιμη φάση της κατοχής αποτέλεσε για τα αστικά
κόμματα, ή καλύτερα, για τις αποδυναμωμένες ηγεσίες τους, μια δύσκολη
περίοδο αναπροσαρμογής. Με εξαίρεση τον φιλελεύθερο Παναγιώτη
Κανελλόπουλο και τον ιδρυτή του «Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος» Γεώργιο Παπανδρέου που είχαν επικροτήσει την ιδέα της αντιστασιακής δράσης, οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, αν και δεν ταυτίστηκαν με
τις επιλογές των κατοχικών κυβερνήσεων, παρέμειναν δύσπιστοι, επιφυλακτικοί ως και φανερά εχθρικοί απέναντι σε κάθε ένοπλη αντιστασιακή
ενέργεια και απέρριψαν τις προτάσεις συνεργασίας του «Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου» (ΕΑΜ).19 Η μοναδική αξιομνημόνευτη κίνησή τους
που αποσκοπούσε στην εξασφάλιση της πολιτικής ενότητας του δημοκρατικού (και όχι μόνο) χώρου, ήταν η υπογραφή ενός αντιμοναρχικού πρωτόκολλου στις 30 Μαρτίου 1942 — η κίνηση αυτή δεν συνέβαλε όμως στη
σφυρηλάτηση της εθνικής ενότητας «εκ των άνω».20
Επίσης η ίδρυση αντιστασιακών οργανώσεων, με κυριότερες από αυτές
τον «Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο» (ΕΔΕΣ) υπό την ηγεσία
του απότακτου συνταγματάρχη Ναπολέοντα Ζέρβα στα ορεινά της Ηπείρου, το «5/42 Σύνταγμα Ευζώνων» του συνταγματάρχη Δημήτριου Ψαρρού
στη Ρούμελη και την αντιβουλγαρική κίνηση των «Υπερασπιστών Βορείου
Ελλάδος» (ΥΒΕ) στη Μακεδονία, επανέφερε δυναμικά στο προσκήνιο το
ρόλο των απότακτων (βενιζελικών) αξιωματικών του στρατού, έδωσε την
ευκαιρία σε άγνωστα μέχρι τότε και ικανά πρόσωπα να πρωταγωνιστήσουν στα κατοχικά δρώμενα και πρόσθεσε μια ακόμη διαίρεση στο εσωτερικό του αστικού στρατοπέδου, καθώς ο (βενιζελογενής) αντιστασιακός
παράγοντας, κυρίως στην αρχική φάση της συγκρότησής του, αμφισβήτησε τη νομιμότητα των ελληνικών κυβερνήσεων στην Αθήνα και το Κάιρο
και βρέθηκε συγχρόνως σε διάσταση απόψεων με τον πολιτικό κόσμο, με
θετική συνέπεια τη χειραφέτηση των πρωταγωνιστών του από το προπολεμικό σύστημα εξουσίας.21 Εξαιτίας των εμφύλιων συγκρούσεων που θα
ακολουθούσαν, η πολιτική αυτή χειραφέτηση δεν θα είχε συνέχεια.
Η πολυδιάσπαση των αστικών πολιτικών δυνάμεων, σε συνδιασμό με
τις χαοτικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε, ευνόησαν την εντυπωσιακή άνοδο του παράνομου ΚΚΕ, το οποίο κατάφερε να αναπτύξει έντονη
κοινωνική δράση, να συγκροτήσει ένα μαζικό αντιστασιακό φορέα, το
ΕΑΜ, και να ιδρύσει μια στρατιωτική οργάνωση, τον «Ελληνικό Λαϊκό
19 Hagen Fleischer, «The National Liberation Front (EAM), 1941-1947. A Reassessment»,
στο Greece at the Crossroads, σελ. 62-63.
20 Mark Mazower, Inside Hitler’s Greece. The Experience of Occupation, 1941-44 (New
Haven-London 1993), σελ. 101. Φλάισερ, Στέμμα, τόμ. 1, σελ. 159-160.
21 C.M. Woodhouse, The Struggle for Greece 1941-1949 (London 2002), σελ. 21-28.
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Απελευθερωτικό Στρατό» (ΕΛΑΣ). Οι επαναστατικές φιλοδοξίες του ΚΚΕ,
που δεν περιορίστηκαν στην αντίσταση κατά των κατακτητών, των κατοχικών κυβερνήσεων και του αντικομμουνιστικού κράτους, έθεσαν, όμως,
σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του αστικού κόσμου και των μη κομμουνιστικών αντιστασιακών ομάδων και συσπείρωσαν βαθμιαία εναντίον του
ένα ανομοιογενές πολιτικά στρατόπεδο: αυτό περιλάμβανε σε γενικές
γραμμές τόσο τις εχθρικές προς τον Άξονα δυνάμεις, δηλαδή την εξόριστη κυβέρνηση, τις παραδοσιακές πολιτικές, κοινωνικές και στρατιωτικές
ελίτ (κόμματα, Εκκλησία, αξιωματικοί) και τα ένοπλα αντιστασιακά κινήματα των εθνικιστών (ΕΔΕΣ, «5/42», ΥΒΕ/ΠΑΟ), όσο και εκείνες τις δυνάμεις που συνεργάζονταν με τις γερμανικές αρχές (κατοχικές κυβερνήσεις,
Αστυνομία και Χωροφυλακή, Τάγματα Ασφαλείας, ΕΕΣ κλπ.) και ήταν
άκρως εχθρικά διακείμενες στο πιθανό ενδεχόμενο μιας κομμουνιστικής
κατάληψης της εξουσίας.22 Εξαίρεση αποτέλεσαν οι ένοπλες σλαβόφωνες,
βλαχόφωνες και αλβανόφωνες «δωσίλογες» αυτονομιστικές ομάδες στη
Βόρεια Ελλάδα και οι μικρές αριθμητικά και ασήμαντες πολιτικά «εθνικοσοσιαλιστικές» οργανώσεις (όπως η ΕΣΠΟ) που υποστήριζαν τη «Νέα
Τάξη». Με μοναδική εξαίρεση τον Γεώργιο Μερκουρίου που ανέλαβε διευθυντής της Τραπέζης της Ελλάδος, στους Έλληνες «εθνικοσοσιαλιστές»
δεν παραχωρήθηκαν από τους Γερμανούς διοικητικές ευθύνες, αφού δεν
διέθεταν μαζική βάση, ήταν ανυπόληπτοι πολιτικά και είχαν ελάχιστη
κοινωνική επιρροή.23
Παρά τις όποιες (σημαντικές) διαφορές η προσέγγιση ανάμεσα στον
πολιτικό κόσμο, τις εθνικιστικές αντιστασιακές οργανώσεις και το δωσιλογικό στρατόπεδο κατέστη, υπό τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούσαν
τότε, δυνατή· ο συνδετικός κρίκος μεταξύ τους ήταν ο έμπειρος πολιτικός
του «Λαϊκού Κόμματος» και τρίτος κατά σειρά κατοχικός Πρωθυπουργός
Ιωάννης Ράλλης, γόνος γνωστής πολιτικής οικογένειας. Στο διάστημα της
κυβερνητικής του θητείας (Απρίλιος 1943 – Οκτώβριος 1944) ο Ράλλης
έθεσε σαν στόχο του την υπεράσπιση της αστικής κοινωνίας ενάντι στο
ΚΚΕ μέχρι την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων και την εγκατάσταση της κυβέρνησης του εξωτερικού στην Αθήνα.24 Ο στόχος αυτός,
δηλαδή η ομαλή μετάβαση από την κατοχή στην απελευθέρωση, είχε
ευρεία απήχηση στον αντιεαμικό χώρο και κάλυψε ιδεολογικά ένα ετερογενές πολιτικά φάσμα. Χάρις στις επαφές του με πολιτικούς παράγοντες
του αστικού χώρου και στη συνεργασία του με βενιζελικούς αξιωματι22 Σχετικά με τις γερμανικές πρωτοβουλίες για τη σύμπτηξη ενός αντικομμουνιστικού
μετώπου, βλ. Richter, Revolution, σελ. 384-390.
23 Close, «Conservatism», σελ. 212-213.
24 Μαρκεζίνη, Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία, σελ. 292.
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κούς (Θεόδωρος Πάγκαλος, Στυλιανός Γονατάς) έβαλε τα θεμέλια για τη
διαμόρφωση της αντικομμουνιστικής ενότητας στην κατεχόμενη χώρα.
Ως ένοπλη έκφρασή της θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα Τάγματα Ασφαλείας, τα οποία —στην ιδρυτική τους φάση τουλάχιστον— στελεχώθηκαν
από βενιζελικούς αξιωματικούς (ορισμένοι από τους οποίους προέρχονταν
από τις ανταρτικές οργανώσεις των εθνικιστών που είχε διαλύσει βίαια
ο ΕΛΑΣ).25 Επειδή ο Ράλλης είχε ένα και μοναδικό σκοπό, θεωρούσε τη
κυβέρνησή του ως μεταβατική, αναγνωρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς τη
νομιμότητα της κυβέρνησης του εξωτερικού. Το εξόριστο στρατόπεδο από
την πλευρά του φαινόταν πως κατανοούσε τα κίνητρα του Ράλλη, παρά
την επίσημη αποκήρυξή του.
