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Ο Ρόντερικ Μπήτον είναι ήδη γνωστός στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό ως 
βιογράφος του νοµπελίστα Γιώργου Σεφέρη, ως µεταφραστής και υποστηρικτής της 
ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, και από την κατά καιρούς αρθρογραφία και 
συνεντεύξεις του στον ελληνικό τύπο. Τόσο από το επιστηµονικό έργο του στον 
τοµέα της ελληνικής λογοτεχνίας σε σχέση µε την ιστορία, όσο από το συγγραφική 
του δραστηριότητα ως µυθιστοριογράφου, ο συγγραφέας χαρακτηρίζεται από την εφ’ 
όρου ζωής αφοσίωσή του στην Ελλάδα και στην ελληνική πραγµατικότητα της 
εποχής µας. Ως ξένος παρατηρητής, και καλοπροαίρετος εκτιµητής όσων έχει βιώσει 
και σπουδάσει σχετικά µε τη σύγχρονη χώρα και την πλουσιότατη λογοτεχνική 
παραγωγή της, φέρνει στην ελληνική θεµατολογία που τον απασχολεί τη φρεσκάδα 
της «άλλης», από τα έξω, προοπτικής.  
Ξεκινώντας από κλασικές σπουδές (γυµνασιόπαιδο ακόµα), ο Μπήτον σπούδασε 

αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο του Καίµπριτζ, όπου και µυήθηκε στις 
νεοελληνικές σπουδές από τον Σταύρο Ι. Παπασταύρου. Συνεχίζοντας τις σπουδές 
του, ήρθε στην Ελλάδα (στη Βρετανική Σχολή Αθηνών) ως µεταπτυχιακός φοιτητής 
του Καίµπριτζ µε θέµα το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι. 
Στη διάρκεια των σπουδών του ως µεταπτυχιακός φοιτητής, βίωσε από κοντά την 

τελευταία χρονιά της Χούντας και τη Μεταπολίτευση του 1974. Την εποχή εκείνη 
επέκτεινε τα επιστηµονικά του ενδιαφέροντα, ανακαλύπτοντας καινούργια εδάφη 
στην ανθρωπολογία, τη λαογραφία και τη µουσικολογία. Όχι τυχαία, έµαθε κρητική 
και θρακιώτικη λύρα και µαζί µε άλλους ξένους συµφοιτητές έπαιζε λαϊκό βιολί σε 
µουσικό «συγκρότηµα», µε το οποίο γύριζαν τις ταβέρνες και τα ουζερί της Αθήνας, 
και αργότερα –έχοντας πια επιστρέψει στην πατρίδα τους– για να γλεντήσουν 
αρχαιολόγοι, φιλόλογοι και άλλοι σε... επστηµονικά συνέδρια σε πανεπιστήµια! Γι’ 
αυτό το λόγο βαπτίστηκαν ως «Παλαιολόγοι» – µέχρι να εµφανιστούν κάποια στιγµή 
σε ραδιοφωνική εκποµπή του BBC. 
Από το 1981 ο Μπήτον διατελεί πανεπιστηµιακός στο King’s College London, το 

οποίο υπάγεται στο οµοσπονδιακό Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. Το 1988 εξελέγη στη 
γνωστή Έδρα Κοραή Νεότερης Ελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας, αξίωµα στο οποίο παραµένει µέχρι σήµερα, και µάλιστα ως Διευθυντής 
του εκεί Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Η εκλογή του, το 2013, ως µέλος της 
Βρετανικής Ακαδηµίας αποτελεί σηµαντική, και πρωτοφανή, αναγνώριση και 
εκτίµηση για τις νεοελληνικές σπουδές στην Αγγλία. 
Με το ανά χείρας βιβλίο, ο συγγραφέας και οι ΠΕΚ παρουσιάζουν, αποκλειστικά 

για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, επεξεργασµένη επιλογή από τη συγκοµιδή µιας 
ολόκληρης σταδιοδροµίας στο χώρο της ελληνικής γραµµατείας, πάντα θεωρηµένη 
σε σχέση µε τα αντίστοιχα ιστορικά και πολιτισµικά συµφραζόµενα. Τα κεφάλαια 
που απαρτίζουν το βιβλίο αυτό γεννήθηκαν µέσα από επιστηµονικά άρθρα που 
κυκλοφόρησαν είτε στα ελληνικά, είτε (τα περισσότερα) στα αγγλικά, καλύπτοντας 
πάνω από µια 30-ετία. Πολλές φορές, τα δηµοσιεύµατα έγιναν συν τω χρόνω 
δυσεύρετα ή και απρόσιτα· τα παλιότερα, φυσικά, χρειάστηκαν αρκετή δουλειά ώστε 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σηµερινής επιστήµης και να ενηµερωθούν 
βιβλιογραφικά.  
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Εποµένως, Η Ιδέα του Έθνους στην Ελληνική Λογοτεχνία δεν αποτελεί µόνο 
«συναγωγή µελετών», παλιών και νέων, αλλά αναθεώρηση και εκσυγχρονισµένη 
έκδοση επιλεγµένων κειµένων, τα οποία απευθύνονται στο ελληνικό αναγνωστικό 
κοινό του 2015 και πέρα. Η επιλογή των κειµένων βασίστηκε σε έναν κοινό θεµατικό 
άξονα, ο οποίος είναι επίσης κεντρικός άξονας του συνολικού επιστηµονικού έργου 
του Μπήτον, από το αµετάφραστο Δηµοτική ποίηση της νεότερης Ελλάδας [1980] 
µέχρι τον πρόσφατο Πόλεµο του Βύρωνα [2012, ελληνική µετάφραση 2015]: δηλ. η 
δηµιουργική και αµοιβαία επίδραση του ποιητικού στοιχείου στη συγκρότηση και 
εµπέδωση της εθνικής ταυτότητας, αλλά και της αναζήτησης της συλλογικής 
ταυτότητας στη διαµόρφωση του ελληνικού λογοτεχνικού κανόνα. Και από την αρχή 
της καριέρας του, ο Μπήτον επέµενε και επιµένει ότι αυτά τα φαινόµενα δεν 
αφορούν αποκλειστικά τη γραµµατεία και την ιστορία του ελληνικού κράτους, αλλά 
και πολύ πρώιµες φάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής στην ελληνική γλώσσα, σε 
εποχές όταν δεν υπήρχε καν περίπτωση να δηµιουργηθεί «έθνος-κράτος» µε τη 
σηµερινή έννοια του όρου. 
Τα ζητήµατα αυτά είναι βαθιά ριζωµένα στο παρελθόν του ελληνισµού, αλλά 

έχουν και άµεση σχέση µε την Ελλάδα της «κρίσης», όπου και τίθενται εκ νέου 
ζητήµατα επαναξιολόγησης της εθνικής ταυτότητας, των σχέσεων µε την Ευρώπη, 
µπορεί ακόµα και της ποιητικής φαντασίας σε σχέση µε τη σκληρή πραγµατικότητα 
της ιστορίας. Όλα αυτά τα θέµατα συνεισφέρουν στον προβληµατισµό των 24 
κεφαλαίων που απαρτίζουν το βιβλίο – συµβολικός αριθµός, βέβαια, που ούτε και 
αυτός δεν είναι τυχαίος. Έτσι η προσωπική «οδύσσεια» ενός σκωτσέζου µελετητή 
(πάντα µακριά από την «Ιθάκη» του), ολοκληρώνεται µε την παράδοση του 
πονήµατος αυτού στα χέρια των αναγνωστών του. 