Η σταδιακή προσέγγιση ανάμεσα στις διάφορες εκδοχές του αντικομμουνισμού ξεκίνησε στα τέλη του 1943, μετά την ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ του ΕΛΑΣ και των υπολοίπων αντιστασιακών οργανώσεων
(κυρίως του ΕΔΕΣ) — αντιπαράθεση που για τους αντιπάλους του ΕΑΜ
επιβεβαίωσε την ύπαρξη του «κομμουνιστικού κινδύνου» (υπό την αδιαμφισβήτητη επιρροή και της συστηματικής γερμανικής διχαστικής προπαγάνδας) και επέδρασε συσπειρωτικά στο αστικό στρατόπεδο. Σε αυτό το
χρονικό σημείο πρέπει μάλλον να αναζητηθούν οι ρίζες για τη δημιουργία της εθνικόφρονης συλλογικής ταυτότητας. Η εθνικοφροσύνη όμως
(η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ή
στρατιωτικό φορέα) δεν οδήγησε σε πολιτική σύγκλιση των αντιεαμικών
δυνάμεων, αφού οι μη κομμουνιστικές αντιστασιακές οργανώσεις κατηγορούσαν επίσημα την κυβέρνηση Ράλλη ως «προδοτική» και απέρριπταν
κάθε ιδέα σύμπλευσης με τους ένοπλους αντικομμουνιστικούς σχηματισμούς που υπέθαλπαν οι Γερμανοί. Η εθνικοφροσύνη απέκτησε ωστόσο
στο τελευταίο έτος της κατοχής «σάρκα και οστά», λειτουργώντας ενοποιητικά ως το αντίπαλο δέος του ΕΑΜ και γενικότερα της αριστεράς (χωρίς
να παραβλέπεται βέβαια το γεγονός ότι μια αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας συλλογικής, «αντιφασιστικής» αυτή τη φορά, ταυτότητας ήταν
παράλληλα σε εξέλιξη από την πλευρά του ΕΑΜ, στην οποία δεν είχαν
θέση οι «δωσίλογοι» και άλλοι «εχθροί του λαού», όλοι εκείνοι δηλαδή που
το ΕΑΜ έκρινε ότι δεν αποτελούσαν μέρος της κοινωνίας που επαγγέλλονταν). Από εκείνη τη στιγμή δύο κόσμοι θα συγκρούονταν: της επανάστασης και της αντεπανάστασης, με κύριο διακύβευμα την ανατροπή ή όχι των
25 Close, «Conservatism», σελ. 213-214. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διάλυση του
«5/42 Συντάγματος Ευζώνων» του συνταγματάρχη Ψαρρού τον Απρίλιο του 1944. Ένας
από τους συνεργάτες του, ο λοχαγός Ευθύμιος Δεδούσης, καθώς και άλλα μέλη της
ανταρτικής ομάδας του κατέφυγαν στα Τάγματα Ασφαλείας στην Πάτρα. Μαρκεζίνη,
Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία, σελ. 290.
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προπολεμικών δομών εξουσίας. Ένας νέος διχασμός, πολύ πιο επικίνδυνος
αυτή τη φορά, βρισκόταν προ των πυλών.
Σε αντίθεση με την περίοδο του μεσοπόλεμου η εθνικοφροσύνη δεν
ταυτίστηκε με τις αξίες μιας μοναδικής παράταξης, εν προκειμένω της
αντιβενιζελικής, αλλά διαπέρασε τα κατεστημένα πολιτικά πρότυπα και
απευθύνθηκε στο σύνολο σχεδόν της κοινωνίας, ξεπερνώντας τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος και άροντας εν μέρει τις καταστροφικές συνέπειες του εθνικού διχασμού, με αποτέλεσμα την ουσιαστική
υποβάθμιση στην παρούσα στιγμή του πολιτειακού ζητήματος. Δεν περιορίστηκε στην εύνοια των πλουσιότερων αστικών τάξεων, αλλά βρήκε
ένθερμους υποστηρικτές και στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση του τουρκόφωνου προσφυγικού στοιχείου στη Μακεδονία.26 Το βασικό συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς της
ήταν ο αντικομμουνισμός, δηλαδή η αντίθεση προς το ΕΑΜ· η έλλειψη
όμως μιας συγκεκριμένης εναλλακτικής (θετικής) πολιτικής πρότασης
ήταν κάτι περισσότερο από εμφανής. Αυτό οφειλόταν στην ιδιαιτερότητα
ότι δεν εκπροσωπούσε ένα συμπαγές πολιτικά ρεύμα. Εξάλλου ένα σημαντικό κομμάτι της βρισκόταν στην εξορία. Θετικό πρόσημο στην ιδεολογία
της απέκτησε, όταν διαπίστωσε την «αδιαφορία» του ΕΑΜ για τα εθνικά
ζητήματα και θορυβήθηκε από τη συνεργασία των Ελλήνων κομμουνιστών με τους Αλβανούς, Γιουγκοσλάβους και Βούλγαρους συντρόφους
τους στη Μακεδονία. Η αναβίωση της Μεγάλης Ιδέας, προσαρμοσμένης
στις ανάγκες και τις συνθήκες της εποχής, αποτέλεσε καίριο σημείο διαφοροποιήσεως της εθνικοφροσύνης από το ΕΑΜ. Η ένωση με τα Δωδεκάννησα, η απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου και η εδαφική επέκταση σε
βάρος της Βουλγαρίας ήταν οι επίσημοι στόχοι των εθνικιστών.27 Για ευνόητους λόγους δεν αναφέρονταν η Κύπρος. Τις παραπάνω εδαφικές αξιώσεις
είχε συμπεριλάβει και η εξόριστη κυβέρνηση στον κατάλογο των επίσημων
εθνικών διεκδικήσεών της, ενώ και η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ είχε
εγείρει τον Νοέμβριο του 1943 εδαφικές αξιώσεις για τη Βόρεια Ήπειρο
και είχε ταχθεί υπέρ της στρατηγικής διαρρύθμισης των ελληνο-βουλγαρικών συνόρων — σε μια προσπάθειά της να αντιδράσει, χωρίς όμως μεγάλη
επιτυχία, στη μονοπώληση των εθνικών ζητημάτων από τους εθνικιστές.28
26 Όπου η ταύτιση με το αντικομμουνιστικό στρατόπεδο αποδείχθηκε καθοριστική για τη
μεταπολεμική κοινωνική τους ένταξη. Βλ. σχετικά Νίκος Μαραντζίδης, Γιασασίν Μιλέτ.
Ζήτω το Έθνος. Προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος: Εθνοτική ταυτότητα και πολιτική
συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου (Ηράκλειο
2001).
27 Φλάισερ, Στέμμα, τόμ. 2, σελ. 77.
28 Fleischer, «EAM», σελ. 73.
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Ιδιαίτερα το μακεδονικό ζήτημα απεδείχθη η «αχίλλειος πτέρνα» του ΚΚΕ
και προσέδωσε στην ταυτότητα της εθνικοφροσύνης (φυσικά πολύ περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα) μια τοπική «μακεδονική χροιά».
Η εκπλήρωση των «εθνικών πόθων» ήταν πλέον κοινό σημείο αναφοράς για τους εθνικόφρονες στην κατεχόμενη Ελλάδα και την εξορία. Μετά
το σχηματισμό της κυβέρνησης Ράλλη στην Αθήνα, ένα άλλο γεγονός
επηρέασε καταλυτικά την πορεία διαμόρφωσης της εθνικόφρονης ταυτότητας: η τοποθέτηση του Γεωργίου Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού της
εξόριστης κυβέρνησης τον Απρίλιο του 1944. Ο Παπανδρέου είχε παραμείνει για αρκετό διάστημα στην Ελλάδα και γνώριζε πολύ καλά την κατοχική πραγματικότητα. Στο συνέδριο του Λιβάνου (17-20 Μαΐου 1944),
στο οποίο πήραν μέρος απεσταλμένοι της κυβέρνησης του Καΐρου, όλων
των πολιτικών κομμάτων και των κυριοτέρων αντιστασιακών οργανώσεων (ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ, «Εθνική Δράση») και το οποίο πραγματοποιήθηκε στη σκιά της δολοφονίας του συνταγματάρχη Ψαρρού και
των συμπολεμιστών του από τον ΕΛΑΣ, ο νέος Πρωθυπουργός εξέφρασε
με την ομιλία του τις θέσεις του εθνικόφρονου στρατοπέδου και τόνισε
σε αυτήν την ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού στρατού.29 Όσο πλησίαζε το τέλος της κατοχής, η εξόριστη κυβέρνηση μεταβαλλόταν ολοένα
και περισσότερο σε πόλο έλξης των απανταχού εθνικιστών στην Ελλάδα.
Η κυβέρνηση Ράλλη, αν και απαξιωμένη λόγω της απόλυτης εξάρτησής
της από τους Γερμανούς και της ολοφάνερης αδυναμίας της να βελτιώσει
κάπως την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας, κρινόταν από αρκετούς εθνικόφρονες ως απαραίτητη, επειδή διέθετε κατά τα φαινόμενα τη
μοναδική ένοπλη δύναμη που ήταν εκ των πραγμάτων σε θέση να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής απόπειρας του ΚΚΕ να καταλάβει την εξουσία πριν από την άφιξη των Συμμαχικών στρατευμάτων: τα
Τάγματα Ασφαλείας.
Η περίοδος του εμφυλίου (1946-1949)
Στη διάρκεια του κυρίως εμφυλίου πολέμου (1946-1949) η συνοχή της εθνικόφρονης παράταξης, η οποία βρισκόταν πλέον σε θέση υπεροχής, σφυρηλατήθηκε ακόμη περισσότερο. Σε αυτό συνέβαλε και η μνήμη των ομήρων
των Δεκεμβριανών, όταν εκατοντάδες πολίτες της Αθήνας βενιζελικών και
αντιβενιζελικών φρονημάτων (πολλοί από τους οποίους ανήκαν σε εύπορες οικογένειες) απήχθησαν από τον ΕΛΑΣ και μεταφέρθηκαν υπό άθλιες
συνθήκες εκτός Αττικής.30 Η εθνικοφροσύνη είχε τώρα την υποστήριξη
του κρατικού μηχανισμού και τη βοήθεια της Μεγάλης Βρετανίας, αρχικά,
29 Richter, Revolution, σελ. 433.
30 Woodhouse, Struggle, σελ. 133.
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και των Ηνωμένων Πολιτειών, αργότερα. Περιλάμβανε τόσο τα κόμματα
της δεξιάς, όσο και τα κόμματα του κέντρου. Η κατοχή είχε δρομολογήσει
μάλιστα και τη συμπόρευση βενιζελικών στρατιωτικών με πολιτικές φιλοδοξίες, όπως του Γονατά και του Ζέρβα, με το φιλοβασιλικό στρατόπεδο. Τα
κόμματα που ίδρυσαν, οι «Εθνικοί Φιλελεύθεροι» στην πρώτη περίπτωση,
και το «Εθνικό Κόμμα» στη δεύτερη, σηματοδοτούσαν ουσιαστικά τη
συμφιλίωση μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών. Ενόψει του «κομμουνιστικού κινδύνου» εξάλλου εντάχθηκαν σιωπηρά στο εθνικόφρονο στρατόπεδο και πρώην συνεργάτες των Γερμανών, όπως στελέχη των Ταγμάτων Ασφαλείας.31 Με το πρόσχημα του αγώνα κατά του κομμουνισμού
πρώην μέλη αντικομμουνιστικών οργανώσεων, όπως της «Χ», συγκρότησαν παραστρατιωτικές οργανώσεις —συνεπεία και της έλλειψης ικανών
και πειθαρχημένων στην κυβέρνηση σωμάτων ασφαλείας— και επιδόθηκαν σε διωγμούς αριστερών πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο η εθνικοφροσύνη συνέβαλε στη νομιμοποίηση (εν μέρει) του δωσιλογισμού και στην
ηθική αποκατάσταση δωσίλογων στοιχείων μετά την απελευθέρωση.32
Η βασική πολιτική συνιστώσα της εθνικοφροσύνης ήταν πάλι, σε πολιτικό επίπεδο, το «Λαϊκό Κόμμα», που επανιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του
1945 και είχε την πρωτοβουλία στην ίδρυση της «Ηνωμένης Παρατάξεως
Εθνικοφρόνων». Από την άλλη, η «Εθνική Πολιτική Ένωσις» των Βενιζέλου, Κανελλόπουλου και Παπανδρέου συνέπλευσε μαζί της στο ζήτημα
του αντικομμουνισμού αλλά τήρησε ουδέτερη στάση στο ζήτημα της βασιλείας.33 Με το δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1946 (68,4 % των εκλογέων ψήφισαν υπέρ της μοναρχίας) και την επιστροφή του Γεωργίου Β´ η
εθνικοφροσύνη απέκτησε το αναγκαίο εθνικό σύμβολο πολιτικής και ιδεολογικής ενότητας. Για τους βασιλόφρονες ο θρόνος αποτέλεσε το κύριο
ανάχωμα στις επεκτατικές διαθέσεις του «σλαβοκομμουνισμού». Με τη
συγκρότηση της κυβέρνησης εθνικής ενότητας το Σεπτέμβριο του 1947
υπό την πρωθυπουργία του Σοφούλη, τον εθνικό διχασμό διαδέχθηκε και
τυπικά το δίπολο κομμουνισμός–αντικομμουνισμός. Επειδή το ΚΚΕ ταυτίστηκε από τους αντιπάλους του, λόγω της ιδεολογικής του συγγένειας και
«εξάρτησης» από τα κομμουνιστικά κόμματα των γειτονικών χωρών, με
τον «σλαβικό κίνδυνο», η εμφυλιοπολεμική αντιπαράθεση έλαβε χαρακτηριστικά αγώνα φυλετικής επιβίωσης απέναντι στον προαιώνιο «εξωτε31 Close, «Conservatism», σελ. 214.
32 Richter, Revolution, σελ. 568-569. Mavrogordatos, «The 1940s», σελ. 46.
33 Κωνσταντίνα Α. Μπότσιου, «Μια «πύρρειος» νίκη: η διάβρωση του Λαϊκού Κόμματος μέσω του Εμφυλίου», στο Βασίλης Κ. Γούναρης, Στάθης Ν. Καλύβας, Ιωάννης Δ.
Στεφανίδης (επιμ.), Ανορθόδοξοι πόλεμοι. Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος (Αθήνα 2010),
σελ. 337.
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ρικό εχθρό». Αφού δέχτηκε πρώτα την «ύπουλη» επίθεση των «φασιστικών δυνάμεων του Άξονα», η «μικρή» Ελλάδα ήταν τώρα αντιμέτωπη με
τον «σοβιετικό ιμπεριαλισμό» — αυτή η ερμηνεία ακουγόταν από τα χείλη
πολλών επισήμων.34
Ο αντικομμουνισμός και ο «από βορρά κίνδυνος» ήταν οι δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος, σύμφωνα με το ιδεολογικό οπλοστάσιο της εθνικοφροσύνης. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η ταύτιση του «εσωτερικού» με τον
«εξωτερικό εχθρό» νομιμοποιήθηκε και από τις επεκτατικές βλέψεις των
κομμουνιστικών κρατών–δορυφόρων της Σοβιετικής Ένωσης στα Βαλκάνια σε βάρος της Ελληνικής Μακεδονίας και από την προθυμία τους να
στηρίξουν το αντάρτικο κίνημα του ΚΚΕ. Ο πολιτικός κόσμος στην Αθήνα
είχε κάθε λόγο να φοβάται ότι η επικράτηση του «Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας» (ΔΣΕ) θα συνοδευόταν όχι μόνο από την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού, αλλά και από την οριστική απώλεια εθνικού εδάφους. Ο
–βάσιμος– αυτός φόβος τροφοδοτούνταν και από τις εφιαλτικές μνήμες
που είχε κληροδοτήσει η γερμανική και, κυρίως, η βουλγαρική κατοχή στη
Μακεδονία. Δεν είναι τυχαίο ότι σε διάφορες ομιλίες και άρθρα της εποχής
γινόταν λόγος για την παραδοσιακή αντιπαλότητα μεταξύ Ελληνισμού και
Πανσλαβισμού, όπου ο Ελληνισμός συμβόλιζε το αρχαιοελληνικό δημοκρατικό πνεύμα, ενώ ο Πανσλαβισμός τον σοβιετικό ολοκληρωτισμό.35
Η ταύτιση του ιδεολογικού με τον εθνικό εχθρό είχε αποτελέσει επίσης
βασικό στοιχείο του εκλογικού προγράμματος του «Λαϊκού Κόμματος» το
1945/46.36
Ο χαρακτηρισμός της Ελλάδας ως «προκεχωρημένο φυλάκιο» του
ελεύθερου κόσμου στην περιοχή των Βαλκανίων διευκόλυνε και την ευθυγράμμιση της εθνικοφροσύνης με το ιδεολογικό πλαίσιο του αναδυόμενου
Ψυχρού Πολέμου και την ένταξή της, ως ένα βαθμό, στο σύστημα αρχών
και αξιών των δυτικών δημοκρατιών — παρά τα σοβαρά προβλήματα
δυσλειτουργίας των κοινοβουλευτικών θεσμών. Ενώ ο μεγαλοϊδεατικός
εθνικισμός υποχώρησε και έχασε τη σημασία που είχε στην κατοχή (με τον
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο ωστόσο θα αναζωπυρωνόταν στη δεκαετία του ’50 και θα ερχόταν σε αντίθεση με την πραγματικότητα του διπολικού κόσμου), ο αντικομμουνισμός αποτέλεσε τη θεμέλια
λίθο της ταυτότητάς της.37 Στη διάρκεια του κυρίως εμφυλίου εντοπίζεται
34 Ήδη τον Ιούλιο του 1943 ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε αναφερθεί σε ένα μελλοντικό
διπολικό κόσμο, στον οποίο θα κυριαρχούσαν ο «κομμουνιστικός πανσλαβισμός» και
το «φιλελεύθερο αγγλοσαξωνικό» σύστημα. Woodhouse, Struggle, σελ. 79.
35 Παπαδημητρίου, Η συντηρητική σκέψη, σελ. 216-217.
36 Μπότσιου, «Μια «πύρρειος» νίκη», σελ. 335-336.
37 Παπαδημητρίου, Η συντηρητική σκέψη, σελ. 178-182.
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επίσης η μάλλον πρόθυμη συστράτευση της Εκκλησίας στον αγώνα του
κράτους κατά του «άθεου κομμουνισμού». Χάρη στο χριστιανικό κήρυγμα
της Εκκλησίας η εθνικοφροσύνη απέκτησε και κοινωνικό περιεχόμενο.
Ας σημειωθεί ότι ποτέ δεν είχε αυτοπροσδιοριστεί με βάση τα οικονομικά
συμφέροντα της «πλουτοκρατίας». Η προστασία των φτωχότερων λαϊκών
τάξεων δεν είχε απλά προπαγανδιστικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούσε
διακηρυγμένη θέση του «Λαϊκού Κόμματος» ήδη από την εποχή του εθνικού διχασμού.
Η μετεμφυλιακή περίοδος – το κράτος της εθνικοφροσύνης (1949-1974)
Στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι και την πτώση της δικτατορίας των
συνταγματαρχών (1967-1971) η εθνικοφροσύνη υποδήλωνε την αφοσίωση στους παραδοσιακούς θεσμούς της βασιλείας, της Εκκλησίας, της
οικογένειας και της ιδιωτικής οικονομίας, όπως και την αντίθεση στις
«ανθελληνικές επιδιώξεις» του ΚΚΕ και των «Σλάβων συμμάχων» του.38 Η
κάθοδος του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου στον πολιτικό στίβο και η
εκλογική νίκη του «Ελληνικού Συναγερμού» το 1952 ήταν το κύκνειο άσμα
της εθνικοφροσύνης ως πολυσυλλεκτικής πολιτικής ταυτότητας, παράλληλα με την εντυπωσιακή συρρίκνωση του Λαϊκού Κόμματος (του κατεξοχήν εκπροσώπου των εθνικόφρονων αξιών στο μεσοπόλεμο).39 Στις εκλογές αυτές ο Παπάγος υποστηρίχθηκε τόσο από τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη
(τον ιδρυτή του «Νέου Κόμματος»), τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο και
τον Στέφανο Στεφανόπουλο, όσο και από τον Γεώργιο Παπανδρέου. Για
πρώτη και μοναδική φορά οι εφημερίδες Βήμα, Εστία και Καθημερινή
υποστήριξαν στο πρόσωπο του «νικητή του Γράμμου» έναν κοινό υποψήφιο. Στην εποχή της πολιτικής παντοδυναμίας της «Εθνικής Ριζοσπαστικής
Ενώσεως» (ΕΡΕ), η εθνικοφροσύνη άρχισε να ταυτίζεται με τη δεξιά παράταξη· η εθνικόφρονη ταυτότητα δεν θα περιλάμβανε πλέον, εκτός από τους
κομμουνιστές, και τον κεντρώο χώρο.40 Η καραμανλική ΕΡΕ θα γινόταν ο
αποκλειστικός «θεματοφύλακας των εθνικών, δημοκρατικών και κοινωνικών αξιών» και θα εκπροσωπούσε τη μικροαστική μεσαία τάξη, δηλαδή
τους «νοικοκυραίους» και όλους τους «τίμιους» και «υγειώς σκεπτόμενους
Έλληνες», προσδίδοντας στην ταυτότητα της εθνικοφροσύνης μια ηθική
κοινωνική διάσταση και λαϊκά χαρακτηριστικά.41
Την εθνικοφροσύνη, τέλος, επικαλέστηκαν οι συνταγματάρχες της
«21ης Απριλίου», με σκοπό να νομιμοποιήσουν πολιτικά και ιδεολογικά
38
39
40
41

Close, «Conservatism», σελ. 214.
Μπότσιου, «Μια «πύρρειος» νίκη», σελ. 333.
Παπαδημητρίου, Η συντηρητική σκέψη, σελ. 223-224.
Όπ. πρ., σελ. 235-236.
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το δικτατορικό καθεστώς που είχαν επιβάλει. Όπως και στην περίπτωση
της «4ης Αυγούστου» ο αντικομμουνισμός αποτέλεσε το άλλοθι για την
κατάργηση του κοινοβουλευτικού συστήματος και των δημοκρατικών
ελευθεριών και γέφυρα προσεταιρισμού των εθνικόφρονων πολιτών. Η
αντίθεση στο φαύλο παλαιοκομματικό καθεστώς και η «ανακάλυψη» μιας
νέας ιδιαίτερης ελληνικής ταυτότητας, της ελληνοχριστιανικής, ήταν δύο
νέα στοιχεία που προστέθηκαν στον επίσημο προπαγανδιστικό λόγο της
εθνικοφροσύνης, σε συνάρτηση πάντα με την «ιστορική» διαχείριση της
«νίκης του Γράμμου».42
Το άδοξο τέλος της «Εθνικής Επαναστάσεως» επέφερε και το μοιραίο
τέλος της ιδεολογίας της. Στη μεταπολίτευση η συντηρητική παράταξη θα
αναζητούσε νέα ιδεολογικά πρότυπα και θα προσάρμοζε τις πολιτικές της
στις φιλελεύθερες αξίες των σύγχρονων δυτικών δημοκρατιών, διευρύνοντας παράλληλα τα όρια της συλλογικότητάς της.
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Μεταμορφώσεις της αριστερής πολιτικής ταυτότητας
από το Μεσοπόλεμο μέχρι τη δικτατορία του 1967
μέσα από αναπαραστάσεις–εικόνες κειμένων της
νεοελληνικής πεζογραφίας του 20ού αιώνα
Αθηνά Κοβάνη

Αρχίζοντας την παρούσα ανακοίνωση θέτω και απαντώ σε δύο προκαταρκτικά ερωτήματα:
Ερώτημα 1ο: Γιατί η αριστερή πολιτική ταυτότητα αποτελεί αντικείμενο
αυτής της εισήγησης;
Απάντηση: Διότι, λόγω των εντάσεων που έχει προκαλέσει, αποτελεί
εμβληματικό παράδειγμα για την εξέταση της ιδεολογικής ιστορίας του
20ού αιώνα στην Ελλάδα. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, είναι απαραίτητη
η διερεύνησή της με επιστημονικά εργαλεία και η απεμπλοκή του ερευνητή από εμπειρικές ή συναισθηματικά φορτισμένες εκτιμήσεις. Επομένως το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η αριστερή πολιτική
ταυτότητα στην Ελλάδα του 20ού αι. και ιδιαίτερα από το τέλος του Α΄
παγκοσμίου πολέμου ως τη δικτατορία των συνταγματαρχών (1918-1967).
Πρόκειται για μια συλλογική πολιτική ταυτότητα που αφορά μια κοινωνική ομάδα που αυτό-προσδιορίζεται ως φορέας της αριστερής πολιτικής
ιδεολογίας χωρίς αναγκαστικούς ταξικούς ή κομματικούς περιορισμούς.
Ερώτημα 2ο: Γιατί η λογοτεχνία αποτελεί προνομιακό χώρο για τη
διερεύνηση της αριστερής πολιτικής ταυτότητας;
Απάντηση: Το ερώτημα αυτό παραπέμπει σε ένα χρονικά και μεθοδολογικά προγενέστερο: πώς ορίζουμε τη λογοτεχνία γενικά και πώς διαμορφώνεται ο ρόλος της στη διάρκεια του 20ού αιώνα στον ελληνικό χώρο;
Αν η λογοτεχνία αποτελεί, εκτός των άλλων, πεδίο εκδίπλωσης ιδεολογικών και πολιτικών ρευμάτων και εκδήλωσης αντίστοιχων αντιπαραθέσεων, αλλά ταυτόχρονα και μέσο διάδοσής τους, τότε τα λογοτεχνικά έργα
που εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο αποτελούν αναμφίβολα μέρος των πηγών αυτών των ιδεολογικών ρευμάτων στο πλαίσιο
μιας διεπιστημονικής μελέτης της.
Είναι γνωστός ο ρόλος της λογοτεχνίας ως πεδίου αναπαράστασης
αλλά και αντανάκλασης της κοινωνίας. Η λογοτεχνία στοχεύει, μεταξύ
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Ε΄ (ISBN
978-960-99699-7-0) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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άλλων, σε μια περιγραφή ατομικών και κοινωνικών σχέσεων. Επεξεργαζόμενη καταρχάς την περιγραφή αυτή με αισθητικά μέσα και παρουσιάζοντας στη συνέχεια την ανθρώπινη συνείδηση ως πεδίο αντανάκλασής
τους, αποβαίνει η ίδια καθρέπτης και ταυτόχρονα συμμέτοχος στη διαμόρφωση της κοινωνικής δομής. Ιδιαίτερα, στο περιβάλλον μιας συλλογικής πολιτικής ταυτότητας με συγκεντρωτική οργάνωση, ανεπτυγμένης σε
συνθήκες περιορισμού ή απαγόρευσης συχνά διατυπώνονται συγκεκριμένες παραστάσεις για την παραγωγή και το περιεχόμενο των λογοτεχνικών έργων. Eιδικότερα, συγκροτείται —αρχικά άτυπα αλλά στη συνέχεια
θεσμικά— ένας ιδιαίτερος λογοτεχνικός ‘κανόνας’ και παράλληλα διατυπώνονται σαφείς οδηγίες συγγραφής των λογοτεχνικών έργων. Η μελέτη
των μετακινήσεων–διακυμάνσεων αυτού του κανόνα φωτίζει τις προθέσεις
των φορέων της ταυτότητας σχετικά με τη διαμόρφωσή της. Επιπλέον, τα
λογοτεχνικά περιοδικά, οι κριτικές, τα ημερολόγια των συγγραφέων και
γενικά όλες οι δευτερογενείς πηγές συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση της
ομάδας. Εντούτοις, κύρια πηγή για τη μελέτη μιας συλλογικής ταυτότητας στο χώρο της λογοτεχνίας αποτελεί το ίδιο το ‘σώμα’ των λογοτεχνικών έργων. Από το σύνολο μάλιστα των λογοτεχνικών ειδών η πεζογραφία
και ιδίως το μυθιστόρημα, μέσα από την παρουσίαση ποικιλίας χαρακτήρων και εκτεταμένης δράσης, αποτελεί το καταλληλότερο είδος για την
ανίχνευση μιας συλλογικής ταυτότητας.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η κατασκευή της συλλογικής ταυτότητας μιας κοινότητας συχνά ορίζεται και κατευθύνεται, αλλά
κυρίως αποκαλύπτεται από τα λογοτεχνικά έργα που αυτή παράγει. Έτσι,
η λογοτεχνία έχοντας αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο για την κοινότητα,
αποτελεί πλέον πηγή για την έρευνα. Μια συμπληρωματική πηγή εξάλλου
συνιστούν τα έργα εκείνα που εκφράζουν την ‘αντίθετη όχθη’, δηλαδή τις
αντίπαλες κοινότητες.
Μετά από αυτές τις προκαταρκτικές διευκρινίσεις, θα επιχειρήσω στη
συνέχεια να παρουσιάσω τη συλλογική ταυτότητα των ελλήνων αριστερών, όπως εμφανίζεται στη λογοτεχνία που προσδιόρισα, με βάση τα εξής
θεωρητικά εργαλεία: α΄. την έννοια της συλλογικής ταυτότητας σύμφωνα
με τις απόψεις του Jürgen Habermas και β΄. τους κώδικες σχηματισμού
συλλογικών ταυτοτήτων σύμφωνα με τη θεωρία του Bernhard Giesen.1
Σύμφωνα με τον Habermas, που χρησιμοποίησε τον όρο το 1974,2
1
2

Βλ. Bernhard Giesen, Kollektive Identität, Die Intellektuellen und die Nation, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt am Main 1999.
Βλ. Jürgen Habermas, Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1976, 92-124: «Können komlexe Geselschaften eine
vennümftige Identität ausbilden?» (αποτέλεσε τη διάλεξη του Habermas με την ευκαιρία της απονομής προς αυτόν του βραβείου Hegel της Στουτγάρδης τον Ιανουάριο του
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‘συλλογική ταυτότητα’ μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας είναι η αντίληψη της
ατομικής ταυτότητας στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης, εφόσον η
αυτο-ταύτιση αναγνωρίζεται ως δι-υποκειμενική. Η συλλογική ταυτότητα
εξασφαλίζει τη συνέχεια και την επαν-αναγνώριση στην ομάδα και στερεώνει την ιστορική ύπαρξή της, δηλ. τον τρόπο με τον οποίο οριοθετείται
στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Βέβαια, οι νεοτερικές κοινωνίες προσφέρουν στα μέλη τους χώρο
για πολλές συμβολικές ή φαντασιακές κοινότητες με ιδιαίτερη η καθεμία συλλογική ταυτότητα. Τα άτομα μπορούν να ανήκουν ταυτόχρονα σε
πολλές επικαλυπτόμενες, αδιάφορες ή αντιτιθέμενες συλλογικές ταυτότητες. Η συλλογική πολιτική ταυτότητα περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτικών αξιών και αρχών που αναγνωρίζει μια ομάδα Η πράξη της αναγνώρισης μεταβάλλει τα μέλη της ομάδας σε ένα αυτό-προσδιοριζόμενο ‘εμείς’
και συντελεί στην κατασκευή ορίων διαχωρισμού από τις άλλες ομάδες.
Το «ανήκειν» σε μια πολιτική κοινότητα προσδιορίζει οντολογικά τα μέλη,
καθώς ενδιαφέρει όχι μόνο τι έχουν κοινό (π.χ. πεποιθήσεις ή αρχές), αλλά
κυρίως τι είναι και επομένως αποτελεί βασικό τμήμα της ύπαρξής τους.
Η δημιουργία της ταυτότητας μιας κοινότητας στηρίζεται κατά τον
Habermas στο βασικό διαλεκτικό θεώρημα του Hegel, την ύπαρξη δηλ.
ενός δομικού διχασμού (Entzweiung) του νεοτερικού ανθρώπου. Επειδή
οι διχασμοί δεν είναι διαρκώς οι ίδιοι, η έννοια της συλλογικής ταυτότητας υφίσταται εξέλιξη. Επομένως για τον Habermas η συλλογική ταυτότητα δεν είναι μια εκ των προτέρων δεδομένη έννοια, αλλά αναπτύσσεται
με εξελικτικές διαδικασίες. Οι κοινότητες δεν έχουν την ταυτότητα που
τους αποδίδεται έξωθεν, αλλά αυτή που οι ίδιες δημιουργούν. Με βάση τα
παραπάνω, η συλλογική ταυτότητα μιας κοινότητας νοείται μόνο ως μια
διαρκής κατασκευή, όπου τα μέλη εμπλέκονται σε διαλογικές διαδικασίες
διαμόρφωσής της. Επειδή λοιπόν δεν είναι σε καμιά περίπτωση κανονιστική, αλλά περιγραφική έννοια, η αποτύπωσή της είναι προβληματική.3
Αυτό ακριβώς το πρόβλημα επιχείρησε να λύσει ο Bernhard Giesen4
αναπτύσσοντας ένα θεωρητικό μοντέλο περιγραφής και ταξινόμησης των
συλλογικών ταυτοτήτων. Οι τρόποι δημιουργίας μιας συλλογικής ταυτότητας αναφέρονται στην κατασκευή και διατήρηση των ορίων, στον τρόπο
οργάνωσης του εσωτερικού χώρου μιας κοινότητας και στις σχέσεις της με
τον εξωτερικό χώρο αποτελώντας τους κώδικες οργάνωσής της.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Giesen διακρίνει τρεις τύπους κωδίκων,
τον αρχετυπικό, τον παραδοσιακό και τον οικουμενικό. Προκαταβολικά
3
4

1974).
Βλ. και Jens Hacke, Wir Gefühle, «Repräsentationsformen kollektiver Identität bei
Jürgen Habermas», Eurozine, 17-12-2008.
Β. Giesen, ό.π., 24-69.
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δηλώνω ότι η συλλογική ταυτότητα που εξετάζουμε εντάσσεται κατά
κύριο λόγο στον οικουμενικό κώδικα. Μια σύντομη περιγραφή όμως και
των τριών κωδίκων κρίνεται απαραίτητη για λόγους που θα φανούν στη
συνέχεια.
Στον αρχετυπικό κώδικα η κατασκευή των ορίων καθορίζεται με κριτήρια προέλευσης (φυλή, φύλο, συγγένεια κλπ.), η διατήρησή τους με βάση
ορατές, σταθερές εξωτερικές δομές (π.χ. σωματικά χαρακτηριστικά) και
τέλος η διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου βασίζεται σε τελετουργικές
πράξεις (π.χ. καθαρμούς), ενώ επικρατεί εχθρότητα στις σχέσεις με τον
εξωτερικό χώρο (δαιμονοποίηση του ‘άλλου’). Παράδειγμα εφαρμογής του
αρχετυπικού κώδικα δεν αποτελούν μόνο οι πρωτόγονες κοινωνίες αλλά
οι νεότερες φασιστικές-ρατσιστικές κοινωνίες.
Στον παραδοσιακό κώδικα η κατασκευή των ορίων καθορίζεται με
βάση συνήθειες και κοινωνικές πρακτικές και η διατήρησή τους βασίζεται στην κατασκευή ενός κοινού παρελθόντος. Η ταυτότητα επομένως
προσδιορίζεται από τη συνέχεια ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον.
Η διαμόρφωση τέλος του εσωτερικού χώρου της κοινότητας επιτυγχάνεται με συχνές αναμνηστικές τελετουργίες, στις οποίες αξιοποιείται η τελετουργική μνήμη. Οι σχέσεις με τον εξωτερικό κόσμο είναι σχεδόν ανύπαρκτες, κυριαρχεί άγνοια ή ανοχή. Παράδειγμα παραδοσιακών συλλογικών
κοινοτήτων αποτελούν τα αμιγή εθνικά κράτη.
Στον τρίτο τύπο συλλογικού κώδικα, που ο Giesen ονομάζει οικουμενικό, η κατασκευή των ορίων δεν βασίζεται σε προϋπάρχοντα χαρακτηριστικά των μελών, καθώς όλοι θεωρούνται δυνητικά μέλη, ούτε στην
οργάνωση ενός κοινού παρελθόντος, αλλά καθορίζεται από την παραδοχή κοινών αξιών και αρχών και τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες πράξεις.
Η διατήρηση των ορίων επιτυγχάνεται με την κατασκευή μιας έντασης
μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού της κοινότητας, η οποία όμως
διαρκώς τροποποιείται, καθώς στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
διεύρυνση. Η ομοιογένεια τέλος των μελών επιτυγχάνεται με συγκεκριμένες τελετουργικές πράξεις: αφετηρία είναι η μεταστροφή του υποψήφιου
μέλους και αποκορύφωση η τελετουργική θυσία. Στον τύπο αυτό ανήκουν
οι μεγάλες αποστολικές θρησκείες, ο διαφωτισμός και ο σοσιαλισμός.
Βέβαια, όπως παραδέχεται ο Giesen, η παραπάνω τυπολογία είναι
σχηματική και εξυπηρετεί μεθοδολογικούς στόχους, καθώς απόλυτα
αμιγείς ταυτότητες δεν υπάρχουν.
Με βάση την παρουσίαση που προηγήθηκε θα επιχειρήσω στη συνέχεια
να δείξω τις εξής δύο θέσεις:
1. Η συλλογική ταυτότητα του Έλληνα αριστερού (όπως εμφανίζεται
στη λογοτεχνική παραγωγή που προσδιορίσαμε και που συνήθως φέρει
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τους χαρακτηρισμούς: κοινωνική ή κοινωνιστική πεζογραφία, στρατευμένη λογοτεχνία, πολιτικοποιημένη πεζογραφία, σοσιαλιστικός ρεαλισμός
ή μυθιστόρημα με ‘θέση’) εντάσσεται καταρχήν στον οικουμενικό κώδικα,
καθώς διαθέτει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του.
2. Η ταυτότητα αυτή υφίσταται εξελίξεις και ανακατασκευές, οι οποίες
οφείλονται τόσο στη φύση των ταυτοτήτων γενικά, όσο και στις ιδιαιτερότητες της οικουμενικής κωδικοποίησης. Για την τεκμηρίωση ιδιαίτερα
αυτής της δεύτερης θέσης θα χρησιμοποιήσω ως παραδείγματα τα εξής
κείμενα:
α. Το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη Σκλάβοι στα δεσμά
τους (1920)
β. Τα μυθιστορήματα της Μέλπως Αξιώτη Εικοστός Αιώνας και του
Δημήτρη Χατζή Φωτιά
γ. Το μυθιστόρημα του Κώστα Κοτζιά Γαλαρία Νο 7
δ. Την τριλογία του Στρατή Τσίρκα Ακυβέρνητες Πολιτείες.
Σχετικά με την πρώτη θέση, εξετάζοντας τα μυθιστορήματα του αριστερού λογοτεχνικού ‘κανόνα’ διαπιστώνουμε ότι πράγματι:
α΄. η κατασκευή των ορίων των μελών που εντάσσονται στην αριστερή
συλλογική ταυτότητα δεν καθορίζεται από το κριτήριο της προέλευσης. Η
καταγωγή, η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη ή η φυλή δεν παίζουν κανένα
ρόλο. Φορείς αυτής της συλλογικής ταυτότητας μπορεί να είναι εξίσου
πλούσιοι ή φτωχοί, μέλη της ανώτερης τάξης ή περιθωριακοί. Το ίδιο
πρόθυμα γίνεται δεκτός ο εθνικά ή φυλετικά «άλλος». Αυτό που ενώνει
την κοινότητα είναι η παραδοχή ενός λυτρωτικού μηνύματος βασισμένου
σε πολιτικές–ανθρωπιστικές αρχές και αξίες καθώς και η συμμετοχή σε
συγκεκριμένες πράξεις. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η αποστασιοποίηση από το παρελθόν. Καθώς ο οικουμενικός κώδικας θέτει μελλοντικούς στόχους, το παρελθόν —και το παρόν ακόμη— απορρίπτονται και
επιδιώκεται η ρήξη. Ακόμη και η εκτεταμένη αναπαράστασή του αποσκοπεί στην καταδίκη του. Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί και η αναπαράστασή
του εκτός της κοινότητας χώρου. Τις σχέσεις τέλος μεταξύ του εσωτερικού
και του εξωτερικού χώρου τις διέπει ένταση, η οποία όμως δεν εξελίσσεται σε άγνοια ή ανοχή του «άλλου», ούτε στην απόρριψη ή πολύ περισσότερο τη δαιμονοποίησή του, αλλά αντίθετα επιδιώκεται μια όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη διεύρυνση. Η υπέρβαση των ορίων επιτυγχάνεται με
τη διαπαιδαγώγηση που παρέχεται από τα πραγματικά προς τα δυνητικά
μέλη. Ένα μέσο διαπαιδαγώγησης αποτελεί και η λογοτεχνία, αναλαμβάνοντας έτσι διδακτικό ρόλο.
Στο σημείο αυτό εμφανίζεται και η διαβάθμιση ανάμεσα στα παλαιά
μέλη-φορείς ισχυρής ταυτότητας και τους πρόσφατους προσήλυτους-
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ασθενούς ταυτότητας. Παρ’ όλες όμως τις διακρίσεις, επιδιώκεται ομοιογένεια στη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου με μέσο τις τελετουργικές
πράξεις, σπουδαιότερες από τις οποίες είναι η ομολογία και η θυσία. Εντούτοις —και εδώ έρχομαι στη δεύτερη θέση μου—, η ταυτότητα αυτή εμφανίζει εξελίξεις και ανακατασκευές, μέσα στο πλαίσιο κατά κανόνα του οικουμενικού κώδικα, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις φάσεις.
Θα παρουσιάσω στη συνέχεια τις φάσεις αυτές, παίρνοντας ως σημείο
αναφοράς ένα αντιπροσωπευτικό μυθιστόρημα για την καθεμιά.
Η πρώτη φάση διαμόρφωσης συλλογικής ταυτότητας των αριστερών
Ελλήνων σύμφωνα με τον οικουμενικό κώδικα τοποθετείται στον μεσοπόλεμο (1918-1940), αλλά έχει τις ρίζες της στις αρχές του 20ού αιώνα,
εφόσον θεωρήσουμε ότι η κυκλοφορία του Κοινωνικού μας ζητήματος του
Γ. Σκληρού το 1907 οριοθετεί την επίσημη εμφάνιση του σοσιαλισμού
στην Ελλάδα. Η εμπλοκή του γλωσσικού ζητήματος με τη σοσιαλιστική
ιδεολογία έφερε αναγκαστικά τη συζήτηση στο ρόλο της λογοτεχνίας ως
αναμορφωτικού παράγοντα στην κοινωνία. Εδώ πρωταγωνιστούν διανοούμενοι με σπουδές στη Γερμανία, ορισμένοι από τους οποίους είναι αξιόλογοι λογοτέχνες (Κ. Θεοτόκης, Κ. Χατζόπουλος, Π. Πικρός). Αντιπροσωπευτικά έργα είναι ο Πύργος του ακροπόταμου, Το μεγάλο παιδί, Χαμένα
κορμιά, Ο κόκκινος τράγος, και τέλος Οι σκλάβοι στα δεσμά τους. Σε όλα
τα παραπάνω έργα διαπιστώνεται απόρριψη του παρελθόντος στο όνομα
ενός λυτρωτικού μηνύματος, τοποθετούμενου στο μέλλον, που άλλοτε
δηλώνεται άμεσα και άλλοτε υπονοείται. Τα όρια της ομάδας–αποδέκτη
του λυτρωτικού μηνύματος τείνουν προς μια αέναη διεύρυνση βασισμένη
στη διαπαιδαγώγηση, ενώ είναι συχνή η απαίτηση συμμετοχής των μελών
σε συγκεκριμένες πράξεις.
Εντούτοις υπάρχουν χαρακτηριστικά που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι η συλλογική ταυτότητα του αριστερού δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως
σε αυτή τη φάση. Οι θετικοί ήρωες των μυθιστορημάτων συχνά διακατέχονται από αβεβαιότητα, αμφιβολίες και ηττοπάθεια. Στο σημείο αυτό
παίρνω ως παράδειγμα τον θετικό χαρακτήρα του μυθιστορήματος του
Θεοτόκη Σκλάβοι στα δεσμά τους, τον Άλκη Σωζόμενο. Ο ατελέσφορος
έρωτας του ήρωα, δηλαδή ένα ατομικό, ιδιωτικό συμβάν, επισκιάζει τους
οικουμενικούς στόχους του υποτάσσοντας την επιδιωκόμενη απρόσωπη
και αφηρημένη τάξη δικαιοσύνης και σύνεσης σε προσωπικά ενδιαφέροντα. Ο ήρωας, επιδιώκοντας στην ουσία να αποκτήσει μια θετική κοινωνική ταυτότητα που θα συμβάλει αποφασιστικά στην αυτο-εκτίμησή του,
καταφεύγει στη σύγκριση της ιδεατής ομάδας όπου εντάσσεται ο ίδιος
με τις υπαρκτές κοινωνικές ομάδες του νησιού του (η δράση εξελίσσεται
στην Κέρκυρα). Η έλλειψη όμως μιας δικής του απαρτισμένης κοινωνι-
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κής ομάδας, της οποίας η εύνοια θα εξύψωνε την αυτο-εικόνα του, τον
οδηγεί σε διάψευση, απόγνωση και παραίτηση. Η σύγκρουσή του με τους
φορείς του αντίπαλου κώδικα, του παραδοσιακού, δηλ. τους εκπροσώπους της εκκλησίας, του εθνικισμού και της ανερχόμενης αστικής τάξης,
ματαιώνεται.
Έτσι, ο ήρωας του Θεοτόκη, με το ειρωνικό όνομα Άλκης Σωζόμενος,
αποτελώντας τη εμβληματική μορφή–μοντέλο του Έλληνα αριστερού των
αρχών του 20ού αιώνα5 και απηχώντας ταυτόχρονα τη νεολαία της ήττας,
μπορεί να κωδικοποιηθεί ως εξής. Είναι ο νέος της κατώτερης ή μεσαίας
κοινωνικής τάξης, με υψηλή μόρφωση, ιδεολόγος, με ψυχική ανωτερότητα
και ρομαντική διάθεση, κατά κανόνα άθεος, πρόθυμος για σκληρές θυσίες
και βίαιες επαναστατικές λύσεις αλλά εσωστρεφής, διστακτικός, αμέθοδος
και κυρίως ηττοπαθής. Οι αποτυχίες τον αποκαρδιώνουν, συχνά αναζητά
διέξοδο στις ψευδαισθήσεις, καταφεύγει σε μια μοιρολατρική στάση και
τελικά αποδέχεται την ήττα και οδηγείται στο θάνατο. Η έμφαση εξάλλου
όλων των συγγραφέων της φάσης αυτής στην αρνητικά φορτισμένη απεικόνιση του κοινωνικού περιβάλλοντος και η αδυναμία συγκρότησης θετικής αυτο-εικόνας από μέρους των ηρώων επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η
συλλογική ταυτότητα δεν έχει ακόμη απαρτισθεί πλήρως.
Η δεύτερη φάση οριοθετείται χρονικά από την έναρξη του ελληνοιταλικού πολέμου μέχρι το τέλος της Κατοχής, αλλά οι ρίζες της μπορούν
να αναζητηθούν μέσα στη μεταξική δικτατορία. Στη φάση αυτή ο πολιτικός προσανατολισμός της αριστερής συλλογικής ταυτότητας παραμένει
οικουμενικός, παρατηρούνται όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις, με κυριότερη την επανεκτίμηση του εθνικού, ιστορικού παρελθόντος. Αναφέρω
δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα δεξίωσης και οικείωσης της εθνικής
παράδοσης στο χώρο των γραμμάτων: α΄. την παρότρυνση της καθοδήγησης για συστηματική μελέτη των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη,
ενός κειμένου–σταθμού για τον προσδιορισμό της Ελληνικότητας από την
αστική διανόηση της γενιάς του ’30, και β΄. τη συμπερίληψη στον αριστερό
λογοτεχνικό κανόνα του ποιητή του Δωδεκάλογου, Κωστή Παλαμά, με
βάση τη γνωστή μελέτη του Ν. Ζαχαριάδη, Ο αληθινός Παλαμάς (1937).
Το ιστορικό γεγονός της Αντίστασης εξάλλου επέβαλε την αναβάθμιση
της υπαίθρου και την αναζήτηση ερεισμάτων στην παράδοση, επιδιώκοντας έτσι μια νέα ερμηνεία της. Ο οικουμενικός κώδικας επομένως υφίσταται μια όσμωση από τον παραδοσιακό κώδικα, αξιοποιώντας τους κύριους «τρόπους» του: την επιλεκτική ανάμνηση, την εντοπιότητα και την
αγιοποίηση ιστορικών προσώπων. Έτσι, η επανεκτίμηση επιλεγμένων στοι5

Αντίστοιχοι παρουσιάζονται και οι ήρωες του Κ. Παρορίτη. Βλ. π.χ. το έργο του Ο
κόκκινος τράγος.
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χείων του ιστορικού παρελθόντος, η σύνδεση των μελών με το φυσικό
περιβάλλον, η επίκληση εθνικών αρετών, η επαναδραστηριοποίηση κοινοτικών πρακτικών του παρελθόντος και η «αναβίωση» ηρωικών αγωνιστικών μορφών αποτελούν αξιοποίηση του παραδοσιακού κώδικα για μια νέα
οριοθέτηση και εσωτερική οργάνωση της αριστερής συλλογικής ταυτότητας. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η αναγνώριση της χρονικής συνέχειας και
η απόπειρα μιας διερμηνείας του παρελθόντος, που καταλήγει στην οικειοποίησή του. Αντίστοιχη οικειοποίηση επιχειρείται και στο χώρο της τέχνης,
όπου η επιλογή κλασικών μορφών τείνει σε επαναλήψεις αναγνωρίζοντας
την ταυτοποιητική δύναμη του παρελθόντος.6
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μυθιστορήματα που αποδεικνύουν την
οικειοποίηση του παραδοσιακού κώδικα είναι η Φωτιά του Δημήτρη Χατζή.
Αναφέρω καταρχάς την αναγνώριση της εντοπιότητας ως ιδιαίτερου παράγοντα συγκρότησης της συλλογικής ταυτότητας. Πρόκειται για τα ελληνικά βουνά και ιδιαίτερα «τον Πίνδο, τον πατέρα της ρωμαίικης ράτσας,
όπου τύραννος και καταχτητής ποτέ δεν τον πάτησε (...) μονάχα ο μόχτος
μιας φυλής λιμασμένης μπορούσε να σκαρφαλώσει εδώ πάνω»7. Στις λίγες
αυτές φράσεις διαπιστώνουμε ταυτόχρονα τη σύνδεση με τον τόπο, την
επίκληση στην εθνική–φυλετική ιδιαιτερότητα και την αναφορά σε ένα
θετικό συλλογικό παρελθόν. Στο πρόσωπο εξάλλου του κεντρικού χαρακτήρα του μυθιστορήματος, ενός χωρικού, του Γιακουμή, που μυείται στην
Αντίσταση αλλά και στις σοσιαλιστικές αξίες, πραγματώνεται η όσμωση
του οικουμενικού και του παραδοσιακού κώδικα. Οι δηλώσεις του «Είμαι
το έθνος»8 και «Έδωσα λογαριασμό στην πατρίδα»9 υιοθετούν τη χρήση των
όρων «έθνος» και «πατρίδα» αντί του κοινόχρηστου στην Αριστερά όρου
«λαός» αποκαλύπτοντας πέραν της πολιτικής και την εθνική του αυτοσυνείδηση, άρα τη σύνδεσή του με το παρελθόν. Στο ίδιο μυθιστόρημα
προβάλλονται επίσης εικόνες, αντιλήψεις, πρακτικές και πεποιθήσεις του
παρελθόντος, οι οποίες συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας συλλογικής
μνήμης στηριγμένης στη συνέχεια και όχι στην κάθετη αποκοπή από το
παρελθόν.
Ένα δεύτερο μυθιστόρημα της ίδιας περιόδου που αξιοποιεί ανάλογες
τεχνικές επιδιώκοντας αντίστοιχους στόχους είναι ο Εικοστός Αιώνας της
Μέλπως Αξιώτη. Και εδώ το ιστορικό παρελθόν χρησιμοποιείται για τη
συγκρότηση της μνήμης των μελών της αριστερής συλλογικής ταυτότητας.
Καταρχάς δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη γνωριμία της ηρωίδας με το γενέ6
7
8
9

Βλ. τη χρήση μουσικών και ποιητικών μοτίβων των δημοτικών τραγουδιών στην παραγωγή αντίστοιχων αντάρτικων.
Βλ. Δ. Χατζή, Φωτιά, 8η έκδοση, Πλειάς, Αθήνα 1974, 31.
Ό.π., 58.
Ό.π., 168.
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θλιο τόπο ως στοιχείο εθνικής συνειδητοποίησης.10 Εκτός από την αξιοποίηση των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη, γίνεται χρήση ποικίλων μικρο-ιστορικών αφηγήσεων, προβάλλονται οι τοπικές και κοινωνικές
ιδιόλεκτοι και στοιχεία της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς, ενώ ή «αγιοποίηση» των απλών, ανώνυμων ηρώων του εθνικού παρελθόντος έρχεται
σε αντίθεση με την επίσημη ιστοριογραφία. Από αυτές τις επιλογές της
συγγραφέως επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μου ότι και στο μυθιστόρημα αυτό
χρησιμοποιούνται οι γνωστές τεχνικές προβολής και αποκλεισμού για
την αποκάθαρση και νομιμοποίηση του ιστορικού παρελθόντος, οι οποίες
αποτελούν πάγιες μεθόδους συγκρότησης του παραδοσιακού κώδικα.
Συμπερασματικά διαπιστώνω ότι στην εξεταζόμενη φάση η αριστερή
συλλογική ταυτότητα, όπως ανιχνεύεται στο σύγχρονό της μυθιστόρημα,
αξιοποιεί παράλληλα με τον οικουμενικό κώδικα και τον παραδοσιακό,
επιδιώκοντας μια επέκταση των ορίων. Με τη μερική αποδοχή στοιχείων
της παραδοσιακής κωδικοποίησης περιορίζεται η ένταση ανάμεσα στον
εντός και τον εκτός της κοινότητας χώρο και υιοθετείται η ουσιαστική
διαβάθμιση μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας, επιτυγχάνοντας έτσι
την επιδιωκόμενη διεύρυνση της συλλογικής ταυτότητας.
Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την περίοδο του εμφυλίου, λόγω των
ειδικών συνθηκών όμως η λογοτεχνική καταγραφή της εμφανίζεται στα
επόμενα χρόνια, όπου η εξέλιξη της συλλογικής ταυτότητας απεικονίζεται συγχρόνως με τις προσπάθειες διαχείρισης της ήττας. Ως αντιπροσωπευτικά έργα παίρνουμε τα μυθιστορήματα του Κ. Κοτζιά και ιδιαίτερα τη
Γαλαρία Νο 7 (1960).11
Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω μυθιστορήματα, εγκαταλείπονται στη φάση αυτή οι συνάψεις με τον παραδοσιακό κώδικα. Απουσιάζουν ολοκληρωτικά οι αναφορές στο ιστορικό–εθνικό παρελθόν, στην
ιδεολογικά καθορισμένη εντοπιότητα, εκλείπουν επίσης και οι προσωπικότητες–σύμβολα ελληνικότητας. Έμφαση δίδεται πλέον όχι στη διεύρυνση των ορίων αλλά στη διατήρησή τους. Η διαπαιδαγώγηση επομένως
δεν στρέφεται προς τον εκτός των ορίων χώρο, αλλά προς την περιφέρεια, όπου βρίσκονται τα μέλη ασθενούς ταυτότητας. Αυτή η εσωστρέφεια
είναι το αποτέλεσμα των νέων, φιλόδοξων ερμηνειών των αξιών και αρχών
της κοινότητας, οι οποίες είναι προσβάσιμες μόνο από μια μικρή ομάδα–
ελίτ που εμφορείται από «ασκητικά» ηθικά ιδεώδη και θυσιάζει πρόθυμα το
ατομικό συμφέρον στο συμφέρον της κοινότητας. Σύμφωνα με το σχήμα
του Giesen, οι επαναλαμβανόμενες νέες ερμηνείες αποτελούν δομικά στοιχεία των οικουμενικών κοινοτήτων, καθώς το παρελθόν αποτελεί διαρκώς
10 Βλ. Μ. Αξιώτη, Εικοστός Αιώνας, Κέδρος, 31-32.
11 Αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας είναι και το μυθιστόρημα του ίδιου Καπνισμένος ουρανός, 1956.
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έκφραση της ασυμφωνίας και της ετερογένειας του κόσμου και το αέναο
ξεπέρασμά του στο όνομα του μέλλοντος θα επιταχύνει την πορεία της
προόδου.12 Αυτό το ξεπέρασμα όμως θα επιτευχθεί με εσωτερικές σταυροφορίες ηθικής φύσεως, οι οποίες αναγκαστικά επιφέρουν τη διαβάθμιση
του εσωτερικού χώρου και την επιβράδυνση της διάχυσης, αλλά συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαρότητας.
Η παραπάνω περιγραφή επιβεβαιώνεται στη Γαλαρία Νο 7 ιδίως στο
επίπεδο των χαρακτήρων. Σε αυτό το πολυπρόσωπο μυθιστόρημα η ασκητική ελίτ που εκφράζει τα ηθικά ιδεώδη εκπροσωπείται μόνο από τους
δύο θετικούς χαρακτήρες: τον κομματικό γραμματέα Στέφανο Πετρίδη
και τον πρόεδρο του εργατικού σωματείου των λιγνιτωρύχων Ηλία Παπακωστή. Οι αμφίρροποι χαρακτήρες αποτελούν είτε θύματα του παρελθόντος, είτε του ιδιοτελούς ατομικού–προσωπικού συμφέροντος, στο οποίο
ενδίδουν, πράγμα που από την άποψη του οικουμενικού κώδικα αποτελεί
πλάνη, γιατί προδίδει την απρόσωπη, αφηρημένη τάξη και τη λογική. Ειδικότερα, ο Αλέκος Θωμόπουλος ενδίδει στις προσωπικές φιλοδοξίες και
τον αριβισμό του, ο Θανάσης και η Άννα στα μικροαστικά όνειρα, η Κατερίνα είναι θύμα της φιλαρέσκειάς της, ο αρχισυντάκτης Πετρόπουλος είναι
ένας ακόμα πλανημένος που γίνεται προδότης, ενώ η Ελένη, ο Στέλιος
Κατσαρός και ο Δημήτρης Φαρμάκης είναι απλά θύματα της αδυναμίας
τους. Τέλος ο διαφωνών συνδικαλιστής Λέφας εκπροσωπεί τη λανθασμένη ερμηνεία και βρίσκεται σε «ιδεολογική κατάπτωση». Ακόμα και η
τέχνη δεν ξεφεύγει από την «ορθή» ερμηνεία. Καταδικάζεται δηλαδή με
ειρωνικά μέσα η αντίληψη για την αξία της μορφής, επειδή απορρίπτει τις
ηθικές αξίες (και είναι το μοναδικό σημείο του μυθιστορήματος που υπάρχει ειρωνεία).
Συμπερασματικά επισημαίνω ότι στην τρίτη φάση η αριστερή συλλογική ταυτότητα επανέρχεται στην καθαρότητα του αμιγούς οικουμενικού
κώδικα, εστιάζει εντούτοις στη νέα ερμηνεία, την εσωτερική κλιμάκωση,
τον έλεγχο και την κριτική στο όνομα του συλλογικού πνεύματος, της
ομαδικότητας και της ηθικής ποιότητας.
Η τέταρτη φάση γονιμοποιείται μέσα στην πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο, η αποτύπωσή της όμως στη λογοτεχνία καθυστερεί. Εμφανίζεται ιδίως
από το 1960 και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970.
Αντιπροσωπευτικό έργο αυτής της φάσης αποτελεί η τριλογία του
Στρατή Τσίρκα Ακυβέρνητες Πολιτείες. Στα τρία μυθιστορήματα του έργου
αυτού, που αποτελούν την κύρια έκφραση μιας ριζικής αντίθεσης προς την
Τρίτη φάση, ανιχνεύεται μια αριστερή συλλογική ταυτότητα που βασίζεται
στον οικουμενικό κώδικα και συγκεκριμένα στη σοσιαλιστική ιδεολογία,
12 Βλ. B. Giesen, ό.π., 60-61.
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εφόσον προβάλλονται οι ιδέες και οι αρχές του ανθρωπισμού, η εφαρμογή
των οποίων τίθεται στο μέλλον. Εντούτοις η ένταση ανάμεσα στην επίσημη
–ορθόδοξη ερμηνεία της ιδεολογίας και σε μια δεύτερη, περιφερειακή, που
διαθέτει όμως ευρύτητα αλλά και την πριμοδότηση του συγγραφέα είναι
τόσο έντονη, ώστε καταλήγει σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
Ειδικότερα, ο αγώνας για τη διεύρυνση του χώρου των μελών της
ταυτότητας εξελίσσεται σε διμέτωπο, καθώς απευθύνεται τόσο προς την
εξωτερική περιοχή, όσο και την εσωτερική και μάλιστα προς το «ιερό»
κέντρο, όπου εδράζονται οι —σύμφωνα με το κείμενο— ψευδείς ερμηνείες,
αποσκοπώντας στην τελική κατάρριψή τους. Η κριτική δηλαδή της επίσημης ερμηνείας της σοσιαλιστικής ιδεολογίας, η εμβληματική διατύπωση της
οποίας στην τριλογία γίνεται από τον κεντρικό χαρακτήρα Μάνο Σιμωνίδη
και στρέφεται προς την ομάδα των «κομμένων κεφαλών» που αντιπροσωπεύεται από το «ανθρωπάκι», βασίζεται στο γεγονός ότι αυτή δεν επαληθεύει τη σύνεση, τη χειραφέτηση και την πρόοδο. Αντίθετα, επιβεβαιώνει
την οπισθοδρόμηση και τη χειραγώγηση, πρακτικές που δεν οδηγούν τον
κόσμο στην αλλαγή. Εμφανίζονται επομένως δύο οριοθετήσεις (Grenzierungen): μια προς τα έξω, που έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν και τη
συντήρηση που εκπροσωπούνται από τον εγγλέζικο ιμπεριαλισμό, και μια
προς τα πάνω που στρέφεται εναντίον του «ιερού» κέντρου της ηγεσίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δεύτερη οριοθέτηση, καθώς εμφανίζει
τα εξής χαρακτηριστικά:
• Κριτικάρει τη μέχρι τη στιγμή αυτή εφαρμοζόμενη διαπαιδαγώγηση των
μελών (Pädagogisierung) από την πλευρά του «ιερού» κέντρου.
• Υπογραμμίζει αντί του γνωστού στις οικουμενικές κωδικοποιήσεις
δίπολου–διαχωρισμού μεταξύ των πραγματικών μελών της συλλογικής ταυτότητας και των δυνητικών, δηλαδή όλων των άλλων, και μια
τρίτη ομαδοποίηση, των ηγετών που έχουν ενστερνιστεί και επιχειρούν
να επιβάλλουν μια λανθασμένη ή ψευδή δυνατότητα «λύτρωσης». Η
επισήμανση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο εντάσεων:
ανάμεσα στα πραγματικά και τα δυνητικά μέλη και ανάμεσα στα κατώτερα και τα ηγετικά μέλη. Η δεύτερη ένταση εμφανίζεται στην τριλογία
ισχυρότερη της πρώτης, καθώς τα κατώτερα μέλη εκδηλώνουν μικρότερη ανεκτικότητα (Intoleranz) προς τους επίσημους ερμηνευτές της
ιδεολογίας σε σχέση με τους εχθρούς της.
Η αμφισβήτηση βέβαια του ιερού πυρήνα της κοινότητας, του χώρου
όπου θεωρείται ότι πραγματώνεται η «υπερβατική τάξη» της ιδεολογίας,
στο όνομα της «κοσμικής» περιφέρειας, η οποία διεκδικεί συνεχώς νέες
ερμηνείες της συλλογικής ταυτότητας, είναι συχνή σε όλους τους οικουμενικούς κώδικες. Πολύ συχνά μάλιστα δεν παρατηρείται απλώς και
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μόνο μια εσωτερική διαστρωμάτωση οφειλόμενη στη βαθμιδωτή οριοθέτηση ανάμεσα στους πρόσφατους προσήλυτους–ερασιτέχνες της περιφέρειας και τους βιρτουόζους φύλακες του ιερού πυρήνα, αλλά τα πράγματα οδηγούνται σε αλληλο-αμφισβήτηση και σύγκρουση. Αυτή ακριβώς
η εικόνα επιβεβαιώνεται στις Ακυβέρνητες Πολιτείες, όπου η αμφισβήτηση αναφέρεται σε συγκεκριμένα πεδία, οφείλεται σε ειδικούς λόγους και
εκδηλώνεται με ορισμένους τρόπους.
Καταρχάς αμφισβητούνται οι τελετουργικές διαδικασίες μέσω των
οποίων προκύπτει η ομοιογένεια του εσωτερικού χώρου. Τα μέλη της
κοινότητας (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Νάνσυ) γίνονται
αποδεκτά μέσω μιας περιορισμένης και σχεδόν μυστικής καθιέρωσης,
όπου το τελετουργικό στοιχείο έχει αντικατασταθεί από τις διαπροσωπικές
σχέσεις. Επιπλέον, η τελετουργία της καθιερωμένης κομματικής σύσκεψης
απομυθοποιείται και απορρίπτεται ως συγκεντρωτική και εντέλει απάνθρωπη, ενώ κατά την καθιέρωση των νέων μελών γίνονται δεκτά στοιχεία των προηγούμενων κωδίκων ή τουλάχιστον δεν απαιτείται η δημόσια,
τελετουργική απόρριψή τους.
Εξάλλου νομιμοποιείται η εσωτερική κριτική, που διεξάγεται με αφετηρία ακόμη και τα πιο απομακρυσμένα σημεία της περιφέρειας. Αυτή η
κριτική αναλαμβάνει την υποχρέωση να οδηγήσει στην ανανέωση, αδιάφορο αν μέσα στο μυθιστορηματικό πλαίσιο καταλήγει σε αποτυχία.
Τέλος, επιχειρείται μια πλουραλιστική ερμηνεία του ιδεολογικού
πυρήνα: «Κανείς δεν είναι μόνο τούτο ή κείνο. Μέσα στα τόσα που λέει σαν
κομμένη κεφαλή υπάρχουν και σωστά». Η εκτίμηση αυτή του κεντρικού
χαρακτήρα Μάνου Σιμωνίδη για το ανθρωπάκι, πέρα από τη μακροθυμία της, μπορεί να παραβληθεί με την περιορισμένη χρήση του αρχετυπικού κώδικα που κάνει ο ίδιος, όταν επιστρατεύει ένα εξωτερικό–σωματικό
χαρακτηριστικό, τη δυσάρεστη μυρωδιά του αντιπάλου, για την απόρριψή
του. Η αντιμετώπιση αυτή, που καταφεύγει σχεδόν σε μια δαιμονοποίηση του αντιπάλου, θα ήταν αρκετή για την αναίρεση του οικουμενικού
κώδικα, αν δεν υπήρχε η παραπάνω πλουραλιστική ερμηνεία.
Θα απαιτούσε πολύ χρόνο η παράθεση όλων των σημείων απόκλισης
από τον οικουμενικό κώδικα μέσα στο κείμενο της τριλογίας. Θα αναφερθώ
σε ένα ακόμη παράδειγμα: την αντιμετώπιση της τέχνης. Οι επίμονες
αναφορές στο παρελθόν, όπως αυτές ανιχνεύονται στις συζητήσεις μεταξύ
του Σιμωνίδη και του Ρούμπυ Ρίτσαρντς ή του Σιμωνίδη και του ανθρωπακίου, όπου η καλλιτεχνική δημιουργία του παρελθόντος δικαιώνεται ή
τουλάχιστον δεν απορρίπτεται διαψεύδουν τη ριζοσπαστική απαξίωση της
μέχρι τώρα (τότε) αισθητικής παράδοσης όπως επιτάσσει το νέο.13
13 Βλ. B. Giesen, ό.π., 65.
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Μετά από αυτή τη σύντομη και ενδεικτική περιήγηση στα κείμενα της
αριστερής λογοτεχνίας κάτω από τη σκοπιά της συλλογικής ταυτότητας
ανακεφαλαιώνοντας καταλήγω στα εξής συμπεράσματα:
Η αριστερή πολιτική ταυτότητα του Έλληνα κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου τμήματος του 20ού αιώνα, όπως ιχνηλατείται από τη μελέτη της
χρονικά αντίστοιχης λογοτεχνικής παραγωγής, έχει δομηθεί με βάση τον
οικουμενικό κώδικα. Οι οσμώσεις της όμως με τους άλλους τύπους κωδίκων και ιδίως με τον παραδοσιακό είναι υπαρκτές και εμφανείς. Η διεύρυνση της αριστερής πολιτικής ταυτότητας συνοδεύτηκε από την αποδοχή
στοιχείων του ιστορικού παρελθόντος και εντέλει τη μερική ένταξη στον
παραδοσιακό κώδικα. Ο κίνδυνος απώλειας του ιδεολογικού πυρήνα
οδήγησε στην εγκατάλειψη των στοιχείων του παραδοσιακού κώδικα, ενώ
η διαρκής επανεξέταση–επανεκτίμηση των οικουμενικών αξιών απέδωσε
νέες ερμηνείες, στη διατύπωση των οποίων συνέβαλαν και στοιχεία από το
«καταδικασμένο» παρελθόν.
Το παράδειγμα της αριστερής συλλογικής ταυτότητας αποδεικνύει την
κυκλικότητα της ανθρώπινης ιστορίας και την ουτοπία του ίδιου του οικουμενικού κώδικα. Όπως έχει δείξει και ο ίδιος ο Giesen στην ανάλυση των
ιστορικών παραδειγμάτων των κωδίκων, δεν υπάρχει εξελικτική πορεία
όσον αφορά τις συλλογικές ταυτότητες.14 Τον οικουμενικό κώδικα μπορεί
να διαδεχθεί ο παραδοσιακός ή ακόμα και ο αρχετυπικός, ακόμη και μέσα
στα περιθώρια μιας γενιάς.
Η ελληνική αριστερή συλλογική ταυτότητα είναι αποτέλεσμα ποικίλων
διαμορφωτικών παραγόντων που αποτυπώθηκαν και ακόμη εξακολουθούν
να αποτυπώνονται στα λογοτεχνικά κείμενα όχι μόνο των μελών αλλά και
των αντιπάλων. Αλλά αυτό αποτελεί το θέμα μιας άλλης ανακοίνωσης.
•
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